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18-) Summun bükmün umyün fehüm lâ
yerci`ûn;
Sağırdırlar (algılamaları kilitlenmiştir),
dilsizdirler (hakikati dillendirmezler),
kördürler (apaçık hakikati algılayamazlar);
onlar hakikatlerine dönemezler!
19-) Ev kesayyibin minesSemâi fiyhi
zulümatun ve ra`dün ve berkun, yec`alûne
esabiahum fiy âzânihim minessava`ıkı hazeral
mevt, vAllâhu muhiytun Bilkâfiriyn;
Ya da semâdan (gökyüzü - düşünsel
boyuttan) inen yağmur (fikirler), zulmet
(karanlığın bilinmezliği) gökgürültüsü (doğru yanlış çatışması) ve şimşek (bir an için akla
düşen hakikat bilgisi) içindedirler!
Yıldırımlara, ölüm korkusu (hakikatin açığa
çıkmasıyla benliklerinin yok olması)
düşüncesiyle kulaklarını tıkarlar (hakikat
bilgisine kendilerini kapatırlar). Allâh, hakikati
inkâr edenlerin de varlığını meydana
getiren Muhiyt`tir (ihâta etmektedir).

2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL CÂMİ'...
Tüm varlığı "çok boyutlu tek kare resim" olarak
ilminde topluca seyreden. Yaratılmışları,
yaratılış amaç ve işlevleri doğrultusunda
toplayan!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular
ki: “Ben sizin sıkıntıda olmanızdan daha çok,
bolluk ve rahatlıkta olmanızdan korkarım."
Hz. Muhammed (s.a.v.)

"ALLAH MI? HAŞA, GAYRIMI? HAŞA... (-1)
Hakikati Muhammedi yeryüzünde kendisine
halife meydana getirmiş, halk etmemiş!
Meydana getirmiş! Ayette 'halaknahu' demiyor
'cealnahu' diyor. Dolayısıyla o makronun
yansıdığı mikro olarak, külle ayna olan zerre
olarak Muhammed Mustafa Aleyhissalâtu
Vesselam isimli Zat'ı irsal etmiştir. Onu irsal
etmesi demek "Küllün Zerre Olarak Zahir
Olması Demektir." Küldeki bütün manalar
zerrede açığa çıktığı içindir ki, Resulullah a.s
bir yönüyle Hakikati Muhammediğinin Âlayı
İlliyin diyebileceğimiz bütün kemâlâtını aşikare
ederken, diğer yönden de Esfeli safilin
diyeceğimiz, tam 180 derece zıddı olan,
beşeriyetin bütün özelliklerini açığa çıkarmıştır
ortaya koymuştur bedenselliği itibariyla. Onun
içindir ki onun bu beşeriyet yönünü görenler
onunla kendilerini kayıtlıyarak sınırlayarak,
O'da bizim gibi yiyip içip yatan, kalkan çarşı
pazar dolaşan, birinden başka birşey değildir
demişlerdir. Çünkü bunu diyenler esfeli safilin
ehlidir. Esfeli safilin ehli onun varlığında esfeli
safilini görmüşler. Makronun mükemmel
zuhuru olması hasabiyle öbür yandan Ebu
Bekir gibiler de O'na baktıkları zaman onda
Âlayı illiyin'i müşehade etmişler, çeşitli
evliyaullahın büyük bir aşk sarhoşluğu
içerisinde ona bakıp 'ALLAH MI? HAŞA,
GAYRIMI? HAŞA'sözünü söylemişlerdir.
Dolayısıyla Resulullah a.s Hz. Muhammed
Mustafa'nın kendisinde açığa çıkan azameti
yüceliği muhteşemliği bizim müşehade

etmemiz mümkün değildir... Çünkü biz ona
ancak Kureyş'in münkirleri gibi bakarak, işte
O'da bizim gibi yiyip içen oturan kalkan çarşı
pazar dolaşan bu arada da Allah'ın vahyi
kendisinde açığa çıkan bir zat diye bakıyoruz.
Çünkü bizde perde kalkmamış. Biz Âlayı illiyin
yanını göremiyoruz. Onun irsal oluşunu
algılayamıyoruz. [devamı var..] "
Üstad Ahmed Hulûsi

"İlimsiz yapılan ibadette, anlaşılmayan ilimde,
tefekkürsüz okumakta hayır yoktur. "
Hz. Ali

"Aşk'ı aşıktan başka kimse anlayamaz."
Ahmed F. Yüksel

BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
Ahmed F. Yüksel

"27 Mart 2013’de 7 derece Terazi’de “Dolunay”
gerçekleşecek. Bunun önemini biliyor
musunuz?"
Günün Sorusu

"Seven kişi, içindeki eriyiğin sürekli
değişmesiyle rengini değiştiren saf beyaz
camdan yapılmış bir kase gibi, sevgilinin
rengiyle renklenir. "
Muhyiddin Arabi

"İnsan, içi oyulmadıkça ötmeyen bir kamışa
benzer. "
Hz. Mevlâna

"Çeşitli bahanelerle dışarıda vakit geçirenle
Evinde (kalbinde) oturup yönelen Bir olur mu?
"
AylinER

"Kul ile Allah'ı arasına gerilmiş büyük perde
yerler ve gökler değildir. Bu perde, daha çok,
nefsin kendisini Allah'tan ayrı bir varlık
görmesinden meydana gelir. İnsan, ölmeden
evvel ölmek sırrına, yâni nefsindeki kötülük,
çirkinlik hallerini yok etme olgunluğuna erdiği
zamandır ki Allah'tan gaflet perdesi ortadan
kalkar. "
Cemalinur Sargut

"BİR DERS ALMAYA HAZIR
OLDUĞUNUZDA!..
Bir derse hazır olduğunuzda, karşınıza
mükemmel bir tecrübe ya da size bu dersi
öğrenebilmeniz için bir fırsat sunacak olan
birisi çıkar...
Dersi aldığınızda, dersin hazmedilebilmesi için
biraz zaman gerekecektir...

Aceleye gerek yok...
Güzel bir yolculuktur bu...
Herhangi bir anda bulunduğunuz yerin,
bulunmanız gereken yer olduğuna inanın..."
Robin Sharma

"Hiç kimse kendine hâkim olamadığı sürece,
ÖZGÜR olamaz. "
Pythagones

"Kendisine hakim olamayan insan hür değildir.
"
Cladius

İstanbul, soğuklar bitti sanma,
yine 9-10 derece düşüşe hazır
mısın? Bugün 17-18'leri bulur,
güneş görülüyor ama akşama
doğru sağanak var. Yarın 9-10, perşembe 78'lere iner, yağış sürer.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED HULÛSI 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- BİLİNCİN ARINIŞI
- BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
- Best Sellers in Sufism
- BEYİN DALGALARI
- Terazi Burcunda Venüsyen Dolunay
- Sarı tebessüm'
- Göz Kamaştıran Bacak Dansı
- Korkularımız Zihnimize Hükmediyor

- Beden Ölür Ruh Göç Eder
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

