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‘ÖLÜM ÖTESİNİ BİLMEYENLERİN SONSUZ
PİŞMANLIĞI...’
Arpa dağıtıp; altın toplayamazsın...
Altın dağıtıp, irfana eremezsin...
Zulüm yapıp,
Rahmet bekleyemezsin...
Bina yapıp,
İlim alamazsın!..”
***
Anlayış ve değerlendirmelerde ‘yenilenme’
var...
Ama ‘İlahi Sistem ve Düzende’ yenilenme
yok!..
Ahmed Hulusi (Dosttan Dosta)
Reha Muhtar'ın bugünkü yazısından..
http://m.gazetevatan.com/Columnists/
Article?ID=596084

@Gulmisalim: Sevdim diyorsun, 2 kelimeyle
incinip gidiyorsun! Yıllarca değirmende ezilen
buğday oldum, yine de ekmeği olmaktan
yüzçevirmedim! AH AŞK! Retweeted by
Ahmed Hulûsi
@beyzazapsu: Peygamber mi? Video
@AhmedHulusi
http://www.pressturk.com/dunya/haber/140446
/
peygamber-mi%28%29video.html …
Retweeted by Ahmed Hulûsi
@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu,
@AhmedHulusi Yanıtladı #13 - #Sevmek
http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafaceceli-sordu- ahmed-hulusi-yanitladi-13sevmek.htm …

ÂLEMDE ALLÂH'I SEYİR
Sevgili Radikal Blog Okurları,
Tasavvufta sık sık değinilen önemli bir nokta
vardır. O da; alemlerin aslı hayaldir. Tüm bu
evren, Allah'ın varlığı ile vardır. Allah'ın
Alemleri seyretmesi-İlminde ilmiyle ilmini
seyretmesidir.
Bilimin geldiği noktada tasavvufta anlatılanla
birleşmekte ve şu ortaya çıkmaktadır ki;
İlmiyle, ilmini, ilminde seyredenin seyri
sonucudur "holografik gerçeklik" olan âlemlerin
varlığı! Kısaca; evrenin hologram-sanal olduğu
yani holografik bir evrende yaşadığımızdır.
Son yıllarda özellikle üstünde durulan bu
evrenin hologram olduğu ve TEK'in, TEK
şuurun kendinden kendine olan seyri konusu,
binlerce yıl öncesinde insanlığa Hz.
Muhammed (s.a.v) ve çeşitli hakikat ehli
tarafından açıklanmıştır.
Araştırmacı-yazar Sayın Üstad Ahmed Hulûsi,
yukarıda bahsettiğim bu konuya "Alemde
Allah'ın Seyri" adlı makalesi ile Kuran'dan
ayetlerle çok güzel bir şekilde açıklık
getirmektedir.
Bu yüzden ben de Siz değerli okurlarla şimdi
bu makaleyi paylaşmak istiyorum. AFY
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/lemde
-allhi-seyir-44212

HZ. MUHAMMED NEYİ "OKU"DU?
http://blog.milliyet.com.tr/hz-muhammed-neyi-oku-du-/
Blog/?BlogNo=442299

Siber Alemden...

@AnlaArtk: Reha Muhtar, Dosttan Dosta
kitabından alıntıladı Ahmed Hulusi'nin.
26.12.13 http://ahmedhulusi.org/kitap/
pic.twitter.com/
xj5TiEb3EY Retweeted by GÜLMiSÂL
@AnlaArtk: #Allahı seyir nasıl olur? Ahmed
Hulusi anlatmış:
http://www.pressturk.com/gununyazisi_alemde-allahi
-seyir_888.html … Retweeted by GÜLMiSÂL
AylinERK: Canlarin cani dost, gel etme, dinle
beni.
Kusme felege degmez, yeme kendini.
Cekil, otur gurultusuz bir koseye,
Seyret bu hengamede olup biteni.
O.Hayyam
Retweeted by GÜLMiSÂL
@sufafy: "İnsanı ateş değil, kendi gafleti
yakar. Herkeste kusur görür, kendisine kör
bakar. Neye nasıl bakarsan, o da sana öyle
bakar."
Hz.Mevlana
@sufafy: "Galiba bazı şeylerin insanın
hayalinde yaşaması, her şeye rağmen daha
sağlıklı." /J.K. Rowling/
@AylinERK: Hiç kimseye hor bakma.
Sen nefsine yan çıkma.
İncitme gönül yıkma.
Mevlâ görelim neyler.
Neylerse güzel eyler.İbrahim Hakkı Erzurumî
Retweeted by AFY
@Reha_Muhtar: ‘ÖLÜM ÖTESİNİ
BİLMEYENLERİN SONSUZ PİŞMANLIĞI...’
http://haber.gazetevatan.com/sen-bu-aradonme
-lutfen-dedikodu-oluyor/596084/4/yazarlar …

