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اارحِ يمﷲِبِس
َّ الرحْ َم ِن
َّ
ِ
BismillahirRahmanirRahıym
@AhmedHulusi: Her beyin, "nokta"sının
projeksiyonudur. Holografik evren "esma
mertebesi" dolayısıyla her noktada tüm esma
özellikleri vardır. Yani beyinde
@AhmedHulusi: Beynindeki sayısız
#Rahmanî özellikleri keĢfedip yaĢamadan
geçersen, tüm kavgaların doğru bile olsa ateĢ
olup sürekli yakacaktır seni!
@AhmedHulusi: #Cennete bin kiĢide bir kiĢi
girecekmiĢ. Niye acaba? 7 milyar dünya
nüfusunda kaç kiĢi olur bu durumda? Kimse
âmeliyle giremezmiĢ de! DüĢün!
@AhmedHulusi: NOKTA senin hakikatindir!
Peki "NOKTA"ndaki Kudreti biliyor musun?
Ġster oku, ister dinle:
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/noktandaki
kudret.htm …
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses
/
yenilen/20_noktandaki_kudret_15112007.mp3
…
@AhmedHulusi: pic.twitter.com/IXncBie0mD
@AhmedHulusi: Bazılarının yaĢamı treni
kaçırıp, sonraki treni ummak üzere
kurgulanmıĢtır! YanlıĢ trene binip çok sonra
aklı baĢına gelenlerin hâlini sorma
@Gulmisalim: Kavganın hep kendi kendinle
olduğunu bilir VE kabullenirsen huzura erersin!
Retweeted by Ahmed Hulûsi

Ahmed Hulûsi´den ÖZ'lü sohbetler
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/ahmed-

hulusiden-ozlu-sohbetler-48421
http://blog.milliyet.com.tr/ahmed-hulusi-denozlu-sohbetler/Blog/?BlogNo=447176

The Universal Mysteries
http://www.goodreads.com/book/show/
4293282-the-universal-mysteries

Siber Alemden...
@Gulmisalim: Sevdiğinden ayrı düĢmeden
kıymetini bil; iĢ iĢten geçtikten sonra ..... !
@Gulmisalim: Ayrılık gayrılık yok
düĢüncesindeysen de; huzurun mübarek ve
daim ola!
@GSaslos: "Birini ne kadar severseniz, ona o
kadar az dalkavukluk edersiniz. Gerçek
sevginin kanıtı, eleĢtiriyi esirgememektir." Moliere
Retweeted by GÜLMiSÂL
@sufafy: Öyle bir devir gelecek ki, insanoğlu
aldığı Ģeyin helalden mi, haramdan mı
olduğuna hiç aldırmayacak. Hadis-i ġerif
(Kütüb-i Sitte)
@sufafy: Allah'a yaklaĢın, O da size
yaklaĢacaktır. Hz. Ġsa
@sufafy: Tanrı yoksa mutlak varlık var
ettiğine, kendi isim v vasıflarını yüklemesi
gerekir ki, esasen öyledir.
@sufafy: Allah var onunla beraber hiç bir Ģey
yok hadisini Hz.Ali "EL AN" öyledir Ģeklinde
yorumlamıĢtır. AĢk ta böyle EL AN dır.
DeğiĢtiremezsiniz!
@sufafy: AĢk "kader" gibidir. Ya Vardir. Ya da
Yoktur.
@sufafy: AĢkta process yoktur. Semi v Basiyr

