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74-) Sümme kaset kulûbüküm min ba`di zâlike,
fehiye kelhıcareti ev eşeddü kasveten, ve inne
minel hıcareti lemâ yetefecceru minhül`enhar,
ve inne minha lemâ yeşşakkaku feyahrucü
minhülmâ`, ve inne minha lemâ yehbitu min
haşyetillâh, ve mAllâhu Biğafilin amma
ta`melûn;
Bu olayın ardından kalpleriniz yine katılaştı,
taş gibi, hatta daha da katı (varlığındaki
Hakk`ı açığa çıkaramaz oldu)... Oysa bazı
taşlar vardır ki, içinden nehirler fışkırır; ve
bazıları da vardır ki şak diye yarılır da
ondan su çıkar. Öyle taşlar vardır ki,
haşyetullâhtan düşüp yuvarlanır... Allâh
sizden açığa çıkanlardan (varlığınızı
Esmâ`sıyla oluşturduğu için) asla perdeli
değildir.
75-) Efetatme`ûne en yu`minû leküm ve kad
kâne feriykun minhum yesme`ûne kelâmAllâhi
sümme yüharrifûnehû min ba`di mâ `akalûhu
ve hum ya`lemûn;
Şimdi siz ey iman edenler, (genetik geçmişi
bu olan Yahudilerin) size inanmalarını mı
ümit ediyorsunuz? Oysa onların bir kısmı
vardı ki, kelâmullâhı (Musa`yı) dinler,
dediklerini anlar, sonra da bile bile tahrif
ederlerdi (değiştirirler başka anlamlara
çevirirlerdi).
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL KABIDZ..."
Tüm birimleri, onları oluşturan "Esmâ"sıyla
hakikatleri yönünden kudret eliyle tutup,
hükmünü icra eden! İçe dönüklüğü yaşatan.
Üstad Ahmed Hulûsi

"Mescitler hakkında insanlar tartışmadıkça
kıyamet kopmaz. "
Hadis

"MUTLAK SÛRETTE YOK OLAN BİR
VARLIKSIN.. [2/3]
Yusuf Suresi 106. ayetteki: Onlar içinde şirk
olmaksızın iman etmezler. Çoğunluğu şirk ile
iman ederler. Diye anlattığı bölüm, dillenişte
"Bende O açığa çıkıyor" anlayışı şeklinde
açığa çıkar. Halbuki, şehidallahu hükmünde
ben kelimesi kullanılırken, esma açığı çıkışı
görülür. Dolayısıyladır ki, sana verilmiş, sana
bahşedilmiş, sana lutfedilmiş hiç bir şey yoktur!
Dilediğince açığa çıkıyor, -yef alu ma yurit.
Yahluku ma yaşa- Kuran'ı okumaktan amaç
bunları görmektir.Her an dilediğince, dilediği
esma özellikleriyle her noktada açığa
çıkmakta. Bu açığa çıkışıylada kûfrü meydana
getirir, hidayeti meydana getirir, şirki meydana
getirir, zulmü meydana getirir, rahmeti
meydana getirir, ama sonuçta her an her
noktada açığa çıkan esma özellikleriyle
kendisinden başkası değildir. Ve gerçekte
sana bana ona asla varlıkta yer yoktur. Ki,
"AHADUS SAMED"İN BİR ANLAMIDA BUDUR
ZATEN. Onun ahadiyeti dışında hiçbirşey
mevcut değildir. Açığa çıkartmak dilediği
özelliklere göre, amaca göre, -fıtratallahilletiy
feterannasa- hükmü oluşur, ve o oluşumu
tanımlama babında o oluşumun seyri amacı ve
hedefine göre Hidayet veya dalalet tevhit veya
şirk gibi tanımlamaları koyar. Koyan kendisi.
Ama bunu koyan kendisi olduğu gibi de gene
kendisi yırtık gömlekten çıkan baş gibi BEN
diyerek ortaya çıkar ve kendini kendinden
ayrıymışçasına bir yaşam şekliyle ortaya
koyar! Bunu ortaya koyuşun daha sonraki
adımı ve gelişimide cehennem diye tanımlanır.
Bunu ortaya koymayıp kendisinin kendisini
seyri halinin akıbeti geleceği ve halide cennet
diye tanımlanır. Âmâlık halinin yaşamı ve

