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@AhmedHulusi: 

Gavsıazam Abdülkadir Geylani hz nin 

duası 1. pic.twitter.com/i4eoE4hrL2 

@AhmedHulusi: 

Gavsıazam Abdülkadir Geylani hz nin 

duası 2. Bölüm: 

pic.twitter.com/cNKm5skmaM 

@AhmedHulusi: 

Çağdaş bilim adamları evrenin ve beynin 

hologram olduğunu teyid ediyor. Evren 

bir dalga/data/ bilgi okyanusu. İlim : 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/hologr

am.htm … 

@AylinERK: 

The #universe is a #wave/#data #ocean..  

@AhmedHulusi 

#video 

http://t.co/bWqaZl2Evk 

Retweeted by Ahmed Hulûsi  

                 

AHMED HULUSİ...PARAMPARÇA 

OLURDU 

http://www.pressturk.com/dunya/haber/1

42522/ahmed-hulusi...paramparca-

olurdu.html 

                 

Siber Alemden... 

@Gulmisalim: 

Ahlâk güzelliğinin en büyük işareti 

cömertliktir, vericiliktir. Allah'ın veren 

eli olmaktır. Verene katbekat verilir. En 

azından gülücük ver 

@Ridvan__Yilmaz: 

no comment 

http://t.co/aWGaN5Q6to 

Retweeted by Anla Artık 
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@AnlaArtk: 

@CevdetAkbay @AhmedHulusi Tr 

cemaatevi olup, herkesi ablalar abiler 

idare etse, dış ilişkilere imamlar karar 

verse kötü mü olur?@dilekyaras 

@AnlaArtk: 

Espriden anlamayana espriyi anlatmaya 

çalışmak gaflettir. Açıkladığını 

anlamayana daha da açıklamaya 

uğraşmak yorgunluktur! @CevdetAkbay 

@AnlaArtk: 

Allaha teslim olmuş varlıktaki, kulları 

teslim alıp kendine kul etmeye 

kalkışmak, en büyük gaflet ve dalalettir. 

@CevdetAkbay @dilekyaras 

@sufafy: 

Nazar 1kere, NAZ 1000 kere öldürür. 

@sufafy: 

Yok olmaktan korkma ey yolcu! 

http://t.co/FBFSGw9Eyi 

@sufafy: 

Olgunluk şart ne olursa olsun! 

http://t.co/DLt4jyQArL 

@sufafy: 
İmamı  Gazali'den.. 

http://t.co/8LbRiaVz6A 

@sufafy: 

Hem lanet, hem itaat! 

http://t.co/XHwrkegNHU 

@sufafy: 

Mümin v Münafığın hali böyle.. 

http://t.co/MtrzWbhJkv 

@sufafy: 

Marifet marifete götürür! 

http://t.co/tCpn6CCjxA 

@sufafy: 

Niçin-Nasıl? http://t.co/rYAF5BYHGg 
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@AylinERK: 

#Sezgi, #içgüdü ve #ilham.. 

http://t.co/OSlVRIBxH3 

@AylinERK: 

"@EdepliGenclik: Birbirimizi sevmemiz 

için, birbirimize benzememiz 

gerekmez… http://t.co/BIt5GZlXnU 

@AylinERK: 

Hz.Musa demiş ki... 

ARAF 7.155 

#kuran 

@AhmedHulusi 

http://t.co/uwBtoQVD5s 

http://t.co/efAFsbEKHa 

@beyzazapsu: 

Madenlerin Insanlar üzerinde etkileri 

vardır. http://t.co/G33inheRMU 

@beyzazapsu: 

Öğüt ne zaman fayda vermez? 

http://t.co/FkhfVk2S0i 

@beyzazapsu: 

TEK NOKTA ... http://t.co/G0l1nYBiIb 

@beyzazapsu: 

Belli bir terkip ile kendini sınırlayan 

sınırsızlığa yönelemez. 

@beyzazapsu: 

Fiili terkip değil terkibi meydana getiren 

oluşturur. 

@birsenkalali1: 

http://t.co/uRHW2BsxXI 

@birsenkalali1: 

Yanlış trene bindiysen koridorda 

koşmanın bir anlamı yok. 

M. Böget 

@birsenkalali1: 

“Müftüler sana fetva verse bile sen yine 

de fetvanı kalbinden al.” 

Hadis 
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@RudyTanzi: 

"From the brain’s perspective, when you 

self- monitor, you are introducing a 

higher state of balance." 

#SuperBrainQuotes 

@haykavi: 

Ahmed Hulusiye Yusuf Mektebnden 

"Diyanetin mealinin oluşturduğu 

tefekkürden haz duymyorduk sizin 

Kur'an çözümünüz.. " 

http://t.co/ilR3P3T324 

@twitburc: 

Kararsız tavırlarını bir kenara 

bırakabilirsen, mutlu olursun... #İkizler 

#Terazi #Kova 

@twitburc: 

Mutlu olmak istiyorsan, daima haklı 

olma ihtiyacından vazgeçmelisin... #Koç 

#Aslan #Yay 
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BU İLMİ ALMAK İÇİN KABIN 

OLACAK! 
HAZMEDEBİLMEK İÇİNDE 

HAZMIN OLACAK!  (3/3) 

Kuran'daki ayetler Resulullahın yaşamı! 