ismi ile değerlendirilir/seyredilir.
@sufafy: Mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk
sahibi. Yunus Emre
@sufafy: Biliyor musun? Altın ateĢle, kadın
altınla, erkek kadınla imtihan edilir. (Amerikan
Atasözü)
@sufafy: Yarınlar hep güzel olacak denir.
Oysa bugünler dünün yarınları değil midir?
Victor Hugo
@beyzazapsu: Nokta"sındaki kudrete ermiĢ
olanlar , ateĢ içinde selâmettedirler.
"HasbiyAllâhu.." sırrı vardır onlarda! AteĢ
onlara ulaĢmaz! @AhmedHulusi
@beyzazapsu: "Saf altın, ateĢte daha da
parlar.. Ġçinde tortu olmayınca, onu yakmaya
gerek yok ki!..." ġeyh Mahmud ġebüsteri
@beyzazapsu: "Fiillerin bizlere nisbeti
mecâzidir; Aslında nisbetler de oyun ve
eğlencedir." ġeyh Mahmud ġebüsteri
@AylinERK: Dikkat! Laura Walker uyarıyor...
pic.twitter.com/XVAU5135WM
@AylinERK: Boyutlar Hakkında..
@AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/boyutlarhakkinda.htm#ixzz2sHHkJ9zL …
pic.twitter.com/UtdnG7ZrK8
@haykavi: 286. Allah will never hold anyone
responsible for that which they have no
capacity.
Source:
http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/002_
baqarah.html#ixzz2sHK9il70 …
pic.twitter.com/j15bs728qU
@haykavi: Galatasaraylılık RUH'u ile Özlü
Sözle ġĠKEp mosmoroğluna cevap:
http://www.internethaber.com/galatasarayatesvik-gondermesi-638954h.htm …

@GeErgen: Açık sözlü olmak iyidir
http://instagram.com/p/j9vH5LKCGZ/
@aretvartanyan: Ġsteyen istediğini söyleyebilir
ama tanıdıkça Gülben Ergen'e olan
sevgim,saygım artıyor. Görünmeyen gerçekten
çok derin. @GeErgen
@GeErgen: @aretvartanyan görünmeyeni
görmek asıl marifet, görünen hep göze
dokunur..teĢekkür ederim kalbinle baktiğin için
@londrali: Evrensel Sirlar Londra Turk
Radyosunda sizlerle. kaldigı yerden devam
ediyor Bekleriz Sali ve Cuma aksamlari
gmt20:00
http://www.londraturkradyosu.com
@birsenkalali1: "Rahman" ismi hem "ilâhi
Rahmet" e nail olmamızı sağlar, hem de gazap
anlamı taĢıyan fiillerden korunmamızı temin
eder. DUA ve ZĠKĠR A.H
@birsenkalali1: Gazap, Ģiddet ateĢini kesen
Rahman' ın rahmetidir..DUA ve ZĠKĠR A.H
@birsenkalali1: Ġlmindekileri kudretiyle bir
nedenselliğe dayanmaksızın yaratıp seyreden!
Bu hususta asla sınırlanmayan! KÂDÎR
@kolbasi_erhan: Kalplerin anahtarı, yumuĢak
huy ve tatlı kelimelerdir. [Hz.Mevlana]
@Ridvan__Yilmaz: Kimi Allah'ı tespih ediyor
kimi dünyayı tespih ediyor
pic.twitter.com/YK1QVvTDs3
@SEmreArslanturk: Gönüllerde yaĢamak,
gönüllere hitap edebilecek sevi- yeye gelmekle
mümkün olur! @AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/dosttan
dosta.htm …
pic.twitter.com/kjXqXwu5Tz

@SifaSozlugu: Lavanta ; sakinleĢtirici,
gevĢetici, uyku getirici , yara iyi edici ve
dolaĢım düzenleyici etkileri iyi bilinen bir
bitkidir.
@kolbasi_erhan: Duyguların/duygusallığın
frekansını hissedin.
@ebrgrsl: Hiç hata yapmayan insan, hiçbir
Ģey yapmayan insandır.
Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız
sanmaktır. / Yunus Emre"
@erinainayet: Farklı açıdan...:)
http://fb.me/22LK9BmHf
@pratikbibilgi: Ġki kere 4 saatlik uyku , bir
kere 8 saatlik uykudan daha verimlidir.
@twitburc: Akıllı insan her düĢündüğünü
söylemez. Her söylediğini düĢünür...
#gününözeti
@HergunYeniBilg: Sevdiğiniz insanın yüzde
72’si sudur.

