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"VE MELÂİKETİHİ"... 

MELEKLERİNE... 

Şimdi dikkat edelim... "Âmentü" iman 

ettim, "ve" sözü ile "meleklerine" 

bağlanıyor! 

Meleklerine iman, "ALLÂH'a iman"ın 

hemen akabinde ikinci sırada geliyor. 

Niçin meleklere iman bu derece önemli? 

Niçin Kitaba ve Rasûle imandan önce 

geliyor sıralamada?.. 

Nitekim "Âmener Rasûlü" diye 

bildiğimiz, Bakara Sûresi'nde 285.âyette: 

"...küllün âmene Billâhi ve MelâiketiHİ 

ve KütübiHİ ve RusuliHİ..." 

Diye bu sıralamayı bildiriyor!.. 

Meleklere iman nedir, nasıldır ve 
niçindir? 

http://www.pressturk.com/medya/haber/

140118/ve-

mel%EF%BF%BD%EF%BF%BDiketih

i...-meleklerine....html 

                 

@AhmedHulusi: 

#islam #dini kaynaklarına göre melekler 

nedir: 

http://www.pressturk.com/medya/haber/

140118/ve-

mel%EF%BF%BD%EF%BF%BDiketih

i...-meleklerine....html … 

@beyzazapsu: 

Ya tam açacaksın yüreğini, ya da hiç 

yeltenmeyeceksin! Grisi yoktur aşkın; ya 

siyahı, ya beyazı seçeceksin. Hz.Şems 

Retweeted by Ahmed Hulûsi 

@AhmedHulusi: 

#MustafaCeceli Sordu, @AhmedHulusi 
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Yanıtladı #13 - #Sevmek 

http://www.ahmedhulusi.org/video/must

afa-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 

                 

“Mizacınız sizi kilitler!” 

http://blog.milliyet.com.tr/-mizaciniz-

sizi-kilitler--/Blog/?BlogNo=439853 

                ��� 

Siber Alemden... 

@iremnurgul: 

Tek bir kılımdan benim olduğum 

anlaşılıyor, minicik bir tükürüğümden 
benim olduğum belli, çöpe attığım... 

http://fb.me/RUktbrhG  

Retweeted by GÜLMiSÂL 

@sufafy: 

Beynin "süper pozisyon" olamıyacağını 

bilmek için onu iyi tanımak gerekiyor!.. 

@sufafy: 

Pop Star Mustafa Ceceli 

yorumculuğunun yanısıra; TV 

dizilerİNde oynayabilecegini kanıtladı.  

Bunu AŞK dizisinde gordük! 

@sufafy: 

Dışsallıkta kalıp, çoklukla meşgul olanın 

sohbeti magazinden öteye geçmez. 

@sufafy: 

Allah'ın "ULUHİYET" kavramı, "Hak 

edene, hak ettiğinin" verilmesidir. 

@sufafy: 

Zihin, atıkları ile kalbi tıkayan, bitmek 

tükenmek bilmeyen bir fabrika gibi 
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çalıştığı sürece kalbi ne denle 

koruyabilirsin ki? 

@sufafy: 

İnsan için hayati fonksiyon olarak önem 

taşıyan 3 aza; 

1 Beyin 2 Kalp 3 Akciğer. 

@beyzazapsu: 

Düşenin dostu olmaz derler kimileri , 

sanki ayakta olanın dostu çokmuş gibi . 

Cemal Süreya 

@AylinERK: 

"Ego"sanki birfilmdeki "kötüadam" 

karakeri:üstün,güçlüolmak ister 

herkesten takdir v onay bekler.Kendisi v 

çıkarları adına herşeyi yapabilir 

@AylinERK: 

Bir yöneliş..Şuana kadar bana yük 

olup,hızımı kesip beni yolumda 

ilerlemekten alıkoyan tüm zanlarımdan 

kolaylıkla özgürleşmeyi diliyorum... 

@erkuter: 

"Sınırsız-sonsuz varlıktaki mânâlar da 

elbette sınırsız ve sonsuzdur!." Dost'tan 

Dosta @AhmedHulusi 

@AylinERK: 

İnsanlık,bugünkü Müslümanlık 

anlayışının ötesinde,gerçek İSLÂM 

DİNİ'ni tanıma hareketini 

başlatmıştır!@AhmedHulusi  

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/nasild

ersinyalan.htm … 

@okyanusum: 

newscientist gerceklik nedir 

http://okyanusum.com/belgesel/newscien

tist-gerceklik-nedir/ … 

@DoganCuceloglu: 

En yoksul hayatında anlam bulamayan 

insandır; onun hiç bir şeyi yoktur. 

