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BismillahirRahmanirRahıym
İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor:
"Biz, Resülullah aleyhissalâtu
vesselâm'ın yanında iken Beni
Hâşim'den bir grub genç geldi.
Resülullah aleyhissalâtu vesselâm onları
görünce, gözleri yaşla doldu ve rengi
değişti. Ben: "(Ey Allah'ın Resülü!)
Şimdiye kadar, mübarek yüzünüzde
hoşumuza gitmeyen bir manzara hiç
görmemiştik, (şimdi ne oldu da bizi üzen
bir ifade ile karşılaşıyoruz?)" dedim. Şu
cevabı verdiler:
"Biz öyle bir Ehl-i Beytiz ki, Allah bizim
için dünyaya mukabil ahireti tercih
etmiştir. Benim Ehl-i Beytim benden
sonra bela, kaçırılma ve sürgüne maruz
kalacak. Nihayet, meşrık (doğu)
tarafından beraberlerinde siyah bayraklar
olan bir kavim gelecek. Bunlar hayır
(saltanat) isteyecekler, fakat istekleri
yerine getirilmeyecek. Bunun üzerine
onlar savaşacak. Allah onlara yardım
edecek. Bundan sonra istedikleri
(hükümdarlık) kendilerine verilecek. Ne
var ki, onlar bunu kabul etmeyip emirliği
Ehl-i Beytim'den bir adama tevdi
edecekler. Bu (Emîr) de, insanlar
yeryüzünü daha önce zulüm ile
doldurdukları gibi, yeryüzünü adaletle
dolduracaktır. Artık sizden kim o güne
yetişirse kar üstünde emeklemek
suretiyle de olsa onlara varsın (katılsın)"
buyurdu."
@AhmedHulusi
Seviyorum, deme bana;
Sevgiyi dolu dolu yaşa!
Sevdiğini göster, hissettir bana!
Allah AŞK'tır! Hu Vedud!
@AhmedHulusi
#Esmâ ül Hüsnâ - Semih Sergen sesiyle
anlamlarını dinleyin. Cuma bereketi

üzerinize olsun.
http://youtu.be/UKviQI0befU
@AhmedHulusi
The Magnificent #Names Of #Allah (AlAsma Ul-Husna)
May the #blessings and prosperity of
Friday be upon you all.
http://www.youtube.com/watch?v=taJP
OaNsGQU …
@AhmedHulusi
İnsanlar en büyük mücadeleyi,
hayâllerinin, boşa çıkması yolunda
geliştiğini gördüklerinde verirler.
Sükûtuhayal ölümden beter gelir!
@AhmedHulusi
Amigdala korunma pozisyonu aldığında,
çaresiz kalmışsa, "saçmalamak"
dediğimiz mantıksal bütünlüksüz
konuşmalar duyulur. Hoş görün aczdir o!
@Gulmisalim
SEVMEK NASIL BİRŞEY
YAŞADINIZ MI, bilir misiniz? İşte
böyle birşey!
http://youtu.be/6AfjS8eh6sw
Retweeted by Ahmed Hulusi

AHMED HULUSİ...ÂMENTÜ
http://www.pressturk.com/dunya/haber/1
42731/ahmedhulusi...%EF%BF%BD%EF%BF%BDm
entu.html
YENİLEN!
Öyle bir Dünya'da yaşıyoruz ki...
Kimileri hâlâ katır sırtında ilerlemeye
çalışıyor sınırlı yöresinde; kimileri
çağının şimendiferine ulaşmış, döşenmiş
raylarda ilerlemek zorunda; kimileri
helikopterle ulaşıyor istediği yere
uçarak, bağımsızca.
Kimi kozasında mutlu; kimi kozanın
dışının farkındalığında!

