29/12/2013, PAZAR

@AhmedHulusi: Hırsla kalkan zararla oturur!
Dimyata prince giderken evdeki bulgurdan
olmak vardır. Kanaat tükenmez hazinedir.
Keskin sirke kübüne zarardır.

PEYGAMBER Mİ (!?) VİDEO
Sevgili Radikal Blog Okurları, Günümüz
modern çağda pek çoğumuz Kur’ân-ı Kerim’i
ve içinde anlatılanları ya anlamadığımızdan
yakınıyoruz ya da belki de içindeki derin
manaları görememekten dolayı, anladığımız
kadarı ile sınırlı olduğunu düşünüp, onun 1400
sene önce yazılmış eski!! Bir yazı olduğuna
karar verip, okumayı bırakıyoruz...
Kur’ân-ı Kerim’i doğru anlamak ve içindeki
derin manaları hissedip, yaşamak için,
kanımca yapılması gereken en önemli çalışma;
öncelikle, Kur’ân’da kullanılan en önemli
kelimeler olan Allah, Râsul, Nebi, Veli gibi bazı
önemli, anahtar kelimelerin neye işaret ettiğini
araştırmak, okumak ve öğrenmek olmalıdır.
Mevcut olan pek çok tefsir ve meal maalesef
“Allah” yerine “Tanrı”, “Rasul” yerine
“peygamber” kelimeleri kullanmakta ve bu
kelimeler de esas, orijin olarak anlatılmak
istenene cevap verememektedir.
Bu açıdan bakıldığında, yardımcı olacağını
düşündüğüm Araştırmacı-Yazar Sayın Üstad
Ahmed Hulûsi’nin “PEYGAMBER mi?--Kur’ân-ı Kerim’i Anlamak İstiyor muyuz..?” adlı
makalesini Sizlere sunmak istiyorum..
Umarım bu önemli ve bir rehber niteliğinde
olan değerli yazı ile Kur’ân-ı Kerim’i tekrar
elinize alır ve bir başka bakış açısı ile OKU’ma
imkânı bulursunuz.. AFY

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/peygamber-mivideo-44359

ÂLEMDE ALLÂH'I SEYİR
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: #Allahı seyir nasıl olur? Ahmed
Hulusi anlatmış:
http://www.pressturk.com/gununyazisi_alemdeallahi-seyir_888.html … Retweeted by
GÜLMiSÂL
@sufafy: Benim "hayatım bitmiş" diyene
aldırış etmeyin. Çünkü hayat devam ediyor!
@sufafy: Başarısızlık başarıyı tetikler.
@sufafy: Zenginin tevazu, fakirin tevazuundan
daha faziletlidir.
@sufafy: İnandığınız gibi yaşamazsanız
yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hz
Ömer
@sufafy: Bir defa aldatan kişiyi affedersen,
seni yine kullanır. Çünkü ihanet bir ruh hali
değil, karakterin dökülüş biçimidir. Paul Auster
@sufafy: Her söz sâdir olduğu kalbin
kisvesine bürünmüş hâlde ortaya çıkar.
Muhyiddin-i Arabi Hz.

@newsoy: "@ibrahimkandemir: | bakış açını
değiştir, hayatın değişsin. N."
@beyzazapsu: Aşkı kalem yazmaz ki,
kitaplarda bulasın. Hz. Şems
@beyzazapsu: Dünü ve yarını düşünmeden
beraber olduğun kişi,dostundur..Dost ise,
senden dün ve yarını silendir.@DosttanDosta
@beyzazapsu: Kolun mu kırıldı? Üzülme;
Belki Allah sana kanat verecek. -Hz. Mevlana"
@haykavi: pic.twitter.com/EaVZGk39QF
@SerpilEfeoglu: "@sabanerguner: Gereksiz
şeylerin peşinden koşan gerekli şeyleri kaçırır.
Hz.Ali."
@esin_tezer: http://sufizmveinsan.com/
arastirma/ beyninislevi.html …
#DrJillBolteTaylor Konuşması @drendersarac
@haydrendersarac
@esin_tezer: "#Rabbin, #Allâh'tır!.. Sen
Rabbinin #kulusun!.. Rabbinin kulluğunu yerine
getirmen yönünden; Allâh'ın #emrini yerine
getirmiş olursun!" AH
@Reha_Muhtar: Aşkın köle olma hali...
http://haber.gazetevatan.com/depremdesarsilirken-nietzschenin-platonik-askiniokuyordum/596317/4/yazarlar …
@AylinERK: Scientists prove that..
pic.twitter.com/PAytNFQnNU
@enisguller: Şartlanma, değer yargıları, ve
duygu zincirleri kırılmadan özgürlüğe kanat
çırpılmaz.
@enisguller: Duvar sözüm... Okuyarak
öğreneceksin, ama severek anlayacaksın...
Hz. Şems

