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@AhmedHulusi: #Rabbim ve Rabbül âlemiyn
hepimize hidayet versin gerçekleri görüp
anlamayı ve hazmetmeyi nasib etsin!
@AhmedHulusi: Pek çok sorunuzun cevabını
bulacağınız sohpet dizim #Rabbimin lutfuyla:
http://youtu.be/tcKEdBg_Xoc
@AnlaArtk: @GulibrisimC El Murid, Allahın 7
zati sıfatından 2. Si olan İradesıfatının ismidir.
Hepimizde busıfat vardır, bu isim zikri iradeyi
arttırır Retweeted by Ahmed Hulûsi

AHMED HULÛSİ...KENDİ BOYUTLARIN
http://www.pressturk.com/gununyazisi_ahmed-hulusi...kendiboyutlarin_916.html

Yeniden yön tayini
Ahmed Hulûsi, 1945 doğumlu, bir Türk
araştırmacı-yazar ve dini çağdaş bilimler
eşliğinde inceleyen düşünür. Aynı zamanda,
devamlı Sarı basın kartı sahibi. Ülkesinde ve
dünya çapında esaslı bir okur kitlesine sahip.
Anladığım kadarı ile önünde ceketinin
iliklenmesinden hoşlanmayan bir insan. Birçok
kitabı başta İngilizce olmak üzere, Fransızca,
Almanca, Rusça ve diğer çeşitli dillere
çevrilmiş. İlginç bir makalesi elime geçti.
‘Kur’an’ı neden anlamıyoruz?’ Bakın yazıda
özetle neler diyor: Devamı için....
http://blog.radikal.com.tr/sayfa/yenidenyon-tayini-47059
http://blog.milliyet.com.tr/yeniden-yontayini/Blog/?BlogNo=445627

BELA!
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/bela-46864
http://blog.milliyet.com.tr/bela-/Blog/?Blog
No=445398

Siber Alemden...
@AhmedHulusi: Dost sandığının ihaneti,
dostunu düşmanını tanıyamamanın cezasıdır.
Başkasına yapılandan ders almazsan, sırada
sen olursun! Retweeted by Mustafa Ceceli
@sufafy: Kişi kim olduğunu bilmek isterse,
kimleri sevdiğine baksın. Mevlana Retweeted
by Atasay Kamer
@sufafy: Ayrılık içinde insanın gözünü açıp
kapayıncaya kadar geçen zaman yıl gibi gelir.
Mevlânâ Hazretleri
@sufafy: O'nu kendim için seversem
duygularım kabarır. Onu onun için seversem
yok olurum.
@sufafy: Aşk kılavuz istemez, tek başına yol
alır. Muhammed İkbal
@sufafy: Dert, gizlice Allah'ı anmana vesile
olacaksa tüm dünya mülkünden değerlidir.
Mevlânâ Hazretleri
@sufafy: Son derece iyi niyetlice yapılan ve
olumlu sonuçlar doğurabilecek eylemlerde dahi
bir çok hatalar bulunur.
@sufafy: Bu dünya hayatı oyun ve
eğlenceden ibarettir. "Oyun" bellidir. Ancak
neden ve nasıl oynayacağımız pek belli
degildir.
@AylinERK : 10.62-63Kesinlikle bilin! Allâh
Veliyy'lerine korku yoktur&onlar mahzun da
olmazlar.Onlar ki iman etmişler&korunmayı
gerçekleştirmişlerdir.

@AylinERK: Depresyon, sıklıkla bir çeşit
zihinsel bastırmanın neticesidir. Kendinidüşüncelerini serbest bırak, özgürleştir.
TheGoldenMirror
@AylinERK: Hidayet Nedir? Nasil olusur?
@AhmedHulusi
http://tumkitaplar.org/find/default.asp?KA=0&S
ub
=1&chk_BKD=&chk_TMK=&chk_HPI=0&txtFin
d=
&cmb_Kitaplar=0&SubID=512 …
@GeErgen: Vesvese... Nefsi besleyen aşırı
arzu ve istekler...
http://instagram.com/p/jcggwCKCM6/
@Muhyiddin_Arabi: Gözün ve bilgin varsa,
O'nu gör artık; Her bir şeyde, O'nu gizleyen
şeyde! Reetweeted by Sinem Ceceli
@Elif_Safak: Bizimki gibi siyasetin hep ağır,
hafızanın zayıf olduğu ülkelerde edebiyat &
siyaset üzerine yazım @davos
http://forumblog.org/2014/01/listen-novelistsjust-politicians/ …
@Elif_Safak: Hangi kitabı okuduktan sonra
dünyaya bakışınız degişti? @beyzazapsu:
ELiF ŞAFAK Tüm sınırlar zihnimizdedir .
@davos @Elif_Safak
pic.twitter.com/sZ3BTGb8tg
@beyzazapsu: "Devamlılığın ne başlangıcı ne
de sonu vardır." Ibn Arabi
@beyzazapsu: Allaha vehimle yaklaşmak
cehenneme girmektir.
@beyzazapsu: Hafızada bilgi olur ama ilim
olmaz
@kolbasi_erhan: "Sevdası büyük olanın
imtihanı da ağır olur. [Hz.Mevlana]"
@kolbasi_erhan: Sevgi insana ayakkabısını
bile ters giydirir.

