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BismillahirRahmanirRahıym 

@AhmedHulusi: Herkesin kusurlarıyla 

uğraşıp kendini pirüpak sanan canlı cehennem 

ateşidir. İlişki kuran da yanar! Cehennem 

gıybet, dedikoducularla doludur 

@AhmedHulusi: Gıybet ve dedikoduyu yapan 

kadar YAYAN DA ölü kardeşinin çiğ etini 

yemekte olan canlı cehennem ateşidir! Gerçek 

dindar bunu yapmaz! 

@AhmedHulusi: Ne diyor Kuran-ı Kerîm: 

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

be&v=D9kvcY54Aw8 … 

@AhmedHulusi: A name means nothing if the 

person doesn't reflect its meaning. Like calling 

yourself a #believer without believing in the 

'Amantu'. 

 

Tempo dergisinden Nilüfer Kas’ın internet 

üzerinden Ahmed Hulûsi ile yaptığı 

röportajın tam metni. 

http://www.ahmedhulusi.org/medya/ 

tempo-dergisi.htm  

 

Siber Alemden... 

@AnlaArtk: Anlamı nedir bu resmin? 

pic.twitter.com/5f0ZxaICFM 

@sufafy: Newton büyüye inanan bir insandı. 

Büyü ile yerçekimi beyninde fakındalık 

alanında gerçeklik düzleminde yerini 

koruyabildi. 

http://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=D9kvcY54Aw8
http://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=D9kvcY54Aw8
http://www.ahmedhulusi.org/medya/tempo-dergisi.htm
http://www.ahmedhulusi.org/medya/tempo-dergisi.htm
http://sufizmveinsan.com/pic.twitter.com/5f0ZxaICFM


@sufafy: İnsanlar bir "teoriyi" kavrarken, onu 

kendi zihinleri içindeki kalıplara oturtmaktan, 

uyarlamaktan şiddetle kaçınmalıdır. 

@sufafy: Konuşurken size düşmanca bakan 

dinleyenlerin ifadelerini dikkatle izleyebildiğiniz 

gibi, bir şeyi kaçırmak istemeyenleri de 

gözlemlersiniz. 

@sufafy: Allah noksan sıfatlardan 

münezzehtir. pic.twitter.com/pgarmUFVe0 

@sufafy: Kuantum beyinden bahset! 

pic.twitter.com/dbvYN6BAMl 

@sufafy: Düzen için dinini terk edenler var ya! 

pic.twitter.com/hBZdA8lqEJ 

@sufafy: Sessiz durmak gerekiyor. 

pic.twitter.com/7Q1LQ6ZhXH 

@sufafy: Mevlana diyor ki; 

pic.twitter.com/uv4ugge1o1 

@newsoy: Ustadim AHMED HULUSI'nin 

EZBER BOZUCU en onemli uyarisi 

kanaatimce; "ALLAH" ismi ile neye isaret 

edildigini fark etmeye calisin!." dir. 

@newsoy: Kolaylastirin zorlastirmayin 

Sevdirin nefret ettirmeyin! Hz MUHAMMED 

AS. 

Yeryuzune gelmis en Muhtesem BEYIN ve 

Sonsuzlugun en Muhtesem RUHU 

@newsoy: Bu duruma düşmekten Allah'ın 

mağfiretine sığınalim. 

pic.twitter.com/RhhVCxhWCX 

@beyzazapsu: Ilim ni'mettir. 

pic.twitter.com/qXihlxXUYP 

@beyzazapsu: Ölülere dua ve istiğfar ediniz.. 

pic.twitter.com/i7HqzGfUFa 

@beyzazapsu: Neyi Allahtan gayrı görüyorsan 

ona ayrı bir varlık veriyorsun. Her varlık hali 

bedel ister , sende ödersin. 

@beyzazapsu: Siz eğer benim bildiklerimi 

bilseydiniz... pic.twitter.com/Izl26188Qy 

@beyzazapsu: Allahı her düşündüğünüzde 

enerjiniz katlanır, tertemiz enerjilerinizi 

http://sufizmveinsan.com/pic.twitter.com/7Q1LQ6ZhXH
http://sufizmveinsan.com/pic.twitter.com/uv4ugge1o1
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http://sufizmveinsan.com/pic.twitter.com/qXihlxXUYP
http://sufizmveinsan.com/pic.twitter.com/i7HqzGfUFa
http://sufizmveinsan.com/pic.twitter.com/Izl26188Qy


dünyada bırakacaklarınıza harcayıp 

tüketmeyin. pic.twitter.com/sPliEk0bsk 

@beyzazapsu: Keşke demenin anlamı yok, 

geçmişi telafi edemezsin. 