Kimileri, eskilerin yaşadığı çağda
yaşarcasına eskileri tekrarlamakla ömür
tüketirken; kimileri her yeni gelişmeyle
her an kendini yenilemekte.
Yenilenmek! Sürekli yenilenebilmek!
Ender kişilerin nasibi!
http://www.ahmedhulusi.org/
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Siber Alemden...
@Gulmisalim
BİR sevdim, Pir sevdim! AH nasıl da
sevdim! Sevmek ömür
boyu,sevgisizlikse cehennem! Sevmek
ve sevdiğinin kim olduğunu görmek! AH
sevmek AH!
@Gulmisalim
Cuma günü Venüs günüdür. Sevgi günü!
Cumamız Hak sevgisiyle dolup taşsın...
Hem içimiz hem çevremiz!
@Gulmisalim
Gerçeğin hakkını verebildiğimiz
kadarıyla Hakka yakınız. Hakkı sevmek
evrensel doğrudan yana olmakla
mümkündür.
@Gulmisalim
Herkes Allaha kulluk yapmak için
yaratılmıştır ve kendi yolundan
kulluğunu yapar... Kimi severek kimi de
kavga ederek. Yolumuz sevgi yolu!
@meminerol
Ey AŞK çağır B eni ; Umut GÜNEŞ
http://www.youtube.com/watch?v=nN1p
z-evT5I … @AhmedHulusi
@Gulmisalim
Retweeted by GÜLMiSÂL
@AlperTungaDagli
resmin anlami ölmeden önce MBla
helalles demektirDikkat edile orijin twit
isminde h harfi var! @AnlaArtk
@Gulmisalim

https://twitter.com/mehmetbaransu/status
/413657320829493248 …
Retweeted by GÜLMiSÂL
@AnlaArtk
Basiret başa geleceği görür; tedbir alır!
Gafil oluruna bırakır, mucize bekler! A.
H. Der ki: "tedbir de takdirdendir,
alabiliyorsan, al"!
@AnlaArtk
"Cebrail AS ı tanımamak ok Ama netice
itibariyle hepimiz Azrail AS ile bir
şekilde tanışıyoruz. Allah ahirete
kimseyi imansız götürmesin" SÖ
@AnlaArtk
Türkhalkını yaptıklarıyla içerden
çökertemiyeceklerini görenler
çokyakında yurt dışında ekonomik
çökertme kampanyası başlatacak
@CevdetAkbay
@sufafy
Aşk ta Daim olabiliyormusunuz?
pic.twitter.com/HE3sfsOJCm
@sufafy
Ayna var, ayna var!
pic.twitter.com/GNB4hu9EFl
@sufafy
Kalple gıybet, dille gıybet!
pic.twitter.com/kUhW06ZCW4
@sufafy
Teorik bilgi dediğimiz şey, bütünün
pratiğinin tamamı filan değil, çok zaman
onun kücük bir parçasıdır.
@sufafy
Hayaller bir türlü gerçek olmuyor!
pic.twitter.com/GDBxR36LHo
@sufafy
Semihte nazar vardı hata yapması
mukadderdi nitekim yaptı da. Ancak
Fatih Terim bunu göremedi.

@sufafy
Sükutu hayal olümden beter!
pic.twitter.com/j2PSR6cwLF
@sufafy
Hayalin peşinden gitmeye kalkmayın,
alemlerin hayal olduğunu düşünün.
Böylece daha akılcı bir iş yapmış
olursunuz.
@sufafy
El Hasip hesaba çekilmek değildir.
pic.twitter.com/ViNqgArXwM
@sufafy
Bir kelime insanı hayatın yükünden
kurtarır, yine bir kelime insanın hayatını
karartır.
@newsoy
“Seviyorum!.” diyoruz. Ne kadar?
Nereye kadar?
Bir yere kadar! ise, Sevgi degil o!.
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sevme
k.htm
@AylinERK
Amigdala #kızgınlık, #kıskançlık ve
#korku deneyimlerinin işlemlendiği
#beyin bölgesi.”
Bir #Hadis
http://okyanusum.com/genel/bir-hadis/
…
@AylinERK
Bir #dua..
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/duave
zikir/dua-ve-zikir-sayfa-114.htm …
@AhmedHulusi
pic.twitter.com/jD1uaWgm59
@AylinERK
"@sibelpkr: Ve Aşk insanın alnına
dokundu “Sûbhane Rabbiyel Alâ”
#Aşk_Secdede
pic.twitter.com/ulclLaFOXa"
@sofi_Bir
Bir insanın "akıllıyım" sanarak #ahmak