MÜLHİME'NİN HALLERİ... (1/7)
Geçen sohbetlerimizde ağırlıklı olarak nefsin
ne olduğu, ve nefsin kendisini tanımasının ilk
derecesi olan ve levvame diye bahsedilen hâl
üzerine durduk ağırlıklı olarak.
Bugünkü sohbetimizde nefsin kendisini
tanımasının ikinci basamağı olan, bi diğer
mâna da tarikat çalıĢmaları diye adlandırılan,
tarikatların orjinalliği itibariyle konuĢuyorum,
bugünkü tarikat anlayıĢına göre değil!
Ġlk tarikatların kurulduğu zaman ki orjinal
anlayıĢına göre, tasavvuf çalıĢma sahası
kapsamına giren "MÜLHĠME" ilham alan, yani
kendisinin ne olduğu hakikatı hakkında
ilhamlar almaya baĢlayan nefs diye anlatılan

nefs düzeyinden söz etmeye çalıĢacağız.
Normal de ilk birinci derecedeki çalıĢmalarda,
yani levvame denilen düzeydeki çalıĢmalarda,
kiĢi kendisinin ölümün de ötesinde hayatına
devam edecek bir varlık olduğuna inanıyor. Ve
bu inancı neticesinde de kendisine ölümden
sonra ki hayatta zarar getirecek davranıĢlardan
kaçıyor, yani cehennem den kendisini
kurtarmak için gereken çabalara baĢvuruyor.
Bunun yanında bir takım huzur saadet
getirecek olan çalıĢmaları da tatbikata
baĢlıyordu. Yani cennet denilen âlem de iyi bir
yer kazanmak için bir takım çalıĢmalar
yapıyordu. Oysa bu düzey, yani bahsetmiĢ
olduğumuz ikinci basamak çalıĢmaları,
eskilerin deyiĢiyle, eski orjinal devirdeki
varoluĢu itibarıyla, tarikat çalıĢmaların ana
konusu "Tevhit" yani birleme konusudur.
Temel manası itibarıyla tarikat çalıĢmaları
dendiği anda akla gelen ilk Ģey, varlığın temeli
itibarıyla asliyeti itibarıyla tek bir varlıktan
ibaret olduğunu bilme anlama hissetme
yaĢama ve özdeĢleĢme çalıĢmaları ve
aĢamalarıdır.
Tasavvuf denilen, nefsin kendisini 6
derinlemesine boyutta tanımasına yol açan
çalıĢmalar içinde en ağırlıklı en zor en geniĢ
kapsamlı çalıĢmalar, bu ikinci basamakta olur.
Çünkü bu ikinci basamak çalıĢmaları bir
yandan ağır riyazat.
Yani bir takım hayvani kökenli gıdalar
yemeksizin 40-80-120 gün gibi tutulan
oruçlara, bir yandan günün çok büyük bir
kısmını kapsayan sürekli zikre, bir yandan
kendini tamamıyla Ģartlanmasız, Kendini
tamamıyla huylarından arınmıĢ, kendini
tamamıyla bir beden olarak hissetme halinden
kurtulmuĢ olarak bulma çalıĢmaları gibi
çalıĢmalar burda yapılırken, bir yandan da
varlığın aslını ve hakikatını ve kendinin bu
varlık içindeki yerini idrak etme faaliyetlerine

yer vardır.
Bu sahadaki kendini tanıma faaliyeti. Yani bu
yoldaki tefekkür iki sistem den iki yoldan
gerçekleĢebilir.
1) Kendi özüne doğru direk giden bir
müĢehadenin sonucunda varlığın tekliğini
hissedip idrak edip, dıĢın da(zahirin) aynen
böyle olduğunu fark edebilmek! 2) DıĢtaki tüm
varlığın aslının tek olduğunu derinlemesine bir
tefekkürle gördükten sonra, senin de bu
varlıktan farksız olarak bu Tek'ten baĢka birĢey
olmadığını fark etmek!
Birisi enfüse giden yol. Birisi de âfaka giden
yol.
Yani enfüs dediğimiz nefse içinden ulaĢan yol.
Âfak ise dıĢtan hedefe varan yol!
Üstad Ahmed Hulûsi