geleceği cehennemdir. Bâsir ismiyle açığa
çıktığı zaman, kendinden gayrının olmadığını
müşehade eder. Yerleri ve gökleri hak olarak
yarattık meydana getirdik hükmü, VARLIĞIN
ESMA ÇIKIŞINDAN BAŞKA BİRŞEY
OLMADIĞINI, HER NOKTADA BEN DİYENİN
KENDİSİ OLDUĞUNU İFADE EDER. [devam
edecek] "
Üstad Ahmed Hulûsi

"İnanan insanın yüzünde güleçlik vardır,
kalbindeyse hüzün. Gönlü herşeyden geniştir,
nefsi herşeyden alçak. Yücelikten nefret eder,
şöhrete düşmandır, gamı gussası uzundur,
düşünmesi derin, susması fazladır. Vakti
yoktur, çok şükreder, çok sabreder, düşünceye
dalmıştır. İhtiyacı olanları görünce, kendi
ihtiyacını hatırlamaz bile. Huyu güzeldir,
geçinmesi hoş ve yumuşak. Şeref bakımından
serttir, huy bakımından alçak. "
Hz. Ali (r.a)

"Tehlikeli sayılabilecek her fikir,
yorumlanmamak suretiyle etkisiz hale
gelebilir."
Ahmed F. Yüksel

Sanal Duvarlar
Sanal Duvarlar
Ahmed F. Yüksel

"Bir kötülüğün hemen ardından onu silecek bir
iyilik işle. "
İbn Arabî Risaleler (3-231)

"Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde haset
ve kin tutandır."
İmam Şâfii

"Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde haset
ve kin tutandır."
İmam Şâfii

"İnsan, gönlündeki hâle hâkim olabiliyorsa
buna SEVGİ denir. Ama gönlündeki hâl insana
hâkim ise onun adı AŞK olur... "
HZ. MEVLANA

"2013 Mayıs Ayı Karakteristikleri...
Hani bir söz vardır ya bazı işler için; “parayla
değil sırayla..”
İşte sanki bir kaç aydır, yakın hızlarda hareket
eden yıldızlar bunu duymuş da biraz da biz
buna uyalım demişler gibi aralarında toplanma
sırası şimdi de Boğa burcuna gelmiş...
Güney Ay ucunun konuk severliğinde, Mars,
Güneş, Merkür ve Venüs yıldızları Boğa
burcundalar. Bir ara (8-9-10 Mayıs günlerinde)
Ay’ ında katılımıyla beşli oluyorlar. Zaten

sonrasında bu sistem gevşiyor ileri aylarda
artık pek görülmüyor.... " (yazının devamı...)
Astrolog Nuran Tuncel

"Ölmek, felaket değildir. Öldükten sonra,
başına gelecekleri bilmemek felakettir."
İmamı Rabbani

"Hakikat aramakla bulunmaz ancak bulanlar
hep arayanlardır."
Bayezid i Bistami

"Her ne ararsan kendinde ara! Mekke'de
Kudüs`te Hac'da değil."
Hacı Bektaş Veli

"Benim ol aşk bahrisi / Denizler hayran bana
Derya benim katremdir / Zerreler umman
bana"
Bahri : Denizle ilgili olan
Katre : Zerre, damla
Umman : Uçsuz bucaksız deniz, derya
Yunus Emre

İstanbul'da sıcaklık 1-2 derece
düşse de yine 23-24 dereceleri
bulabilecek. Bol güneş var ve bu
durum h.sonu dahil olmak üzere
değişmiyor. İstanbul'da sıcaklık 1-2 derece
düşse de yine 23-24 dereceleri bulabilecek.
Bol güneş var ve bu durum h.sonu dahil olmak
üzere değişmiyor.
Havayı Koklayan Adam
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