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De ki: "Allâh'ın bize yazdığından
başkası, asla bize erişmeyecektir! 'HÛ',
Mevlâ'mızdır! İman edenler ancak
Allâh'a tevekkül (hakikatlerindeki El
Vekiyl isminin, gereğini yerine
getireceğine iman) etsinler."
Tevbe Suresi:51
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
�
HÛ...
"HÛ'vAllâhulleziy lâ ilâhe illâ HÛ"! İster
vahiy yollu gelsin, ister bilinç yollu
üzerine eğilinsin, algılanan her "şey"in
hakikatinin derûnu... Öylesine ki;
Ekberiyet tecellisi sonucu önce
"haşyeti", sonucu olarak da "hiç"liği
yaşatır ve bu yüzden de O'nun
hakikatine erişilemez! "Basîretler ona
ulaşmaz!" Mutlak bilinmezliğe ve
kavranılmazlığa işaret ismidir! Nitekim
"ALLÂH" dâhil tüm isimler "HÛ"ya bağlı
geçer Kurân'da! "HU ALLÂHu EHAD",
"HU'ver Rahmânur Rahıym",
"Hu'vel'Evvelu vel'Ahıru vez'Zahiru
vel'Batın", "HU'vel Aliyyül Aziym",
"HU'ves Semiy'ul Basıyr" ve Haşr
Sûresi'nin son üç âyeti gibi! Bu arada
şunu da bir diğer okunuş şekli itibarıyla
fark ederiz ki, isimlerin öncesindeki "HÛ"

ismi işaretiyle önce tenzih vurgulaması
yapılır, sonra da söz edilen isimlerle
teşbihe işaret edilir. Bu da hiçbir zaman
gözden kaçırılmaması gereken bir
işarettir.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
�
"Kim davet edildiği halde icabet
etmezse, Allah ve Resulüne isyan etmiş
olur.
(Hadis/Kütübü Sitte ,3958)
�
Her ağaç hangi amaca dönük kesilmişse
ona göre kesilip biçilir, tornalanır! Canı
yandığı, ağlayıp sızladığı tornacı
tarafından hiç kâle alınmaz!
marangozun eline düşmemeye bakın!
Üstad Ahmed Hulûsi /Skype'dan
Mesajlar
�
"İşlek yol olun."
Hz. İsa
�
"Bir gerçeği savunurken, önce kendimiz
inanmalıyız, sonra da başkalarını
inandırmaya çalışmalıyız.."
Hz. Ali
�

"Hataları, bilhassa kötü huyları tam
bırakan kimse, kopardığı otu kökten
keser. Şüphesiz o bir daha dallanmaz."
Abdülkâdir Geylâni (Hz.)
�
"Vecd, iç alemde ilâhi tecelli ile
karşılaşınca, ya sevinç içindedir. Ya
hüzün."
Cûneyd-i Bağdadi
�
"İnsandan belâ gelmez, hak
istemedikçe,
Hak belâ vermez, kul azmadıkça..."
Mevlâna
�
Toplumun sorunlarını çözmek için
yaşayanlar, güçlerini ortaya koyma
gereğini duyarlar.
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/
�

İyi dost Hızır Çeşmesi gibidir.
Suna Dumankaya
�
Mahmud Erol Kılıç
http://mahmuderolkilic.blogspot.com/?m
=1
http://m.facebook.com/mahmuderolkilic?
id=125098370866452&_rdr
http://www.birazoku.com/sufi-ve-siirosmanli-tasavvuf-siirinin-poetikasi
�
İlk ve öncelikli şey kendine karşı
SEVECEN olmaktır.
Katı OLma; yumuşak OL. Kendine özen
göster.
Kendini affetmeyi öğren. Yeniden ve
yeniden ve yeniden ve yeniden …
yetmiş yedi kere , yediyüz yetmiş yedi
kere..
KENDiNi AFFETMEYi öğren. Sert OLma
kendine karşı, affedici OL.
KENDİNE SEVGİ İLE YAKLAŞ.
KENDİNİN EN İYİ DOSTU OL
OSHO
�

İstanbul yılın son yağışını dun aldı.
Bugün ve gelecek 3-4 gun yagis yok.
Güneş görülür ama daha çok bulutlar
olur. Ocak'ın 4-5'i gibi soğuk bir dalga
olabilir ama yağış belli değil.
Havayı koklayan Adam.
☁�
Sizin İçin Seçtiklerimiz...
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/2225
4228.asp
YouTube'da "Dua - Ali AYTAÇ & Ahmed
Kayhan DEDE" adlı videoyu izleyin http://www.youtube.com/watch?v=kpfsz
H18NcU&feature=youtube_gdata_player
http://youtu.be/_ycF1zYaUsk
http://touch.dailymotion.com/video/xwap
kw_ynsan-steve-cutts_people
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf
gazetesi.com-/
http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/
http://www.okyanusum.com/