rolünde olması, inanın ki başına gelecek
en kötü hâldir!. @AhmedHulusi
@beyzazapsu
Ibrahim Hakkı hz.diyorki :
pic.twitter.com/pnR57Q3knI
@beyzazapsu
Aşk varsa onunla birlikte başka birşey
yoktur.
@beyzazapsu
Aşk seni senden almaya gelir..ve alır�
@haykavi
Semih v Şeju ikiside İsveç v Portekiz
hazrlık maçlarnda inanlmaz hata yaptlar
Dikkat Mancini Galatasaray Bunlra
hatalarnı defalarca izletin
@GeErgen
Tartışmasız...
pic.twitter.com/Ppc3YYIHFk
@aynayolcu
Cuması AŞK Olanın Aşkı BAKi Olsun...
Şükürler olsun Cumaya kavuşturana ...
@kolbasi_erhan
Tanrı olmadığı bilinci zihinlerde yer
edindiğinde, hangi güç insanla Allah
arasına girebilir ki!
@kolbasi_erhan
Doğal ve olağan gibi görünen pek çok
yaşam koşulları, zorlu ve çetin olayların
habercisidir.
@ectuna
Kırım Rusya'ya bağlanıyor. Süreç
Ukranya'yı bölüyor Demokrosi ve
özgürlük isterken parçalanıveriyor
ülkeler.
http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/barlas
/2014/03/04/gezi-zekli-fitnecilerakillanmayi-denemelidir …
@AlevCamurlu
Her kim ki cihanı Aşk ile seyreder, o kişi

gönül ehlidir ve onun geniş gönlü de
yüce arş'tır. E. İbrahim Hakkı
@emelaydemir_
Have you ever read "THE GREAT
AWAKENING" book written by
@AhmedHulusi?
http://download.ahmedhulusi.org/downl
oad/pdf/en/thegreatawakening_en.pdf …
…
@S_Motivasyon
Vücudumuzun şekeri unutma süresi
21gündür. Sabredin birdaha canınınız
istemeyecek.
pic.twitter.com/ATfjAaNPeR
@emrahsakarya
Hayvan; düşünce ve inançlarının
beğenilmesinden, "okşanmaktan" zevk
alır.
İnsan; beğenilmeye ve beğenilmemeye
karşı nötr durumdadır...
@kalemmarket
Edep sahibi, yediği tokadın sahibini
aramaz, sebebini arar.
Mevlana
@erenusss
En büyük fetih mücadele etmeden
kazanılır, en başarılı yönetici
emretmeden yönetir. LAO TZU
@sonmezk
What Dave is made of
pic.twitter.com/cnsaVGdrls
@TrainingMindful
"Even when you think you have your life
all mapped out, things happen that shape
your destiny in ways you never
imagined." Deepak Chopra
@holistiksifa
Muhakkak insanlardan bazıları
hayrın anahtarları ve şerrin
kilitleridir.İnsanlardan bazıları da şerrin
anahtarları hayrın kilitleridir
Hadîs
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RESULULLAH'A GERÇEKTEN
İMANIN VARMI ??? (5/8)
Kişi, kendisi cehennemini veya cennetini
oluşturacaktır. Dolayısı ile iman et
kendindeki ilahi ilme ve kudrete, ve
onun gereğini açığa çıkart diye sana
bildirilmiş ve buna iman et, evet bunu
göremezsin, bunu bir anda ortaya
çıkaramazsın, bunu idrak edemezsin
onun için buna iman et ve bunun gereği
gibi yaşamına yön ver denmiş!
Belki yüz bin defa söylendi yüzbirbin
defada sen söyle, malınıda mülkünüde
paranıda çocuklarınıda bu dünyada
bırakıp gideceksin. Artık bıkkınlık geldi
bunu söylemekten. Ama bu cümlenin
anlamını idrak edememişiz. Niye ben iyi
bir insanım ama. Herkeze yardım
ediyorum kimseye kötülük etmiyorum
kimsenin malında gözüm yok?
Amaç bu değil ki!
Dinin sana tebliği edilmesinin amacı bu
değil ki!
İşte resul bunu bildirdikten sonra resulun
bu dediğine iman ediyorsan, o yönde
çalışmalara başlıyorsan, Eşhedü en lâ
ilâhe illallah ve eşhedü enne
Muhammeden Resûlullâh dersin.
Varlığımın hakikatımın Allah olduğuna,
ve bu gerçeği bildiren Allah'ın resûlüne,
Allah ilmini açığa çıkarana iman ettim
şehadet ediyorum böyledir dersin!
Bunu dedikten sonra muhattabın
nebiyullah olur.
O sana sünnetullahın içinde yaşamakta
olduğunu, sünnetullahın gereklerini
bildirerek, neyin nasıl gerektiğini neyi
nasıl yapman gerektiğini neyi yapmaman
gerektiğini açıklar.
Artık herkez çok iyi biliyor değilmi?
Noktadan esma mertebesinden varolmuş
konileriz. Bir noktadan açılmış ve esma
mertebesinin anlamını taşıyan
varlıklarız.

