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BismillahirRahmanirRahıym
@AhmedHulusi: #Allah'ı hakikatında bulmak
için varolmuşken, bu yoldan uzaklaşan
topluluklarda vicdan susar; sevgi kalkar; senben kavgası başlar!
@AhmedHulusi: Sana, KARŞILIKSIZ,
BEKLENTİSİZ Allah ilmi sunulurken; halâ
bedel ödiyerek dünyanı burada bırakıp
gideceğin şeylerle dolduruyorsan çok yazık!
@AhmedHulusi: Kılıçlar nefretle çekildiğinde
kan dökülmesi kaçınılmaz olur! Allah'ı gören,
tahta kılıçla savunmuş kendini, şehid olmak
için! Ehli anlar!
@AhmedHulusi: "Ne yana dönsen Allah
yüzünü görürsün" âyetini görmezden gelip;
mümin kardeşine düşmanlık edip, yol kesenler,
yolun sonuna gelmiş demektir!
@AnlaArtk: Pişmanlık, çıktığı yolun sonunu
düşünemeyenin yaşayacağı hâldir! Pişmanlık
asla sebep olduğu zararları telafi etmeyecektir!
Sonuç yanmaktır!
Retweeted by Ahmed Hulûsi
@AhmedHulusi: Her bilenin yanılgısı olabilir,
ilim (kuran/hadis) yanılmaz! İlme uy! Âlim,
duygularına tâbi olmaz! Âlime duygularıyla
davranmak yakışmaz!
@AhmedHulusi: MÜSLÜMANLAR KİME
TÂBİ OLSUN? KİMİN FETVASINA UYSUN?
ALLAH ADINA KİM KONUŞMAYA YETKİLİ?
MUHAKKAK İZLEYİN İZLETİN:
https://www.youtube.com/watch?v=NmKZIr
JIMCo&list=PL39EE71B29A656BB6&featur
e=c4-overview-vl …

AHMED HULÛSİ... CEHENNEM NEDİR?
http://www.pressturk.com/gunun-yazisi_
ahmed-hulusi...cehennem-nedir_918.html

AHMED HULÛSİ... İNSAN ÂKIBETİNİN
BİLİMSEL İZAHI
http://www.pressturk.com/dunya/haber/141552
/
ahmet-hulusi...insan-%EF%BF%BD%EF%BF
%BDkibetinin-bilimsel-izahi.html

Yeniden yön tayini
http://blog.radikal.com.tr/sayfa/yenidenyon-tayini-47059
http://blog.milliyet.com.tr/yeniden-yontayini/Blog/?BlogNo=445627

Siber Alemden...
@AnlaArtk: Uhban'dan (r.a) rivayetle Hz.
Rasûlullâh şöyle buyuruyor: Müslümanlar
arasında fitne meydana geldiğinde kendine
tahta¬dan bir kılıç edin. Retweeted by
GÜLMiSÂL
@AnlaArtk: Tahta kılıç edin hadisi, karşındaki
seni öldürmeye niyetli olsa bile sen onu
öldürmeye niyet etmemiş olarak tahta kılıç
kullan anlamınadır. Retweeted by GÜLMiSÂL
@sufafy: Yakiyn ehlinin dışında, insanoğluna
kimseden fayda gelmez.
@sufafy: Cebrail (as) Rabbinden bir istegin
var mi? şeklindeki sorusunu Hz.ibrahim; "Yok
O her şeyden haberdardır" diye cevapladı.
@sufafy: Benliğimizin "baskın bir parcası
haline gelen duygulardan" kurtulmadıkça, ilmi
ilahiyenin açığa çıkması mümkün olamaz.

@sufafy: Öyle bir geçer zaman ki, insanoğlu
sevdiceğini sevmez nefret eder, sevmediğini
ise beğenir hoşlanır hatta sever hale gelir.
@sufafy: Genişlik, sabırdan doğar Mevlânâ
@sufafy: İnsan kendisini kaybetmeden
kendisini bulamaz. Cicero
@sufafy: Bir sırrı sürekli olarak saklayabilmek,
insanın ruhunu en çok olgunlaştıran şeydir.
Balzac
@beyzazapsu: Kendimden başkasını
görmüyorum, O da ben değilim. Ibn Arabi
@beyzazapsu: İlim şirk kabul etmez.
@beyzazapsu: Varliğın oluşumundaki her bir
aşama kendinde bir sonrakini barındırir.
@sinem_ceceli: Şuurunu arıtman önemli,
bunu insanlara göstermen değil!” A.H.
@sinem_ceceli: ... Samimiyet lafta değil
söyleyende olur ... ;)
@GeErgen: Sevgi...
http://instagram.com/p/jmy6GlqCN9/
@aylinozkan: @GeErgen İnsanın gözü ve
kalbi nerdeyse aklı oradadır...
Retweeted by Gülben
@AYNA37243311: Bağlanmanız gereken
yegâne şey, “Kurân”dır, Allah Rasùlü
“Muhammed Mustafa”dır!."AhmedHulusi
kaynak:
http://ahmedhulusi.org/kitap/cumasohbetleri
….
@Nurantuncell: "Kısmet etmiş ise Mevlâ;
El getirir, yel getirir, sel getirir... Kısmet etmez
ise Mevlâ;
El götürür, yel götürür, sel götürür... (Alıntı)
@esin_tezer: "#LOVE is without expectations!"
@AhmedHulusi #quote @DeepakChopra

