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132-) Ve vassa Biha İbrâhiymu beniyhi ve Ya`kub* yâ beniyye innAllâhestafa lekümüdDiyne felâ temûtünne 

illâ ve entüm müslimûn; İbrahim (bu gerçek doğrultusunda) oğullarına vasiyette bulundu, Yakup da: 

"Oğullarım, Allâh sizin için bu dini (sistem anlayışını) seçti. Allâh`a teslim olmuşluğunuzun farkında olmadan 

sakın ölmeyin." (Müslim, Allâh`a tam - kesin teslim olmuş olduğunun bilincine ermiş olan.)  

2 - BAKARA 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

"ES SAMED..." 

Som, salt TEK! Çokluk kavramından münezzeh! Çok özelliğin birleşmesinden oluşmamış! Ve dahi sınır 

kavramından berî olan TEK'lik sahibi. Hiçbir şeye muhtaciyeti söz konusu olmayan TEK'illik. Hadîs-î şerîf'te 

şöyle tanımlanmıştır: "Es Samedülleziy lâ cevfe fiyhi = Samed odur ki, onda boşluk yoktur (SOM, SALT)!"  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Kadın kaburga kemiği gibidir. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın; şayet (hali üzere) bırakırsan eğriliğine 

rağmen ondan yararlanırsın." 

Hadis (TIRMIZİ-1119) 

 

 

"İSTİFARIN HAKİKATI OLAN İMAN NOKTASI ÜZERİNE... 

Diyicem şu ki: Eğer birtakım şeyleri açıcaksa, onun kolaylaşmasını sağlayacak fiilleride kolaylaştırıyor ve 

nasip ediyor. Yani yapmadan olmaz, velakin yapmaklada olmaz... Nasipse kolaylaştırıyor yapılacak şeyleri 

yaptırtıyor ve yaşattırıyor. (yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Bizlerden yüz çeviren her insan, ruhumuzdan bir parça alıp götürür."  

Ahmed F. Yüksel  

 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/istigfar.html


 
 

Ben merkezci bir yaşam!  
Ben merkezci bir yaşam!   

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Gönül ; Kendine benzeyen Gönüle akar..! 

Hz. Ali (r.a) 

 

"Sevaplarımdan vazgeçtim... Yeter ki Rabbim'in huzuruna günahlarım ve Kusurlarımla çıkmayayım..." 

Hz. Ömer (r.a) 

 

"Atalarının dindarlığıyla kurtulacağını zannedenler, babalarının yemesiyle doyacağını zannedenler gibidir."  

İmam Gazali 

 

"İşimiz Allah'a kalmışsa, olmuş bil!" 

Şems  

 

"Mevla aşkı dil ile anlatılmaz. 

Uçsuz bucaksız denizi bir kova almaz. Erzurumlu İbrahim Hakkı ks 

 

http://blog.milliyet.com.tr/ben-merkezci-bir-yasam-/Blog/?BlogNo=419700
http://blog.milliyet.com.tr/ben-merkezci-bir-yasam-/Blog/?BlogNo=419700
http://blog.milliyet.com.tr/ben-merkezci-bir-yasam-/Blog/?BlogNo=419700
http://blog.milliyet.com.tr/ben-merkezci-bir-yasam-/Blog/?BlogNo=419700
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/ben-merkezci-bir-yasam-25783
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır."  

Yunus Emre 

 

"Cânımı cânan isterse minnet cânıma nedir ki anı kurbanetmeyeyim cânânıma!"  

Fuzulî 

 

"Güzel bir ruha aşık olan ona sonsuza dek sadık kalır, çünkü sevdiği şey ebedidir." 

Platon 

 

"Geçmiş ve gelecek yoktur, yalnızca sonsuz bir ŞİMDİ vardır."  

Abraham Cowley 

 

"Beni kendim olmaktan uzakta tutan ve özgürlüğümü elimden alan korkularımı gözden geçirdim. Korkudan 

korkmaktansa her şeyi olduğu gibi korkuyu da verenden asıl korkup alışverişimi onunla yapmaya karar 

verdim. İnsanları suçlamamaya ve kınamamaya, suçlanmayı reddetmeye ahdettim. Görünüşten çok içi  

önemsemeye ve bunu görmeyi sağlayacak basiret için çalışmaya niyetlendim. Bütün bunları yapabilmeyi de 

tabiki O'ndan diledim. Ellerimi açıp aklımın ve kalbimin ipini kendi eline almasını istedim. İlle de bir bağlılık 

şartsa O'na bağlı olmayı, ait olma duygusuysa O'na ait olmayı gerekli buldum. " 

Dr. Faik Özdengül (Rumi ve Aşkın Terapi kitabının yazarı) 

 

İstanbul'da ufukta görünen ilk yağış c.tesi, ama yağışın ihtimali pek yüksek değil, miktari da 

az. O zamana kadar yine bol güneş var. Bugün 31 derece, rüzgar gün ortalarında biraz sert 

eser. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- @AhmedHulusi: 32. AS-SAJDA - Decoding The QURAN 

- "Hergün bir mucize, heran dua etmek için bir fırsat." 

- Bu protez belleği güçlendiriyor 

- Pazar günü gerçekleşen Dolunay sonrası herkesin keyfi yerinde mi? 

- "@haykavi: Reha da muhteşem açılım Furkan'ı okuyor  

http://t.co/gXbN19shGe
http://www.okyanusum.com/ast_19hzrn.html
http://www.haberturk.com/saglik/haber/854894-bu-protez-bellegi-guclendiriyor
http://www.haberturk.com/saglik/haber/854894-bu-protez-bellegi-guclendiriyor
http://www.okyanusum.com/ast_24hzrn.html
http://t.co/XmuPcpiDnb


- iPhone 5S'de 'flaş' yenilik! 

- Öner Döşer'in 24 Haziran haftasına astrolojik baskış yorumlarını Astroloji Televizyonu'nundan 

seyredebilirsiniz... 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://t.co/EaaFEVqY9z
http://t.co/LEW7dk2mxq
http://t.co/LEW7dk2mxq
http://www.youtube.com/watch?v=pFQb4ruLZDc&sns=em
http://www.okyanusum.com/

