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20-) Yekâdül berku yahtafu ebsarehüm,
küllemâ edâe lehum meşev fiyhi, ve izâ
azleme aleyhim kamu, ve lev şâAllâhu
lezehebe bisem`ihim ve ebsarihim, innAllâhe
alâ külli şey`in kadiyr;
O şimşek (hakikat ışığı) neredeyse göze
dayalı müşahedelerini kapsayacak. Onlara
her aydınlık geldiğinde, o hakikat ışığıyla
birkaç adım ilerler, hakikat ışığı kesilince de
içine düştükleri karanlıkta kalakalırlar. Allâh
dilemiş olsaydı Semi` ve Basıyr isminin
onlarda açığa çıkmasını kısardı. Kesinlikle
Allâh her şeye Kaadir`dir.
21-) Ya eyyühenNâsu`budû Rabbekümülleziy
halekaküm velleziyne min kabliküm lealleküm
tettekun;
Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri
yaratmış olan Rabbinize (hakikatinizi
oluşturan Esmâ mertebesine) kulluğunuzun
farkındalığına erin. Ki böylece
korunanlardan olursunuz.

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

EL ĞANİYY...
Esmâ'sının işaret ettiği özelliklerle sınırlanıp
kayıtlanmayan ve o vasıflarla etiketlenmekten
dahi münezzeh olan; "Ekberiyeti" dolayısıyla!
Esmâ'sıyla sayısız sınırsız zengin olan!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"İsrafilin sağında Cebrail, solunda Mikâil
vardır."
Hz. Muhammed (s.a.v.)

"ALLAH MI? HAŞA, GAYRIMI? HAŞA... (-2)
Ezberletildiği şekilde 'Resulullah efendimiz',
'Resulullah a.s' diyoruz ama söylediğimiz
kelimenin anlamının hissedişi yok bizde.
Perdeli olarak yaşadığımız için, yani
kendimizdeki hissediş ve açılım kadarıyla onu
değerlendirebildiğimiz için onu da
kendimizdekinin bir fazlası olarak görerek
değerlendirmeye kalkıyoruz. "ONUN
DEĞERİNİ KADRİNİ HAKKIYLA
ÖLÇEMEDİLER" ayetinide Allah için
düşünüyoruz, Allah için bu söz söylenmiştir
diyerekte kafamızda yarattığımız bir Tanrı'ya
atfediyoruz. Halbuki, "ResulAllaha itaat Allah'a
itaattir. Resulullah'a isyan Allah'a isyandır"
ayeti var, bunun anlamını düşünüp hissedip
hazmedemiyoruz. 'Resulullah'ı seven Allah'ı
sevmiş olur, Resulullahtan yüz çeviren
Allah'tan yüz çevirmiştir' hükmünün anlamını
düşünemiyoruz. Resulullah'ı bir kişinin
gerçekte sevmesi halinde Onun kendi varlığını
Resulullah'ın varlığında yok edip, Resulullah'ın
sevdiklerini sevip Resulullah'ın yüz
çevirdiklerinden yüz çevirmesi gerektiğini
düşünemiyoruz... Dolayısıylada sevgili
peygamberim canım peygamberim canım
Resulullah'ım diyip kendimizi avutarak
kozalarımızın içindeki perdelilik dünyasıyla
âma olarak burdan geçip gidiyoruz... Ne
Resulullah'ı anlamışız, ne onu sevmişiz, ne de
O'na niçin ResulALLAH dendiğinin farkındayız.
İRSAL kelimesindeki sırrın farkında değiliz... "
Üstad Ahmed Hulûsi

"Şöhretten kaç ki şeref seni takip etsin. Ölüme
karşı hazırlıklı ol ki sana hayat verilsin. "
Hz. Ebubekir (r.a.)

"Kalp kör olduktan sonra, gözlerin görmesinde
hiçbir fayda yoktur. "
Hz. Ali (r.a.)

"Her gün, bir gün, önceki gün, sonraki gün hep
'AN' içinde mündemiçtir."
Ahmed F. Yüksel

BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
Ahmed F. Yüksel

"Bu akşam Sizi tanımam ve görmem genetik
bilgi olarak 7 ceddim öncesinden bellimiydi?
Üstad Ahmed Hulûsi: Hayır belli değildi.
Sadece senin genetiğin, böyle bir ilmi konuya
yönelmeni kolaylaştırıyordu. Böyle bir
kolaylaşma sonucunda senin bugünkü aldığın
veriler böyle bir arayışı meydana getirdi ve

böyle bir arayış sonucunda da böyle bir
rastlaşma meydana geldi..."

"Şirk ortamından çıkabilmek nasıl mümkün
olur?"
Günün Sorusu

"Sizi üzenlere hala selam veriyorsanız, bu
vicdanınızın sadakasıdır."
Hz. Mevlâna

"İnsanoğlunun değeri benliğinden elde ettiği
özgürlüğün derecesinde saklıdır!. "
Einstein

"Mooji dolunay öncesi zihni bırak demiş...
Herkes şenlik ateşine davetli.
Tüm sorularınızı bu ateşe atın.
Tüm yanıtlarınızı da bu ateşe atın.
Tüm umursadıklarınızı da atın.
Atacak kadar bir cesaretiniz olsun.
“Artık yanıtlarla boğuşacak vaktim yok” diyin.
Herşeyi bu ateşin içine atın.
Ve bunu da ŞİMDİ yapın..." (yazının devamı...)
Mooji

İstanbul kışa geri döndü, bugün
8-9 dereceyi pek aşmaz, kuzeyli
kuvvetli rüzgar daha da üşütür.
Bugünün büyük kısmı, yarının ilk
yarıdı ıslak. H.sonu 10'ar 10'ar ısınıyor. Cuma
10, c.tesi 20 derece.
Havayı Koklayan Adam
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