@EfeoluMustafa: Zarar vermek ve zarara
zararla karşılık vermek yoktur. İbn Mâce,
Ahkâm, 17; Muvatta’, Akdıye, 31.
@birsenkalali1: İnsanlara anlayabilecekleri
şeyleri söyleyin! Siz, Allah ve rasulünü
yalanlamak mı istiyorsunuz? Hz Âli
@ducane: Abdal anlamak, aptal anlaşılmak
ister, oysa hakikatte ilkinin anlaşılma'ya,
ikincisinin anlama'ya ihtiyacı vardır.
@muratkabak: Rastgele söylenen her söz,
bilinçli yaşam düzeyinden içgüdüsel yaşama
kayışın ifadesidir... Ahmed Hulûsi
@Saffet_eygi: Allah-ü Teâlâ öyle bir halde idi
ki, onunla beraber olan bir şey yoktu. Bu hadisi
işiten hz. Ali Şu anda dâhi öyledir. Dedi...
@hergunhadis: Allah'ın takdir ettiği rızka razı
ol ki, insanların en zengini olasın. (Tirmizî,
Zühd, 2) #Hadis
@NurferNur: By being nothing, you're
everything.
@NurferNur: We are the Universe in search of
its own Truth. #jameswilhelm
@Oprah_World: It is better to look ahead and
prepare than to look back and regret. -Jackie
Joyner-Kersee
@lavvanta: Herkes bizim hayatimizi nasıl
yaşamamız gerektiğini bilir! Ne var ki, hiç
kimse kendi hayatını nasıl yaşaması
gerektiğini bilmez. Simyaci Retweeted by
Sinem Ceceli
@salihtahir: İçte sulh, cihanda sulh.
@MehmetDogramaci: Negatife, olumsuza
odaklı anne babanın çocuğunun pozitife,

olumluya odaklı doğmasını beklemek; armut
ağacından elma beklemek gibidir.
@iyiTweet: "Özgürlük için gökyüzünü satın
almanıza gerek yok; Ruhunuzu satmayın
yeter." /Nelson Mandela/
@iyiTweet: "Hava kirliliğinden değil, haya
kirliliğinden nefes alamıyoruz." /Necip Fazıl/

“Mizacınız sizi kilitler!”
Ahmed F. Yüksel

"ÜSTAD AHMED HULÛSİ'NİN
SOHBETİNDEN YANSIMALAR. 3/7
Sen midenin peşinde koşarken, sen dilinin
peşinde koşarken, sen gözünün peşinde
koşarken, sen bilmem neyinin peşinde
koşarken, sen dini bilmem nelerini tatmin
etmek için kullanırken, hangi tasavvuftan
bahsediyorsun?
Tarikat dediğin olay insanın bu hayvanından
kurtulmasını sağlayan çalışmalar aşamasıdır!
Halkın dilindeki tarikattan bahsetmiyorum.
Tarikat kelimesiyle anlatılan işlevden söz
ediyorum. Eğer sen bu hayvanından kurtulmak
için günlerce haftalarca aylarca yıllarca kendini
oruca sokmamışsan, yemene içmene dur
dememişsen, sen yıllarca seks arzuna gem

çekmemişsen, seni peşinde koşturan ve seni
dışsallığa yönlendiren hayvani istek ve
arzulardan arınmamışsan sen kendini soyut
varlık olarak hissedemezsin. Kendindeki
hakikat noktasına eremezsin onu
yaşayamazsın mümkün değil! Böyle bir olay
yok. Tarihte geçmişte bunu başarmış tek bir
kişi yok. Hangi menkıbe kitabını açarsanız açın
hangi evliyaullahın kitabını açarsanız açın
hepsi bundan arınmak kurtulmak uzaklaşmak
için birtakım mücadeleler vermişlerdir. Sen
Allah için bir adım atarsan Allah'ta sana 10
adım gelir.
Sen Allah için bedeninin istek ve arzularından
kendini kurtarırsan o sana açılır. Sen dünyalık
için bedeninin esiri olmuşsun. Dünyalık için
hırs yaparak malımı biraz daha arttırayım
bilmem neyimi biraz daha arttırayım diye
gitmişsin borca girmişsin kölelik yapmışsın.
Senin tasavvufta işin ne kardeşim?
Bu konuların içinde olan bir arkadaşınız
ticaretini büyütmek için gidiyor bankalardan
kredi alıyor? Ne bu hırs kardeşim? Tasavvuf
kanaattir, tasavvuf şükürdür, tasavvuf rızadır,
aldığın her bir borç seni birşeye köle yapar!
Tasavvuf adamı borçlu olmaz! Varmı? Var. O
zaman sen bu işin laklağındasın git kendini
başka yerde aldat. Sistemde mazerete yer yok!
(yazının devamı)
Üstad Ahmed Hulûsi

