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33-) Kale ya Ademu enbi`hum BiEsmâihim,
felemmâ enbeehum BiEsmâihim, kale elem
ekul leküm inniy a`lemu ğaybesSemâvâti
vel`Ardı, ve a`lemu mâ tübdûne ve mâ küntüm
tektümûn;
(Hitap etti): "Yâ Âdem (yoktan var olmuş,
Esmâ ile hayat bulmuş) varlığındaki isimlerin
hakikatinden onlara söz et." Âdem onlara
(varlığını oluşturan Allâh) isimlerinin işaret
ettiği mânâlardan haber verince (yani bu
isimlerin özellikleri kendisinde açığa çıkınca);
Allâh onlara fark ettirdi: "Demedim mi size
ben, muhakkak ki bilirim semâlar (şuur
boyutu) ve arz (beden) boyutunun gaybını
(açığa çıkmamış sırlarını, özelliklerini)... Ve
ben bilirim gizlediklerinizi ve
açıkladıklarınızı!"
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL VÂRİS...
Sahibi olduklarını geride bırakarak
dönüşenlerin, arkada bıraktıklarının sahibi
olarak çeşitli isimlerle açığa çıkan! Bir tükenişin
ardından yeni bir yapıyla devam eden.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Dünya küfr üzerine durur ama zûlm üzerine
durmaz. "
Hadis

"ALLAH'A İMAN ETMEK DEMEK,
DOĞMAMIŞ VE DOĞRULMAMIŞ
OLDUĞUNA İMAN ETMEK DEMEKTİR... (2)
Doğmamışın anası babası karısı olurmu? Olur
diye kabul ettiğin anda sen kendi özünü
hakikatini inkar etmiş olursun... Bundan
kurtulmanın tek yolu, kendi içine dönmektir.
Dışardan ben bunu kesiyim demekle sen bunu
kesemezsin..." (yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Ya Rabbi bilgi cevherinin halka öğrenilmesini
arzu etseydim, bana; “Sen putlara tapanlardan
imişsin…” derlerdi, Müslümanlar kanımı
dökmeyi helâl sayarlar ve hakkımda en çirkin
muamelenin yapılmasını güzel ve yerinde
görürlerdi… demiştir."
(Hz. Âli- Varidat şerhi 81)

"İnsanlığın Şerefi Aklıyla, Asaleti Diniyle;
Şahsiyeti Ahlakıyladır. "
Hz. Ömer (r.a.)

"Kararlı, seven, sevecen bir insan kuşkusuz
topluma faydalı olur."
Ahmed F. Yüksel

BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
Ahmed F. Yüksel

"Rasulullah Efendimizin (as) sakaleyn oluşu
nerden kaynaklanır?"
Günün Sorusu

"Şüphe yoktur ki , isimlerden birinin egemenliği
altındasın, ister bunu bil, ister bilme, ister bu
ismin müşahedesine vakıf ol ister olma. Çünkü
seni hareket ettiren, durduran veya
renklendiren ve yerleştiren isim sana diyor ki:
“Ben senin ilahınım”. Bu sözü doğrudur. Senin
de; “Allahu Ekber!..” demen gerekir. "
İbn Arabî Risaleler(2-142)

"Musa’ya buyurulan: -“Ayakkabılarını çıkar..”
[20/12] Âyet-i Kerimesindeki mana: -Kalbinden
ehlini ve çocuklarını, sonra orada Allah’tan
başka ne ki var, hepsini çıkar.. şeklinde
anlatılmıştır. "
Ahmed er-Rufâi (Onların alemi)

""Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi
değil." "
Şemsi Tebrizi k.s

"Bilmediğine, bilmem demek ilmin yarısıdır."
Aziz Mahmud Hüdayi k.s

"İrfan sahipleri Allah’u Teâlânın gelinleridir. "
Bayezid-i Bistâmî

"Son Nefeste Ne İle Meşgul Olmak Lazımsa
Onunla Meşgul Olunuz."
Şah-ı Nakşibend Hz.k.s.a.

"İnsan ruhunu iki şey karartır: susulacak yerde
konuşmak ve konuşulacak yerde susmak."
Sadi Şirazi

"Öyle bir akşamdı…
Hem sessiz
Hem çaresiz
Bir şey istemeyen
İstediğini bilemeyen
Bildiğini bulamayan
Çıkmaz sokağın sonundaydı
Çıkmayacağına ikna olmuş
İkna olduğu kadar susmuştu
Sustuğu kadar yorgundu
Yorgun olduğu kadar suskun
Yanına "kar" kalan utançları vardı
Çekingenlikleri
Paslanmış hareketsiz hareket edişleri
Zorla

Yokmuş gibi…"
Eda Benli 21/03/13

"Sevmek, Sevdiğin kişiyle birlikte olmak
değildir unutma! Çünkü aşk; onunla yaşamak
değil, onu yaşamaktır aslında."
Nazım Hikmet

"Acı veriyor ise gecmiş, geçmemiş demektir. "
Murathan Mungan

İstanbul h.sonu havasına
bugünden giriyor. Bugün bol
güneşli, 20 derece. H.sonunda
güneşli gün c.tesi, az bulutlu ve
23 derece, pazarsa bulutlanıyor, akşama
dogru yağışlı. Gelecek hafta serin.
Havayı Koklayan Adam
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