@birsenkalali1: İyilik hissedişi kendinde
kötülük potansiyelini de barındıran dekoratif bir
duygudur...
@birsenkalali1: RAB NE DEMEKTİR!
http://ahmedhulusi.org/kitap/insanvesirlari1/
insan-ve-sirlari-1-sayfa-085.htm …
@londrali: Ayçiçeğindeki akıllara zarar
matematik.
http://t.co/4Jy5AozuCm
@Saffet_eygi: İlim hiçbir servet ile satın
alınmaz.Onun içindir ki,bir cahil ne derecede
zengin olursa olsun,en fakir bir alim ile
mukayese olunmaz. Hz.Ali
@Saffet_eygi: Dünya, âhiret ehline haramdır.
Âhiret, dünya ehline haramdır. Dünya ve
âhiret, Allah-ü Teâlânın zâtını arzu edenlere
haramdır. Hadis
@ayseerdogan1111: Gerçek liderler
insanların korkuyla değil ; sevgiyle gönüllü
olarak takip ettiği rehberdir. (BRİAN TRACY)
@elmuhyiddin: Zamanın ölümü, sonsuzluğun
başlangıcıdır.
@salihtahir: Dışarıya kapanmak esasen içeri
açılmaktır.. (via @yusuf_kara)
@TURANKONCA: “Beni hayal kırıklığına
uğratan, benden başkası değil.” Franz Kafka
@GSaslos: ''Kendinizi tanımaya başladıkça
özgürleşirsiniz.'' Sartre

ÇEŞİTLİ KONULARDA ÜSTAD AHMED
HULÛSİ' DEN AÇIKLAMALAR (3/7)
"Ben seninleydim sen kiminleydin?" diyor. Ne
demek bu? Yani ben esmamla senin varlığında
mevcutken sen bu esmamın gereğini hissedip

yaşamak yerine kendini beden kabul edip
bedensel hırslarını bedensel zevklerini tatmin
uğruna bütün yaşamını geçirip bugün müflis
olarak karşıma geldin diyor...!!!
İşte ağırlıklı olarak üstünde durmak istediğim
konu bu. Çünkü yarın ben olmayacam. Beni
bulamayacaksınız. Benim sizinle bir işim yok.
Ben şeyh değilim. Ben mürşit değilim. Ben alim
değilim arif değilim. Ben kuru kuruya bir Allah
kuluyum. Kendimden sorumluyum. Kendi
hesabımla başbaşayım.
Allah bu bilgiyi bende açığa çıkarmış bende
sizinle şuan paylaşıyorum benim işim bitiyor bu
kadar. Sen yarın sabah kalk yine bütün
dünyasallığına dön ve onun geriğini dilediğin
gibi yaşa sonucuda sana ait. Sen hala işin
vahametini önemini ciddiyetini kavramamışsan
hala daha dünya değerleri peşinde koş sana
verilen zaman sermayesini sana verilen esma
kuvvesi sermayesini tamamen bedenselliğin
istikametinde harca bitir. Seni dışsallığına
çeken şeyin Kuran'da ki tanımlaması
şeytandır. Şeytan kelimesini orijinal bir varlık
bir yapı olarak düşünmeyin. Varlıkta bize göre
iki ana yapı vardır. Bir meleki yapı bir cinni
yapı. Birde insan bedenlerinin oluştuğu,
Kuran'ın tanımlamasıyla hayvandır bu. Enam
diye geçer. Bundan bahsederken enam diye
bahseder insan bedeninden. Çünkü insan
bedeninin özellikleriyle diğer hayvanların
özellikleri arasında hiçbir fark yoktur.
Hayvanlarla ortak olarak yer içer çiftleşir uyur
gıda peşinde koşar. Bedenin özelliği bu. İnsan
bir düşünsel varlık ölümsüz bir varlık beden
ötesi bir varlık. Dolayısıyla bir topraktan
yapılmış madde beden hayvan türü var, bir cin
türü var, bir melek türü var.
Şu anda madde boyutunda toprak boyutunda
hayvan boyutunda yaşıyoruz. İnsan hayvan
boyutunda yaşıyor. Bundan sonraki aşamamız
nar boyutudur ateş boyutudur ruh boyutudur.

