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@AhmedHulusi:
Ne yaşarsan yaşa, yarın o senin için rüya
olacaktır. Hayat, yarını kazanmak için
anı değerlendirmekten ibarettir. Düne
takılma, yarını kazan
@AhmedHulusi:
İman ehline karşı takiyye yapılmaz!
İmanlıyı katleden imansız ölür tövbe
etmezse. Kelimei tevhidi dillendirene
imansız diyen imansızdır.
@AhmedHulusi:
İman ve ikiyüzlülük aynı kalpte birarada
olmaz! Mümin yılan deliğine 2 defa
parmağını sokmaz! Bizi aldatan bizden
değildir! Hırs kaybettirir
@AhmedHulusi:
If you are of the knowers of the truth you
will observe the #world without blaming
or questioning anyone. You can offer but
you can't blame!
AHMED HULUSİ... Kaynaktan Yarına
VİDEO
http://www.pressturk.com/kaynaktanyarina--video/video/141436/
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/bela46864
http://blog.milliyet.com.tr/bela/Blog/?BlogNo=445398

Siber Alemden...
@Gulmisalim:
Yüzüne baktığında seni içine alıyorsa,
dünyanı dolduruyorsa, yanındayken
huzura erdiriyorsa, O Allah'ın kapısıdır,
vechidir! @GeErgen
@AnlaArtk:
Nerde, "muhabbetten hâsıl oldu
Muhammed(sav)" deyip, muhabbet
dünyasında yaşayanlar; nerde, iktidar
hırsıyla kavga içinde olanlar!
Retweeted by GÜLMiSÂL
@AnlaArtk:
Mümin mümine yan bakar, ihanet eder,
arkasından söver mi? İmansızlıkla itham
eder mi? Bırakıp gitme mümin kardeş:
http://youtu.be/HGnlOBADPJs
Retweeted by GÜLMiSÂL
@sufafy:
Allah, zekatı nefsin temizlenmesi ve
rızkın artması için farz kıldı.
Hz. Fatıma (r.a.)
@sufafy:
Âlim; sözü, işine uygun olandır.
Hz. Ali (R.A.)

@sufafy:
"Sessizlik en güzel sestir; duyabilen
için..
[Hz. Şems]
@sufafy:
Aşk, ücreti ve karşılığı olmayan bir
hastalıktır aşk hükmetmez; terbiye eder!
Mevlânâ Hazretleri
@sufafy:
Düşüncelerinize dikkat edin, sonuçta
onlar fiile çıkacaktır.
@sufafy:
İlim v yakiyn ehlinden başka meşguliyeti
olan ziyandadır.
@sufafy:
"İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı
o kadar derin bir şekilde duyar."
/Pablo Picasso/
@beyzazapsu:
İman Bilgisi İman mıdır?
@AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/imanbilgisi-imanmidir.htm …
@beyzazapsu:
Eşitlik yoktur , Tek'in farklı özellikleri
vardir.
@beyzazapsu:
Günün 24 saatinin ne kadarında
bilinçlisiniz?
@AhmedHulusi
https://itunes.apple.com/tr/app/dosttandosta/id445792406?mt=8 …
@beyzazapsu:
Aklın takılıp kaldıysa senin gitmenin ne
anlamı var?
@birsenkalali1:
Hem neyi çok söylersen hayatında o

çoğalır diyorsun, hem de yakınmaya
devam ediyorsun!
@birsenkalali1:
Seni övenlerin yereceği güne hazır Ol..
@haykavi:
Çok Boyutlu Tek Kare Resime ufak bir
işatetken...
Tanrı mı? Bir de Ulu mu???
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/tanriul
umudur.htm …
pic.twitter.com/HqArz9SaSU
@Elif_Safak:
Bu sabah kendime hatırlattığım soz:
"Eger mükemmelik ise aradığın, hicbir
zaman mutlu olamazsın." (Anna
Karenina'dan)
@eyupcansaglik:
Bu klip güzellik algınızı yıkacak!
http://www.radikal.com.tr/hayat/bu_klip
_guzellik_alginizi_yikacak-1172078 …
@Radikal aracılığıyla
@enisguller:
“Övülmekten hoşlanmak kadar ahmaklık
düşünülemez.”
Bişri Hafi (r.a.)
@londrali:Pakistan: İngiliz vatandaşına
'Allah'a küfür' cezası.. Hangi taraf zeka
özürlü belli
değil! http://t.co/rNUufS3Zfv
@TAtamzl:
Kabir hologram dünyan!!!
http://youtu.be/NTRpJOPZSg0
@Saffet_eygi:
Cismin üremesi gibi ruh da ürer.
Muhiddin Arabi
Risaleler
@Saffet_eygi:
Kendine varlık verdiğin için

