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"Nasıl da varlığınızın hakikatinin
Allâh Esmâ'sı (B işareti kapsamında)
olduğunu inkâr ediyorsunuz?
Ölüydünüz (hakikatinizin ne
olduğunu bilmeden yaşıyordunuz), O
sizi diriltti (inzâl ettiği ilimle size hayat
verdi); sizi yine öldürecek (kendini
sırf bedenmiş gibi kabul hâlinden),
yine diriltecek (kendini beden sanma
hâlinden arındırarak bilinç boyutu
hâliyle yaşam)... Nihayet sonunda
hakikatinizi göreceksiniz!"
Bakara: 28
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
�
EL EVVEL...
Yaratılmış olanın başı, ilk Hâli olan
Esmâ Hakikati.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
�
"Sabah namazını kılan kimse Allah'ın
himayesindedir."
(Hadis-Müslim, Mesâcid 261-262)
�
Katilin afvı vardır nankörün afvı
yoktur !
Üstad Ahmed Hulûsi

İki yüzlünün dilinde tat, kalbinde
fesat gizlidir.
Hz. Ali
�
Almanya'da arabalar yoldaki hız limiti
işaretlerini okuyup şoför mahali
önündeki cama hologram olarak
yansıtıyor. Aynı zamanda o andaki
süratini de yanında gösteriyor.
Yk
�
Büyük savaşımcı, dünyaya değer
vermeyen zahit Sokrat ne güzel
söylemiş:
“Ölümü küçümseyin, çünkü ölümün
acı veren tarafı korkusudur.”
(İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta /
340–341)
�
Kibir, bele bağlanmış taş gibidir.
Onunla ne yüzülür ne de uçulur.
Hacı Bayram-ı Veli
�
Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin
ayak sesleridir.
Beyazidi Bestami
�
Gecenin ne kadar uzun olduğunu
ancak hastalar bilir.
Sadi

Güzel gören güzel düşünür, güzel
düşünen hayatından lezzet alır.
Bediüzzaman Said Nursi
�
Elif Gibi Yalnızım! Ne Esram Var Ne
Ötrem, Ne beni durduran bir cezmim,
Ne bana ben katan bir Şeddem,Ne
elimi tutan bir harf, Ne anlam katan
bir harekem…
Mevlana
�
Ayetleri olduğu gibi kabul edenlerin
yanısıra, inceliklerine vakıf olmayı
yeğleyenlerde vardır.
Ahmed F. Yüksel
http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blo
gger/?UyeNo=2474634
http://blog.milliyet.com.tr
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed
-f-yuksel
http://blog.radikal.com.tr/
�
Kendinize dünyanın neye ihtiyacı
olduğunu sormayın; kendinize sizi
neyin canlandırdığını sorun. Sonra
da onu yapın. Çünkü dünyanın
canlanan insanlara ihtiyacı var.
Harold Whitman

�
"Sen cevapları ezberliyorsun ama,
hayat asla aynı soruyu tekrarlamaz."
Osho
�
Sizin İçin Seçtiklerimiz...
http://www.okyanusum.com/deepak_
chopra_.html
http://www.takvim.com.tr/Yazarlar/er
gundiler/2012/10/03/ozalin-mirasiyasiyor
http://m.youtube.com/#/watch?v=Vjs
RrUxAum4
Herzaman aklimdasin. ( You are
always on my mind)
http://m.youtube.com/watch?feature=
related&v=n-_mQ4HcGkA
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasav
vufgazetesi.com-/
http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/
http://www.okyanusum.com/
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Gazate Eki (1)...
İstanbul güne ğuneşlenerek basladı,
ıslak bitirecek. 3-4 sularından sonra
yağış ihtimali var. Sıcaklık 17-18'i
yine bulur. Gece ve yarın sağanağa
dönüyor. Salı sıcaklık 8-9 derecelere
iniyor.
Havayı Koklayan Adam

