
 
10/12/2013, SALI 

@AhmedHulusi: @DeepakChopra 'ya 

Decoding the #Quran'ı hediye ettim. #Allah 

hidayet versin. pic.twitter.com/FsVV9MY9Gb 

@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #12 - #Ruh, #Melek, 

#Cin 

http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafa- 

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-12-ruh- 

melek-cin.htm …  

 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı #12 Ruh, Melek, Cin 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafa-ceceli- 

sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-12-ruh-melek- 

cin-42085  

Follow us: @AhmedHulusi on Twitter 

http://ahmedhulusi.org 

http://www.ahmedhulusi.org/en/  

 

Ahmed Hulûsi & Deepak Chopra 

http://okyanusum.com/ah/ahmed-hulusi-

deepak-chopra/  

 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ 

"ALTIN ÇAĞ" 

Üstad'ın Yeni Yorumu / Yorum bölümünde... 

Farkı farkedebilmek üzerine 

Farkı, fark edemeyene farkı fark ettirmeye 

çalışmayınız, çünkü farkı fark edecek kabiliyet 

ve istidatta yaratılmamıştır. Farkı fark etmemek 
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üzere var olmuştur. Ahmed Hulûsi 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurn- 

mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016 

 

Siber Alemden... 

@AylinERK: #DecodingTheQuran(A Unique 

Sufi Interpretation)writtenby @AhmedHulusi, 

given to @DeepakChopra as a gift by Him. 

pic.twitter.com/Kq7JJVxfc8 

@DeepakChopra: Beautiful gift --grateful ! 

@AylinERK @AhmedHulusi Retweeted by 

AFY 

@sufafy: Kendi benliği ile başa çıkamayan, 

arzularını frenleyemeyen, her olaya tepki ile 

yaklaşan bir kimse başkasını nasıl yetistirebilir 

ki? 

@sufafy: Bu yola meyil edenler ya da eskiler 

önce şunu düşünmeli; Acaba ben "beynimin 

neresinde otluyorum" 

@sufafy: Beyinde subliminal bölge, bilinçaltı 

genetik formasyon çevre şartları ve rüyalardan 

oluşur. Bir kısmı pfc’ye bilgi şeklinde intikal 

eder. 

@sufafy: Kendini sahte illüzyon kimliğine 

kaptırdığında, bağlantılı herşeyin o illüzyon 

üzere olduğunu fark edemezsin. 

@sufafy: Özün farkına varanlar, kayıplarin 

hepsinin birer illüzyondan ibaret olduğunu 

görürler 

@sufafy: Her an her şeyi bekle v razı ol. 

@AylinERK: Mü’minler birbirlerini sevmekte, 

birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta 

bir vücuda benzerler. (Buhârî, Edeb 27) 

@AylinERK: Rüzgara, gelgite ya da denize 

aldırmıyorum artık. Zamana ya da kadere 

isyan etmiyorum, bana ait olan bana gelecek 
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çünkü. Shakespeare 

@AylinERK: Iletişim olmadan ilişki olmaz, 

saygı olmadan sevgi olmaz, "güven" olmadan 

devam etmenin bir anlamı olmaz... Love 

Awareness 

@beyzazapsu: Fark etsekte fark etmesekte 

Varlık Tektir, seyredilenler de Tek in 

özellikleridir. 

@beyzazapsu: Ölüm anında kişi gözünü 

miraca diker. #Hadis 

@beyzazapsu: Ölüm anında , beyinde 

Amigdala ve Hipokampus çok aktif çalışır. 

@esin_tezer: "#ESMA #KUVVELERİNİN her 

biri, #BİLGİDİR." #AhmedHulusi 

@NurferNur: You're not your thoughts. You're 

the infinite.and silent space of Love with 

yourself. 

@NurferNur: Inançları ne olursa olsun veya 

eylemleri sizin veritananıza göre değilse bile, 

karşınızdaki kişinin sevgi kıvılcımını kabul 

edin... 

@birsenkalali1: Hadis bilmeyenler ruhtan 

konuşulmaz diyorlar! A.H. 

@haykavi: Zeljko Obradovic şimdi fb'li oldu...  

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

fenerbahceye-gecit-vermedi--616394h.htm … 

@Technologicpics: Transparent Mobile 

concept pic.twitter.com/CEgyM7ATC8 

@hunervin: Benlik her türlü düşmanlığın, 

haksızlığın,iftiranın, arsızlığın, hırsızlığın, 

soygunculuğun, zûlmün ve kan dökmenin 

başlangıcıdır.” #Buddha 

@sinem_ceceli: Mutlaka izleyin!...Gerçek Sen 

- Alan Watts: http://youtu.be/svW6Kw25zE4 
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@yenileyicibakis: Kendini Tanı çünkü Tanrı 

yok! 