@sanjiv_chopra @MaharishiU
@haydrendersarac pic.twitter.com/6jLfVAIivf
@esin_tezer: #DUA ve #KADER
@AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/duavezikir/
dua-ve-zikir-sayfa-010.htm …
@esin_tezer: #Beyindeki #Ayna: #Ayna
#Nöronlar, Kendini Anlama Ve #Otizm
#Araştırması
http://okyanusum.com/makale/beyin-makale
/beyindeki-ayna-ayna-noronlar-kendini-anlama
-ve-otizm-arastirmasi/ … @haydrendersarac
@haykavi: "Kader" Nedir, işte videosu...
http://video.ntvmsnbc.com/efes-sonsaniyede-1.html …
@Ridvan__Yilmaz: Erdoğan konuştu Yunus
şiirle okudu
http://m.youtube.com/watch?v=85PrAejdbyQ
… pic.twitter.com/Rd8rgAUi8t
@Ridvan__Yilmaz: Birimdeki paralel
yapılanmanın dindeki anlatımı şirktir, kaynağı
vehim ve zandır. İlacı El-Vekil ismidir. Allah ne
güzel Vekildir.
@AliyaAtalay: pic.twitter.com/1wq3hSvFJ5
@elifaturk: O Ses Türkiye'de samimiyet
kazandı ! @Milliyet
http://www.milliyet.com.tr/d/t.aspx?ID=1825419
…
@tkn_ays: Mümin Sekman/ "Özgürlük"
özünüzün GÜR olarak açığa çıkması.
@cinadamfirat: Eneee bazi insanlar beynini
hobi olarak kullaniyomus megersem. Kesge
arada bi degil de her zaman kullansalarmis
demi? Yine bildim.

@Life_Affirming: Today, I'm moving in the
direction that is best for me.
#affirmationRetweeted by aura
@enisguller: Kazançsız v azıksız on yıl da
kalsan ilimden yüz çevirme! ilimden yüz
çevirdiğinde maişet derdi, geçim sıkıntısı sana
musallat olur.î.azam
@enisguller: “@bilim_adami:
Araştırmalarımıza göre '' görmezden gelmek ''
mutluluğun en önemli formülü.”
@Meltem_adar: 'Sayılı ve sonluyu, sonsuza
değişenlerden olmaktan Rabbime sığınırım!'
AH
@erinainayet: "Allah'ın Rahmetinden ümitsiz
olmak, Günahkar olmaktan daha tehlikelidir." Hz. Ali (r.a.)
@SEmreArslanturk: Şeref aradım, kanâatte
buldum. Rahatlık aradım, zühdde buldum.
Zenginlik aradım, tevekkülde buldum. Veysel
Karani
@Mnsmunis: "@DrYerebakan: 30 yaş
üstünde kadınların 320mg magnezyuma
ihtiyaçları vardır... Magnezyum sitrat veya
glisinat doğru olan formdur.."
@NurferNur: "If you are irritated by every rub,
how will your mirror be polished?" ― Rumi"
@ertanhediyelik: Türkiye'nin en büyük bilim
müzesi açıldı!
http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/
915693-turkiyenin-en-buyuk-bilim-muzesi@kolbasi_erhan: On tane derviş bir kilimde
uyur da iki padişah bir iklime sığmaz. Sa'd-i
Şirazi

@Saffet_eygi: Aşkın sonu seyirdir. Üstad
Ahmed Hulûsi
@GSaslos: Huylu huyundan
vazgecmez;istedigini yap sen...
@gulayeralp: Hayatımızın bir haritası varsa
şayet, yollarda değil , yol ayrımlarında
çizilmekte.... #Elifşafak #UstamveBen ....
Retweeted by Elif Şafak / Shafak
@Oprah_World: Climb the mountain so you
can see the world, not so the world can see
you.
@TasavvufiSozler: Gönlünde ALLAH sevgisi
arttı mı, bil ki ALLAH 'da seni sevmektedir.
Hz.Mevlana
@_EmreKaratas: Bir yakınım gibi değil, bir
yanım gibi aklımdasın.
@Oprah_World: Thankfulness is the
beginning of happiness.