@Saffet_eygi: 
Eğer gazab gözüyle bakılması gereken 

kişiye, rıza gözüyle bakarsan onun 
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ayıplarını göremezsin; zira rıza, insanın 

gözlerindeki görme hassasını zayıflatır. 

İmamGazali 

@eyupcansaglik: 
Ruşen Çakır'dan 

'Cemaatli' operasyon yorumu:  

Kazanan değil kaybeden önemli 

#operasyon 

http://www.radikal.com.tr/turkiye/cemaa

tli_operasyon_yorumu_kazanan_degil_k

aybeden_onemli-1166654 … @radikal 

aracılığıyla 

@NurferNur: 

Mualla Gavsi Subhani 

https://www.youtube.com/watch?v=dXX

WkoubQ_I&feature=youtube_gdata_pla

yer … 

@NurferNur: 

Münafığın özrü kabul edilmez.  

Çünkü o özür dilindedir kalbinde değil  

Maşrapamız küçük ise deryayı 

suçlamaya hakkımız yok #HzMevlana 

@sinem_ceceli: 

http://ordanburdansinemden.com/2013/1

2/18/gokyuzunde-neler-oluyor/ … via 

@onerdoser 

@soulseedz: 

You can’t change the past, or control the 

#future. You can only change what 

you’re doing right now. 

http://tinyurl.com/chjx6gl  

@birsenkalali: 

Biz bizi seveni yakından,sevmeyeni 

uzaktan severiz! 

@GeErgen: 

Önceliğin neye ise ona koşmalardan, ona 

yorulmalardan gocunmazsın... Onun 

derdi bile iyi gelir... Ne istediğini, 

önceliğini kıymetlini bil. 

@VahdetiVcud: 

"Kur’an bazen uyarı yapar; uyarı 
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herkesedir. 

Mesela cin sınıfına da uyarı olur ama cin 

sınıfına hatırlatma olmaz." 

Hasan Güler Hoca� 

@Tasavvuf: 

Hz. #Mevlana 'dan #Dua.. 

pic.twitter.com/UbCYFhwfS2 

@yenileyicibakis: 

Cevizin beyine faydaları 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/ceviz.

htm  

http://www.ensonhaber.com/cevizin-

sagliga-faydalari-2013-12-17.html … 

@DeepakChopra: 

What is consciousness ? 

http://www.youtube.com/watch?v=w1ku

2O_E4MM&feature=c4-overview-

vl&list=PLdrUeeBIMbrIRQZM8yUbW

pZfRwP82AKYr … 

#CosmicConsciousness 

@birsenkalali: 

Gökkuşağı Kütleçekimi Teorisi: Ya 

Evren'in Bir Başlangıcı Yoksa? 

http://evrimagaci.org/fotograf/35/5126 

… @evrimagaci aracılığıyla 

@iremnurgul: 

Arif olan, zahidlerin kendisini 

anlamasını beklemez.  

Gülümser ve "Hakk'lısın" der.  

Sen de Hakk'lısın. 

 

Ve sen de Hakk'lısın... 

@haydrendersarac: 

Sabah uyanınca diş fircaliyorsunuz zaten 
, dilide temizleyin, 1 bardak ılık ballı 

limonlu su için sonrasında kahvaltıda C-

vitamini bol olsun 

@haydrendersarac: 

C-vit. en çok kuşburnu,maydanoz, kivi, 
turunçgiller,sivri biber, taze ekşi 
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meyvelerde bulunur, pişirince değeri 

düşer, ısıya dayanıklı değil 

               ��� 
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İNSAN BEDENİNİN VE BEYNİNİN 

İŞLEYİŞ SİSTEMİ,EVREN,NAMAZ 

VE DAHA BİRÇOK KONU ÜZERİNE 

ÜSTAD AHMED HULÛSİDEN 

YANSIYANLAR... 5/8 

Şimdi, namaz değil sâlat yöneliş. 