Peki tamam bunu biliyoruz da, bunu
biliyorsan bunu anlaman kabul etmen
idrak etmen gerekir ki sen onun esma
mertebesi olarak bütün isimlerin
manalarını taşıyan bir varlıksın.
Böylesine bu manaları taşıyan bir varlık
olarak günün kaç saniyesinde bu imanın
gereğini yaşıyorsun?? Kafanı bu ne
kadar meşkul ediyor? Ben televizyon
seyrediyorum televizyon seyrederken
kafam bu konularda çeşitli şeyleri
düşünüyor ve belli açılımlar getiriyor.
Ben araba sürüyorum bunu yapıyorum.
Ben insanlarla ilişki içindeyim, herbir
şeyde cenabı hakkın zuhurunu müşehade
ediyorum, kişiyle ilişkim yok. Kişi
hakkında hiçbir değer yargısında
bulunmuyorum diyebiliyormusun??
Olay bilmek değil. Olay yaşama!!!
Bu konuyla yaşamak için girdiniz. Bunu
yaşamak için girdiniz!
Bilmek se, bildiniz ezberleriniz
kitaplarda var bantlarda var kayıtlarda
var, yaşamına girmedikten sonra sadece
kendini aldatmış olursun!
Yaa Kabeye gidelim ordanda
Resulullah'ı ziyaret edelim. Sen bu ilmi
yaşamına sokmadıkça ha Resulullah'a
gitmişsin, ha Vatikan'a gitmişsin!
Sen bu kör gözle sağır kulakla gittikten
sonra, gittiğinden kopuk olarak oraya
gittikten sonra, turistik seyahat yapmış
olursun !!!
Eğer Resulullah'a gerçek anlamda iman
etmişsen, o namazda sen oturduğun
yerden sen Resulullahla muhattap
olursun!
Hani bilgisayarda karşındakine iki
kelime yazdığın zaman o iki kelime nasıl
konsantrasyon aracı oluyorda sen onunla
ilişki kuruyorsan, o namazda oturduğun
zaman ettehiyyatta Resulullah'a o anda
bağlantıyı kurarsın. Muhatabın olur. Ve
muhatabının cevabını da işitirsin!
Ama sen körsen sağırsan, dilsizsen,
onların kalpleri vardır düşünemezler
ayeti kapsamındaysa, kabeye
Resulullah'a gitsen ne olur? Turistik
seyahat! Git karayiplere daha güzel. Hiç

olmazsa Allah'ın güzelliklerini
seyredersin.
Üstad Ahmed Hulûsi
(devam edecek)
"Seni yürütmeyen kimse ile (Ehl-i dünya
ile) sohbet etme. Seni Hakk'a
götürmeyenle konuşma. Hak'tan
bahsetmeyenden kaç. Çünkü o, seni
yoldan çıkarır."
İyi yaptığını kötü, kötü yaptığını iyi
diyen adamla görüşme. İlmen senden
aşağı olandan fayda sağlanmaz. İlmen,
rütbe yönünden senden yüksek olanla
görüş ki seni yükseltsin. Akranınla bile
konuşma. Ehli âşıkla, Allâh yolunda
olanla görüş. Seni yokluğa götürenle
görüş, sofularla da görüşme. Aşıkla,
yokluğunu gösterenle ve seni Allâh'a
yaklaştıracakla görüş.
Bir zahidin kalbinden zuhur eden amel
az olsa da yeterlidir. Bir dünya
düşkününün ameli çok olsa bile, çok
değildir.
Şunları yaparsan Cennetlik olursun,
şunları yaparsan Cehennemden
kurtulursun diyene bakma. Yaptığına
değil, Allâh'a güven. Yalvar ama,
yalvarmana değil Allâh'a güven.
El-Hikemul Atâiye şerhi
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Sen,
SENİN hakkında kimin ne düşündüğüne
Hiç aldırma,
O düşünceler onların düşünenleri ve
Yalnızca onları ilgilendiriyor.
ASLINDA
Senin hakkında düşündükleri,
Onların yaydığı kendi enerji
titreşimleridir.
BU onlardan dışarı çıkar ve sonra da
Katlanarak yine onlara döner.
Bu gerçeğin
FARKINA varıp Aydınlandığın zaman
Kaderinin hâkimi de

