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28-) Keyfe tekfurûne Billâhi ve küntüm 

emvâten feahyâküm, sümme yümiytuküm 

sümme yuhyiyküm sümme ileyhi turce`ûn; 

Nasıl da varlığınızın hakikatinin Allâh 

Esmâ`sı (B işareti kapsamında) olduğunu 

inkâr ediyorsunuz? Ölüydünüz (hakikatinizin 

ne olduğunu bilmeden yaşıyordunuz), O sizi 

diriltti (inzâl ettiği ilimle size hayat verdi); sizi 

yine öldürecek (kendini sırf bedenmiş gibi 

kabul hâlinden), yine diriltecek (kendini beden 

sanma hâlinden arındırarak bilinç boyutu 

hâliyle yaşam)... Nihayet sonunda 

hakikatinizi göreceksiniz! 

29-) HUvelleziy halakaleküm ma fiyl`Ardı 

cemiy`an sümmestevâ ilesSemâi 

fesevvâhünne seb`a Semâvât, ve HUve Bikülli 

şey`in Aliym; 

"HÛ" (O işaretini boyutsal derinlikli düşünmek 

gerekir) yarattı sizin için arzda olanların 

(bedeninizdeki özelliklerin) tümünü; sonra da 

şuur (beyin) boyutunuza yönelip onu yedi 

kat (yedi idrak kapasitesi - Nefs mertebesi) 

olarak düzenledi. O her şeyi bizâtihi 

kendinden yarattığı içindir ki her şeyi 

bilendir.  
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EN NÛR... 

Her şeyin hakikati olan İlim! Her şeyin aslı 

Nûr'dur, demek; her şey ilimden ibarettir 

İlmullâh'ta demektir. Hayat, ilimle vardır. İlim 



sahipleri Hayy'dır; diridir! İlmi olmayan ise, 

yaşayan ölüdür.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Bir kimsenin yaşı kırkı bulduğunda hayrı 

şerrinden artık olmazsa cehenneme 

hazırlansın. " 

(FETHU’R- RABBANİ S.458) Hadis 

 

 

"Fiillerin mertebelere; muhabbetin ise, seni 

“yâr”ine eriştirir." 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Aşağılık insanlarla yakınlaşmaktan kaçın, 

onlar ki yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde 

kötülüğü saklarlar, Onları hoşnut tuttuğun 

sürece sana sevgi duyarlar verici olmaktan geri 

kalırsan sana zehirlerini akıtırlar." 

Hz. Ali (r.a) 

 

"Allah'tan korkandan başka güvenilir kimse 

yoktur." 

Hz. Ömer (r.a.) 

 

"Bilgi nefsi tatmin etmek için değil, nefsi terbiye 

etmek için edinilirse yol alınır." 

AylinEr 

 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/duavezikir.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


"Üretmek, 'önüne gelene kara çalmak, bundan 

sürekli fayda temin etmek' değildir." 

Ahmed F. Yüksel  
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"Tanrının varlığına inanan bir insan sonuçta ne 

yapmış olabilir?" 

Günün Sorusu 

 

"Adı sanı bilinmeyen silik bir kişi olmaktan 

ayrılma." 

İbn Arabî 

 

"Her gülün dikeni vardır ama her dikenin gülü 

yoktur. " 

Mevlâna 

 

"Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri dedi ki: Allah’ı 

tam otuz sene aradım. Bir de ne göreyim?!.. 

Ben onu arzulayıp ararken onun beni 

http://blog.milliyet.com.tr/beyniniz-bilimle-oyunlarini-acikliyor/Blog/?BlogNo=408491
http://blog.milliyet.com.tr/beyniniz-bilimle-oyunlarini-acikliyor/Blog/?BlogNo=408491
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


arzuladığına şahit oldum." 

Bâyezid-i Bestâmî 

 

"Nerede olursanız olun, Allah'u teâlâ sizi görür. 

Onun için, yasaklanan yerlerde değil, 

emredilen yerlerde bulunun. " 

Ebü’l-Vefâ Hazretleri  

 

"Nisan Ayından Seçmeler.... 

** 1- 5 ve 6 Nisan günlerinde Ay Koç 

burcundaki yıldızlara zaman zaman nokta 

atışlarla güzellikler, duygusal destek ve enerji 

katkısı veriyor. Hoş görü, azim, kendine güven 

ve dengeli bir duygu akışı içinde ilerleyerek 

yapmak istenilenlerin kolaylıkla ortaya 

konulmasına imkan verebilir. 

İkizler, Koç ve Kovalar için kullanımı daha 

kolaydır. Teraziler için de süper durumlar söz 

konusu olabilir. Tembellik etmeyene, 

şükretmeyi bilene biraz emek ve gayret 

verene, nadir çıkan fırsatlardan biri olabilir. 

Hele hele, Ekim ayının ikinci haftasında doğum 

günü olan için pek de çok güzeldir. " 

Astrolog Nuran Tuncel 

 

"@haykavi: Efendimiz buyurdu "Dinde 

ruhbanlık yoktur" Diyanet zırvaladı Size uygun 

din adamı göndereceğiz." 

http://t.co/VMga4lg8I6 

 

"Doğrular ve yanlışlar yoktur, sadece yorumlar 

vardır. " 

Nietzsche 

 



Yeni hafta başlangıcı h.sonundan 

biraz farklı ama yine 18-19 

dereceye çıkar, bulutlu. Yarın 

aynı sıcaklıklara güneşlenme 

eklenecek, daha iyi hissettirir.Çarşamba ise 

sağanak var. 

Havayı Koklayan Adam 
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