Ruh boyutu diye anlatılan boyut nari boyuttur.
O boyuttan geçebilen de Nur boyutuna geçer
yani meleki boyut.
İşte Kuran'da geçen biz sizi tabaka tabaka
yüceltiriz ayetinin işaret ettiği mana budur.
Önce toprak boyutunda yaşatıyor, kendini
arındıran nar boyutundan Nur boyutuna geçme
şansını elde ediyor. Arıtamayanda nar
boyutunda kalıyor. Nar boyutunda kalmanın
sonucu cehennem. Nur boyutuna
geçebilmenin getirisi neticeleride cennet.
Hayvanlığın yaşandığı toprak boyutu, ölüm
ötesindeki ruhani yaşamın süre gittiği nâri
boyut ateş boyutu ruhani boyut, onun
ötesindeki insanın kendi hakikatını bulup Allah
esmasının kuvveleriyle özellikleriyle
kuvvelerinin kendinde açığa çıkmasıyla
yaşadığı boyut nurani boyut meleki boyut.
Bütün varlık alemindeki varlıklar bu 3 sınıftan
birine girer. (yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

Şeriat namazı vakitlere bağlıdır.
Bir gün ve gece içinde beş vakit olarak kılınır.
Sünnet olan bu namaz gösterişe kapılmadan,
mescitte cemaatle kılınmalıdır. İmama uymalı,
kıbleye dönmeli, duysunları terk etmeli,
böylece namazı eda etmeli.
Tarikat namazının zamanı sonsuzdur. Ömür
boyu devam eder.
Onun mescidi Kalbdir. Cemaatine gelince; iç
aleminin dili ile TEVHİD isimlerini okumaya
devam eden Batıni kuvvetlerdir. İmamı ise;
kalbde bulunan şevktir. Kıblesi Hz.
EHADİYET’tir. Ve samediyet cemâlidir. Asıl
hakiki kalb bu namazı kılabilendir. Böyle olan
kalb ve ruh namazla meşguldür. Kalb; ne ölür,
ne de uyur. Uykuda ve ayıkta o böylece
vazifesine devam eder.
Kalb namazı onun hayatı ile olur. Orada ne

ses, ne kıyam, ne oturmak var.
Efendimiz (s.a.v.) Hadis-i Şeriflerinde şöyle
buyurur:
-Peygamberler ve veliler hayatlarında
evlerinde olduğu gibi, kabirlerinde de namaz
kılarlar. Şeriat namazı ile tarikat namazı
birleşmediği takdirde, noksan olur. Ecri sadece
derece getirir. İlahi varlık âleminde yakınlık
bulamaz.
A.K. GEYLANİ Hz.
(SIRR’ÜL ESRAR)

#HergunYeni Bilgi
"Kısmet etmiş ise Mevlâ;
El getirir, yel getirir, sel getirir...
Kısmet etmez ise Mevlâ;
El götürür, yel götürür, sel götürür..."

Perşembe gününün büyük çoğunluğunda Ay
Terazi burcunda ve boşlukta ilerliyor. Ülkemiz
açısından iç koşulların, kendi içimizdeki
sorunların ve ilişkilerin vurgu kazanacağı bir
gündeyiz. Sabah erken saatlerde Ay-Mars
kavuşumu kesinleşiyor. Bu kavuşum güne aktif
ve dinamik başlayacağımızı gösteriyor.
Acelecilik ve gerginlikten uzak kalmamız
gereken, sakarlıklara ve kazalara açık
saatlerdeyiz. Saat 05:50’de bu açının
kesinleşmesinin ardından boşluğa girecek olan
Ay, saat 23:43’te Akrep burcuna geçişine
kadar boşlukta ilerleyecek. Bu bir olumsuzluk
değildir. Olayların netlik ve kararlılık
kazanması zor veya gecikmeli olabilir. Günün
akışı içerisinde başka bir problem belirtmez.
Ama Ay boşlukta iken girişilmemesi tavsiye
edilen işler vardır. Bunları haftalık yazımın
sonunda bulabilirsiniz.
Öner Döşer

Islak bir döneme girdik.
İstanbul'da yağış var, molalarla
sağanak da görülür. Rüzgar çok
sert değil, sıcaklık 11-12 derece.
Yarın yağış yok denecek kadar az. H.sonu
sağanak, p.tesi de soğuk var.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Merkür Rötarı"
- Beyin ameliyatında üç boyutlu yöntem
- Semazenin 'eteği'
- İnanç turizmini hiçe saymayalım
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

