
 
31/10/2012, Çarşamba 

 

Rabbin meleklere: "Ben arzda 

(bedende) bir halife (Esmâ mertebesinin 

farkındalığıyla yaşayan şuur sahibi) 

meydana getireceğim" dedi. Onlar da: 

"Orada fesat çıkarıp kan döken birini mi 

meydana getireceksin; biz seni hamdinle 

(bizde açığa çıkardığın varlığını 

değerlendirme hâliyle) tespih (her an 

yeni hâle dönüşen isteğine kulluk 

ederek) ve kudsiyetini (her türlü 

eksiklikten berî oluşunu) dillendirmiyor 

muyuz?" dediler. (Buyurdu): "BEN sizin 

bilmediklerinizin Aliymiyim!.." 

Bakara:30 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

 
 

EL HASİYB... Birimselliğin devamı için 

yeterli olduğu gibi, birimden açığa 

çıkanların sonucunu yaşatan. Böylece 

sonsuza dek oluşumun akışını yaratmış 

olan! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

Bunu (Efendimiz vesveseyi kastediyor) 

hissedersen, sağ elinin başparmağını 



kaldır, sol uyluğuna vur ve şöyle de: 

"Bismillahi.." 

Çünkü bu, şeytanın bıçağıdır. 

(Râmûz'ül Ehâdîs-906) 

 
 

Yerleri ve gökleri hak olarak yarattık 

derken ayette,varlığın esma çıkışından 

başka birşey olmadığını, her noktada 

ben diyenin kendisi olduğunu ifade 

eder... 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 
 

Güleryüz göstermek, cömertlik yerine 

geçer. 

Hz. ALİ 

 
 

Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne 

ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider. 

Abdülkadir Geylani Hz. 

 
 

Bir temenni; 

Sen ve ben daha da rafine olalım 

varlığımızı hissettirmeyecek düzeye 

gelelim kabullenişimizle-ortaya 

koyuşlarımızla.. 

Yk 

 
 

Kendini tamamlamayan, sevgiye teslim 

olmayan, en hafif rüzgarda sürüklenen, 

rüzgarla rüzgar olan yapraklara döner. 



Hem rüzgarda salınacaksın, hem yaprak 

olduğunu bileceksin. 

Muhyiddin İbni Arabi

 
 

"Hiddet ve kin, hakikatleri gören gözleri 

kör eder. Öfke, iyi düşünmeyi daraltır, 

yanıltır." 

Hacı Bayram-ı Veli 

 
 

Dünya ahiretin tarlası ve hidayet 

konaklarından bir konaktır. Kendisine, 

mahiyetine uygun bir ifade olarak dünya 

denmiştir. 

İmam Gazali 

 
 

Adım adım izleri 

Bu alemden içeri 

On sekiz bin alemi 

Gördüm bir dağ içinde. 

Yunus Emre 

 
 

Fakirlik, hâline şükredip kimseye şikâyet 

etmeyerek ihtiyacını gizlemektir. 

İbrahim Havvâs 

 
 

Kemalat sahibi olanların en büyük 

özelliği, kendilerini sıradan bir insan gibi 

kabul  ettirmeleridir. 

Ahmed F. Yüksel 

 



http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogge

r/?UyeNo=2474634 

 

http://blog.milliyet.com.tr 

 

http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-

yuksel 

 

http://blog.radikal.com.tr/ 

 
 

Akıllı lider cevabını duymak istemediği 

soruyu asla sormaz! 

Attila 

 
 

Dünyayı güçle fethetmeye kalkma— güç 

direniş doğurur ancak. 

Lao Tzu 

 
 

http://www.okyanusum.com/echart_tolle.

html 

 

http://www.youtube.com/watch_popup?v

=E8nJhG1xE5o 

 

http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf

gazetesi.com-/ 

 

http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/ 

 

http://www.okyanusum.com/ 
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