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"(İşte) o süreçte, cehennem de getirilir
(Dünya'yı kuşatır)! (İşte) o süreçte, insan
hatırlayıp düşünür... (Fakat) Zikra'nın
(hatırlamanın) ona nasıl faydası olur
(beden - beyin yok artık ruhu
geliştirecek)? "Keşke hayatım (şu
yaşamım) için önceden yararlı şeyler
yapsaydım!" der."
Fecr: 23-24
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
�
ZÜL'CELÂLİ VEL'İKRÂM
Celal'iyle açığa çıkardığına "yok"tan var
olmuşluğunu kavratarak "yokluğunu"
yaşatıp; İkram'ıyla, Esmâ kuvvelerinin
kendisinde açığa çıkışını seyrettirerek
Bekâ'yı yaşatır.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
�
"Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların
her biri kendi fiillerinden mesul
tutulacaklardır."
Hz. Muhammed(s.a.v.)
�
AYANI SABİTE
İLMİN ENERJİYE DÖNÜŞTÜĞÜ
BOYUTTUR!

Varlıkların aslı-orijini, âyan-ı sâbitedir.
Her şey esmâ boyutundan kaynaklanan
esmâ terkibi... Bu esmâların çıkış
noktası ayân-ı sâbitedir.
Ayân-ı sâbite bir boyuttur.
Bu boyut, ilmin enerjiye dönüş
noktasıdır.
Enerji, başlangıç noktasından doğar.
İlim ile enerji, Evren boyutuna dönüşür.
İlim boyutu, Evren enerji boyutunda
yoğunlaşınca makro kozmosa dönüşür.
Bu olay bizim mikro yapımıza da
uygundur.. HİÇLİK noktası, Mutlak
Varlıktaki AHADİYETe gelir. Önce
HİÇLİK, sonra BEN noktasına gelinir. O
nokta yani Vahidiyet noktasında değişik
özellikleri hissedersin. Bu nokta, Esma
noktasıdır. Sıfatlarında bulduğun
kendinde bulduğun özelliklerin kuvveden
fiile dönüşmesi, Esma boyutunda olur.
Esmalar kuvveden fiile dönüşerek
eylemleri meydana getirir.
“Allah, Âdem’i kendi sureti üzere yarattı!”
Bu suret, HİÇLİK noktası Zât, sıfat,
esma ve fiillerdir. Zerredeki görüntü, ana
yapıdakinin yansımasıdır. Allah’a vuslat,
kendi özünde O’nu hissedip yaşamaktır.
Bu da Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak
denilen olaydır.
Üstad Ahmed Hulûsi
@AhmedHulusi: New Translation of
"Prologue to Decoding The QURAN" is
available at Amazon:
http://t.co/IQ1J8Hk1

�
Allah Teala bir kulunu severse ona fazla
mal ve evlad vermez.Bununla Allah a
olan muhabbetini engelleyecek bir ortak
olmamış olur.
Çünkü Allahu Teala Gayyur dur.İbadette
olduğu gibi, sevgide de ortaklığı kabul
etmez !
Abdulkadir Geylani Hazretleri
�
Gerçekler öğrenilince, zannetmeler biter.
Huzeyl -ra�
Bir insan, bila-teşbih sarhoş edici içkileri
içtiği zaman, nasıl kâr ve zararını
bilmiyorsa; aynı şekilde günümüzde
insanlar da dünyanın keyf-ü sefası,
dünya sevgisi ile sarhoş olduklarından,
dini meselelerde sanki aklı yetmiyor, kâr
ve zararını bilmiyorlar.
Seyda Muhammed Konyevi
�
En makbul sadaka, insanları irşat ve
Allah ile arasını bulmaktır. Evliya-i
kiramın himmeti yaydan çıkan oku,
namludan çıkan mermiyi geri çevirir.
Evliyaya muhabbet edene de böyle
kuvvetli himmet gelir.
Mevlana Halid-i Bağdadi-ks�

Sen kendinle başa çıkamayınca, senin
gibi aciz düşmana kim ehemmiyet verir?
Şiraz'lı Sâdi
�
"Ya kırdığın gönlü Allah seviyorsa?
Bilemezsin. Bilseydin ödün kopardı,
dokunamazdın."
Hz. Mevlana
�
Duygular her şeyi söyler. Ne var ki akıl
vehme yenik düşer.
Ahmed F. Yüksel
http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogge
r/?UyeNo=2474634
http://blog.milliyet.com.tr
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-fyuksel
http://blog.radikal.com.tr/
�
23 yaşına geldiğinde, olman gereken tek
şey kendindir."
Reality Bites
�
İstanbul evden çıkarken yanına atkı bere
al, 5-6 dereceyi aşmaz. Anadolu yakası
zayıf kısa süreli ve bölgesel karla karışık
yağmur geçişleri olabilir, ama çoğunlukla

parçalı bulutlu. Yarın da soğuk. Havayı
Koklayan Adam
Sizin İçin Seçtiklerimiz...
http://www.haberturk.com/yasam/haber/
802674-diyanetten-ezber-bozanaciklama
http://www.kosulsuz-sevgi.com/yenieklenen-mesajlar/gunes-patlamalari-veepifiz-bezi/

http://insanveevren.wordpress.com/2012
/12/02/insanin-akil-almaz-gucudurugoru/#more-5163
http://myalcintas.blogspot.com/2012/12/
stockholmde-elimden-veritransferi.html?m=1
http://www.youtube.com/watch?v=OcA
W2fn1GO0&feature=youtube_gdata_pla
yer

http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf
gazetesi.com-/
http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/
http://www.okyanusum.com/
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Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir,
bu hafta Cuma Namazını Cerrahpaşa
Camii’nde eda etti.
http://www.fatih.bel.tr/bpi.asp?caid=40&
cid=6309