olumsuzluklarada vücut vermiş
oluyorsun. Fark et !!!
@GSaslos:
Bazı yanlışlar zaferin taksitleridir..
Hz.Mevlana
@erinainayet:
Dost elinden gel olmazsa varılmaz,
Rızasız bahçanın gülü derilmez.
Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez....
http://fb.me/1Maop9YVt
@erinainayet:
bilgi: Abdest almak bilimsel olarak
yükselen tansiyonu düşürür, Baş ağrısıni
hafifletir, uyuklamayı yorgunluğu ve
öfkeyi giderir.
@zaramuzik:
"Hayatın yollarında kendimizle, tekrar
tekrar binbir kılıkta karşılaşırız." Carl
Gustav junk
@kolbasi_erhan:
Çokluk külleri üzerinde kurulan bir
yaşamın varlığı devamlılık sağlayamaz.
���
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ÇEŞİTLİ KONULARDA
ÜSTAD AHMED HULÛSİ'DEN
AÇIKLAMALAR (5/7)
O gün de kişi kendini kurtarmak için
malını mülkünü evladını karısını ve
dünya içinde var olan herşeyi feda edip
kendini kurtarmak ister ama bu asla
mümkün değildir diyor Kur'an. Çok
basit, burada birisinin üstüne benzini
dökelim, o arada onun kızına oğluna
veya annesine babasına bıçakla vuralım
keselim. O yanan kişi anasını babasını
çocuğunu mu kurtarmak ister? Yoksa
kendinimi kurtarmak ister?? İşte bu
kadar basit. Gittiğin ortamda gireceğin
şartlar kendini kurtarma şartlarıdır. O

günde hiç kimsenin hiç kimseye faydası
yoktur diyor. Herkes kendi kendini
kurtarmaya bakacak diyor. Niye? Çünkü
zaten o hiç kimse olayı bitti
dünyadayken bedenselliğin getirdiği bir
kabuldü bu.
Şimdi şöyle bir ortam düşün ki, 7 sülalen
7 ceddinin 7 ceddi ve senin 7 neslin bir
arada. Kim kimin annesi babası ninesi
dedesi teyzesi dayısı halası? Hepsi aynı
yaşta hepsi aynı yerde. Yok böyle birşey.
Burdaki o kabullerin hepsi bitti orada.
Herkes kendi kendine...
Hepiniz az çok gelişmiş insanlar
sayılırsınız. Yani en azından bir
sinemaya gidiyorsunuz vs. Şimdi
geçenlerde Helboy 2 yi seyrettim.
Filmde öyle acayip varlıklar var ki,
değişik yaratılmış varlıklar ufağı büyüğü
değişik kafalısı değişik ayaklısı vs.
Böyle enteresan yapılar yaratmışlar.
Şimdi ilk bakışta bakıyoruz
adamın/senaristin hayaline bak. Adam
neleri hayal etmiş neleri düşünmüş ve
meydana getirmiş. Neticede o varlıklar
senaristin hayalinden çıkmış ve varlık
olarak oluşmuş filmde yerini almış. O
senaristin hayalinden oluşan o varlıklar
senaristin yarattığı varlıklarmı? Yoksa
Allah'ın yarattığı varlıklarmı? Şimdi
Hasan hocaya sorsam cevabı çok basit
ayeti hemen söyleyecek 'Sizi de
yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır!'
Şimdi Allah'ın öyle bir enteresan uyarısı
varki, veya Resulullah a.s'ın öyle
enteresan bir uyarısı var ki, ahirete ve
sonsuz geleceğe dair herşeyin misalini
biz dünyada verdik diyor. Bir misalini
dünyada verdik diyor. Eğer bu uyarıyı
anlarsak, şimdi bu olayı anlamış olarak
bu olaya bakalım. Şimdi bir senaristin
hayalinden bu kadar değişik türler ve
varlıklar açığa çıkartan Allah acaba
sonsuz boyutta sonsuz varlıklardan neler
meydana getirmiştir?
Hani cennette biz, Meselül cennetilletiy
(47-15) diye ayete giriyorya cennetin
misali diye, ondan sonra işte bardaklar
şaraplar koltuklar yataklar huriler diye
misal yollu anlatıyor, ondan sonra da

