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"Ben ALLAH eliyle parlatılmış bir 

aynayım, 

bana bakan kendini görür...!" 

Hz. Muhammed (s.a.v.) 

                

 

@AhmedHulusi: The intellectually 

limited one thinks he has to submit to 

#Allah whereas the entire existence is 

already in submission! 

                •••••• 

 

@AhmedHulusi: Hence the #verse says, 

"The #religion (system & order) in the 

sight of #Allah is #Islam (the whole of 

creation is in a state of submission)" 

               ��� 

 

http://www.ahmedhulusi.org/ 

 

http://www.ahmedhulusi.org/en/ 

                � 

 

Amazon Best Sellers 

http://www.amazon.com/gp/bestsellers/b

ooks/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last 

                  

 

Siber Alemden... 

 

@sufafy: İnsan olabilmek, insan gibi 

duruşla gerçekleşir. 

 

@sufafy: Rabbime hiç asi olduğumu 

düşünmüyorum. Ne dilemişse o açığa 

çıkmıştır. 

 

@sufafy: Bilginin idraki perdeyi kaldırır, 

Bilginin kibri perdeyi kalınlaştırır. 

#bilinç #farkındalık 

 

@sufafy: Sevginin olduğu yerde korku 

kalmaz! 

 

http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/en/
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last


@newsoy: "NEFSİME ZULMETTİM" 

demek; Beynimin hakkını veremedim, 

Rabbimi bilemedim demektir. 

Rabbin beynindir! O'ndan işte! "Sen"den 

SANA sığınırım de 

 

@beyzazapsu: "Decoding the Quran"by 

Ahmed Hulusi ,an #Universal approach 

to understanding the #Quran 

http://t.co/YypjHi43Fp  @AhmedHulusi 

#worldreligion 

 

@beyzazapsu: TED talks now routinely 

censoring scientists who share ideas on 

consciousness http://t.co/oafxSI2ovG 

@RupertSheldrake @Oprah 

 

@EfeoluMustafa: Teslimiyet , ilmin 

sana ulaşmasına izin verme halidir. 

 

@EfeoluMustafa: Böylece, kâfirlere, 

amelleri süslü göründü..”  (6 / 122) 

 

@EfeoluMustafa: Kâfir Kendi varlıkları 

ile Allahın varlığını örtenler Manasında 

Çünkü onlar Kendilerinde mahluk 

durumları dışında bir şey görmediler 

AKC 

                

 

Hz. Muhammed muhafazakar değil 

devrimciydi. 

http://www.hurriyet.com.tr/pazar/246672

86.asp?utm_source=twitterfeed&utm_m

edium=twitter 

                

 

Tutarsızlıklar 

http://blog.milliyet.com.tr/tutarsizliklar/

Blog/?BlogNo=428386 

 

Tutarsızlıklar 

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

klar-32509 

 

                

Tasavvuf Gazetesi ~Sayfa 2 

 

9 Eylül 2013/ Pazartesi 

 

http://t.co/YypjHi43Fp
http://t.co/oafxSI2ovG
http://www.hurriyet.com.tr/pazar/24667286.asp?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.hurriyet.com.tr/pazar/24667286.asp?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.hurriyet.com.tr/pazar/24667286.asp?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://blog.milliyet.com.tr/tutarsizliklar/Blog/?BlogNo=428386
http://blog.milliyet.com.tr/tutarsizliklar/Blog/?BlogNo=428386
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tutarsizliklar-32509
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tutarsizliklar-32509


 

Alçakça söylenen bir söze karşılık 

vereyim deme! Çünkü o sözün sahibinde 

onun gibi daha nice düşük sözler vardır. 

Hz. Ali (r.a) 

                 

 

"Ümitsizliğe düşmeyin, çünkü ümitsizlik 

Müslüman ahlâkından değildir."  

Hasan El Benna 

                 

 

Güzelliği bulmak için tüm dünyayı 

dolaşsak da; 

Onu içimizde taşımıyorsak asla 

bulamayız. 

Emerson 

                 

 

"Her şey enerjidir ve en yüksek frekansta 

titreşen sevgi enerjisi, bir ruhun 

bedenindeki elektriğe, tüm organlara ve 

hücrelere hükmedebilmesi için en temel 

enerjidir. Sevgi, yaşam enerjimizi 

yükseltir. Yaşam enerjimizi yükselttikçe 

de, içinde yaşadığımız dünyaya, hatta 

daha da öteye gidersek, tüm aleme 

faydamız olur. Çünkü, her şey birbirine 

bağlıdır." Büyük Uyanış kitabımdan 

alıntıdır.  

Öner DÖŞER 

                 

 

İstanbul'da öğlene kadar yerel yağış 

ihtimali var ama beklenen tek yağışı bu, 

haftaiçinin kalanında İstanbul güneşi 

görüyor, yağış yok. Bugün 24 derece, 

yarın 1-2 derece artar, perşembeye 30'u 

bulur. 

