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BismillahirRahmanirRahıym 

@AhmedHulusi: Her bilenin üstünde daha 

kapsamlı bilen; her plan sahibinin üstünde 

daha kapsamlı planı olan vardır! 

@AhmedHulusi: Zâhirin beyefendileri, titanları 

varsa; bâtının da Ricâli Gaybı vardır! Onlarda 

hikmet ve kudret ilmi açığa çıkar; zamanlama 

üstadlarıdırlar 

@AhmedHulusi: Bu gerçeği gören 

İ.H.Erzurumi, "deme şu niçin şöyle, yerincedir 

o öyle; bak sonuna, sabreyle" demiştir. Her şer 

görülenin sonu mutlaka hayır 

@AhmedHulusi: "LA TECESSESU", 

"Birbirinizin özel hâllerini araştırmayın" âyetine 

uymamakla, zina veya katil yasağına 

uymamanın farkı yoktur Din indinde!  

 

AHMED HULUSİ... TANRI'NIN GÖKTEN 

İNEN KADİRİ 

http://www.pressturk.com/dunya/haber/142630

/ 

ahmed-hulusi...tanrinin-gokten-inen-kadiri.htm  

 

Siber Alemden... 

@Gulmisalim: Allah soracaktır elbette:"Ben 

sizi birbirinizle kavga ederek dünya günlerinizi 

harcayasınız diye mi yarattım?"Allah için 

birbirini sevenler? 

@Gulmisalim: Sevgisizlik, hoşgörüsüzlük, 

nankörlük insana çok ağır bedeller ödetir 

sanırım. 
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@AnlaArtk: BÜYÜK RESMİ GÖREBİLMEK: 

TC BAŞBAKANI ERDOĞAN NİÇİN HEDEF 

TAHTASINDA? 

http://www.genelgundem.com/mobil/haber/ 

7157/cia-erdogani-neden-hedef-aldi … 

@AnlaArtk: İnanılası gibi değil!!! 

Bu kadarı da olmaz, dedirtiyor! 

http://www.internethaber.com/dershanelerde 

-cocuklara-bunlar-anlatiliyor-15688y.htm … 

@AnlaArtk: "Sarhoşluktan kurtulmak için muz 

yiyin. Muz kısa sürede baş dönmenizi kesecek 

ve midenizi rahatlatacaktır." Zafer 

sarhoşluğuna da iyi mi?!!! 

@AnlaArtk: "Mağrur olma Padişahım senden 

büyük Allah var !" meşhur cümlesiyle kendini 

kadiri mutlak zannedenlere oyunun 

görünmeyen yönü hatırlatılır! 

@sufafy: Kapsamlı düşünen bir beyin! 

pic.twitter.com/iLj0Qpbq5o 

@sufafy: Derdim var diye ne gocunuyosun ki+ 

pic.twitter.com/e3U1i9xyHQ 

@sufafy: Gercekten uzaklaşmak 

pic.twitter.com/ljTv4GIXj2 

@sufafy: İman sahibi nasıl olmali! 

pic.twitter.com/dHOMtiHXb9 

@sufafy: "Kendi hevasını ilah edineni 

gördünmü" ayeti her halükarda o insanda, 

"MUDİLL" isminin açığa çıktığına işarettir. 

@sufafy: Gariplik farklı kelimelerle anılsa da, 

mistik toplulukların asırlardır gündemindedir. 

@AylinERK: Sizinle şuanda zihinde 

iletişimdeyiz. #Zihinsel & #fiziksel #gerçeklik 

zamanın değil, zihnin alanında mevcuttur. 

D.Chopra #kozmik #bilinç 

@AylinERK: AL-U İMRAN 3.104/105/106 

"İçinizden hayra ( Hakk'a ) #davet eden..." 

#kuran @AhmedHulusi 

http://www.ahmedhulusi.org pic.twitter.com/ 

EJDTbRAfiI 

@AylinERK: Kuran diyor ki: 
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"LA TECESSESU--TECESSÜS ETMEYİN 

(MERAKLA BAŞKALARININ ÖZEL 

YAŞANTISINI ARAŞTIRMAYIN).." 