@beyzazapsu: Aşkın pahası yok olmaktır. 

@AhmedHulusi @DosttanDosta 

@AylinERK: Sistemde "#Tövbe" 

mekanizmasnın işleyişindeki incelikler#zerre 

kadar ortaya koyduğunun bilesistemdeki 

yeri.(1.kısım) pic.twitter.com/eqV0Jt97XR 

@AylinERK: 2.kısım 

pic.twitter.com/L3swsf5QhL 

@AylinERK: #bilimadamları dünyanın 

atmosfere yaydığı ısıdan #enerji üreticek 

#teknik geliştirmişler.. 

http://www.learning-mind.com/scientists-

propose-to-use-earths-heat-as-a-source-of-

renewable-energy/ … 

@AylinERK: #kuran der ki.. 

:..#Allah kesinlikle yanlışlarından.." 

@AhmedHulusi 

http://www.ahmedhulusi.org /kuran/ 

pic.twitter.com/xPrS671jLa 

@AylinERK: Çünkü #sen #güzel sin... 

Bhavna Patel. pic.twitter.com/SVfd2Xn7Jp 

@AylinERK: Hz. #Mevlana der ki : 

Herkesin anlayış derecesi farklıdır... 

Benim sana anlatacaklarım, ancak senin 

anlayacağın kadardır... 

@GeErgen: Ne sığınırsa insan dar gününde o 

olur yardımcısı... Yalana? Duaya? Sessiliğe? 

Kitaba? Gezmeye? Dışa? Içe? Seç,beğen,al 

sığınacağin limanı... 

@GeErgen: Konununa,mevkine,ismine yada 

şöhretine güvenme.... 

http://instagram.com/p/lLD8_LKCIP/ 

@haykavi: sadce güneş 1303bin dünya 

büyklüğndeGüzellk yarışmasnda kainat güzeli 
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seçyor kimide kainat imamı sanyor akldan 

yoksun pic.twitter.com/yHnCrzGQOT 

@zaramuzik: "Cesaret, kendine karşı dürüst 

olmaktır" diyen güzel demiş... 

@zaramuzik: Herşey neye layıksa ona 

dönüşür 

@zeynepyagiz: NUH:BÜYÜK TUFAN 

TÜRKÇE DUBLAJLI İLK FRAGMAN: 

http://youtu.be/PDHtU668ONY @youtube 

aracılığıyla 

@esin_tezer: "#Kozmik olarak düşün; 

#küresel olarak iletişim kur; #bölgesel olarak, 

ancak #küresel ve #kozmik etkiyle davran." 

@DeepakChopra 

@esin_tezer: "Eleştirenlerden misin; yoksa 

üretenlerden mi?" @AhmedHulusi 

pic.twitter.com/batZcxDw3G 

@GSaslos: Uzun konuşanı kısa dinlemek 

lazım.. Farâbi 

@GSaslos: "Makama oturan cahilin yaptığı 

fenalığı yüzlerce aslan bir araya gelse 

yapamaz." Mesnevi - IV, 1441 

@kolbasi_erhan: Şeytanın, zihinlerin 

uyanmasını önlemek için pek çok hünerleri 

vardır. 

@kolbasi_erhan: Kur'an' a el sürmenin ilk 

adımı korkularımızdan kurtulmakla gerçekleşir. 

