
 
13/12/2013, CUMA 

BismillahirRahmanirRahıym 

                                                  

Allahım! aczden, tembellikden, korkaklıktan, 

düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, 

cimrilikten sana sığınırım. 

Hadis 

 

@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #13 - #Sevmek 

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

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-13- 

sevmek.htm …  

 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı #13 - Sevmek 

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

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-13- 

sevmek-42392 

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" 

http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-13-sevmek.htm
http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-13-sevmek.htm
http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-13-sevmek.htm
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-13-sevmek-42392
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-13-sevmek-42392
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-13-sevmek-42392
https://twitter.com/AhmedHulusi
http://ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/en/
http://okyanusum.com/ah/ahmed-hulusi-deepak-chopra/
http://okyanusum.com/ah/ahmed-hulusi-deepak-chopra/


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 

üzere var olmuştur. Ahmed Hulûsi 

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

mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016 

 

Siber Alemden... 

@sufafy: KUR'ÂN MUCİZESİDİR 

YAŞADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ" 

Ahmed Hulûsi 

Pressturk Türkiyenin haber Sitesinde! 

http://www.pressturk.com/hesaplasma_kur% 

EF%BF%BD%E2%80%9An-mucizesidir- 

yasadigimiz-altin-cag_851.html … 

@sufafy: Aşık olanın derdi v gailesi yoktur. 

@sufafy: “En büyük mutsuzluk sevilmemiş 

olmak değil, sevmemektir.” Albert Camus 

@sufafy: Vehim -kaygı- korku kapsamlı 

düşünce yapısından açığa çıkanın seni 

yakmasını istemiyorsan onları kır, yerine tek 

bir şey koy: “TESLİMİYET” 

@sufafy: Normal olarak insan tek başına 

olmayı sever. Ne var ki bazende yalnızlıktan 

şikayet eder. 

İnsan bu işte! 

@AylinERK: Sevince, yalnızca sevdiğin için 

yaşamak istersin! #SEVMEK @AhmedHulusi 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sevmek.htm 

@AylinERK: Çok kişiyi, sevmeye çalışmak 

muhaldir; çok suretli "TEK"i sevmek ise en 

büyük zevk! Dosttan Dosta @AhmedHulusi 

@AylinERK: Seven, karşılıksız sever!.. 

Beğenen karşılığını ister! @AhmedHulusi 

@AylinERK: #Love is to merge&become 1 

with the #beloved. If this #unity is absent then 
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it isn't love but infatuation&the desire to 

possess. @AhmedHulusi 

@erkuter: Neyi seversen sev, gerçekte 

yanlızca “HU”yu sevmektesin ve zaten 

yalnızca “O”nu sevmek için varsın!..Mesajlar 

@AhmedHulusi 

@tasavvufgazete: Bizim güneş sisteminin 

uydularından Dünya üzerinde olmayı sen mi 

seçtin? @AhmedHulusi 

http://www.youtube.com/watch?v=ooCllcv5jqY 

… pic.twitter.com/i6Zc4Kssae 

@beyzazapsu: Tepkisiz Yaşayan Aşıktır. 

@beyzazapsu: Kesinlikle sen,sevdiğini 

hakikate erdiremezsin !Ne var ki #Allah 

dilediğini hakikate yönlendirir !"HU"hakikati 

yaşayacakları bilir #Kasas:56 

@beyzazapsu: Gözle olmaz özle gel bak 

Sureti makusuma 

İsmi Azam nakşolunmuş 

Fıtratı kamusuma 

A.Belhi 

@mustafaceceli: Is The Universe A 

Hologram? Physicists Say It's Possible. 

http://www.huffingtonpost.com/2013/12/11/ 

universe-hologram-physicists_n_4428359 

.html?utm_hp_ref=tw … 

@haykavi: Galatasaray "La ilahe illaAllah" 

dedirten Ruh'un takımı : 

http://youtu.be/gGgIoa81DBM 

@hunervin: Öğüt verecek insana değil, örnek 

olacak insana ihtiyaç var. Fetva veren çok olur 

ama takvayla yaşayan az bulunur. Mevlana 

birsenkalali1: Hakka secde edilir, ademe 

değil! AH 
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@biologyofbelief: "What you seek, is seeking 

you" - Rumi  

 

 
 

“Mizacınız sizi kilitler!”  

