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3-) İllelleziyne âmenû ve amilus salihati ve tevâsav
Bil Hakkı ve tevâsav Bis Sabr;
Ancak (hakikatlerine) iman edip imanın gereğini
uygulayanlar, birbirlerine Hak olarak tavsiye
edenler ve birbirlerine Sabrı tavsiye edenler
hariç!
103 - ASR
[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
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Hz. Resulullah, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer birlikte
yolculuk yaparken bir yerde İbn-i Seyyad isimli bir
çocukla karşılaşıyorlar. Diğer çocukların arasında
oynayan bu çocuk farklı. Resulullah çocuğun
omuzuna elini koyarak “benim resulullah olduğuma
şehadet eder misin?” diyor. Çocuk; “Sen ümmilerin
resulusun asıl sen benim resul olduğuma şahit et”
diyor. Resulullah çocuğa, “ben senin için içimde bir
şey sakladım, onu bilsene” diyor. Çocuk, “duman”
diyor. Resulullah, “sen asla haddini
aşamayacaksın” diyor çocuğa. Hz. Ömer, “izin ver
bunu öldüreyim” diyor. Resulullah, Hz. Ömer’e “bu
senin sandığın kimseyse (deccal) sen onu

öldüremezsin, senin sandığın kimse değil ise
öldürmene gerek yok” diyor "
(Hadis)

ZATİ İBADET...
Arif, Kim hangi ismin mazharı, yani kim hangi ismin
manasının aşikare çıkmasına vesile olmak üzere
meydana getirildiyse, o ismin manasını hakkıyla
yerine getirmekte olduğunu müşehade eder. Ve bu
hakkıyla yerine getirmeninde onun "zati ibadeti"
olduğunu müşehade eder. Ve her çıkışı yerli
yerinde görür... Bazısı der ki, her nefeste insanlar
bilmeyerek veya bilerek "Hu" der. Ve nefes
alırkende çıkan hu sesini delil olarak gösterirler.
Ama bu değildir! Zati ibadet, var oluş gayesinin
gereği olarak, mazhar olduğu ismin manasını
hakkıyla ortaya koymasıdır. Bunu ortaya koyarakta
zati ibadetini yapmış olur... "Hiçbirşey hariç
olmamak üzere Herşey hakka zikretmektedir, fakat
siz onların zikrini anlayamazsınız. Ayeti de bu
noktaya işaret eder... Üstad Ahmed Hulûsi [Cuma
Sohbetleri 1997]
Üstad Ahmed Hulûsi

"İnsanoğlunun edepten nasîbi yoksa, insan değildir.
İnsan ile hayvan arasını ayıran edeptir”
Şems-i Tebrizi

"Her mevcûdun ezelde bir ayn-ı sabitesi vardır.
Mevcut, bu ayn-ı sâbitenin gerektirdiği biçimde dış
âlemde gerçekleşir. Neyin neyi gerektirdiğini
sadece Allah bilir.” Dolayısıyla her varlık bir sırdır.
Sır olduğunu bilen; sırlanan ve sırlarıyla ayna
olabilen bir varlık, hem Hakikat'in aşkıyla yanar,
kavrulur, hem de O'nun rengine bürünür:

"Gerçek aşkına yandı ânın
Cümle boyandı rengine ânın." "
İbn Arabî - Füsûsu'l-Hikem

"Ölüyü diriltecek bir söz, kuantum potansiyelden
açığa çıkar. Bu kelam Rahman'a aittir"
Ahmed F. Yüksel

Tevhid - 1
Ahmed F. Yüksel

"'Beşeriyet kanatları ile Uluhiyet kudsiyetine
uçulmaz'diyor Üstad. Acaba ne demek istiyor ki?"
Günün Sorusu

"ALLAH kelimesinin ilk ve son harfi bir araya
getirilirse, "AH" meydana çıkar. Ah, Allah'ın kısa
yazılış şeklidir. O halde "Ah", Allah demektir.
Sûfinin/Aşıkın "Ah" demesi, Allah'a sığınması
demektir. "
Süleyman Uludağ

"Mutlu olmak istiyorsan, bir amaca bağlan;
insanlara ya da eşyalara değil"
Şemsi Tebrizi

"Mum olmak kolay değil. Işık saçmak için önce
yanmak gerek. "
Albert Einstein

"Herşeyin Ötesine geç. Herhangi bir şey biriktirip,
istifleme.Bir kral krallığında ne alışverişe çıkma
ihitiyacı duyar ne de dilenir.Hatırla.. Sen derundaki
hakikatsin, sen saf farkındalığın, şuurun
kendisisin.Tüm ortaya çıkışlar bilincin suretleridir.
Onlara aldırma. Sadece farkındalık, bilinç olarak
kal.İşte sır budur."
Mooji

İstanbul son günlere göre serin,
kiyafetleriniz dünkünden biraz daha
kalın olsun, 9-10 dereceye ancak
çıkar. Öğleden sonrasına kadar yerel
yağmurlu. Yarından perşembeye kadar ılık ve
güneş görülür.
Havayı Koklayan Adam
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