ÇEŞİTLİ KONULARDA ÜSTAD AHMED
HULÛSİ' DEN AÇIKLAMALAR (6/7)
Kısaca evliya denen zevatada efendim
Mutmaine ehli, Radiye ehli, Mardiye ehli
demişler. Tabi bizde aşağıdan yerde
sürünenler olarak onlara baktığımız zaman
diyoruz orda Mutmaine de var Radiye de var
Mardiye de var, efendim burdakiler velayeti
sırra efendim onların üstündekiler velayeti
kübra onun üstünde de meleki kuvvelerle
tahakkuk eden velayeti ulya, velayeti ulyanın
üzerinde de velayeti uzma var resuller nebiler
falan.
Tabi biz aşağıdan bakınca böyle görüyoruz da
Veli Allah'ın ismi. Allah Veli isminin manasını
bir mahalde açığa çıkarttığı zaman, o açığa

çıkma zamanı şartları gereklerine göre,
kiminde şöyle bir bakış ve kudret açığa
çıkartıyor, kiminde şöyle bir açıyla açığa
çıkartıyor kiminde de şöyle bir açıyla açığa
çıkartıyor kudretini ve seyrini.
Neticede bizim aşağıdan görüpte böyle
koyduğumuz kademeler gibi insanlar yok!!!
Allah'ın varlıkta tasarruf ve tedbirat sûretleri
var. Allah'ın varlık aleminde tedbirat ve tasarruf
sûretleri var. Dolayısı bizim gibi aşağıdan
bakanların o velileri tanıması bilmesi anlaması
değerlendirmesi kesin olarak muhaldir!
Biz zannımıza şartlanmamıza göre falanca Veli
filanca Veli deriz ama bu bizim zannımızdır.
Allah'ın hangi mahal mekan ve sûrette veli
isminin manasını nasıl açığa çıkardığını
kavramamız mümkün değildir. Çünkü...
(yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

BAĞIMSIZ İNSANLAR:
*Bu insanlar, yaşamın her yönünü severler.
Şikâyet etmekle ya da olayların daha değişik
olmasını istemekle vakit kaybetmezler.
*Bağımsızlıklarına çok düşkündürler. Aileye
güçlü bir sevgi ve bağlılık duymalarına
rağmen, ilişkilerinde bağımsız olmaya özen
gösterirler....
*Sevgi anlayışları, sevdiklerine hiçbir değeri
zorla kabul ettirmemeyi gerektirir.
*Onay aramak gereksinimleri yoktur. Övgü ve
ödül talep etmezler.
*Çok açık ve dürüst konuşurlar. Vermek
istedikleri mesajları, başkalarını memnun
etmek için dikkatli sözcükler arkasına
gizlemezler.
*Gülmeyi ve başkalarını güldürmeyi iyi bilirler.
Yaratıcıdırlar.
*Kendilerini kabullenirler. Fiziksel benliklerini,
sahteliklerle gizlemezler.

*Doğal yaşamı takdir ederler. Hastalık hastası
değildirler. (yazının devamı...)
Kaynak kitap: Hatalı Alanlarınız - Dr. Wayne
W. Dyer

#HergunYeni Bilgi
Sadece İnsanların Yapabildiğini Sandığınız
ama Hayvanların da Yapabildiği 14 şey
http://t.oned.io/7vw

Pazar gününe geçişte henüz Akrep burcunda
ve boşlukta ilerleyen Ay, sabah 05:12’de Yay
burcuna geçiyor ve ülkemiz astroloji haritasının
6. evinden geçiş yapıyor. Halkımızın sağlığı,
memurları, hizmetlileri, hizmet sektörleri ve
güvenlik güçleriyle ilgili konuların öne çıkacağı
bir gündeyiz. Ama gün genelinde kendimizi
daha iyimser, hevesli ve girişken hissedebiliriz.
Ay-Neptün karesinin etkin olacağı öğle
saatlerinde yanılgılara, hayal kırıklıklarına açık
olabiliriz, dikkat! Manevi ve ilahi konularla
ilgilenmek, fedakarlık ve özveri göstermek
açısından ise güzel saatlerdeyiz. Ay-Güneş
altmışlığının etkin olacağı ikindi sonrasındaki
saatlerde ikili ilişkilerde olumlu gelişmeler
kaydedebiliriz. Aşk, iş ve arkadaşlık ilişkileri
açısından şanslı ve kolay akış
kazanabileceğimiz bu saatleri
değerlendirebiliriz. Ay-Uranüs üçgeninin etkin
olacağı akşam saatleri hoş sürprizlere, güzel
gelişmelere, hayatımıza yenilik ve tazelik
getirecek durumlara işaret edebilir. Sürpriz
yapmak, başkalarını sevindirmek arzusunda
isek tam zamanı!
Öner Döşer

İstanbul'da 3'ü 1 yerde, sabah
sisli, öğlen parçalı çok bulutlu,
akşama doğru yağmurlu. 10-11
derecelerde. Yarın ise buz gibi,
5-6 dereceleri ancak bulur, rüzgar daha da
üşütür, yağış sürer.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Başbakan Erdoğan'dan sert sözler!"
- Beyin ölümü gerçekleşen hamilenin fişi
çekilecek
- WE TOOK THE LASER SCANNER THAT
TELLS YOU WHAT'S IN YOUR FOOD OUT
FOR A SPIN
- Meditasyonun 10 saniye sırrı
- Bilim kanıtladı: Kola kanser yapıyor!
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

