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158-) Ve ce`alu beynehu ve beynel cinneti neseba*
ve lekad alimetil cinnetü innehüm lemuhdarun;
O`nunla (Allâh ile) cinler (normal insan duyularının
algılayamadığı bilinçli varlıklar) arasında bir bağ
oluşturdular! (Onlara Allâh dûnunda tanrısallık
atfettiler)... Andolsun cinler de bilir ki, muhakkak
onlar muhdarîndir (zorunlu olarak huzurda hazır
tutulacaklardır)!
37 - SÂFFÂT
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL VÂCİD...
Özellikleri âdeta taşan... Her dilediğini var eden.
Tüm yaratışına rağmen hiçbir şeyi eksilmeyen!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Benim Allah’la öyle bir vaktim var ki Ulu ve Yüce
Allah’la beraber iken bu vakit içine O’ndan başka bir
şey sığmaz. "
(TEZKİRETÜ’LEVLİYA/CİLT II/S.316) Hadis

"AŞK; İMAN ETTİĞİNİ YAŞAMA AZMİDİR...
İman mı aşk'ı getirir, aşk mı imanı getirir? İman
aşk'ı getirir. Aşk imanı getirmez. Bir Zat'a birisi
gelmiş, intisap etmek istemiş, sen demiş hiç sevdin
mi aşık oldun mu? Yoo demiş bende öyle şey yok.

Git o zaman evvela aşık ol sonra gel demiş. Şimdi
burdan hüküm çıkartıyorlar diyorlar ki; Aşk imanı
getirir. Aşık olmazsa imanı olmaz. Hayır! Eğer o
kişide iman açığa çıkarsa, o iman aşkı getirerek o
aşk gerekenleri yaptırtır. Ama o adam da aşk sevgi
olayı yoksa iman açığa çıksa idrak etse bile onun
gereğini uyguluyamaz çünkü onu uygulatacak güç
kuvve yok. Aşk sevgi kuvvedir. Harekete geçirtecek
olayı gerçekleştirticek. Sen şimdi diyorsunki bende
aşk yok. Eğer sende aşk olmasa Sen bu kadar
sene bu iman ettiğin şeyi yaşamak elde etmek için
bu yolda bu kadar sabit kalıp devam edermisin?
"Aşk cünûndan(delilik) bir şubedir." (hadis)
Aşk deliliğin bir şubesidir diyor. Gerçekten bir kişi
birşeyi sevdiği zaman gözü hiçbirşeyi görmez. İman
ettiğini yaşama azmidir aşk. Benim onu sevmem
onun beni sevmesi gibi anlama aşkı. İman ettiğine
inandığını yaşama şevki ve arzusuna aşk denir bu
noktada. Aşk dünyevi değerlerle değerlendirildiği
için ikilik sözü çıkıyor. Oysa ki sen hakikatına olan
çalışmalara yöneliyorsun. Aşk, şevk manasında
seni destekliyor. Yani dışarıda birşeye yönelmek
diye bir kavram yok zaten... "
Üstad Ahmed Hulûsi

"S.Açığa çıkmayan potansiyel potansiyel değildir
diyor Üstad! İnsanın olmaması potansiyelin açığa
çıkmadığını göstermez. Çünkü ortada Melekût
alemi var. O zaman biz bunu İnsana, birime atfen
mi söylüyoruz?(Afy)
C. Evet, birime göre!"

"Tanrıyı şahit gösteren, uyuşturucu etkisindedir."
Ahmed F. Yüksel

İstifham
Ahmed F. Yüksel

"Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin
hepsini kabuk zanneder."
İmam-ı Gazali

"Öleceğiz bir gün, gömecekler. Bir kaç gün
övecekler, sonra kalan malını bölecekler; hatta
memnun kalmayıp üstüne birde sövecekler... "
Şems Tebriz'i

"Kapısız Okullar
Hepimiz baş döndürücü bir dönemin
aktörleriyiz... Öyle hızlı bir değişimin
içindeyiz ki yenilikler sağanak gibi."
(yazının devamı...)

Beyza Zapsu

"Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil..."
Yunus Emre

"Astrolojide Mart ayı..
Mart ayının ilk günlerinde Güneş – Pluton – Satürn
arasında akıllı uslu, güçlü ve anlamlı bir üçgen
pozisyonu oluşuyor. Oldukça güçlüdür ama
olumsuz değildir. Sorgulamalıyız yaptıklarımızı,
bildiklerimizi, derinlere inerek idrak kapasitemizi
zorlayabilir ve doyurucu noktalara varabiliriz. İhtiyaç
duyduğumuz noktalarda istikrar oluşturabileceğimiz,
zor da olsa bir sistem içinde dayanabilme gücü
bulabileceğimiz ister kendimiz, ister hayatımızdaki
bir konu veya herhangi bir şeyin gerçek yüzünü
anlayabileceğimiz çalışmalar yapma zamanıdır."
(yazının devamı...)
Astrolog Nuran TUNCEL

Sanatçı Müslüm Gürses vefat etti. Allah rahmet
eylesin...
T.G.

Sen seni bilince,mesele kalmaz! Kin,kibir,benlik
yanına gelemez! Kendini bilmeyen,dostu bilemez.
Sen seni bilmezsen,dostu bulama'n!
Neşet Ertaş

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED HU

S 'nin Sabah, akşam

okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- Kİ İT ENMİŞ İK
- http://radyoyansimalar.com/
- Ahmed Hulûsi’nin DOST’tan Dosta kitabından
muhteşem sözler Reha Muhtar'ın bugünkü
yazısında..
- Reha Muhtar/Üstad
- "Tebessüm sadakadır" - Hadis

- Dünyanın En Pahalı Reklamı
- Beynimi beynine bir kablo ile bağlasam...
- CACABEY MEDRESESİ
- Hacer-ül Esved İstanbul'da
- Zeki Müren/ Aliyi gördüm Aliyi.
- Dünyanın en iyi reklam filmi...
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