@erinainayet: 42-) De ki: "Gece ve 

gündüzünüzde, Rahmân'dan (özündeki 

Rahmânî hakikatin gereklerini yaşayamamanın 

sonucu olan... http://fb.me/207zAVqbm 

@sedatlaciner: “Kur’ân’ı tanımadan önce 

Müslümanları tanımış olsaydım, Müslüman 

olmazdım” (Yusuf İslam) 

http://sufizmveinsan.com/pic.twitter.com/yHnCrzGQOT
http://youtu.be/PDHtU668ONY
http://sufizmveinsan.com/pic.twitter.com/batZcxDw3G
http://fb.me/207zAVqbm


@hadisderyasii: “İlim, insanlara, ekmek ve su 

kadar lazımdır.” İmam Ahmed b. Hanbel 

@HergunYeniBilg: Güldüğümüz zaman tümör 

ve virüslerle savaşan hücrelerimizin sayısı da 

artıyor. 

@HergunYeniBilg: Çok anlamlı... 

pic.twitter.com/U8d1ElDCUJ 

@drnevzattarhan: Prof. Dr. Nevzat Tarhan 

CNR’da Aşk Terapi’yi anlattı yeni kitabını 

imzaladı… http://wp.me/p2lCgb-8RO 

@ftmtaf: Allah dostlarının hâli. . 

pic.twitter.com/zt4dkctx3w 

@Ridvan__Yilmaz: cemaat yalancılıkta sınır 

tanımıyor. mümin yalan söylemez hadisi 

cemaat için değil mümin için: 

http://yenisafak.mobi/video-galeri/stvden-yok 

-artik-dedirten-carpitma/14192 … 

@BKOLAYEMLAK: İhaneti 

yaşamadangerçeğigöremeyenler; ihanetin 

sonuçlarındankaçınamazlar! Karşındakine 

haindemeyibırak,aynaya bakıpgafîl basiretsiz 

de"AHHU 

@MevlanaTebrizi: Dost; acı söyleyen değildir. 

Acıyı tatlı söyleyebilendir. // Mevlana 

pic.twitter.com/LfprObml7B 

@iyiTweet: "Toplum değişiyor, insanlar 

değişiyor, dünya değişiyor; Kalıplaşmış 

düşünceler değişmiyor." /Ali Şeriati/  

 

RESULULLAH'A GERÇEKTEN İMANIN 

VARMI ??? (4/8) 

Niye? Gayet basit ortada. Ben iyi ahlaklıyım 

kimseye zarar vermiyorum kimseye kötülük 

yapmıyorum kimsenin malında gözüm yok 

http://sufizmveinsan.com/pic.twitter.com/U8d1ElDCUJ
http://wp.me/p2lCgb-8RO
http://sufizmveinsan.com/pic.twitter.com/zt4dkctx3w
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herkeze iyilik yapmaya çalışıyorum öyleyse 

ben cennete gidicem?? Sen cennete 

gitmeyeceksin ki. Cennetini sen 

oluşturacaksın! Resulullah'ın öğretisine göre 

cennet senden açığa çıkacak! Sen kendindeki 

o ilahi kuvveleri ve ilahi ilmi açığa 

çikartabilirsen cennet senin için oluşacak! 

Ahlak dinin önüne geçmiş. Halbuki din ahlakın 

önüne geçmesi lazım! Nasıl? Şöyle. Eğer sen 

gerçekten ben bu beden değilim. Ben 

hakikatım olan ilim ve kudrete iman etmiş ve 

onu yaşama mücadelesi içindeyim. Bu beden 

benim için birşey ifade etmiyor noktasına 

geldiysen, bu bedene menfaat sağlamak için 

yalan söyleme. Bu bedene menfaat sağlamak 

için birisinin malını çalma. Bu bedene mertebe 

kazandırmak için iftira etme. Bu bedene çıkar 

sağlamak için bir takım ters şeyleri yapma. Bu 

bedenin zevki için ömrünü boşa harcama gibi 

olaylar, dinin idrak edilmesi imanın idrak 

edilmesinin sonucu olarak açığa çıkar! 

Anlatabiliyormuyum ahlak ve din konusundaki 

olayı? Yani ahlak dini örtmüş. Dinin hakikatı 

kaybolmuş. Ortada kuru ahlak kalmış. Halbuki 

Resulullah'ın getirmiş olduğu olay, sana iman 

edilesi hakikatı bildirmek. Kendi hakikatını 

bildirmek. O hakikat uğruna, kendi beden ötesi 

bilinç olarak Allah'ın ilim ve kudretinde yaymak, 

bunun sonucu olarak ta cennet denen hayatı 

yaşamak, anlatılmış! Dolayısı ile nasıl zaman 

içinde tanrı Anlayışı Allah ismiyle işaret 

edilenin anlamını örtmüşse, toplumlardaki 

ahlak anlayışı da dinin ana hedef ve gayesini 

örtmüş ve saptırmıştır! Ahlak dini oluşmuş! 

