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142-) İnsanların, anlayışı kıt ve
aşağılık yaşam ehli olanları
"Onları eski kıblelerinden
(Kudüs'ten Kâbe'ye) döndüren
(gerekçe) nedir?" derler. De ki:
"Batı da doğu da Allâh'ındır.
Dilediğine hidâyet eder, sırat-ı
müstakime yönelmesi için."

143-) Böylece, sizi insanlar
üzere şahit, Rasûlü de sizin
üzerinize Şehiyd kıldık. Siz
ümmeti Vasat'sınız (adalet ve
Hakkaniyet üzere olan). Kendisine
yöneldiğin kıbleyi, Rasûle tâbi
olanlarla, ondan yüz çevirip geri
dönenleri ayırt etmek için
değiştirdik. Allâh'ın hidâyet
ettiklerinin dışındakilere bu olay
çok ağır gelecektir. Allâh
imanınızı boşa çıkarmaz. Allâh
insanlara hakikatlerinden açığa
çıkan Raûf ve Rahıym'dir.
Bakara Suresi
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ
✳

EL BÂTIN...
Apaçık ortada olanın
algılanamayanı ve Gaybın hakikati.
(Evvel Âhir Zâhir Bâtın, HÛ'dur!)

Üstad Ahmed Hulûsi [Dua ve Zikir
kitabından alınmıştır.]
�

Abd hem köle hem kul anlamına
gelir.
(hadis)
�

KENDİNDEKİ ÖZELLİKLERİNİ
SEYRETMESİ İÇİN VAR ETTİĞİ KENDİ
ÖZELLİKLERİDİR!

İsmi Allah olanın anlaşılabilmesi
için en bariz ve en muhteşem
bildiri İhlas suresidir. Allah
AHAD-ÜS SAMED'tir.
Bu iki kelime çok önemli.
Bu iki kelimeden birincisi AHAD
oluşu, ahadiyeti öyle bir
tekliktir ki o Tekin dışında
"sayısal manada tek değil. Sayısal
mana da tekin ikisi üçü vardır"
Allah için ahad'ın kullanılmasının
sebebi öyle bir tek ki o Tekin
dışında hiçbirşey yok. Sadece o
tek var. Kur'an da İllâ Allah'ın
açıklamasını yapan kelime
ahadiyetidir. Ve bu ahadiyetin
anlaşılmasını pekiştiren kelime de
ikinci olarak ES-SAMED'tir.
Samedin manasını İmamı Gazali
şöyle açıklıyor:
Öyle bir som salt birşey ki ona ne
birşey girebilir ne ondan birşey
çıkabilir. SADECE O!
SORU: Kuşatmak gibi mi?

ÜSTAD: Hayır. Kuşatmakta birşeyi
kuşatmak vardır. Kuşatma kavramı
geçmez Allah için.
Öyle bir varlık ki, O VARLIĞIN
DIŞINDA İKİNCİ BİR VARLIK YOK!
Kuşatacağı bir varlık yok. İçi ve
dışı yok.
Kuşatması için veya iç dış tabiri
olması için sınırı olması lazım.
Allah için sınır kavramı
getiremezsin.
Dolayısı ile varlık sadece onun
varlığı olduğuna göre, onun
varlığı dışında hiçbirşey
olmadığına göre, bizim algılamakta
olduğumuz herşey KENDİ VARLIĞINI
KENDİ ÖZELLİKLERİYLE KENDİNDEKİ
ÖZELLİKLERİNİ SEYRETMESİ İÇİN VAR
ETTİĞİ KENDİ ÖZELLİKLERİDİR!
Yani kendinden kendine olan bir
varlık.
Gerçekte ne sen varsın ne ben
varım.
Var olan sadece kendisi.
Üstad Ahmed Hulûsi
�

@AhmedHulusi: Beynini ve çalışma
sistemini kavramayan
tasavvurundaki tanrısı ile yaşar.
Ona kızıp, hesap sorar! Sonra da
yanar!

@AhmedHulusi: One who doesn't
comprehend the brain & its system,
lives with, gets angry at, and
calls to account his own imaginary
God. And then he burns!
***

@AhmedHulusi: "Allah" ismiyle
işaret edileni; isimleriyle işaret
edilen özellikleri ve beyninin
hakikatini kavraman yanmamak için
tek şansındır.

