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"Kendi aralarında şöyle fısıldaşırlar: 
"(Dünya'da) sadece on (saat) 
kaldınız." 
Tâhâ: 103 
[AHMED HULÛSİ 
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 
� 
 
EL MÜNTEKİM... 
Birimdeki, hakikatini yaşamasına 
engel olan davranışlarının 
sonuçlarını yaşatan! "Züntikam", 
açığa çıkanın sonucunu, hak ettiğini 
yaşatmaktır. Allâh, intikam almak gibi 
duygularla vasıflanmaktan 
münezzehtir! "Şediyd'ül Ikab" ile 
birlikte kullanıldığında, "Hakikatinin 
gereğini yaşamaya ters düşen 
düşünce ve davranışların sonucunu 
en sert ve keskin bir biçimde 
yaşatan" anlamına gelir. 
Üstad Ahmed Hulûsi 
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 
� 
 
“Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, 
diri ile ölünün farkı gibidir.” 
[Hadis/Buhârî, Daavât 66.] 
� 
 
Güneş aynı güneş hep!...  
Doğan batan dünyalılar! 



Sanırlar ki güneş doğup batıyor! 
Nice ibretler vardır bu misalde akıl 
sahipleri için!" 
Üstad Ahmed Hulûsi 
� 
 
Nefsini ıslah et ki, halk da sana 
bağlanmış olsun. 
Hz. Ebubekr (r.a.) 
� 
 
İnsan dün bir tohumdu, yarın toprak 
olacak. 
HZ. Ali 
� 
 
Eğer O’nu bilseydiniz başkasını inkar 
eder, sonra da O’nun gayrısını O’nun 
vasıtasıyla bilirdiniz. 
Abdülkadir Geylani Hz. 
� 
 
Zaruri miktar dışında uyumak, kalbi 
öldürür ve kurutur. Yetecek kadar 
uyumak, gayb sırlarının keşfine 
vesile olur. 
GAZÂLİ 
� 
 
Düşünce, davranış ve sevgiyi, Allah 
lezzeti olarak tadın. 
Hacı Bektaş Veli 
� 
 



Bil ki güneşe bakmaya cesareti 
olmayan gölgede kalmaya, gölgeyi 
ışık sanmaya mahkumdur. 
Şemsi Tebrizi 
� 
 
Ey fakir! Sen halk yolunda oyun 
çocuğu sayılırsın. 
Şeyh Sadi Şirazi 
� 
 
"Kısmet ederse Mevlâ; el getirir, yel 
getirir, sel getirir.. Kısmet etmezse 
Mevlâ; el götürür, yel götürür, sel 
götürür.." 
Hz. Mevlâna 
� 
 
İçin temiz olmadıktan sonra. Hacı 
hoca olmuşsun, kaç para!  
Hırka, tespih, post, seccade güzel; 
Ama Allah kanar mı bunlara? 
Ömer Hayyam 
� 
 
Farkındalık alanında açığa çıkan 
birşey tekrar eski haline dönüyorsa 
bu husus, sıradan bir insanın halini 
yansıtır.  
Ahmed F. Yüksel 
 
http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blo
gger/?UyeNo=2474634 
 
http://blog.milliyet.com.tr 
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http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed
-f-yuksel 
 
http://blog.radikal.com.tr/ 
� 
 
Sizin İçin Seçtiklerimiz... 
 
http://www.okyanusum.com/belgesel/
yasam_ve_olumun_surekli_dongusu
ndeki_ruh.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Ux
CHHo7hTwI&feature=youtube_gdata
_player 
 
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasav
vufgazetesi.com-/ 
 
http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/ 
 
http://www.okyanusum.com/ 
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