Namazı yaşamak gerekir. Çünkü inna a 

tayna da diyor ya "fe sallile rabbike" 

Rabb'ine yönel, Rabb'ine yönel'in manası 
şudur: Namaza duracaksınız ayakta 

durdunuz Allahu ekber dediniz ama 

Allahu ekber demeden evvel bi durun, 

olayı olabildiğince basite indirgeyerek 

anlatmaya çalışacam: Allahu ekber 

demeden evvel şunu bir düşünün, şu 

varlık algıladığınız alem evren sayısız 

yıldızlar galaksiler ve evrenin 

sonsuzluğu, ve o sonsuzluğu yaratan 

adlandıramayacağınız 

isimlendiremeyeceğiniz 
tanımlayamıyacağınız mutlak kudret. 

Bunu düşünün ve düşündükten sonradır 

ki işte onu tanımlama babında ALLAHU 

EKBER deyin. işte o zaman Allahu 

ekber diyerek yöneliş sâlat başlar.  

Bunu yaşamadan hondanın robotu gibi 

Allahu ekber dediğin zaman hondanın 

robotundan farkınız kalmaz!  

Şimdi Allahu ekber dedikten sonra 

suphanekeyide düşünerek okuyun geldik 
EUZU BİLLAHİ MİNEŞ ŞEYTANIN 

RACÎM.  

EUZU: Sığınırım. Neye sığınırım? 

BİLLAHİ:  Varlığımı oluşturan Allah 

esması kuvvelerine ve özelliklerine. 

MİNEŞ ŞEYTAN: Bedenimin beynime 

yüklediği, KENDİMİ BEDEN SANMA  

halinden, varlığımı meydana getiren 

esma kuvvelerinin özelliklerine 

sığınarak, varlığımın Allah'ın varlığı 

olduğu gerçekliğine sığınırım!  



Ve bi ismillahi rahman ve rahim. İsmi 

Allah olanın varlığımı teşkil etmesi ve 

varlığımı meydana getirmesi 

dolayısıyladır ki, RAHMANİYETİ yani 

varlığımdaki bütün esma özellikleri, 
rahman bütün esma özelliklerini ortaya 

çıkartan manasınadır. Rahmeti o'dur. 

Varlığı rahmetinden yaratmıştır demek, 

varlığı kendi esma özelliklerinden 

yaratmıştır demektir, rahman kelimesi 

Allah kelimesi yerinede geçer, çünkü 

Kur'an da ister rahman deyin ister Allah 

deyin diye bir ayet var. İşte rahmaniyet 

Allah'ın bütün özelliklerinin ÇIKIŞ 

KAYNAĞIDIR. O çıkış kaynağı olan 
rahmaniyet rahimiyet ile açığa çıkar. 

Rahim nedir? Rahim kadında üreten 

organdır. Üreticidir. Allah'ın rahîmiyeti 

ise kendi esma özelliklerinden açığa 

çıkan bütün manaları üretmesi 

yaratmasıdır.  

Dolayısı ile rahman olan bütün esma 

özelliklerinin sahibi olan varlık, kendi 

rahîmiyetiyle bütün bu varlığı ve herşeyi 

de meydana getirmektedir. Bunu 

meydana getiren nerdedir? Bunu 
meydana getiren ötede dışarıda değil 

bismillahtaki B'nin işareti üzere 

varlığımda beynimi oluşturan 

hakikatımdır! Şimdi bunu 

düşüneceksiniz besmeleyi çekerken. 

Bunu düşünür bir biçimde bunu 

düşünerek besmeleyi okuduğunuz zaman 

namazda besmeleyi çekmiş olursunuz! 

Üstad Ahmed Hulûsi   

(devam edecek) 

                   

                   

Zamanında ehli televizyonda Süleyman 

Demireli izlerken Süleyman Demirel'in 

yapmış olduğu konuşmaların satır 
aralarındaki mesajları anlamadığını 

söyleyen birisine "Sen daha Süleyman 

Demireli OKU'yamıyorsan Allah 

Resulunü ve sistemi nasıl 

okuyacaksın???" Demişti... 

Dolayısıyla çevremizde dönen olayları 

ve gündemi OKU'yabilmek AN'da 

kalmayı getirir diye düşünüyorum... 