@AhmedHulusi: Your only chance to
not burn is by comprehending the
One referenced as Allah; the
qualities denoted by His Names &
the reality of your brain
�

http://www.ahmedhulusi.org/tr/

http://www.ahmedhulusi.org/en/
�

Aklı başında olupta iman etmeyecek
kimse hemen hemen yok gibidir.
Ahmed F. YÜKSEL
�

BİR PADİŞAHIN HİLMİNE DAİR HİKÂYE
http://blog.milliyet.com.tr/birpadisah-in-hilmine-dair-hikye/Blog/?BlogNo=420593
~~~
http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam
/Blogger/?UyeNo=2474634
~~~
http://blog.milliyet.com.tr/

~~~
http://sizdensize.milliyet.com.tr/
tasavvufgazetesi.com-/
~~~

BİR PADİŞAHIN HİLMİNE DAİR HİKÂYE
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/b
ir-padisahin-hilmine-dair-hikye26440
~~~
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Siber Alemden...�

@beyzazapsu: Beynin sayısız ,
sınırsız işlevlerinden biri "ben"
varsayımını oluşturmasıdır.

@beyzazapsu: Ahmed F. Yüksel
http://t.co/ttXw4JBudH

@AylinERK: Beynin düşünsel
seyahatlerinde ne kadar gideceğin
konusunda tereddütün varsa ne
kadar yol geldiğine bak...

@AylinERK: Varoluşa Aşık ol ve
rahat bırak. Sevgin nefes almak
gibi olsun. Nefes al, nefes ver.
Ama bırak alıp verdiğin nefes
SEVGİ olsun.

Osho

@AylinERK: Hiçbir hastalığı
sahiplenmeyin. Hasta olmak
konusundaki konuşma süresini
azaltın. Bilincinizde hastalığın
bir yere sahip olmasını reddeddin.
Kaynak:Synchronocities of the
Universe

@haykavi: Maymunlara kafa nakli
yaptılar sıra insanda
http://t.co/cWqIGAJF1s

@haykavi: http://t.co/SqJLIgPPp1

@haykavi: Evliyâya eğri bakma
Kevn-ü mekân elindedir
Mülke hüküm süren odur,
İki cihân elindedir
�

�

�

Gerçek yetim anadan babadan yoksun
olan değil, akıldan ve ahlaktan
yoksun olandır.
Hz. Ali
�

Sen ahlakınla ehl-i beyt'e denk
olamazsın..
Ehl-i beyt efendilerdir..

Onlar bir insanı sevmezse
hüsrandır onun sonu Onları sevmek
emin ol ki bir ibadettir ibadet..
İbni Arabi Hz.
❤

Bütün duygularımda, kalbimde,
akıl ve vicdanımda, aşkın şevkiyle
sarhoş olup kendimden geçtiğim
zamanlarda, yârdan ayrı düşüp
dertli olduğum sıralarda, hasret
ve ayrılıkla yanıp kararsız hale
gelen canımda varolan yalnız
sensin, sen!!
Amakı Hayal'den/Filibeli Ahmet
Hilmi
�

Eğriyi kendinde arayan , Doğruyu
kalbinde bulur... Aşkına emekle
yürüyen , Dermanı derdinde görür
!..
Hz. Mevlana
✨

"Sen sen ol kelimelere fazla
takılma. Aşk diyarında dil zaten
hükmünü yitirir. Aşık dilsiz
olur.''
Elif Şafak
�

2013 Temmuz Ayı Karakteristikleri
http://sufizmveinsan.com/astroloji
/htm/temmuzayi2013.html

�

Büyük düşünceler büyük bir zekadan
çok, büyük bir kalpten doğarlar.
Dostoyevski
�

İstanbul normalin 1-2 derece
altında, biraz da esiyor, sabah
saatlerinde üşütüyor. Bugün en
fazla 26 derece. Perşembeden
itibaren 27-28, pazar 30 dereceler
bekleniyor. Yağış yok, güneş var.
Havayı Koklayan Adam
✨

Kafa nakli yapmak mümkün olabilir
Kafa naklinin 2 yıla kadar mümkün
olabileceği bildirildi.
http://www.ensonhaber.com/kafanakli-yapmak-mumkun-olabilir-201307-01.html

Takdirlik skandal..
http://www.ensonhaber.com/emincolasandan-takdirlik-skandal-201307-02.html

Utangaçlık nasıl yenilir..
Utangaçlık günümüz de bayan ve
erkeklerin ortak yaşadığı
psikolojik sorunlardan biridir.
http://www.ensonhaber.com/utangacl
ik-nasil-yenilir-2013-07-01.html

•••
�Günün Şarkısı
Orhan Şener / Ömrümce hep seni
aradım
http://youtu.be/SUk83T2vKqw
•••

http://www.okyanusum.com/

http://sufizmveinsan.com/