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"HAKİKATI MUHAMMEDİĞİ NİN AYNASI 

KALPTEKİ FUAT NOKTASIDIR... 

Şuur dediğimiz şey, kalpte mevcut olan 

birşeydir. Beyinde değil !!! Kur'an, beyni ve 

kalbi ayırır. Beyni, nefs diye tanımlar. Şuuru 

kalp diye tanımlar. Nitekim son yapılan 

çalışmalar, kalpte de neronların olduğunu 

ortaya çıkarmıştır. Beyne göre çok cüzzi 

mahdut sayıdadır kalpteki nöronlar ama zaten 

fazlasınada gerek yoktur çünkü kalbin işlevi 

beyininki gibi değildir. Şuur tamamen kalbe 

has bir olaydır. "İnsani mana şuurdan 

meydana gelir". Nefs adı verilmiş olan bilinç, 

benlik dediğimiz şeydir. Bu benlikte, genetik 

yoldan gelen bilgiler artı yaşadığı toplumun 

şartlandırmaları değer yargıları duygular ve 

Astrolojik etkilerin beyinde meydana getirdiği 

uyarılar bütünüdür. Fakat kalp ise, özellikle 

deruni itibarıyla Fuat adını alan zerre (kalp'te 

bir zerredir), "o zerre küllün aynasıdır". Hakikati 

muhammediğinin aynası kalpteki Fuat 

noktasıdır. O noktada yansıyan esma-i külliha 

http://blog.milliyet.com.tr/-mizaciniz-sizi-kilitler--/Blog/?BlogNo=439853
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şuura tenezzül ettiği zaman, inzal olan bilgi, 

diye tanımlıyoruz. İnzal olan hakikat bilgisi. 

Nebiler ve resullerde ve diğer evliyaullahta bu 

olay meydana gelir. Genel olarak İnsanlar 

bilincleriyle yaşarlar. Hassaten insan kavramı 

Özel anlamıyla şuurdan bahseder. Kuran'da iki 

tür insan anlatımı vardır. Bizim insansı 

dediğimizdende bahseder, insandanda 

bahseder. İnsan üzerinden öyle bir zaman 

geçmiştirki o zaman adı anılmazdı'daki insan, 

şuurda açığa çıkan, insanı Kamil diye 

tanımladığımız hakikati muhammediye 

yansımasıdır. Buna mukabil, "genel manadaki 

insansa bir bilinç varlıktır. Bu bilinç varlık 

benlikle yaşar, hayvani bir yaşam içerisindedir, 

sahip olma duygusu vardır, bilincin aklı vardır, 

bilincin zekası vardır, bilinçte fikir vardır, 

bilinçte hayal vardır, bilinçte idrak vardır, 

bilincin kuvveleridir bunlar. Arşı taşıyan 8 

melek diye bahsedilen bu 8 kuvve bilince 

aittir". Bilinç bunları nefsaniyeti doğrultusunda 

hayvaniyetine dönük olarak kullanmaktadır. 

Bilinçteki akıl gücünün iman etme kapasitesi 

ve gücü vardır. Çünkü akıl birşeyi birşeye 

bağlıyarak bir sonuç ortaya çıkarma özelliğidir. 