diyor ki; Biz cennet boyutunda hiçbir
insan gözünün görmediği hiçbir kulağın
duymadığı hiçbir aklın düşünmediği
şeyler var ettik diyor ya. Olayın esası bu.
Cenneti tanımlayan olay bu. Geri kalan
cennete dair bahsedilen herşey tamamen
sembol ve misal!
Şimdi bunun gibi Allah'ın alemlerde
yarattığı o kadar akıl ve hayal dışı
tasavvur dışı türler var ki, bunları şu
anda bizim hayal edebilmemiz mümkün
değil. İşte basit olarak o Helboy'daki o
senaristin var ettiği yarattığı o çok sayıda
değişik varlıklar türler. İşte böylesine bir
alem ve boyut bekliyor bizi. Yani yaşam
bu basit insanın düşündüğü gibi 'aa Allah
bu dünyada da insanlar yaratmış başka
yerde de birşey yok?' Nasıl yok ya??
Yukarısı da dolu aşşağısı da dolu.
Şimdi ben keramet taslar gibi desem ki
aslında burda bir kişinin oturacağı kadar
boşluk yok burası lebaleb dolu desem a
kerametmi söyledi attımı yoksa?
Yahu kardeşim bu ne keramet ne de
atma. Realite bu! Nitekim Resulullahta
Muhiddin Arabi'de aynı şeyleri söylüyor.
Sema da bir secde edecek kadar boş yer
yok diyor. O kadar çok varlık ve o kadar
iç içe varlıklar. Hani nasıl benim
bedenimin içindeki kalbin kendine has
bir şuuru var da dalağın kendine has bir
bilinci var, hadi canım sende dalağın
bilincimi olurmuş?? Doğru olmaz
sözümü geri aldım. Bilinç sadece insanın
beyninde vardır onun dışında da yoktur,
efendime söyleyeyim cinler vardır birde
melekler vardır böyle kanatlı onlarda
Kadir gecesinde gökten iner Allah onları
yollar onlarda yeryüzüne gelirler
geceleyin dolaşırlar ama hangi gece
Türkiye'de gece Amerika'da gündüz?? O
zaman şimdi o melekler bir tarafa
geliyorlar bir yanda da dünya dönerken
onlarda koşturup gidiyorlar gölgede
kalıyorlar çünkü çıksalar güneş yakacak
onları.??
Kadrin insanda açığa çıkan bir mana
olduğunu, Resulullah'ın Kadir
kıymetinin hakikatında açığa çıkışı
An'ını yaşaması olduğunu, bir insanın

kendi hakikatını kadrini yaşaması halinin
bütün 70-80 yıllık ibadetinden üstün
olduğunu yönelişinden üstün olduğunu
anlatan bir ayeti biz aldık geldik gökten
gecenin karanlığında gelip inen
melekler??
Ben hep basit düşünürüm, basit bir insan
olduğum içinde basit düşünerek dedim
ki, ya kardeşim bu dünya dönüyormu?
dönüyor. Yuvarlak mı? Yuvarlak. E peki
burda bir tarafta geceyken bir tarafta
gündüzmü? Gündüz. E peki bu
yukardan inenler dünyanın her tarafına
mı iniyor yoksa belli bir bölgeyemi
iniyor? Belli bir bölgeye iniyorsa bu
inenlerin mekanı var o zaman mekansal
varlık. E melekler mekansız varlık. O
zaman mekana inemez veya böyle birşey
iniyorsa bütün dünyayı kapsaması lazım.
E bütün dünyayı kapsıyorsa bir tarafı
gece bir tarafı gündüz gündüzde inmiş
oluyor.
Dolayısı ile bu ayetin anladığımız
fiziksel manada bir geceden
bahsetmediği apaçık ortada!
Dimi basit bi düşünce bu işte.
Basit insanın basit düşüncesi bu gerçeği
açığa çıkarıyor.
Ama AHHH sorgulamadan düşünmeden
ot gibi yaşamak varya, efendim böyle
dedi böyledir, şeyhim böyle dedi
böyledir, falanca alim böyle dedi
böyledir, olduğu gibi alıp kabul ediyoruz
ondan sonra da iPod gibi aynen tekrar
ediyoruz ve bu yaşama da çok aydın
gelişmiş güçlü kişiler olarak yeryüzünde
yaşıyoruz diyoruz???
Sorgulamayan beyin insan beyni değil
hayvan beynidir!
Ama sen buna hayvan beyni deme de
robot beyni de bence mahsuru yok.
Androit beyni de, ben iPod beyni
diyorum.
Ama bazıları da beyin ameliyatı
yapılıyor kafatası açılıyor iPodu
çıkartıyorlar oraya bir microcip
koyuyorlar bilgisayar beyin oluyor. Hah
o zaman işte bak o iPod beynini aşıyor.
Artık ezberlediğini algıladığını
tekrarlamak noktasından çıkıyor oku'yor