Anlatabildim mi olayın tekniğini? 

YORUM: Oysa hakikatını yaşayan insanda 

zaten bu iyi ahlak denilen olaylar otomatik 

olarak açığa çıkar. 

ÜSTAD: Amaç bunu yaşamak iyi ahlakı 

yaşamak değil. Amaç Allah'ı yaşamak! Allah'ı 

yaşadığın zaman zaten bunlar oluşmaz. Yoksa 



Allah'ı yaşayamadığı halde bunların oluştuğu 

milyarlar var geleceği cehennem olan! Niye 

cehennem? Doğal sonucu işte. Resulullah'ın 

bildirdiği hakikata iman etmediğin için, bedene 

dönük ve bedensel bir yaşam içinde olduğun 

için, bir yığın bağların var bağlantıların var. 

Kafan günün 18 saatinde dünyaya yönelik 

şeylere çalışıyor. Yaptığın işler çalışmaların 

ilgilerin ilişkilerin nereye bağlı? Kendini beden 

kabul etmenin sonucu olan ilişkiler ve iletişim. 

Ha diyecezki o bana zor geliyor onu 

yapamıyorum. O zaman da o iş için 

yaratılmamışsan öteki olarak öbür tarafa 

gideceksen o işlevleri yapacaksın öylece de 

gideceksin. Herkez kendisinden açığa 

çıkanların sonuçlarını yaşar. Herkez elleriyle 

yaptıklarının sonucunu yaşayacak. Ama 

beyniyle yaşadıklarının sonucunu dememişte, 

elleriyle yaptıklarının demiş? A be kardeşim el 

kendi başına hiç hareket edermi? Beynin 

komutası kumandası olmadan parmak kendi 

başına titreyebilirmi? En basit olarak bunun 

atasözü âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz 

denmiş. İmanın aynası kişinin amelidir! Işte 

imanın kişiye teklif edilmesinin amacı, kişinin 

kendi ahiretini ve ebedi hayatını kendisinin 

inşaa etmesi gerçeğine dayanır!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

BELÂYI DÂVET ETMEK 

(Soru: Kurân‘da bir çok âyette sabrı tavsiye 

var. Ancak Efendimiz, sabır isteyen birine; 

“Allah’tan belâ istedin.” demiştir. Hem tavsiye 

var, hem de tavsiyeye uyana uyarı var. Biraz 

açar mısınız?) Sabredilecek şey, BELÂDIR. 

Belâ olmadığı zaman zaten sabredilecek bir 

şey yok demektir. Eğer sen talep etmeden belâ 

gelmişse başına SABIRLI olmayı tavsiye 

ediyor; çünkü bir süre sonra devran dönecek 

ve sana olarak gelen o olay kendiliğinden 



geçip gidecektir!. Ama başında bir belâ yoksa, 

sakın sabır isteme! Çünkü sabrın sende açığa 

çıkması için önce belâya ihtiyaç vardır ki, bu 

yüzden de sen sabır istersen, belâyı davet 

etmiş olursun; demek istiyor. 

Şimdi de size Rasûlullah aleyhisselâmdan üç 

konuda açıklama nakletmek istiyorum… 

Birincisi, “SABIR” konusunda… 

Muaz bin Cebel radıyallahu anh naklediyor 

bize bu açıklamaları: 

“Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem bir 

adamın şöyle duâ ettiğini işitti: 

- Allah’ım senden SABIR isterim! 

- Sen Allah’tan BELÂ istedin! ÂFİYET iste!” 