Sınama amaçlı belalar, insanın Allah katındaki
mertebesine göre inerler. Rasûlullah
Efendimizin sav. Ģöyle buyurduğu rivayet
edilmiĢtir: “Allah bana verdiği belaları baĢka
hiçbir Nebi’ye vermemiĢtir.” Bu hadis bir alime
sorulmuĢ ve denilmiĢ ki:
-Eyyub ve Zekeriyya gibi Nebiler (Selam
üzerlerine olsun) çok daha büyük musibetlerle
sınanmıĢlardır. Rasûlullah sav. bu tür
belalardan hiç biriyle sınanmamıĢ. O halde Hz.
Rasûlullah sav. in uğradığını belirttiği bu
musibet hangisidir?
Bu alim Ģu cevabı vermiĢ:
-Hangi bela Rasûlullah sav. in baĢına gelen
beladan daha büyük olabilir? Allah O’nu ;
“Kabe kavseyn ev edna” makamına yükseltip
vasıtasız konuĢarak vahye muhatap ettikten
sonra Ģu aĢağı aleme hitap etmesi için
indirmesinden daha büyük bela var mı? Hiçbir
Nebi, Hz. Rasûlullah’ın sav. uğradığı bu
belanın benzeri görülmemiĢtir.

Muhiddin Arabi
Risaleler

2014 ŞUBAT Ayı Yıldız Konumları ve
Etkileri Astrolog Nuran Tuncel'den..
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/
subatayi2014.html

#HergunYeni Bilgi
"Kanada da bulunan üniversite müslüman
öğrencilerin rahat abdest alabilmeleri için
yaptırdığı özel bölüm..!"
http://t.co/3NGV6olzHl"

Salı günü boyunca Ay Koç burcunda ilerliyor.
Ülkemiz astroloji haritasının 10. ve 11. evleri
etki alacağından, yöneticiler, ülkemizin
geleceği, Meclis’i ve dost ülkeler, kulüpler,
dernekler, cemiyetlerle ilgili konular vurgu
kazanabilir. Yüksek oktavlı günlerden
birindeyiz! Sabaha karĢı saatlerde Ay’ın
Jüpiter, Plüton, Venüs ile ardı ardına gelen
gergin açıları, gece saatlerine ve sabahın
erken saatlerine gergin yansıyabilir. ġartları
fazla zorlamasak iyi ederiz. Özel ve sosyal
iliĢkilerde gerginliklere açık saatlerdeyiz zira!
Ay-GüneĢ altmıĢlığının dengeleyici etkilerinin
devreye gireceği sabahın ilerleyen saatlerinde
ise uyumu ve huzuru yakalamamız daha kolay
olacak. Kadın-erkek iliĢkilerinde, ebeveynlerle
iliĢkilerimizde, iĢ iliĢkilerimizde önemli iĢ ve
giriĢimleri sabahın ilerleyen saatlerine, hatta
mümkünse öğle saatlerine alabiliriz. Günün
büyük çoğunluğunda enerji dengeli akıyor.
Gece saatleri ise gerginlik ve huzursuzluklara

açık, dikkat!
Öner Döşer

Ġstanbul bir süredir olduğu gibi
yine bulutlu, yine poyraz sert ve
yine 6-7 derece, biraz üĢür.
Cumadan itibaren lodos var.
YağıĢın az olduğundan bahsetmiĢtim, ilki
görünmeye baĢladı, pazar olabilir.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "M.Fethullah Gülen: "Vatikan'da ölmeyi
düĢledim"
- "Fethullah Gülen: "Dinleri BirleĢtireceğiz"
- BĠZ DE TÜRK NURCUYUZ DĠYEN BĠR
GRUP YARATILDI
- ASTROLOJĠ TELEVĠZYONU'NUN YENĠ
BÖLÜMÜ ASTROLOJĠ ÖĞRENĠYORUZ
YAYINDA! Ġyi seyirler
- Bağırsak nöronları ikinci beyin gibi!
- Hayatin Kaldirma Gücü / Nil Karaibrahimgil
- Suya Eklediginizde Kaninizi Temizliyor
- Hutbe
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