Resulullah o ayetleri yaşamış.  

Resulullah birşeyi yaşamış.  
O yaşadığı şey beyninde kelimelere 

dönüşmüş. Dilinden açığa çıkmış adı 

ayet olmuş. Şimdi o açığa çıkan değil 

esas. O açığa çıkanın işaret ettiği 

yaşanan şey anlam önemli.  

Sana bu kelimeleri(ayet) vermekten 

amaç, bu kelimeleri al bu kelimeleri 

tekrar et değil!  

Bu kelimeler acaba neyi yaşatmak istiyor 

sana? Neyi anlatmak istiyor? 

Yani daha da doğrusu Resulullah neyi 
yaşadı? Yani benim olaya yaklaşımım 

şöyle oldu.  

Bir konuşmamda anlattım.  

http://t.co/ilR3P3T324


Bugüne kadar aşşağı yukarı gelen bütün 

alimler Resulullah'a yönelmişler. Ve 

Resulullah ne getirdi ne demek istedi 

neyi anlattı onu anlamaya çalışmışlar.  

Ben bunlardan tamamen farklı bir 
şekilde yaratıldım! 

Nasıl yaratıldım? Benim yaratılışım ve 

fıtratım gereği, ben Resulullah'ın 

karşısına geçip ona bakmadım.  

Ben arkasına geçip onun her açıkladığı 

olayda neyi hissedip yaşamaya çalışarak 

neyi açmaya çalıştığını algılamaya 

çalıştım! 

Yani ben onun anlattığından acaba ben 

bu anlatılandan neyi alırım değil! 
Tamamen acaba o olayda ne hissetti ne 

yaşadı ne gördü ne tespit etti nasıl bir 

haliyeti ruhiyeye girdi neydi o müşehade 

ettiği? Burdan bakarak olaylara gittim.  

Buda bugüne kadarkilerden çok daha 

bana farklı bir anlatım ve açıklık getirdi.  

Belki anlatırken çok ayrı düşmüyorum 

ötekilerden ama, bazı yerlerde çok daha 

farklı konuşuyorum. Sebebi de burası 

işte. Karşındaki birşey yaptığı zaman, 

onunla özdeşleşerek, onun hangi duygu 
ve düşünceyle ne yapmak istediğini 

hissetmek.  

Bu onun kafasından geçenleri okumak 

değil. Bu farklı birşey.  

Onun birnevi fıtratında yer alarak olayı 

deşifre etmek.  

Kuru düşünce okumak değil olay.  

Bu olduğu zaman ondaki bütün şeyleri 

görüyorsun. Yani niye böyle bakıyor 

niye böyle düşünüyor neden dolayı bu 
böyle çıkıyor. Hangi ondaki duygu ve 

düşünce ne şekilde neyi etkiliyor. Bütün 

bunlar açılıyor o zaman. Yani 

televizyonu önden ayar etmek değil, 

televizyonun arkasını açıp içeride hangi 

ayarlar varda neticede görüntü bu şekilde 

dışarı yansıyoyu fark etmek. Bu 

dışarıdan birisinin kafasından geçiyor 

demekle alakasız bir olay. İşte 

Resulullah'ı bu şekilde tanımak farklı bir 

olay.  
ATASAY: Yani Ayeti düşünürken 

Resulullah olmayı düşünüyorsun? 

Resulullah olarak işi çözmeye 



çalışıyorsun? 

ÜSTAD: Evet. Sen sen olmaktan çıkarak 

olaya giriyorsun!  

Ve bunu algılayabildiğin zaman, 

algılayabildiğin konuda ve ölçüde de 
artık takır takır konuşup geçiyorsun. 

Bütün dünya bir araya gelipte böyle 

desede hiç birşey ifade etmiyor 

durmuyor geçip gidiyorsun.  

Bütün İşin başı Resulluk kavramı. 

Resulluğun işaret ettiği kavrama 

Resulullah'a iman etmek.  

Nübüvvet olayın ikinci cephesi. Önce 

Risalet gelmiş 3 sene sonra Nübüvvet 

gelmiş. Risalet kendi hakikatına iman 
etme meselesi. Nübüvvet ise, o imanın 

gereğini bilfiil yaşarken o imanın 

gereğini nasıl yaşayabileceğine işaret 

ediyor.  

Beden bütünüyle ortadan kalkmaz. 

Ortadan kalkmadığı içinde bedenin 

doğal bağlantıları getirileri yemesi 

içmesi şusu busu var, bunlarada belli 

ölçülerle tamam uy diyor. Ama bunun 

ötesindeki arzu ve istekleri terk et diyor. 