@AhmedHulusi pic.twitter.com/I69wxCm7sj 

@beyzazapsu: Köşe... 

pic.twitter.com/Ey4aG31RAU 

@beyzazapsu: Öyle bir devirde yaşıyorsunuz 

ki... pic.twitter.com/n2Hgna1tHd 

@beyzazapsu: Allahın taktiri.. 

pic.twitter.com/ynCBwc8SRK 

@beyzazapsu: Reprogramming our mind 

leads to the ability to reprogram our genes – 

and restore our health. 

http://www.marksdailyapple.com/reprogrammin

g 

-your-genes-starts-with-reprogramming-your 

-mind/#ixzz2ujujWZ00 … 

pic.twitter.com/McdM5n5llL 

@beyzazapsu: Odun kendini ne sanır? 

pic.twitter.com/BFXo0EyGrm 

@haykavi: Aşkı için prensesliğini terkedenleri 

hatırlamak şu sıralar herkese iyi gelebilir... 

pic.twitter.com/gtY6zLpjDn 

@GeErgen: Her insanın dışı geçici ve kiralık 

bir manzara. Hakikat 

içeride...Göremediklerimizde... 

http://instagram.com/p/lFV8wuqCCI/ 

@PinarYalcnkaya 

@GeErgen: İnançlı bir CUMHURİYET 

kadınıyım ... pic.twitter.com/oBfJIlMjiH 

@Saffet_eygi: Delalet ehli doğruları kabul 

etmez... Hidayet ehli eğrileride kabul eder..! 

Atasay Kamer pic.twitter.com/iSrpHJIiwH 

@Saffet_eygi: Hıristiyanın Şehadet etmesi... 

pic.twitter.com/XFAXtyIH6k 
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@CeceliNews: Mustafa Ceceli Pendik'te 50 

bin kişi ile #ES'ti! 

Harikasın Pendik pic.twitter.com/mYe4ckF7zY 

@NurferNur: "@DeepakChopra: Love is the 

highest intelligence #CosmicConsciousness" 

@birsenkalali1: pic.twitter.com/HqrQwhZP6R 

@enisguller: Biz cahil dediğimiz zaman... 

pic.twitter.com/N0dlZmoL2X 

@kolbasi_erhan: Ölümsüz diri !... 

pic.twitter.com/4uYZmdGFh7 

@kolbasi_erhan: Tenha yolları yeğlemek, 

insanı kalabalık kavramına kaçınılmaz olarak 

yabancılaştırır. 

@ahmedmuslim: Fill your heart with Allah so 

there is less space for anything other than 

Allah! 

@SemYrsn: En büyük cezaevi, cahil bir 

insanın kafasının içidir. " ( MONTAİGNE ) 

@OmerHayyami: Can bir şaraptır, insan onun 

destisi; Beden bir ney gibidir, kan o neyin sesi. 

@haydrendersarac: Sadece kadına değil 

çocuk ve hayvanlarada şiddete HAYIR ! 

@haydrendersarac: Gerçekten pes vallaha, o 

kadar söylüyorum hatırlatıyorum hala kambur 

duruyorsunuz, sonra da boynum-sırtım-belim 

ağrıyor diyorsunuz.DIK DURUN 

@haydrendersarac: Yüksek protein diyeti 

uygularken beraberinde bol alkali su içmek ve 

salatalık - kabak tüketmek fazla etin 

zararlarından korur. 

@drildiz: İman, dil ile değil hal ile olur. Şikayeti 

olan imanı sorgulamalıdır. DrGI 
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@hsozum: "İyilik ettiğin kişinin şerrinden 

sakın. Dostluk son demdedir.." (Hz. Mevlana) 

@hsozum: "İnsanı olgunlaştıran, yaşı değil, 

yaşadıklarıdır.." (Necip Fazıl Kısakürek) 

@seslisoz: "Ne kadar kaçmak ve uzaklaşmak 

arzusu ile dolu isem, o kadar da bağlanmak, 

kalmak, bağdaş kurup oturmak istiyorum." /Sait 

Faik Abasıyanık/ 

@iyiTweet: "Güne hangi insanın yüzüyle 

başladığın önemli." /İlhan Arıcı/  

 

RESULULLAH'A GERÇEKTEN İMANIN 

VARMI ??? (2/8) 

Bugünkü bilgisayar veya teyiplerden daha 

mükemmel bir şekilde bu ilmi tekrar edebilecek 

bir insan varmı yeryüzünde? Mümkün değil 

olamaz. Peki niçin iman ve neye iman? Senin 

iman etmenin Allah'a ne faydası var? Hiçbir 

faydası yok! Peki senin iman etmenin 

Resululllaha Nebîullaha ne faydası var? O 

zaman iman, önce Resulullah'adır. Resule 

imanı olmayanın Allah'a imanı yoktur! 