@yenileyicibakis: Ruh gibi adam 

Melek gibi adam 

Şeytan gibi adam 

Cin gibi adam,ifadeleri herbir vasfa işaret 

edilmekte bununda İNSANda bulunduğu 

görülmekte?!  

 

 
 

“Mizacınız sizi kilitler!”  

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"SINIRSIZLIĞINIZA İMAN EDİN. (2/4) 

Burda seni yakmadığı gibi ahirette de seni 

yakmaz. Gelecek yaşam boyutlarında da 

yakmaz. Dolayısıyla İnna a tayna kel Kevser 

demek, biz sana esma havuzunu var ettik 

beynine verdik bunu iç. Bunu içmek içinde 

"vessallile rabbike" Rabb'ine sâlat eyle. Kur'an 

sâlattan bahseder namazdan değil. Namaz 

farklı bir tabirdir, tapınmaya girer. 

Sâlat yöneliş Rabb'inedir. Rabb'in nerde açığa 

çıkıyor bütün esmasıyla? Beyninde açığa 

çıkıyor! YANİ BEYNİNDE AÇIĞA ÇIKMAKTA 

OLAN ESMA ÖZELLİKLERİNE RABBİNE 

YÖNELEREK ONUN VARLIĞINI MÜŞEHADE 

ET. ONUN VARLIĞINI MÜŞEHADE 

EDERSEN VARLIĞINDA VAR OLANIN O 

http://blog.milliyet.com.tr/-mizaciniz-sizi-kilitler--/Blog/?BlogNo=439853
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OLDUĞUNU VE SENİN BEN DEDİĞİN ŞEYİN 

ASLA VAR OLMADIĞINI FARKEDERSİN. 

Bunu fark ettiğin zaman da senden Allah'ın 

esmasının ikramı açığa çıkar. 

O ikramı dışarıdan görenlerde keramet sahibi 

derler. Halbuki keramet kişiye ait değildir 

RABBANİ KUVVETİN İKRAM YOLLU 

SENDEN AÇIĞA ÇIKIŞIDIR. 

Oda işte kevserin neticesidir. 

Buda nedir sâlatın sonucudur yönelişin 

sonucudur. 

Ve sâlattan sonra da ne geliyor? 

Kurban et. Neyi kurban et? 

BENLİĞİNİ KURBAN ET! 

Rabb'ine yönel onu müşehade et ve benliğini 

kurban et. Bunu yapamayanlar "inne şani eke 

hüvel ebter" SOYU KESİK GÜDÜK 

OLANLARDIR! 

İşte onlar ahirette güdük olduğu için gerisi 

gelmediği için kendisini bu kadarıyla kabul 

ettiği için gerisini yaşayamayacak olanlardır. 

İnna a tayna yı da bu arada anlatmaya 

çalışmış oldum. Ve Fatihadaki En am ın ne 

olduğunu anlatmaya çalıştım. 

Bunun gibi Kuran'da ki birçok kelimenin 

manası bambaşka yerde bambaşka bir misalle 

anlatılmıştır. 

Hadislerde de anlattığım gibi bu temsil teşbih 

yoluna başvurulmuştur. Çünkü başka türlü bir 

yol yoktur mümkün değildir. Niye? " 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

Aşktır benim dinim ve imanım. 

Bugüne kadar benimle aynı evde oturan can 

dostumu görmezden gelmişim. 

Dinimin olmadığı şu anda, O’nun dinine 

tabiyim. 

Ve artık kalbim bütün suretleri kabul eder oldu. 

Ceylanlara otlak, rahiplere manastır, putlara 

tapınak, hacılara kâbe… 



Tevrat’ın levhaları, Kur-an’ın sayfaları. 

Aşk dininin yolundan gidiyorum şimdi ben. 

Ne tarafa yönelirse aşk kervanı. 

Aşktır benin dinim ve imanım. 

Aşktır benim dinim ve imanım. 

." 

Muhyiddin İbn ül Arabi 

 

HER ŞEY ENERJİ!/ ÖZGÜ NAMAL 

35 yaş dönüm noktasıdır ya, nasıl 

hissediyorsun? “Yaşlanıyorum” gibi saçma 

triplere giriyor musun? -Hayır, asla! Özellikle 

son bir yıldır babamın geçirdiği rahatsızlıktan 

dolayı holistik tıpla uğraştık. Hiçbir şeyin 

göründüğü gibi olmadığını, bize her şeyin 

yalan yanlış öğretildiğini fark ettim. Her şey 

enerji aslında. İnanmazsan hiçbir şey olmuyor. 