Fakat bunu demesinin sebebi, önceki 
risalet hakikatı, yani senin önce kendi 

hakikatına beninin hakikatına beninin 

hakikatı Allahtıra iman etmen şart! 

Evet ben ona iman ediyorum ben O'yum 

beden benim için hiçbir anlam ifade 

etmiyor. Diyebilmek o imanın sonucu 

olarak! 

Bu imana geldiğin anda zaten, müminin 

nuru cehennemin ateşini söndürüyor!  

Bu dünyada artık onlara korku ve hüzün 
yoktur. Çünkü kaybetme korkusu yoktur 

artık... 

Üstad Ahmed Hulûsi 

                    

Basiretli Adımlar 

Yetersiz bireylerin toplumda üst 

noktalara tırmanma becerisi her zaman 

görülmektedir. Böyle kişilerin hareket 

alanlarını kısıtlamak olanaksızdır. 



Ancak bilinçli bir toplum bu 

kişiliksizleri baş tacı etmez. 

Yeteneksiz ve basiret yoksunu 

bireylerin, yeniden yapılanma sevdası 

içinde, hayal dünyalarındaki 
hissedişlerle, insanlara yön vererek,  

onları, bilenlerin yolundan geçmedikleri 

için nihayete ulaştırmaları da 

beklenemez. 

Devamı. . 

http://sufizmveinsan.com/aksam/basiret.

html 

Ahmet F. YÜKSEL 

                    

Necid bölgesinden bir adam 

Rasûlullah’ın (s.a.v) yanına gelerek 

şöyle dedi: 

-Yâ Rasûlullah!.. Kuraklık yaşıyoruz, 

helak olduk, Allah bize rahmetini 

ulaştırmadı. Allah’a dua et, bize yağmur 
yağdırsın… 

Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz 

(s.a.v) dua etti. Adam gitti. Bol yağmur 

yağmış, o sene ihya olmuşlardı. Sonra 

ertesi yıl bir daha geldi ve dedi ki: 

-Yâ Rasûlullah!.. Bizim için Allah’a dua 

ettin, önceki senemiz ihya oldu. Bu sene 

için de dua et. 

Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) şöyle 

dedi: 

-Kafirler gibi mi yağmur isteyeyim?.. 
Hayır, memleketine geri dön. 

Şu lafzın ihtiva ettiği sırlara bak!.. 

Rasûlullah (s.a.v) yağmurun, Allah 

katından belli bir ölçüye göre yağdığını 

ve bu talebin yağmurun belli bir ölçüyle 

yağması gerçeğine uygun olmadığını 

biliyordu. Bu yüzden: Kafirler gibi mi 

yağmur isteyeyim?.. diyerek bu talebi 

reddetti. Böyle bir talepte bulunan adamı 

bundan alıkoymaya yönelik öğüdünde 
nice ilimler gizlidir. Rahat, konfor ve 

maddi genişliğin devamlılığını kafirler 

topluluğuyla irtibatlandırdı ve müminin, 

nefsini zorluk ve sıkıntı ile rahat ve 

konfor arasında dolaştırdığını, bazen 

bolluğu, bazen de yokluğu yaşattığını 

dile getirmiş oldu.  

http://sufizmveinsan.com/aksam/basiret.html
http://sufizmveinsan.com/aksam/basiret.html


Muhyiddin İbn Arabi  

"Rûhu'l Kuds" 

                    ��� 

KENDİMİZLE YÜZLEŞME ZAMANI! 

Türkiye astroloji haritasının Güney Ay 

Düğümü derecesi üzerinden geçmeye 

hazırlanan Güneş, geçmişle yüzleşme 

zamanlarında olduğumuzu gösteriyor... 

http://www.onerdoser.com/Y157_0_ken

dimizle-yuzlesme-zamani.html 

Dün Kabe'de bir ilk gerçekleşti 

http://m.sabah.com.tr/Yasam/2014/03/01

/dun-kabede-bir-ilk-gerceklesti 

Ve Fethullah Gülen sessizliğini bozdu 
http://www.internethaber.com/ve-

fethullah-gulen-sessizligini-bozdu-

646229h.htm 

Bir erkek anlam yolculuğuna çıkarsa 

http://m.hurriyet.com.tr/Haber?id=25910

125 

En popüler cep telefonu uygulamaları 

http://www.internethaber.com/en-

populer-cep-telefonu-uygulamalari-foto-

galerisi-31609-p1.htm 

Cinler nasıl bir görünüşe sahip? 

http://m.sabah.com.tr/Galeri/44276#&ui-

state=dialog 

�Günün Şarkısı 

Burcu Güneş & Sinan Akçıl - Seni bir 

tek Klip 2014 

http://www.youtube.com/watch?v=mM

QV-agLfRk&sns=em 

                  � � 

http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 
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