Dolayısıyladır ki, velayet risalet kanalından 

gelen bilgileri mantığına muhakemesine 

vurarak, akıl yoluyla kabul edip iman etme 

şansına sahiptir. Bilinç iman eder. İman eden 

bilinç mulhimeye kadar yükselir. Bilinç akıl 

yoluyla varlığın tekliğini kabul eder. Ve 

kabulunun sonucundada tekliği bilincine verir 

nefsine verir ve firavun olur... Musa'ya karşı 

Firavun'un ben sizin rabbinizim demesi, bilincin 

çok yüksek ve güçlü bir akılla hakikat bilgisini 

elde ederek rablığı nefsaniyetine birimselliğine 

bedenine hast etmesi yaşamıdır. Buraya 

geldikten sonra buraya çıkan yapı burda 

kalmaz burdan emmareye döner muhakkak 

eğer Mutmaine kapısı açılmazsa. Çünkü bu 

bilgi onda nefsaniyete dönük bir biçimde açığa 



çıkacağı için, sorumsuz bir şekilde bedene 

dönük dilediğini yapmaya başlar, bedene 

dönük nefsaniyet arzular istekler ihtiraslar 

peşinde koşmaya başlar, herşeyi kendisine 

mübah görür, ve nefsi emmarede yaşamaya 

başlar. Buna mukabil şuursa, esma 

mertebesinden kalp aynasına yansıyan 

müşehade halini yaşamıyla birimselliksiz 

hakikati yaşar. Çünkü esma hakikati 

doğmamış ve doğrulmamıştır. Sonsuz sınırsız 

vahidul ahadus samed'tir. O boyutta kişilik 

yoktur. Ferd'tir... " 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

Ey âşık! 

Korkma, sev! 

Öldüğün yerde değil, dirildiğin yerde sev! 

Sana mânâ katanı sev! 

İki iken bir olabileceğini sev!.. 

Ona sahip çıkamam diye korkma; 

İkinize de sahip çıkan var nasıl olsa…  

Hz. Mevlana k.s. 

 

Önce soğuk bir rüzgar esti 

Öyle derin bir yalnızlık ki bu 

Tek bir kar tanesi bile 

Üzerime düşmedi 

Nasıl bir gidiştir bu 

Toplayıp gölgesinde herşeyi 

İçime karanlık 

Icime ıssız 

Vurdu kimsesizligin aksi 

Heryere baktim da 

Kimbilir neyi aradim... 

Su bir cift gozun ardinda kaldim ya ben 

Ondan seni bulamadim 

Eda Benli-12/12/13 



 

"#HergunYeni Bilgi 

İnsanların %76'sı birşey alırken, cüzdanındaki 

bozuk paralar yetiyorsa onu bedavaya almış 

hissine kapılıyor. 

 

"2013 Aralık Ayı Karakteristikleri 

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

htm/aralikayi2013.html  

 

"Cuma günü boyunca Ay Boğa burcunda 

ilerliyor. Sakinlik ve durağanlık kazanmak 

isteyeceğimiz bir gündeyiz. Aradığımız huzuru 

bulabilir, duygusal anlamda istikrarlı 

hissedebiliriz. Sabah erken saatlerde Ay-

Neptün altmışlığının duygusal anlamda 

besleyici, destekleyici etkileri sabah erken 

saatlerinde devrede olacak. Mistik ve ruhsal 

çalışmalar açısından güzel saatlerdeyiz, 

değerlendirebiliriz. Öğle saatleri civarında 

huzurlu, akışkan ve rahat bir atmosfer var. 

Öğle sonrasındaki saatlerde Ay-Plüton 

üçgeninin destekleyici ve güçlendirici etkileri 

devreye giriyor. Etkin ve önemli pozisyondaki 

kişilerle görüşmek, iş amaçlı projeleri aktif 

etmek açısından güzel saatlerdeyiz. Gün 

boyunca etkili olacak Jüpiter-Satürn üçgeni, 

idealize ettiğimiz şeyleri gerçekleştirme 

şansımızı arttırıyor. Ayağı yere basan, sağlam 

projelerimizde başarı sağlayabiliriz. " 

Öner Döşer 

 

İstanbul'da karın son demleri, 

öğle saatlerine kadar kar var, 

ardından karla karışık yağmura 

http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/aralikayi2013.html
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döner, sonra da biter, 3 derece. H.sonu parçalı 

bulutlu. Haftaya kar yok ama yine 7-8 

dereceleri aşmaz.  

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Bu Cemaat iddiaları gündemi sallayacak! " 

- "The Scent Receptors in Your Kidneys"  

- Akıllı telefon, akıllı televizyon ve akıllı saatten 

sonra şimdi de akıllı yüzük geliyor…  

- A gift of Love 

- Naftalin kanser yapıyor! 

- Amalgam dolgu tehlike saçıyor!  

- Nazlı Ilıcak 'Cemaat cuntası'ndan mı? 

- Whatsapp şimdi yandı  

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://www.pressturk.com/guncel/haber/139980/bu-cemaat-iddialari-gundemi-sallayacak.html
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