İNSAN
İnsan beyni tamamiyle serebrum tarafindan
kontrol edilir ve korteks, kafatası içersinde
maksimum hacmi taşıyabilecek şekilde
kıvrılmıştır. Beyincik, karmaşık motor
aktivitesini mümkün kılabilmek için büyük ve
aktif olarak kalmıştır.

2014 0cak ayının Yıldız konumları ve etkileri
Kozmik alemden gelen ekilere ait haberler pek
iç açıcı olmasa da bizim gönlümüz hep
saygıdan, sevgiden, doğrudan, haktan,
iyilikten, güzelliklerden yana... En hayırlı
dileklerle Yeni Yılı kutlayalım, el ele verip
insanlık için faydalı yolları bulalım.. Astrolog
Nuran Tuncel
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/
ocakayi2014.html

"#HergunYeni Bilgi
"Türkler, zamanlarını yemek yemekle geçiren
ülkeler sıralamasında birincidir. Türk milleti
gününün 162 dakikasını yeme içmeyle
geçiriyor."

"Pazar gününün büyük çoğunluğunda Ay
Akrep burcunda ilerliyor. Sezgilerimizin bize
yol göstereceği, içgüdülerimize güvenle takip
edebileceğimiz bir gündeyiz. Ülkemizin
gençleri, sanatçıları, sporcuları ve sanatsal,
sportif aktiviteler, cinsellik ve doğumla ilgili
konuların gündemde önemli yer tutabileceği bir
gündeyiz. Gece yarısını takip eden saatlerde
etkin olacak Ay-Satürn kavuşumu biraz içsel
sıkıntı ve bastırmaya işaret edebilir. Ama
sabah saatlerinde bunu aşmaya başlıyoruz.
Ay-Venüs altmışlığının etkinleşmeye
başlayasıyla birlikte öğle saatlerine doğru
baskı ve engellenmişlik hissini aşmamız daha
kolay olacak. Öğle saatleri ve sonrasında aşk
ve ilişkilerden yana şanslıyız. Sosyal
organizasyonlar, eğlenceli aktiviteler adına
öğle ve sonrasındaki saatleri tercih edebiliriz.
15:54’te boşluğa girecek olan Ay 19:37’de Yay
burcuna geçinceye kadar boşlukta ilerlemesine
devam ediyor. Aradaki saatlerde netlik ve

kararlılık kazanmakta zorlanabiliriz. Ay’ın Yay
burcunda ilerleyeceği gece saatlerinde
iyimserlik ve coşkun ruh hali devreye giriyor.
Ülkemizin güvenlik güçleri, hizmetlileri ve
sağlık hizmetleriyle ilgili konular da bugünün
gündeminde önemli yer tutabilir. Gün boyunca
etkin olacak Merkür-Uranüs karesi, sözlerimize
dikkat etmemiz gereken bir günde olacağımızı
gösteriyor. Bu gergin açı sözlü tartışmaların
adeta “saha dışına” taşmasına, sert
söylemlere, hızlı gelişmelere ve beklenmedik
açıklamalara da işaret ediyor. Merkür-Uranüs
arasındaki bu gergin açının olumlu ve olumsuz
yansımaları ya da bu enerjiyi nasıl
yönlendirebileceğimizle ilgili bilgi için yazımın
giriş bölümünü okuyabilirsiniz."
Öner Döşer

2013'ün son pazarında
İstanbul'un bulutu çok, güneşi az.
Ama sıcaklık normalinin
üzerinde, yine 12-13 derece.
Yılın son 2 gününde de gökyüzüne bulutlar
hakim. Sıcaklık 2-3 derece düşer.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Hipofiz bezi ve Ay doğum ve ölümle
bağlantılıdır "
- Beynin İşlevi Felcimin İçyüzünü Anlama
Dr. Jill Bolte Taylor Konuşması"
- HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
30 Aralık haftasının burçlara göre görüntülü
değerlendirmeleri için tıklayınız...
- 2014'TE TÜRKİYE, DÜNYA, BURÇLAR- +1

TV
- Uzun süren grip uyarısı
- İnsan beyni kaç GB?
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

