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BismillahirRahmanirRahıym 

@AhmedHulusi: Kâmiller güçlendikçe tevazu, 

hoşgörü, merhamet, rahmetle açığa çıkarken; 

gelişmemişler güç sahibi olduklarında bunların 

tersini ortaya koyar 324 Retweets 

@AnlaArtk: Mutlaka dinlenesi bir sohpet 

ahmed hulusiden. Gelin canlar bir olalım... 

Sevelim sevilelim sevişelim kavga etmeyelim 

http://download.ahmedhulusi.org/download/ses

/ 

yazi/insan/uzay.mp3 … 

Retweeted by Ahmed Hulûsi 

212 Retweets 

@TAtamzl: TEK'liği bilmeyen; RASÛL'e kulak 

vermeyen; Kurân'a yönelmeyen, "uzay" nedir 

bilesi değil! 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/uzay.htm 

#ixzz2sw4DeRxJ … 

Follow us: @AhmedHulusi Retweeted by 

Ahmed Hulûsi 146 Retweets  

 

AHMED HULÛSİ...İLK ÂYETLER 

http://www.pressturk.com/dunya/haber/141920

/ 

ahmed-hul%EF%BF%BD%EF%BF%BDsi- 

...ilk-%EF%BF%BD%EF%BF%BDyetler.html  

AHMED HULÛSİ ...KURÂN'DAKİ "ALLÂH" 

TARİFİ 

http://www.pressturk.com/gunun-yazisi_ 

ahmed-hul%EF%BF%BD%EF%BF%BDsi 

-...kur%EF%BF%BD%EF%BF%BDndaki-all% 

EF%BF%BD%EF%BF%BDh-tarifi_931.html  
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Siber Alemden... 

@Gulmisalim : Sevgililer günüymüş! 

Sevmediğim an mı var ki, bir günle 

kayıtlanayım! Kızarken severim, yerken 

severim, kısaca her an severim sevgilimi 

229 Retweets 

@sufafy: Yakiyn için "sevgi faktörünü" 

kullanamazsın! 

31 Retweets 

@sufafy: Sevmek başka, "yakiyn hali" 

başkadır. Sapla samanı karıştırmamak 

gerekiyor. 

73 Retweets 

@sufafy: Bir “dost” kimdir? İki vücutta bulunan 

tek bir ruhtur. Aristoteles 

80 Retweets 

@sufafy: Hayat üç günden ibarettir; dün, 

bugün, yarın. Hz. İsa 

81 Retweets 

@sufafy: İnsanoğlu dünyayı zapt eder, ama 

ağzını zapt edemez. Mevlânâ Hazretleri 

76 Retweets 

@sufafy: İki canlı kuşu birbirine bağlasan, dört 

kanatlı oldukları halde uçamazlar, çünkü ikilik 

mevcuttur. Mevlânâ 

72 Retweets 

@sufafy: Salihlerin kalpleri faydayı da zararı 

da Rablerinden bilir. Abdulkadir Geylani 

Hazretleri 

89 Retweets 

@newsoy: “Tevekkul et Teslim ol HUZUR'a 

er!. 

“yapiyorum” sandigin her sey Allah’a aittir 

ZATen! 

Kurban et “ben”ligini, Rabbine don!.” Diyor 

Kur’an!. 

44 Retweets 

@AylinERK: Beynindeki #Hologram DünyaN 

@AhmedHulusi 



http://www.ahmedhulusi.org/yazi/beynindeki 

hologramdunyan.htm … 

#İlahi #Matrix;dünyaMız&DünyaMızdakiler.. 

G.Braden 

pic.twitter.com/NpeIP4Zljd 

28 Retweets 

@AylinERK: #Beyin sağlığı açısından 

#karaciğer e zarar veren herşeyden kaçınmak 

gerek. @AhmedHulusi 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/evliya.htm 

pic.twitter.com/IWBbeYaRsU 

10 Retweets 

@beyzazapsu: MÂÛN 4-5 

Vay hâline o namaz kılanlara ki; onlar, (iman 

edenin mi'râcı olan) salâtlarından kozalıdırlar! 

@AhmedHulusi 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/salat.htm 

#ixzz2szhaoeU5 … 

14 Retweets 

@beyzazapsu: En makbul namaz, "kılanın 

içinde olmadığı" olarak belirtilen daimi 

namazdir. 