öbür okuduğunuda okuyor onunla öbür
okuduğunu karşılaştırıp kıyasa sokup
compare yapıyor ve bu compare
sonucunda da bir takım farklı sonuçlar
ortaya koyuyor bilgisayar beyni. Bu ayet
böyle diyorsa bu ayet böyle diyorsa o
zaman bunun sonucunda böyle birşey
çıkar diyebiliyor bilgisayar beyni olan
insanlar.
Ama birde beyninden Allah esmasının
manaları kuvveleri özellikleri açığa
çıkarak gözünde Allah'ın gördüğü
kulağında Allah'ın duyduğu dilinde
Allah'ın söylediği Allah'ın kudret elinde
kalem olanlar var.
İşte onlarada Evliyaullah demişler.
Üstad Ahmed Hulûsi
(devam edecek)
Bir mürşidin nasıl davranıp neler
öğreteceği, konuyla ilgili kitaplarda
detaylı bir şekilde vardır. Bu terbiyeyi
almış biri, daha “levvâme nefs”
mertebesine ulaştığında, dedikoduyu,
gıybeti, çekiştirmeyi; başkalarının
arkasından konuşmayı, insanları maddi
veya mânevi beklentileri uğruna istismar
etmeyi, baş olma arzusunu, insanlara
hakaret etme hâllerini geride bırakır. Bu,
ister yakınları ister uzaktakileri olsun
herkese karşı böyledir.
Sistemin Seslenişi 2
Açlığa sabredersin adı 'oruç' olur. Acıya
sabredersin adı 'metanet' olur.
İnsanlara sabredersin adı 'hoşgörü' olur.
Dileğe sabredersin adı 'dua'olur.
Duygulara sabredersin adı 'gözyaşı' olur.
Özleme sabredersin adı 'hasret' olur.
Sevgiye sabredersin adı 'aşk' olur.
Mevlânâ Hazretleri

#HergunYeni Bilgi:

Suriye'de bir çocuk... annesi ve
babasıyla.
pic.twitter.com/DOQ7Ow7uN2
���
Cumartesi günü boyunca Ay Akrep
burcunda ilerliyor ve ülkemiz astroloji
haritasının 5. evinden geçiş yapıyor.
Çocuklar, gençler, eğlence yerleri ve
eğlenceli aktiviteler, sportif aktiviteler ve
spor alanları, sanatçılar ve sanatsal
mekanlarla ilgili konular gündemimizde
daha fazla yer alabilir. Ama bir gün
öncesine nazaran daha mücadeleli bir
gündeyiz. Gün boyunca etkin olacak
Merkür-Satürn karesi, iletişimde aksama,
gecikme ve kendimizi başkalarına ifade
edebilme alanlarında zorlanma işaretçisi.
Öğle sonrasındaki saatlerde Ay’ın da
tetikleyecek olması yüzünden bu açının
zorlayıcı etkileri vurgu kazanacağından,
önemli görüşme ve toplantıları, anlaşma
ve duyuruları bugüne almasak daha
isabet ederiz. 15:54’te Merkür ile son
açısını yapacak olan Ay, günün geri
kalanında boşlukta (açısız ilerleyecek).
Ay boşlukta iken girişilmemesi tavsiye
edilen işler vardır hakkındaki kısa
bilgileri haftalık yazımın sonunda
bulabilirsiniz.
Öner DÖŞER
���
İstanbul yine çeyrek bahar havasında,
13-14 derece. Öğleden sonrasına kadar
güneşle yerel yağışlar olur. Gündüz
mola, akşam yine yağmur olur. 13-14
derece. Yarın daha kapalı, yağmur var.
Havayı Koklayan Adam
❄
Cerrahlara 3 boyutlu hologram desteği
http://tr.euronews.com/2014/01/20/cerra
hlara-3-boyutlu-hologram-destegi/
Dünyanın en insansı robotu
http://www.trthaber.com/haber/bilimteknik/dunyanin-en-insansi-robotu114519.html

Merkezi ısıtma 'kilo aldırabilir'
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/20
14/01/140123_klima_kilo.shtml
Anjiyo ve sezaryen ile ilgili flaş gelişme
http://www.hurriyet.com.tr/saglikyasam/25642277.asp
Erdoğan takıntılı beyinlere sağlık
diliyorum
http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/barlas
/2014/01/25/erdogan-takintili-beyinleresaglik-diliyorum
Aranan insana ulaşılamıyor!
http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/babao
glu/2014/01/25/aranan-insanaulasilamiyor
Böyle cinayet görülmedi
http://www.sabah.com.tr/Yasam/2014/01
/25/boyle-cinayet-gorulmedi
�Günün Şarkısı
Ahmet Özhan - Kimseye Etmem Şikâyet
http://www.youtube.com/watch?v=e26kt
r_x2Is
� �
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/o
cakayi2014.html
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