İnanmazsan hasta da değilsin, inanmazsan 

kilolu da değilsin, inanmazsan yaşlı da 

değilsin, hiçbir şey değilsin. Tamamen inançla 

ilgili. Belki doktorlar kızacak ama ben 

“bağışıklık sistemi” diye bir şeyin bile 

olmadığına inanıyorum. Bence hastalıklar da 

yok. Cevabını bulamadığımız her şeye bir isim 

uyduruyoruz. Birine bağışıklık sistemi diyoruz, 

ötekine kanser... 

Baban da bu yüzden mi klasik tedaviyi 

reddediyor... 

-Evet. Sağduyusuna ve hislerine güveniyor. 

“Beni iyi etmeyecek o ameliyat!” dedi ve olmayı 

reddetti. Kemoterapi olmuş hastaları gördü. 

“Onlar gibi de olmak istemiyorum!” dedi. O da 

yaşadığı şeyle mücadele ediyor ama kendi 

bildiği ve inandığı şekilde. Öğretilmiş kurallar, 

dogmalar onu ilgilendirmiyor... 

“Anarşist” yanın babana mı çekmiş? 

-Kesinlikle! 

Babanın hastalığı ne kadar etkiledi seni? 

Baban belli ki çok önemli bir figür senin için... 

-Onu kaybedebilme düşüncesi bile beni çok 



sarsıyor. Gözümün önünde bu kadar mücadele 

ediyor olması, hayata tutunmaya çalışması. 

Ama babam çok güçlüdür, bence başaracak! 

(AYŞE ARMAN'IN bugünkü yazısından alıntı 

http://m.hurriyet.com.tr/kose?id=12&article= 

25318492) 

 

"#HergunYeni Bilgi 

Bill Gates en zor işleri en tembel insanların 

yaptıklarını söyler; çünkü tembeller her zaman 

o işi yapmanın kolay bir yolunu bulmaktadırlar. 

 

"2013 Aralık Ayı Karakteristikleri 

http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/ 

htm/aralikayi2013.html  

 

"Salı gününe başlarken Ay Balık burcunda 

ilerliyor. Sabah saatlerinde etkili olacak Ay-

Venüs altmışlığı, sevgi ve duygu paylaşımları 

açısından harika bir zaman diliminde 

olacağımızı gösteriyor. Sabah erken saatlerde 

girişeceğimiz işlerde daha kolay ilerleyebilir, 

destekler alabiliriz. Bu uyumlu açının ardından 

açısı kalmayan Ay saat 08:40 itibariyle boşluğa 

giriyor. Bu saat sonrasında bazı belirsizlikler 

olabilir, ama Ay-Venüs arasındaki uyumlu 

açının olumlu etkileri öğle sonrasındaki 

saatlere kadar devam edecek. Saat 15:05’te 

Ay Koç burcuna geçiyor. Hareket ve kararlılık 

kazanmaya başlıyoruz. Hızlı hareket edebilme 

kabiliyetiyle, aceleciliği birbirinden ayırmamız 

gereken saatlerdeyiz. Ay-Mars karşıtlığının 

etkin olacağı akşamüzeri saatlerinde gereksiz 

acelecilik yüzünden olumsuz etkilerle 

karşılaşma riskimiz hayli fazla. Tartışmalara, 

sakarlıklara, kazalara açık olacağımız bu 

http://m.hurriyet.com.tr/kose?id=12&article=25318492
http://m.hurriyet.com.tr/kose?id=12&article=25318492
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/aralikayi2013.html
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/aralikayi2013.html


saatlerde dengeyi iyi ayarlamamız gerekiyor. 

Gece saatlerinde gergin etkiler nispeten 

azalıyor. Gün boyunca etkin olacak Merkür-

Uranüs üçgeni, yeni ve yaratıcı fikirlerle ortaya 

çıkmak için güzel bir zaman diliminde 

olacağımızı gösteriyor. Eğitim, yayıncılık, 

sosyal medya, radyo ve yayıncılık alanlarında 

yeni yöntemler deneyerek başarı sağlayabiliriz. 

" 

Öner Döşer 

 

Sibirya soğukları taze taze 

kapıda. İstanbul'da sağanak 

öğleden sonra karla karışık 

yağmur, akşam kara döner. 

Rüzgar öğleden sonra ciddi usutur. Geceden 

yarın öğlene kadar kar etkin görünüyor. Havayı 

Koklayan Adm  

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Fethullah Gülen Hocaefendi neden 

Türkiye’ye dönmüyor? " 

- "Bu gıdalar beyninizi öldürüyor!"  

- Çocuklarımızın sadece yüzde 1'inin doğru 

cevaplayabildiği soru 

- Yeni çağın ebeveynleri ve sınır koyma fobisi 

- 'Modern toplum ötekileştiriyor' 

- Fobiler çocuklukta gelişiyor 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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