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De ki: "'Allâh' diye yönelin veya
'Rahmân' diye yönelin! Hangi anlayış ile
yönelseniz, El Esmâ ül Hüsnâ O'na aittir
(Esmâ ül Hüsnâ ile işaret olunan hep
aynı TEK! TEK'in değişik özelliklerine
işaret eden isimler; illâ "HÛ")! Salâtında
sesini yükseltme, onu gizleyip kısma da;
ikisi arası bir yol tut."
"Hamd, çocuk edinmemiş, mülkte ortağı
olmayan ve yetersizlik dolayısıyla velîye
de muhtaçlığı söz konusu olmayan
Allâh'a aittir" de; O'nu (muhteşem
azametini) tekbir et (hisset) (Allâhu
Ekber)!
İsra Suresi:110/111
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
�
EL MUKSIT...
Ulûhiyeti gereği olarak, her yaratılmışa
yaratılış amacına göre hak ettiğini
vermek suretiyle adaletini uygular.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]
�
Ebu'd-Derda anlatıyor: "Resulullah
aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Cum'a günü bana salavatı çok okuyun.

Çünkü o gün okunan salavatlar
meşhuddur, melekler ona şahidlik
ederler. Bana salavat okuyan hiç kimse
yoktur ki, o daha okumasını bitirmeden
salavatı bana ulaştırılmamış olsun."
Bunun üzerine dedim ki: "Siz öldükten
sonra da mı?" "Evet buyurdular,
öldükten sonra da. Zira Cenab-ı Hak
hazretleri toprağa, peygamberlerin
cesedini çürütmeyi haram etmiştir.
Allah'ın peygamberi her zaman diridir,
rızka mazhardır."
[Hadis.6471]
�
Yaşam titreşimden ibarettir. Onun içinde
tasavvuffun derinliğine girenler bir yerde
müzikle ve musikiyle karşılaşmışlar ve
hissiyatlarını musikiyle ifade etmeye
çalışmışlardır...!!! Bedenin bir müziktir.
Bedenin bir musikidir. Bedenin Bir
bestedir... Bestede bestekârı seyreder
dinlemesini bilen...
Üstad Ahmed Hulûsi
�
İnanan insanın yüzünde güleçlik vardır,
kalbindeyse hüzün. Gönlü herşeyden
geniştir, nefsi herşeyden alçak.
Yücelikten nefret eder, şöhrete
düşmandır, gamı gussası uzundur,
düşünmesi derin, susması fazladır. Vakti
yoktur, çok şükreder, çok sabreder,
düşünceye dalmıştır. İhtiyacı olanları
görünce, kendi ihtiyacını hatırlamaz bile.

Huyu güzeldir, geçinmesi hoş ve
yumuşak. Şeref bakımından serttir, huy
bakımından alçak.
Hz. Ali
�
Muhiddin arabi Lübbül Lüb isimli
eserinde insanı kâmili tarif sadedinde
derki; Bütün kainatı unufak etseler
toplasalar bir havana koysalar sonrada
dövüp tek bir zerre haline getirseler onu
insanı kâmilin kalbine yerleştirseler zerre
kadar ağırlığını farketmez...
�
Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla
ne yüzülür ne de uçulur.
Hacı Bayram-ı Veli
�
Hastaya şeker vermek günah olur,
çünkü ona acı ilaç fayda verecektir.
Şeyh Sadi Şirazi
�
İnsanlarda Güzel Olan Yüzdür, Yüzde
Güzel Olan Gözdür.. Ama İnsanı İnsan
Yapan Aslında Ağızdan Çıkan Sözdür.!
Mevlana Hz.
Sen sandın ki Hayyam şarabı şişeden
ya da testiden içer, hayır, onun şarap
dediği kevserdir, kalbi bıçak gibi delip
geçer.
Ömer Hayyam

"Fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil."
[Risale-i Nur / Bediüzzaman Said Nursi]
�
Nardan perdeler takıtılar, nurdan
perdeler ise Allah'a yakiyn elde
edememe koşullarıdır.
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-fyuksel
http://blog.radikal.com.tr/
�
2012 Safer Ayı ne zaman
2012 Safer Ayının Tarihi?
2012 Yılı Safer Ayı 14 ARALIK CUMA
günü başlıyor. 2012 Safer'in 1. günü 14
Aralık
2012 Safer Ayı Hicri takvim yılı 1434.
�
Sevmek, mutluluğumuzu bir başkasının
mutluluğuna bağlamaktır.
Gottfried Leibniz
�

Mutlu olduğunuzda gülümseyin. Mutsuz
olduğunuzda da gülümseyin. Her şey
düzelecek, sadece gülümseyin."
Katy Perry
�
Sizin İçin Seçtiklerimiz...
http://youtu.be/FOsMLKawqvE
http://www.youtube.com/watch?v=OcA
W2fn1GO0&feature=youtube_gdata_pla
yer
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf
gazetesi.com-/
http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/
http://www.okyanusum.com/
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İstanbul güneşleniyor ama soğuk,
kiyafetler kalınca olsun. En fazla 7-8
dereceye çıkar. Gece buzlanmaya
dikkat. Kuvvetli bir yüksek basınç var,

hava biraz kirli. Pazar geceden itibaren
yağış geliyor.
Havayı Koklayan Adam
☀�
http://www.hurriyet.com.tr/magazin/mag
azinhatti/22149133.asp
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@beyazit_ozturk: #BeyazShow'da bu
hafta; ... veee dillerden düşmeyen
şarkılarıyla milyonların gönlünü fetheden
Mustafa CECELİ ...
Beyazıt Öztürk’ün yaptığı talk show
programında 14 aralık 2012 cuma
akşamı, saat 23.15’te ekrana gelecek.
Besteleri ve dillerden düşmeyen
şarkılarıyla milyonların gönlünü
fetheden, müzik dünyasının başarılı
isimlerinden Mustafa Ceceli, genç ve
başarılı oyuncu Kadir Doğulu, çıkardığı
albümüyle beğeni toplayan, zarafeti ve
çok yönlülüğüyle takdir toplayan Emina
Sandal, “Krem” dizisinin sambacı
oyuncusu Larissa Gacemer ve
muhteşem performansıyla Avrupa

listelerini tarumar eden Mia Martina
konuk olacak Sohbeti, eğlencesi,
birbirinden komik vtr’leri, esprileri,
skeçleri ve canlı yayın sürprizleriyle
“Beyaz Show” 14 aralık 2012 cuma
akşamı ekranlara gelecek.
http://www.polis.web.tr/m/?id=94512