@newsoy:
https://www.youtube.com/watch?v=8HFvliiQn
WM…
AH AŞK!..
@beyzazapsu: Akil vehimle başa çıkamaz.
@beyzazapsu: Karamsarlık kendine
yapabileceğin en büyük zulumdür.
@beyzazapsu: Sabredin ! Hüzünsüz bir neşe
ve darlıksız bir bolluk olmaz...
Abdülkadir Geylani Hz
@EfeoluMustafa: Bir müslümana, üç günden
fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal
olmaz. Hadis
@EfeoluMustafa: Birbirinize buğuz etmeyin,
birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka
çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun.
@EfeoluMustafa: Allah, sizden birinizin
yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi
yapmasından hoşnut olur. Taberânî, elMu’cemü’l-Evsat, 1/275;
@birsenkalali1: İnsanlara anlayabilecekleri
şeyleri söyleyin! Siz, Allah ve rasulünü
yalanlamak mı istiyorsunuz?
Hz Âli
@birsenkalali1: Aldanma insanların
samimiyetine, menfaatleri gelir herşeyden
önce.. Vaad etmeseydi Allah cenneti, O’na bile
etmezlerdi secde. MehmetAkifE.
@kolbasi_erhan: Çok acı çeken, bilmeli ki çok
da sevinir.
@enisguller: Dünya 3 gün gibidir. Geçip
giden, içinde bulunduğun, ve gelecek gün.
Giden gitmiştir, gelecek ise meçhul, esas olan
şimdiki zamandır. Hasan Basri
@NurferNur: When ego is lost, limit is lost."

@ElifSafaktan: "Ben, söylediklerimden çok
sustuklarımda gizliyim."
@EzannSesi: Niyeti kötü olanın attığı ok
kendine döner. (Hz. Ali)
@risalemiz: ALLAH'ın nuru ile nurlanan bir
gönlün semasını hangi bulutlar kaplayabilir?
[Risale-i Nur]
@DoganCuceloglu: 1- Hakkaniyet; 2- Saygı
ve 3- Empati BİZ OLMAK.için gerekli ve yeterli
değerdir. Ama SÜREKLİ GELİŞEN BİZ
OLMAK için 4- Sevgi de gereklidir.
@Soulseedzforall: We must be our own
before we can be another’s #Emerson
@ensiradisibilgi: Musa Köprüsü, Hollanda.
pic.twitter.com/SgEOGnzJvi
@2012esen: Sabah kahve içmek; canlandırır,
zihin açıklığı verir, kalori yakmayı hızlandırır,
piskolojik açıdan olumlu etkiler..
pic.twitter.com/9nGg3j3Xq7"
@indigodergisi: İçimdeki Ben... "Sonsuz
sayıya bölünmüş benlerin dansı bu. Seviyorum
dans etmeyi..."
http://indigodergisi.com/2013/12/icimdeki-ben/
… @VanilyaTweet: Senin dünyaya bakan
penceren kirli ise, benim çiçeklerim sana
çamur görünür..
@ismet_berkan: Seçmece: Psikolojik savaşta
yumruk sayılır mı?
http://ismetberkan.blogspot.com/2013/12/
psikolojik -savasta-yumruk-saylrm.html?spref=tw …