Saffet Eygi 

                   

Kendini kötü hissetmenin nedenlerinden 

biri yokluk bilincidir.Bolluk bilinciyle 

yaşayan kişiler hem kendilerini iyi 

hssederler hemde bolluğu yaşamına 

çekerler. 

Abdullah Canıtez  

                   

#HergunYeni Bilgi  

Yalan söylemek bir semptom değil beyin 

refleksidir ve bağımlılık yapabilir. Yani 

yalan söyleyen bir kişi devamını 

getirecektir. 

                   

Çarşamba günü boyunca Ay Yengeç 

burcunda ilerliyor. Ailevi, milli ve 

geleneksel konuları, duygu bağlarımızın 

vurgu kazanacağı bir gündeyiz. Gün 

boyunca Ay’ın gergin açıları var. 

Duygusal yaralanmalara, hırpalanmalara 

açık etkiler devrede, dikkat! Sabah 

saatlerinde etkin olacak Ay-Mars karesi, 

sakarlıklara ve kazalara, kışkırtmalara 

karşı uyanık olmamız gerektiğini 
gösteriyor. Öğle saatlerinde Ay-Uranüs 

karesi etkinleşiyor. Beklenmedik 

gelişmeler, yön değişiklikleri, ani ve 

patlayıcı çıkışlara açık saatlerdeyiz, 

dikkat! Duygusal tepkilere çok açık bir 

gün! Ay-Plüton karşıtlığının etkin 

olacağı akşam saatlerinde güç 

çekişmeleri ve duygusal hırpalanmalar 

riski daha da belirginleşiyor. 

Esnekliğimizi, toleransımızı, adaptasyon 
kabiliyetimizi had safhada kullanmamız, 

bilinçli olmamız gerekiyor. 

Öner Döşer 

                  ��� 

İstanbul'da poyraz biraz sert eser. 
Sıcaklık 9-10 derecelerde. Gökyüzü 

parçalı bulutlu, güneş var. Pazara kadar 

yağış yok. Cuma ve c.tesi sabah sisli. Sis 

bir anlamda hava kirliliğidir unutmayın. 



Havayı Koklayan Adam  

                   

3 D Solar system 

http://web.sponli.com/en/3d/ 

newscientist gerceklik nedir  

http://okyanusum.com/belgesel/newscien

tist-gerceklik-nedir/ 

Derin Cemaatçilerin asıl amacı...  

http://cep.takvim.com.tr/News/Guncel/d

5389750-f3fc-4ea0-9429-dfa82e9d9535/ 

MOSSAD parmağı 

http://yenisafak.com.tr/gundem-

haber/mossad-parmagi-18.12.2013-

594507?ref=manset-5 

Uyuşturucu beyine bakın neler yapıyor? 

http://www.internethaber.com/uyusturuc

u-beyine-bakin-neler-yapiyor-

619334h.htm 

gökyüzünde neler oluyor? 

http://ordanburdansinemden.com/2013/1

2/18/gokyuzunde-neler-oluyor/ 

Kağıttaki yazıyı telefona taşıyın 

http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/253

87494.asp 

Yurtdışından telefon getiren IMEI 

kaydını artık e-devletten yapabilecek 

http://pcextra.com.tr/haber/2012/10/yurt

disindan-telefon-getiren-imei-kaydini-

artik-e-devletten-yapabilecek/ 

Orta yaşlı adamın ‘akıl sağlığı’ sorusu... 

http://haber.gazetevatan.com/orta-yasli-

adamin-akil-sagligi-

sorusu/593335/4/yazarlar 

Sosyal medyada yeni çılgınlık 

http://fotogaleri.gazetevatan.com/sosyal-

medyada-yeni-lgnlk/31471/1/Yasam 

'17 Aralık Operasyonu' dünya basınında 

http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridet
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Şamil Tayyar: Hedef Erdoğansız 

Türkiye 

http://haber.rotahaber.com/samil-tayyar-

hedef-erdogansiz-turkiye_423571.html 

Rüyamda mehdi olduğum söyleniyor 

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

mehdi-oldugum-soyleniyor-

620008h.htm 

�  

Kollarında Öleyim - Zeki MÜREN 

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

QXEycHw&feature=youtu.b 

                  � � 

http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 

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

htm/aralikayi2013.html 
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