Gavsiye Açıklaması @AhmedHulusi 

http://goo.gl/9Fm1Q4 

18 Retweets 

@beyzazapsu: "Aklıyla övünen insan, 

hücresinin genişliğiyle övünen mahkuma 

benzer." Einstein 

36 Retweets 

@haykavi: Yaşadıklarımıza İşaretler: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cy_ 

Ob0pm6Sw&feature=youtube_gdata_player … 

21 Retweets 

@haykavi: uzun ama izlemeye değer... 

https://www.youtube.com/watch?v=lH7 

zv6AlXNI&feature=youtube_gdata_player … 

19 Retweets 

@haykavi: viber, cia indiren ve indirtenlere 

http://haber.stargazete.com/yazar/kim-kimi 

-nasil-dinliyor/yazi-840296 … 

9 Retweets 
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@GeErgen: Inanmadiğim yolda milyonlarla 

yürüyeceğimeeeeee,inandığım yolda bi 

başıma yürürüm olur biteeeer 

http://instagram.com/p/kOj5mWqCNE/ 

148 Retweets 

@TAtamzl: Toprağın toprağa gidecek; suyun 

havaya! Ya sen nereye gideceksin, havan 

gidince havaya? @AhmedHulusi 

48 Retweets 

@SEmreArslanturk: Biriniz namaza 

durduğunda ancak #Rab’bine müracaat eder, 

Çünkü o kişinin Rabbi kıble ile kendi 

arasındadır." Hz.#Muhammed (s.a.v.) 

@KamillOzen: EDEP haddini 

bilmektir.İnsanlarla tartışmak boy ölçülmek için 

değil,Hakkın nasip ettiğini paylaşmak için variz 

.. A H 

9 Retweets 

@birsenkalali: Bu güne dek severek yaptığın 

neyden pişman oldun ki!? Olamazsın!.. 

23 Retweets 

@birsenkalali1: Sözün kıymetini LÂL olandan 

Ekmeğin kıymetini AÇ olandan 

Aşkın kıymetini HİÇ olandan öğren 

Şems i Tebrizi 

14 Retweets 

@SerpilEfeoglu: Aslolan bilgidir gerisi senin 

uydurmandır. 

Nekadar uyduruyorsun farkindamisin? 

@SerpilEfeoglu: Sevgi.. 

http://instagram.com/p/kO5jFFEE3x/ 

@Nurantuncell: #Ondan oldu bundan 

oldu,ben haklıyım o haksız,falan 

filan.Sebepleri,bahaneleri bırak.Uyan da 

kendine bak,gerçeği gör ki sen de rahat, ben 

de 

12 Retweets 

@londrali: Yer altı zenginlikleri denen şey 

bumu? :) Yerelması varda yeraltı elması neden 

olmasın? 

http://www.mynet.com/haber/iphone/teknoloji/ 

http://instagram.com/p/kOj5mWqCNE/
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siginaklar-yer-alti-ciftliklerine-donusuyor- 

1042998-1 … 

@kolbasi_erhan: Hayat cehalet düzeyinde 

yaşayan insanoğluna şımarma düzeyinde 

fırsat verir. 

@kolbasi_erhan: Dervişlik dedikleri, hırka ile 

taç değil. Gönlün derviş eyleyen hırkaya 

muhtaç değil. Yunus Emre 

@drildiz: Otistik çocukların beyinleri daha 

duyarlı. Onların beyinlerine iyi-kötü gelenler 

bizler için farklı olabilir mi? 

http://www.beyindoktoru.com/cocuk-beyni.htm 

@Saffet_eygi: Muazzam bir ses!!! 

http://m2.milliyet.com.tr/Video/VideoClip 

ByCode?Code=AxsPOqeHXBHU … 

@Saffet_eygi: Bir insanın sana neler 

verebileceği değil, senin için nelereden 

vazgeçeceği önemlidir... Hegel 

@esin_tezer: "#Zamanın ötesine 

geçebilenlerin iki #özellikleri olur; #İLİM ve 

#vericilik!" @AhmedHulusi 

8 Retweets 

@ncaki2007: "Yüceliğin ziyneti, tevâzu; 

ermişliğin ki ise, yadırganmayıştır." Dosttan 

Dosta 

@AhmedHulusi 

@Ridvan__Yilmaz: bu öyle bir cemaat ki 

bugüne kadar şeytanın yapamadığını yapıyor 

ve resulullah efendimizi yalanlarına alet ediyor. 