“Mizacınız sizi kilitler!”
Ahmed F. Yüksel

"ÜSTAD AHMED HULÛSİ'NİN
SOHBETİNDEN YANSIMALAR. 2/7
Bugüne kadar hiçbir Kur'an çalışmasında
Kur'an çevirisinde bu vurgulanmamıştır
verilmemiştir açıklanmamıştır!
Bu olayın açık seçik örneklerinden birisi bu
ayettir. İnsanın içinden geçen ve dışına
vurduğu herşeyin sonucunu yaşayacağını
vurguluyor ayet.
"O zaman insanın içinden geçirip açığa
vurduğu veya vurmadığı şeylerden
bahsederken semadan bahsetmesinin
yeryüzünden bahsetmesinin ne anlamı olur?"
İki ayrı kopuk mana. En basit olarak sen
mantıklı bir insan olarak bir yazı yazarken bir
paragrafın içinde iki ayrı konuyu işlemezken
birbirine bağlı konuları işlerken Allah kelamı
olan Kur'an da böyle bir anlamsızlık olurmu?
Olmaz. Ee o zaman? İşte o zaman semalar ve
arz tabiri DEĞİŞİK DÜŞÜNCE BOYUTLARINI
YAŞAYAN İNSANLAR itibarıyla semalar diyor,
ve arz diyor. Herkesdeki ortak bedensel
özellikler. Onun için de semalarda ve arzda
olan ne varsa hepsi Allah esmasının açığa
çıkması içindir, bunun sonucu olarak ta senin
kafandan geçen düşündüğün veya açığa
çıkarttığın fiile döktüğün herşeyin sonucunu

yaşayacaksın diyor. İşin işte en vurgun tarafı.
Ama ben kafamdan geçirdim birşey açığa
vurmadım ki? Vurma. Aslında bu ayetin başka
bir yönü daha var. Bu konu beynin çalışma
düzenini anlatıyor. "Beyindeki tetikleme
mekanizmasını anlatıyor bu ayet." (yazının
devamı)
Üstad Ahmed Hulûsi

BALIKLAR
Bir balığın serebrumu, duyu organlarından
sinyallerini alır ve hareketi yönlendirebilmek
için bunları iç organlardan ve sinirlerden gelen
bilgilerle birleştirir. Balıklar hareketi ve basıncı
koordine edebilmek için büyük bir beyinciğe
sahiptir.

"#HergunYeni Bilgi
"Mutlu olmak her şeyin yolunda olması demek
değildir. Mutlu olmak, görmezden gelme
konusunda ustalaşmak demek."

"Cumartesi günü boyunca Ay Akrep burcunda
ilerliyor. Ay’ın açılarının genel olarak uyumlu
olduğu bu güzel günde gençler, sanatçılar,
sanatsal mekanlar, eğlenceli aktiviteler ve
mekanlar, sporcular ve sportif aktivitelerle ilgili
konular ön planda olacak. Artistik ev sanatsal
yaratıcılık da yüksek olacak bugün. Eğlenceli
aktiviteler, bir arada kutlamalar açısından gün
boyunca, ama özellikle de akşamsaatlerinde
çok güzel fırsatlar var! Sabah erken saatlerde
henüz Ay-Merkür ve Ay-Güneş arasındaki
uyumlu açıların olumlu etkileri devam ediyor.
Bu açıların ardından Ay-Plüton üçgeninin
destekleyici enerjisi de devreye giriyor. Özel ve

sosyal ilişkilerimizde, iş ilişkilerimizde iyi
gelişmeler yakalayabileceğimiz öğle saatleri ve
sonrasını iyi değerlendirebiliriz. Ay-Jüpiter
arasındaki uyumlu üçgen açının etkin olacağı
akşam ve gece saatlerinde olumlu etkiler
maksimuma varıyor. Güzel ve şanslı bir
gecedeyiz! Dilek ve niyetlerimizi aktif etmek,
imgeleme çalışmaları yapmak, şifalandırma ve
iyileştirmeye yönelik girişimler açısından da
değerlendirebiliriz gece saatlerini."
Öner Döşer

İstanbul'da barajlar yüzde 35'lere
inmiş durumda. Ve yine yağış
yok, h.sonu da, gelecek haftaiçi
de. Bugün yarın parçalı, ara ara
çok bulutlu. Haftaiçi bulutlar daha fazla.
Sıcaklık 13 derece.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Gel al eline bir silgi, şu yeni başlayan güne
bilgilerini silmekle başla."
- İnternette yeni dönem başlıyor"
- Esad bayrağını çek gıda yardımını al
- İslam karşıtıyken Müslüman oldu
- İbrahim Saraçoğlu: 'Çöp yiyoruz'
- 10 adımda utangaçlığınızı yenin!
- Sonu korkunç biten 10 psikoloji deneyi!
- Fethullah Gülen’in ‘Uzun temennisi’
- Cemaatçiler listeden silindi
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