Bu, çok önemli bir uyarı! Rasûl Aleyhisselâm’ın 

bize işaret ettiği gerçek şu: Bir insan Allah’tan 

SABIR istediği zaman, farkında olmadan 

demektir ki, “bana belâ ver de sabredeyim”… 

İşte bunun için sabır istemeyi men ediyor 

Rasûl-i Ekrem ve onun yerine “âfiyet iste” 

diyor! 

http://www.allahvesistemi.org/ahmedhuluside 

kavramlar/kavramlar/bela/index.htm  

 

Bir zen ustası, çok basit fakat çok güçlü bir 

pratik olarak, "fikirlerinize değer vermeyi 

bırakın" demiştir . Fikirleri yüceltmeyi bırakın, 

gerçeği aramaya gerek yok. Hiçbir fikre sahip 

olmayın demiyor . Bu çok zor olur . Bir anda 

tüm fikirlerinizden vaz geçemezsiniz . Bu şart 

da değildir . Onun söylediği, fikirlere değer 

vermeyin demektir . Buradaki değer vermekle 

bahsedilen fikirlerle özdeşleşmek onlara tüm 

benlik bilincinizi vermektir ki bunlar sizin 

zihinsel pozisyonunuzdur . Fikir ve görüşlere 

değer vermeyin, zihinsel pozisyonlarınızla 

özdeşleşmeyi bırakın demektir . O zaman 

onlara hala sahip olabilirsiniz . Fakat onlar size 

sahip olamazlar ! Burada büyük bir fark vardır . 

Farkında olmayan birçok insan için, diğer bir 

http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/bela/index.htm
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deyişle birçok insan için, denebilir ki onlar 

fikirlere sahip değil, fikirler onlara sahiptirler . 

Fikirler, birer enerji güçleridir . Sizi tamamen 

hakimiyetine alan zihinsel enerji alanlarıdır . Ve 

siz bir fikre sahip olduğunuzu düşünürsünüz . 

Hayır fikir size sahiptir . Zihinsel pozisyon size 

sahiptir ... Bu, bir çeşit parazitin içinizde olması 

gibidir . Gerçeği veya tanrıyı aramaktansa 

veya kendini bulmayı ya da aydınlanmayı 

aramaktansa zihinsel pozisyonlarınızla 

özdeşleşmekten vazgeçin ! Fikirlerinizi çok 

kıymetli görmeyi bırakın. 

Echart Tolle  

 

Perşembe günü boyunca Ay Boğa burcunda 

ilerliyor. Sakinlik, durağanlık, devamlılık ve 

sağlamlık kazanma arzusunda olacağımız bir 

gündeyiz. Ülkemiz astroloji haritasının 11. evi 

etkileneceğinden, sosyal çevre ilişkileri, 

kulüpler, dernekler ve gruplar, ülkeler arası 

ittifaklarla ilgili konular vurgu kazanabilir. 

Sabah saatlerinde etkin olacak Ay-Merkür 

karesi, iletişimle ilgili konularda gerginlikler 

riskine işaret ediyor. Sözlerimize dikkat 

etmemiz gereken saatlerdeyiz. Sinirsel 

gerginliklere, streslere, sözlü tartışmalara 

açığız, dikkat! Ay-Satürn karşıtlığının etkin 

olacağı öğle sonrasındaki saatlerde 

engellenme, geciktirilme ve ertelenme gibi 

riskler hayli fazla. Önemli iş ve girişimlerimiz 

açısından Ay-Satürn karşıtlığının uzaklaşmaya 

başlayacağı akşam saatlerini tercih edebiliriz. 

Jüpiter Yengeç burcunda direkt harekete 

dönmek üzere durağanlaşıyor. Ailevi 

konularda, ev ve yerleşimle ilgili temalarda, 

duygusal konularda bir müddettir gerileyen, 

gecikmeler yaşamakta olduğumuz alanlarda 

işlerin normale dönmeye başlayacağı bir 

sürece giriyoruz. Jüpiter’in durağan olacağı 

Perşembe ve Cuma günlerini inançlarımız, 



hayat felsefemiz, olaylara bakış açımızla ilgili 

değerlendirmeler ve gözden geçirmeler 

yapmak, ileri dönük planlarımızı gözden 

geçirmek açısından değerlendirebiliriz. 

Öner Döşer  

 

İstanbul bugün bahar, hafta sonu 

kış. Bugün bol güneşle 15 

dereceyi bulur. Yarın birkaç 

derecelik serinleme parçalı 

bulutlar oluşturur. Hafta sonu ise sağanak, sert 

rüzgar ve 6-7 dereceler var. 

Havayı Koklayan Adam 
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