Ben Allah'a iman ediyorum diyerek yola çıkan 

bir kişi, kesin hüsrandadır! 

Resulullah'ın getirdiklerine iman ilk birinci 

aşamadır! 

E ben Allah'a iman ediyorum, namaz kılıyorum 

oruç tutuyorum kimseye kötülük yapmıyorum, 

herkeze elimden geldiğince iyilik yapıyorum!? 

Bugün Amerika'daki insanların büyük bir 

çoğunluğu bu kategoriye giriyor. Kimseye 

kötülük yapmıyor. Birbiriyle uğraşmıyor. 

Dedikodu yapmıyor yalan söylemiyor. 

Aldatmıyor kandırmıyor ve bunun karşılığını da 

dünyada hertürlü azap ve sıkıntıdan uzak bir 

şekilde alıyor ve yaşıyor. Ama ahirette 

imansızlığının sonucunu yaşayacak! 



Dünyadaki iyi ahlakın karşılığını dünyadaki 

yaşamıyla almış bitmiş. 

Öbür tarafa imanın gereğiyle gitmediği içinde, 

imansız gitmenin sonucunu orda yaşayacak! 

Niçin iman ve neye iman? 

Hedef iyi ahlaklı olmak ise, iyi ahlaklı olan 

dünya üzerinde yüz milyonlarca milyarlarca 

insan var! Yahudi olarak hıristiyan olarak 

budist olarak, müslümanların yaptıklarını 

gördükten sonra müslüman gibi olacağıma 

budist olurum, ben dürüstüm iyi ahlaklıyım 

yalan söylemiyorum dedikodu yapmıyorum 

kimsenin hakkına tecavüz etmiyorum diyen bir 

ton insan var. Yani geçerli olan veri bu değil. 

Niye? Çünkü, bu bahsedilen şeyler (dürüst 

olmak yalan söylememek efendim kimsenin 

hakkına tecavüz etmemek) gelen fıtri 

özelliklerdir. 

Kazanımın değil. Fıtratının getirdiği bir anlayış 

bir veri tabanı. 

İmanın bununla alakası yok! 

Resulullah'ın bahsettiği imanın bununla alakası 

yok! 

Bu olayın sosyal yönü. Olayın esas ana yönü, 

amenü billahi işaretiyle anlatılan. Nedir ana 

fikir ana tema? 

Sen yetişmen ve veri tabanı dolayısı ile ne 

kadar kendini bir insan bir beşer bir bedenli 

varlık olarak bir birim olarak düşünüp 

kabulleniyorsan da, sen esasında böyle bir 

varlık değilsin! Senin varlığının hakikatı, bütün 

bu varlığı meydana getiren ilim ve kudrettir. 

Sen bu beden vasıtasıyla bağlı olduklarından 

çekilip. Kendi derununda o evrensel ilim ve 

kudreti açığa çıkaramazsan, bunun sonucu 

senin için azap sıkıntı ve senin için hüsrandır. 

Vel asri. İnnel insane lefiy husri; 

Zaman kapsamı içinde yaşayan insan hüsran 

içindedir. 

Hüsrana uğrayacaktır! 

İllellezine; istisnaları. Amenü; iman edenler. 



Ama iman edenler değil. 

Amenü ve amilus salihati; İman eden ve 

imanının gereği olan fiilleri ortaya koyanlar 

müstesna. Kur'an sana diyor ki, hüsrandasın 

iman etmediğin sürece! 

Amenü billahinin gereğini yaşayamadığın 

sürece!  

Kendini bu beden kabul edip bu beden 

aracılığıyla bağlı olduklarınla gününü tükettiğin 

sürece hüsrandasın v imandan yoksunsun! 

Taa yıllar önce yazdım. 

İman bilgisi iman değildir! 

Namazda dualar ayetler okuyorsun. Ayetleri 

okumaktan amaç ne? 

O ayetin anlamını tefekkür etmek. 

Yoksa robotada aynı programı veriyorum, 

robot aynı hareketleri yapıyor, aynı ayetleri 

okuyor. Ama robotta tefekkür edip o tefekkür 

ettiğinin derununa inerek onu hissetmek yok.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

“GARİB” 

Yaşamakta olduğu boyut itibariyle kimseyle 

halleşemeyen; insanlar içinde yalnız (boyutsal 

olarak) kalmış; yaşadıklarını dile getirmesi 

mümkün olmayan vahdet ehline verilen addır! 

