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22-) Elleziy ce`ale lekumul`Arda firâşen
vesSemâe binâen ve enzele mines Semâi
mâen feahrace Bihî minessemerati rızkan
leküm, felâ tec`alu Lillâhi endâden ve entüm
ta`lemûn;
O sizin için arzı (bedeni) döşek (araç),
semâyı (şuuru - beyni) yaşanılan mekân
olarak oluşturdu ve semâdan bir su (ilim)
inzâl etti (boyutsal açığa çıkış) ve bunun
sonucu olarak da size türlü (düşünsel bedensel) yaşam gıdası verdi. Hâl
böyleyken artık ötede bir ilâh edinerek O`na
şirk koşmayın!
23-) Ve in küntüm fiy raybin mimmâ nezzelnâ
alâ abdinâ fe`tû Bisûretin min mislihi ved`û
şühedâeküm min dûnillahi in küntüm sadikıyn;
Kulumuza inzâl ettiğimizden (hakikatinden Esmâ mertebesinden bilincine açığa çıkandan)
şüpheniz varsa, onun benzeri bir sûre
ortaya koyun. Eğer (sözünüzde) sadıksanız,
Allâh (adıyla işaret edilen Ulûhiyetin)
dûnunda (Allâh adıyla işaret edilenin misli
veya benzeri olması mümkün olmadığı içindir
ki, edinilen veya tahayyül edilen tanrılar ancak
onun "dûnu"nda olabilir; onların da ne
gayrılığından ne denkliğinden ne eş
değerinden ne de kapsamından söz edilebilir.
"Dûnu" kelimesiyle işaret edilen varlık
vücudunu Allâh Esmâ`sının işaret ettiği
özelliklerden alır ama asla varlığı Allâh adıyla
işaret edilene kıyasla denk tutulamaz. Bu
yüzdendir ki birimin düşündüğü ya da tahayyül
ettiği hiçbir şey mutlak hakikati itibarıyla Allâh
adıyla işaret edileni tanımlayamaz. İleride
görülecek "leyse kemislihi şey`a - misli olacak
şey yoktur" uyarısı Allâh adıyla işaret edilene
hiçbir kavramın yaklaşmasının mümkün

olmadığını vurgulamaktadır. Tüm bunlar
yazdığımız "dûnu" kelimesiyle anlatılmaktadır.
Çalışmamızda sık sık göreceğiniz "dûnu"
kelimesinin Türkçe`de karşılığı olmadığı içindir
ki mecburen bu kelimeyi muhafaza ettik.
A.Hulûsi -A.H.-) şahitlerinizi getirin!
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EL MÂNİ'
Hak etmeyene, hak etmediğine erişmesine
engel yaratan!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Hz. Enes İbnu Malik radıyallahu anh anlatıyor:
"Resulullah aleyhissalâtu vesselâm:
"Katığınızın efendisi tuzdur" buyurdular."
(KÜTÜB-İ SİTTE /6939)

"Tasavvuf bir yana, hayatındaki herhangi bir
şeyi paylaşmayan bencildir, cimridir, eşşeklik
etmektedir! Velevki sana nankörlük yapılmış
olsa bile! Resulullaha da nankörlük yapıldı
ama o paylaşmaktan geri kalmadı.. "
Üstad Ahmed Hulûsi

"Zorla, entrika ile birilerinin elinden birşeyler
kapmak yerine, vermeyi, gönül yapmayı tercih
edenler ayrıcalıklı bir sınıfı teşkil ederler."
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..."

"Zerre küll –ün aynısıdır ne demektir?"
Günün Sorusu

"Sarhoşlarda tadıp şarap bir hoş surete
büründü,
Sarhoşlarda ayan oldu, göründü
perdelerinden..."
Abdûlkerim Ceyli

"Her işe besmele ile başla!
Temiz ol daima iyiliği adet edin!
Dünyanın mutluluğuna mağrur olma!
Kimseye kızma eziyet ve cefa etme!
Ömrün uzun olsun istersen, kimsenin nimetine
haset etme! " (yazının devamı...)
Akşemseddin Hazretleri

"Karınca, güzelim harmanları görmezde bir
tanecik buğdayın üstüne titrer. "
Mevlâna

"EN İYİ FİKİRLER...
“Zamanınızı öncelikleriniz doğrultusunda
kullanın...
Karmaşıklıktan sadeliğe yönelin...
Yaşamınızdaki en anlamlı şeyler, daha az
anlamlı şeyler uğruna feda edilmemeli...
Çalışmadığınız zamanları güzelleştirmek için
harcanan saatlerin kesinlikle boşa gitmediğini
unutmayın...
En iyi fikirler genellikle en çok rahatladığımız
anlarda ortaya çıkar...
Hayatınızı güzellieştirmek için harcadığınız
saatler, çalışmalarınızda olağanüstü etkili
sonuçlar almanıza yol açar...” "
Robin Sharma

İstanbul soğuk ve ıslak. Öğle ve
sonrasına kadar ara ara yağışlı
8-9 derecelerde. Yarın bulutlar
çok değil, biraz parçalanır, yine
10 derece. H.sonu ise bahar, 20'li değerler var.
Havayı Koklayan Adam
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