pic.twitter.com/cbWyxLeGNb 

@HergunYeniBilg: 20 dakikalık bir yürüyüş 

sonrasında beyin aktivitesi artmaktadır. 

pic.twitter.com/Xh78p3esJf 

284 Retweets  

 

BEDENİN DÜNYA. İÇ YAŞANTI DÜNYAN DA 

AHİRETİN !.. (1/6) 

Allah adıyla işaret edilen. Esas itibarıyla, 

hakikatı itibarıyla, Ehadüs Samed. Allah 

ismiyle işaretleneni hakkıyla tanımlayacak 
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yegane ifade budur. Ehadüs Samed. Varlığına 

hiçbirşeyin eklenmesi veya ayrılması, veya 

ondan birşey meydana gelmesi söz konusu 

olmayan HİÇLİK! Orjin bu! 

Burda size bir soru sorayım. 

Gökleri ve yerleri yaratmadan evvel neredeydi 

sorusuna cevap Âmada idi deniyor değilmi 

Hasan Hoca? 

H-H Cvp: Evet. 

Üstad: peki bu soruda sorulan kelime ne? 

H-H Cvp: Râbb'iniz. 

Üstad: Bu nokta gözden kaçan önemli bir 

nokta. Size hep diyorum ki, kelimelere çok 

dikkat edin. 

Kullanılan kelime ne? 

Râbb'iniz âmada idi. 

Allahla Ahadiyet çok karıştırılıyor birbirine. 

Çünkü Allah bizim taklit diye tanımladığımız 

vasıfla zâhir olduğu için, taklidin gereğide 

bütün isimleri vasıfları tanımlamaları birbirine 

karıştırmaktır. 

Allah'ın âmaiyet diye bir sıfatı yoktur. Bir 

esmasıda yoktur. 

Âmaiyet bir tanımlamadır. 

Şimdi, Ehadüs Samed olan, kendi hiçliği 

diyeceğimiz, esasında ahadın anlamı hiçlik 

değildir. 

Hiçlik açığa çıkan ilme nispetledir! 

Allah adıyla işaret edilen hiçlikten münezzehtir! 

Allah ismiyle işaret edilen ilminde esmayla 

sıfatı meydana getirmiştir. Esma ve sıfatın 

meydana gelmesi noktadır. Nokta diye 

tanımlanandır. Nokta diye tanımlanmış olan 

Hakikatı Muhammediğ dir. 

Ruhu Azam'dır. 

Bu bizim evrenimizdir. 

Bu evrenimizin orjini hakikatı çıkış noktası olan 

kuantum potansiyeldir! 

Kuantum potansiyel, esma ve sıfat alemi diye 

tanımlanan yapıdır. 

Bu her an yeni bir şanda olandır. 



Her an yeni bir şanda olarak tek kare resim 

olan nokta, resimdeki her bir fırça darbesi, o an 

orda olmak istediğidir! 

Herbir noktada neyi yaşamak istiyorsa, onu 

yaşamak istemesini, onu seyretmesini 

subhanallahi ve bi hamdihiyle tanımlar! 

Bi hamd ihi. Bihamdihi kelimesi çok önemli bir 

kelimedir 

Varlığı varlık sûretleriyle seyretmesini 

tanımlaması bihamdihidir. Melâikenin 

tesbihinde bihamdihi olması, melâikenin varlığı 

ve özelligiyle varlığı seyredip değerlendirmesi 

halini tanımlar. 

Yani varlığımda, varlık üzerinde mutasarrıf ve 

muktedir olan iktidar sahibi olan sensin allahım 

demektir bihamdihi! 

Dolayısı ile bütün melekûtun tesbihinde 

bihamdihi vardır. Bütün melekûtun derken 

evreni ve kainatı düşünün ve kainatta var olan 

bütün yıldızları galaksileri varlıkları bu 

varlıklardaki ruhu bu varlıklardaki kuvveleri 

meydana getiren melâike diye tanımlanan 

varlıkları düşünün. Bunların tümü bihamdihi 

der.  