Havayı Koklayan Adam  

                ⛅ 

 

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 

 

9 Eylül haftasının burçlara göre 

görüntülü değerlendirmeleri için 

tıklayınız.. 

http://www.astrolojitelevizyonu.com/ 

 

http://www.astrolojitelevizyonu.com/


İnsan ve Ego Arasındaki Muhteşem 

Savaş 

http://okyanusum.com/guncel/insan-ve-

ego-arasindaki-muhtesem-savas-3/ 

 

LG Ultra HD TV Prank - End Of The 

World Job Interview [Meteor Explodes] 

http://m.youtube.com/watch?v=Cer8I4c

X-vs    

 

Hacı adaylarına öneriler 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/246

71619.asp 

 

Esad uzun zaman sonra ilk kez CBS'e 

konuştu 

http://www.hurriyet.com.tr/planet/24670

554.asp 

 

Vücut saati ne diyor? 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25464892/ 

 

Çıldırmak üzereler! 

http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/babao

glu/2013/09/09/cildirmak-uzereler 

 

Karaciğer yağlanmasına dikkat 

http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Sagli

k/2013/09/08/karaciger-yaglanmasina-

dikkat 

               •••••• 

 

�Günün Şarkısı 

YAVUZ BİNGÖL -Ne Sevdiğin Belli 

Ne Sevmediğin 

http://m.youtube.com/watch?feature=plp

p&v=0ro4spXuZlU 

               •••••• 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/e

ylulsayi2013.html 

 

               •••••• 
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İmam Gazali  

 

Bir gün öğrencileri İmam'ı Gazâli'ye, 

Hocam! Ölüm nedir? Bize özel olarak 

anlatır mısın? demişler. 

Velâyet nûru ile ölümünün çok yakın 

olduğunu sezen İmam'ı Gazâli, Men lem 

yezuk, lem ya'rif yani Tatmayan bilmez 

ki! Önce kendim tadayım, sonra size 

anlatırım demiş. 

Öğrencileri; Aman hocam! Öldükten 

sonra sizinle nasıl bağlantı kurarız 

dediklerinde, 

Gülümseyerek, yalnızca İnşâAllah diye 

cevap vermiş. 

Gerçekten aradan çok geçmeden İmam'ı 

Gazâli ölümü tatmış ve öldüğü gece 

öğrencilerinin rüyâlarına gelerek, 

Allah dostları sözünü tutar. İşte, bugün 

ölümü tattım ve sözümü tutmak için 

rüyânıza geldim demiş. 

Abdestimi tazeleyip, sabah namazını 

kıldıktan sonra, yalnızca odama çekildim 

ve ölüm meleği Azrâil'i beklemeğe 

başladım. 

Lâilahe illallah diye zikir ederken, bir 

anda odamı nur kapladı ve bütün 

hücrelerim nur oldu. 

Başımı kaldırıp yukarı baktım. O nur'un 

etkisi ile evimin tavanı cam gibi şeffaf 

olmuştu. Yattığım yerden yedi kat 

gökleri, melekleri, Cennet'i gördüm ve 

Cennet'teki bir melek bana, ya imam! 

İşte köşklerin, işte makamın diye 

Cennet'teki yerimi gösterdi. 

Cennet'e bakarken, sevgili Rabbim'in 

İrci'ıy ilâ Rabbik (Rabbine dön) hitabını 

duydum. O anda ruhum Allah aşkı ile 

cezbeye gelip, beden kafesinden fırladı 

ve ben kendimi başka âlemlerde buldum. 

Tekrar dünyaya döndüğümde, evimin 

çevresinde aşırı bir kalabalık gördüm. 

Onlara, ne var? Ne oldu? Niçin 

toplandınız? diye ısrarla sorduğum halde 

hiçbiri ne yüzüme baktı ne de bana bir 

cevap verdi. 

İçeri girdim, hanımım ağlıyordu. Ona da 

aynı şeyleri sordum ama o da cevap 



vermeyince, az önce yatmakta olduğum 

odama girdim ve yerde yatan bedenimi 

görünce, 

Hem öldüğümü, hem de insanların niçin 

benimle konuşmadığını anladım. 

Bazı öğrencileri, Hocam, yerde yatan 

bedenimi görünce öldüğümü anladım 

diyorsun. Peki sen başka, bedenin başka 

bir şey mi? 

İmam-ı Gazâli gülümseyerek, İnsanın 

aslı, özü, gerçek ve kalıcı kişiliği 

Ruh'tur. Ruhsuz beden, kesilen kol, 

bacak gibi cansız bilinçsiz et, kemik 

yığınıdır. 

Yine bazı öğrencileri, Hocam, o daracık, 

karanlık kabirde Kıyâmete kadar nasıl 

yatacaksın? 

Ah yavrum! demiş. Eğer kabirler 

dışarıdan göründüğü gibi dar, karanlık 

ve sıkıcı olsaydı, Allah dostları birer 

zindan mahkûmu gibi oraya atılır mıydı? 

Ana karnına göre dünya ne kadar geniş, 

güzel ve aydınlık ise, dünyaya göre 

kabirlerimiz de çok daha geniş, güzel ve 

aydınlık demiş ve sonra, 

Yakınlarım beni kabrimde bekliyor diye 

ayrılıp gitmiş. 

 