"Garib" ise Sıfat boyutunda yaşayanın adıdır... 

"Garib", hâlini paylaşacak kimsesi olmayandır. 

http://www.allahvesistemi.org/ahmedhuluside 

kavramlar/kavramlar/garib/index.htm  

 

Durum anlatıldığı gibi olunca: Düşün.. Sen 

nesin ? Şüphesiz ; sen, sen değilsin.. Sen 

O'sun.. Ama sen, sen olaraktan değil.. O, bir 

giriş şekli ile sana dahil değildir . Ama, bir çıkış 

şekli ile de , senden hariç değildir.. Keza; 

sende onun haricinde değilsin. Bu anlattığım 

mana ile: Senin mevcud olduğunu kasd 

http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/garib/index.htm
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etmiyorum.. Keza sıfatını da.. Şunu anlatmak 

istiyorum: sen hiç bir zaman var olmadın. 

Olman da mümkün değil.. Her şeyi bir yana at.. 

Hiç bir şeyle olma.. Hatta sen , sen olma.. Hele 

nefsinle hiç olma.. Onunla, yani: Hak'la da 

olma. Hatta, ondada olma. Onunla birlikte de 

olma.. Fakat , şunu da unutma ki: Sen, ne bir 

fanisin; ne de bir mevcud.. Sen O'sun; o da 

sen.. Bu arada şu manayı da anla: Allah 

alemlerden hiç birine muhtaç değildir; ganidir.. 

Bunun böyle olması için ne bir illet lazım gelir; 

ne de bir sebep.. 

Muhyiddin Arabi (Mirat-ül İrfan) 

 

Salı gününün büyük çoğunluğunda Ay Koç 

burcunda ilerliyor. Yine aktif ve dinamik, bir o 

denli de mücadeleli bir gündeyiz. Ülkemiz 

astroloji haritasının 11. evi etkilendiğinden, 

Meclis, dost ülkelerle ilişkiler, uluslararası 

ittifaklar, gruplar, birlikler ve derneklerle ilgili 

konular gündemde öne çıkabilir. Ay’ın Mars-

Venüs karesini tetikleyeceği bir gündeyiz ve 

bunun ikili ilişkilerimize gergin etkileri 

olabileceğinin farkında olmamızda fayda var. 

Öğle saatleri sonrasında Ay-Mars karesinin 

şiddetli ve gergin etkiler yaratan güdüsel 

enerjisini güçlü bir şekilde hissetmeye 

başlayabiliriz. Akşam saatlerinde ise Ay, 

Mars’tan aldığı bu gergin enerjiyi Venüs’e 

iletiyor (ışığı taşıyor) ve gergin etkilerin 

ilişkilerimize yansıma potansiyelini tetikliyor! 

19:30’da son açısını Venüs ile yapacak olan 

Ay, saat 21:12’de Boğa burcuna geçişine 

kadar boşlukta devam ediyor ilerlemesine. 

Gecenin bundan sonraki bölümünde daha 

sakin ve huzurlu hissedebilir, dengemizi 

sağlayabiliriz. 

Öner Döşer  

 



İstanbul'da güneşi az, bulutu çok 

bir hava var. Kısa süreli yağış 

geçişleri olabilir, öğlene doğru ve 

akşam. Bugün 15-16 derece. 

Yarın sağanak var. Ama pazara kadar 6-7 

derecelere iner. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- Özgür beyin 

- Eşzamanlılık ve Holografik Evren 

- Kız beyni erkek beynine göre 'daha dirençli' 

- Şeker yağdan 'daha zararlı' 

- 'Beddua odasındaydım' 

- Bu tarihlerde İstanbul'a kar yağabilir! 

- Japonya: Bir robot üniversite sınavını 

kazanabilir mi? 

- Ravi İncigöz & Mustafa Ceceli ŞEKER Klip 

çekimi - Kral Pop Haber 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://www.youtube.com/watch?v=6Xmbga2jf94
http://www.youtube.com/watch?v=6Xmbga2jf94
http://okyanusum.com/belgesel/eszamanlilik-ve-holografik-evren/
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2014/02/140228_beyin_kiz_erkek.shtml
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2014/03/140228_rejim_seker.shtml
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2014/03/04/beddua-odasindaydim
http://www.sabah.com.tr/Yasam/2014/03/04/bu-tarihlerde-istanbula-kar-yagabilir
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