KAPTANIDA sen olursun,
Yaşantında istediğin değişimleri
yapabilirsin.
Bilmelisin ki
YAŞADIĞIN HER ŞEYİN
SORUMLUSU SENSİN!
Sonsuz şifa
Cuma gününe başlarken henüz boşlukta
ilerleyen Ay saat 04:37’de İkizler
burcuna geçiyor. Zihinsel ve entelektüel
konuların vurgu kazanacağı, iletişimin
hızlı akacağı bir gündeyiz. Ay ülkemiz
astroloji haritasının 12. evinden geçiş
yapacağından, gizli kapaklı işler, perde
arkası oyunlar, bu türde işlerle uğraşan
kişiler ve gruplar, kapalı yerler,
hapishanelerdeki veya hastanelerdeki ya
da bakımevlerindeki kişilerle veya
olaylarla ilgili konuların vurgu
kazanacağı bir gündeyiz. Güne başlarken
etkin olacak Ay-Venüs üçgeni, güne
başlarken ilişkilerimizde güzel enerjiler
yakalayabileceğimizi gösteriyor. Önemli
iş ve girişimlerimizi öğle öncesi saatlere
alsak isabet ederiz. Zira öğle
sonrasındaki saatlerde Ay-Neptün
karesinin karmaşa ve karışıklık enerjisini
tetikleyen etkileri devreye giriyor.
Yanlışlıklara, yanlış kararlara,
yanıltılmalara daha açık hale geliyoruz.
Akşam saatleri sonrasında yakınlaşmakta
olan Ay-Uranüs altmışlığının güzel ve
akıcı enerjisi devreye giriyor. Hoş ve
güzel gelişmelere, sürprizlere açık
saatlerdeyiz!
Öner Döşer
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İstanbul bahar havalarına 1 hafta ara
veriyor. Yarın sıcaklık düşüyor, sağanak
yağış geliyor. Kuvvetli poyrazla hava
çok üşütür. Bugün ise parçalı bulutlu,
akşam yağmurlu, 13 derece.
Havayı Koklayan Adam

2014 MART Ayı Yıldız Konumları ve
Etkileri
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/
htm/martayi2014.html
Amigdalada Korku ve Keyif
http://okyanusum.com/makale/amigdala
da-korku-ve-keyif/
Dünyanın Altın
Oran Merkezi: Mekke
http://indigodergisi.com/2014/03/dunyan
in-merkezi-burasi-mekke/
Russell Crowe’un filmine yasak
http://www.ntvmsnbc.com/id/25502995/
Kanuni'nin müthiş rüyası
http://www.sabah.com.tr/fotohaber/yasa
m/kanuninin_muthis_ruyasi?albumId=2
9247&tc=34&page=1
Europol: Hassas bilgileri kamuya açık
Wi-Fi üzerinden göndermeyin
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/20
14/03/140307_europol_wifi.shtml
200 BİN TONLUK ASTREOID
PARÇALANDI BİLİM ADAMLARI
AKIL SIR ERDİREMEDİ
http://webtv.hurriyet.com.tr/2/61666/259
58805/1/200-bin-tonluk-astreoidparcalandi-bilim-adamlari-akil-sirerdiremedi.aspx
Marmara'ya kar geliyor
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/259
57979.asp
�Günün Şarkısı
Aşk Olsun - Olgun Şimşek
http://www.youtube.com/watch?v=67ym
7CuHBY8
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