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

Servet sahibi bir adam dinlediği sohbetin 

cazibesi içerisinde Bâyezid-i Bestâmî 

Hazretlerine sorar: 

-Ey gönül ehli!.. Bu yüce makamlara ne ile 

erişebildin?.. Üzerinde her an hissedilen 

manevi cazibeye ne ile kavuşabildin: 

Hazret tebessüm ederek şu cevabı verir: 

-Sen bahsettiğin makam ve mertebeleri 

kafandan at, onları sorma!.. Çünkü bunlar 

Allah’ın ikramlarıdır, sevdiği kullarına bunlarla 

ikramlarda bulunur. Cenab-ı Hak bana sekiz 

kerametle ikramda bulundu ve sonra “Ya 

Bâyezid!..” diyerek bana hitap etti. Bu 

kerametler şunlardır: 



1-Kendimi çok gerilerde, halkı çok ileride 

gördüm. 2-İnsanların yerine cehennemde 

yanmaya razı oldum ve onlara olan merhamet 

ve şefkatimden dolayı bunu hep arzuladım. 

3-Kendimi bildim bileli mü’minlerin gönlüne 

sevinç ve ferahlık havası estirmeyi düşündüm 

ve öyle yaptım. 

4-Yarın için –aç ve sefil kalırım endişesiyle- 

hiçbir şey alıkoymadım. 

5-Allah’ın rahmetini kendimde ziyâde insanlar 

için daha çok arzu ettim. 

6- Gayretimi, mü’minlerin gönlüne ahiret 

âleminin sevinç verici havasını estirmeye ve 

onların kalbindeki gam ve kederi gidermeye 

sarf ettim. 

7-Kendilerine olan şefkatimden dolayı 

rastladığım her mü’mine önce ben selam 

verdim. 

8-Kendi kendime dedim ki: Eğer kıyamet günü 

Allah beni affeder, mağfiretine eriştirir ve bana 

şefaatte bulunmam için izin verirse; önce şu 

dünyada bana eziyet eden, beni üzen ve yeren 

kimselere şefaat ederim. Sonra da bana iyilikte 

bulunan ve beni seven kimselere şefaatçi 

olurum. 

Sen ikinci zamanda , aslında birinci zamanda 

senin için kararlaştırılmış bilginin suretini 

görüyorsun. 

İbn Arabî Risaleler(2-23) 

 

Salı günü boyunca Ay Yengeç burcunda 

ilerliyor. Ülkemiz astroloji haritasının 1. Evinde 

ilerleyen Ay, ailevi, milli, geleneksel değerlerin 

ön plana çıkacağını, duygusal yönümüzün 

vurgu kazanacağını gösteriyor. Beklenmedik 

duygusal çıkışlara, tepkilere, alınganlık ve 

kırgınlıklara açık, hassas bir gündeyiz! Ay’ın 

sabah erken saatlerden itibaren sert açıları 

var: Ay-Uranüs karesi, Ay-Plüton karşıtlığı, Ay-

Venüs karşıtlığı. Ay-Jüpiter kavuşumunun iyicil 



etkileri devrede olsa da, bu kavuşum öncü 

burçlardaki Büyük Kare açı kalıbını 

tetiklediğinden, duyguların daha da abartılı ve 

geniş çaplı yansıma bulmasına davetiye 

çıkarıyor. Gece saatlerinde kesinleşecek 

Güneş-Satürn karesini de dahil edersek, bu 

haftanın en riskli ve dalgalı gününde 

olacağımızı söyleyebiliriz. Bu dalgalanma 

sadece duygusal alanda ve ilişkiler bazında 

değil, ekonomik anlamda da etkili olacak gibi 

gözüküyor. Bu yüzden bugün para ile ilgili 

konularda, alım satımlarda, yatırımlarda dikkat! 

Spekülasyondan kaçınmakta, büyük riske 

girmemekte fayda var… 

Öner Döşer 

 

İstanbul sırtını verdi lodosa, 

ısındıkça ısınıyor; 16 derece. 

Güneş görülüyor. Yarın 

bulutlanır; perşembe yerel 

yağışlar olur. Yağış cuma da görülebilir. 

Sıcaklık ise 1-2 derece düşer.  

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- Karaciğeriniz Beyninizi Yiyor Olabilir! 

- Fehmi Koru, cemaatin siyasi parti kuracağını 

ima etti 

- Karaciğeri Hasta Eden Dörtlü 

- Bağlardan Özgürleş Bağımsızlığa Adım At 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://okyanusum.com/makale/karacigeriniz-beyninizi-yiyor-olabilir/
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https://www.e-hastam.com/genel/saglik-rehberi-detay/76
http://indigodergisi.com/2014/02/baglardan-ozgurles-bagimsizliga-adim/
http://t.co/QB86zDSJGP
http://www.okyanusum.com/

