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"O süreçte arz (beden), başka arza 
(bedene) dönüştürülür, semâlar da 
(bilinçler de başka bir algılayışa)!.." 
İbrahiym: 48 
[AHMED HULÛSİ 
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 
� 
 
EL BERR... 
Fıtratların gereğini kolaylaştırarak 
oluşmasını sağlayan! Bu konuda 
vaatlerini yerine getiren. 
Üstad Ahmed Hulûsi 
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 
� 
 
"Resulullah (a.s.m) buyurdular ki: 
"Binekte olan yürüyene, yürüyen 
oturana, az çok'a selam verir." 
(Hadis/Kütub-u Sitte ,3381) 
� 
 
@AhmedHulusi: Allah kulu Allah 
ilmiyle TEK'ten İLİM le seyrdedir; 
beşer BİLİMLE çokluktan TEK'e 
varmaya çabalar! 
� 
 
Gerçek karşısında öfkelenmek 
ayıptır.  
Hz. ALİ 
� 



 
Füyûzat-ı Rabbaniye 
Rabbim , beni her merhamet edenin 
şefkat ve merhametine mazhar kıl , 
bunu öyle bir sevgi hükmüyle yerine 
getir ki o sevgiye ne bir intikam 
karışmış olsun , ne onu bir gazap 
noksanlaştırmış bulunsun ve ne de 
bir sebep onun yardımını kessin! İşte 
buna varisiyetin sonsuzluk hükmüyle 
nihayetsiz olarak velilik eyle ki onu 
artık hiçbir gaye kesmiş olmasın. 
 
Rabbim, hilmin serin havasını bana 
taddır da kendi aleminde iç açıcı bir 
duruma geleyim va varlık aleminde 
ancak susmamı ve hoşnutluğumu 
gerektiren şeyleri müşahade edeyim 
! Çünkü sen Haksın emrin de haktır. 
Sen hem Halim , hem Rahim ' sin! 
 
Rabbim , fiiline sahne olan her 
şeydeki mutlak faaliyetine beni şahid 
kıl , tâki Senden başka bir fâil 
görmeyeyim ve böylece Senin 
kaderinin cereyanı altında gönül 
yatışkanlığına erişeyim ; her hükme , 
her ayni , gaybi ve berzahi vücuda 
boyun eğeyim. 
 
Ey her müşahade edilen varlığa 
emrinden gelen ruhu üfleyen ! 
Oluşlarının zulmetlerinde beni 
değişikliğe uğratan , her halimden 
ötürü bende bir infial meydana getir; 



benim fiilimi ve faillerin fiilini kendi 
ahadiyyet fiiline ulaştır!  
Bütün teveccühlerimde benim için 
olan güzel ve övülmeye değer 
ihtiyarınla bana velilik eyle ! İrademi 
benden alıp yok eyle; bana sabır ver 
, beni kuvvetlendir , doğruyu bulma 
imkânına eriştir! Bana merhamet 
eyle , bana dost ve yâr ol! Ey lûtuf 
sahibi , inayetine muhtacım! Has bir 
beraberlik içinde Senden yardım 
bekliyorum ! Beni yakınlığa almak 
suretiyle hakikate eriştir. Senin 
yakınlığınla beraber artık vahşet 
olmaz! Ey Rahmân Ey Selâm ! Hamd 
âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 
Geylanî 
� 
 
"Ölümü çok hatırlayınız. Ölüm 
gelmeden hesabınızı yapınız. Tövbe 
ediniz ki, affa kavuşasınız." 
Hacı Bayram Veli Hz. 
� 
 
Ara, bul.  
Hacı Bektaş Veli 
� 
 
Kusurlarınızdan korkmayın. Onları 
sahiplenin. Kusurlarınızda gerçek 
gücünüzü bulduğunuzu bilirseniz 
eğer, siz de güzelliklere sebep 
olabilirsiniz. 
Şeyh Sadi Şirazi 
� 



 
Gaflet yaratılışta gizlidir.  
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/ 
� 
 
"Sen doğru yolda ol da, varsın sanan 
eğri sansın. Sen kendini bildiğin 
sürece, doğru insansın."  
Yunus Emre 
� 
 
Kendi kalbine bakamayanın yaşamı 
bulanıktır; Kendi yüreğine bakabilme 
cesareti gösterenler gönlünün 
muradını keşfedenlerdir. 
Carl Gustav Jung 
� 
 
İstanbul'da yağış kesiyor, öğlene 
bulutlar parçalanıyor, akşama doğru 
tekrar sağanak geliyor, sıcaklık 9 
derece. Yarın yükseklerde karla 
karışık yağmur olmak üzere yağış 
görünüyor, 6-7'yi pek aşmaz.  
Havayı Koklayan Adam  
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Sizin İçin Seçtiklerimiz... 
 
http://www.youtube.com/watch?v=llE
8FtJnf-k&sns=em 
 
http://www.youtube.com/watch?v=P5
_Msrdg3Hk 
 
http://sarkilarnotalar.blogspot.com/?
m=1 
 
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasav
vufgazetesi.com-/ 
 
http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/ 
 
http://www.okyanusum.com/ 
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