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"...Hakikat - Sünnetullâh bilgisi verilmiş
olanlar ile ümmî olanlara (bu bilgiden
habersiz olanlar - müşriklere) de ki: "Siz
de İslâm'ı kabul ettiniz mi?.." Eğer teslim
olurlarsa hakikati kabullenmiş olurlar.
Ama yüz çevirirlerse, işin onlara
tebliğden ibarettir..."
Âl-u İmran: 20
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
�
ALLÂH...
Öyle bir isimdir ki... "Ulûhiyet"e işaret
eder! "Ulûhiyet" hem "HÛ" ismi ile işaret
edilen "Mutlak Zât" anlamını içerir; hem
de "Zatî" İlim mertebesinde, ilmiyle ilmini
seyir anlamında oluşmuş, "nokta"lar
âlemlerini, her bir "nokta"yı oluşturan
kendine özgü "Esmâ" mertebelerine
işaret eder! "Zât"ı itibarıyla, "şey"in ayrı,
"Esmâ"sı itibarıyla "şey"in aynı olan
Allâh ismiyle işaret edilen; âlemlerden
Ğaniyy ve benzeri olmayandır! Bu
yüzdendir ki, "şey"i ve fiillerini
Esmâ'sıyla yaratan Allâh ismiyle işaret
edilen, Kur'ân-ı Kerîm'de "BİZ" işaretini
kullanmaktadır. "Şey"de kendisinin gayrı
yoktur! Bu konuda çok iyi anlaşılması
gereken husus şudur: "Şey"den söz

ettiğimizde "şey"in zâtı derken onun
varlığını oluşturan "Esmâ
mertebesinden" söz ederiz. "Şey"in zâtı
hakkında tefekkür edilir, konuşulur. Allâh
adıyla işaret edilenin Zâtı hakkında ise
konuşmak muhaldir; yani kesinlikle
olanaksızdır! Çünkü Esmâ özelliğinden
meydana gelmişin, mutlak Zât hakkında
fikir yürütmesi, "vahiy" yollu gelmiş bilgi
ile dahi olsa -ki bu da olanaksızdırmümkün olmaz! İşte bunu anlatmak
sadedinde yolun sonu "hiç"likte biter,
denmiştir!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
�
İstiğfar eden kimse günde yetmiş kere
de tevbesinden dönse günahta musır
[ısrarcı, günahta ısrar eden] sayılmaz.
(Hadis/Tirmizi, Daavât 119)
�
TARD EDİLMEK... "Nefs" dediğin şey,
salt bir şuurdan ibarettir. Yani bırak
beden olmayı, bedenden sonraki ruh
olmayı, nefs ruh dahi değildir ! Bizim
kendimizi o nefs olarak müşahade
edemememiz, ağırlıklı olarak kendimizi
beden hissetmemizden dolayıdır... Bu
hal çeşitli sebeplerle öyle ağır hale
gelirki üstünüzde, kendimizi bu beden,
medeni toplum, ailenin bir bireyi, ticaret
çevresinde bir tüccar olarak hissettiğiniz
anda Allah'ın katından tart edilmiş

şeytan durumunda olursunuz...
Şeytanda kendini bir kişilik bir vasıf bir
varlık olarak hissetti. Ve bir başka
şeydende kendini hayırlı gördü. Sende
kendini bir başka nesneden hayırlı üstün
veya alçak bir varlık olarak gördüğün
anda, Allah'ın yakınlığından
uzaklaştırılmış tard edilmiş iblis
durumuna düşersin...
Üstad Ahmed Hulûsi
�
"Güzellik giyinenlerin süslüğü ile
oluşmaz; bilgi ve terbiye ile güzel
olunur.."
Hz-Ali
�
“ İmansız olanın(kafirin)belirtisi odur ki o
ufukların içinde kaybolur. İmanlı
olanın(müminin) belirtisi de odur ki
ufuklar onun içinde kaybolur."
Muhammed İkbal
�
"Baki kalan bu kubbede bir hoş seda
imiş."
Baki
�
"Sizi üzenlere hala selam veriyorsanız,
bu vicdanınızın sadakasıdır."
Hz. Mevlana
�

"Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir."
Yunus Emre
�
Ayakları gerçekler üzerinde yere basan
kimseler, kabus dolu saatlere tanık
olmazlar.
Ahmed F. Yüksel
http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogge
r/?UyeNo=2474634
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�
Mahmud Erol Kılıç
http://mahmuderolkilic.blogspot.com/?m
=1
http://m.facebook.com/mahmuderolkilic?
id=125098370866452&_rdr
�
İstanbul bir günde bahardan kışa döndü.
Sıcaklık 10 derece ve altında. Rüzgar
kuvvetli, her ne kadar normallere inse de
üşütüyor. Yarından itibaren yeni yılın ilk
günleri dahil yağış yok.
Havayı Koklayan Adam
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