18/02/2014, SALI

BismillahirRahmanirRahıym
@AhmedHulusi: Bedeninin, beyninin, evrenle
ilişkisinin nasıl çalıştığından habersiz insanın;
hep birilerine önder olup yönetme arzusu ne
tuhaftır!
@AhmedHulusi: Dedikodusunu duymuşuz
gavsın, kutbun,müceddidin, mehdinin; hemen
sevip saydıklarımızı etiketleriz bu
isimlerle!Dedikodu bilgin dışında nenvar
@AhmedHulusi: "İnsan için kendi
çalışmasının getirisi dışında hiç bir şey yoktur"
âyetini iyi düşünün. Herkes sadece bilgi
kaynağıdır; uygulamanıza bakın!
@AhmedHulusi: Dostum, 83'ten beri tasavvuf
arkadaşım, Allah aşığı Vahdet yolcusu Atasay
Kamer'i İstanbul'a yolcu etmeden önce:
pic.twitter.com/aPyRGbzb1H

AHMED HULUSİ... "İNSANSI"LAR ve
"İNSAN"LAR
http://www.pressturk.com/gunun-yazisi_
ahmed-hulusi...insansilar-ve-insanlar
_939.html
AHMED HULUSİ... BEYİN-RUH İLİŞKİSİ ve
ÖLÜM
http://www.pressturk.com/dunya/haber/
142055/ahmed-hulusi...beyin-ruh-iliskis
i-ve-olum.html

Siber Alemden...

@Gulmisalim: Herkesde beğendiklerim var,
beğendiklerim kadar da sevdiklerim onlar. Ama
herşeyimi paylaştığım yalnızca bir tek! Aşkım!
Ya sizin?
@sufafy: Kendisinde ruh olan hiçbir canlıyı
(atışlarınıza) hedef ittihaz etmeyin. Hadis-i
Şerif
@sufafy: Sus gönlüm! Bütün bu susmalarına
karşılık her şeyin hayırlısının olacağina
inanarak sus. Mevlânâ Hazretleri
@sufafy: Şükrü yapılmamış bir nimet,
bağışlanmamış bir günaha benzer.
Muhammed Taki
@sufafy: İmtahan, siz başka planlar yapmakta
iken sessizce gelen şeydir.
@sufafy: Hayra niyet edince acele et ki, nefsin
seni yenip de niyetinden caydırmasın. Hz.Ali
@sufafy: Benim bağlanan v çözulen, içilen
hemde saki,
Hazine fakirde benim; hallakım, halkımda
benim... Abdülkerim CEYLİ
@sufafy: Var veya yok, nefyedilen veya baki
kalan benim,
Hissedilen, vehmedilen, yılan v efsuncu
benim... Abdülkerim CEYLİ
@newsoy: @AhmedHulusi
pic.twitter.com/ixJCfwe94b
@AylinERK: 25.20..Sizleri birbiriniz için bir
sınav objesi kıldık.Sabredecek
misiniz?SeninRabbin Basıyr'dir. #kuran
@AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
@AylinERK: Niçin #Data? #Sesli #Yazı
@AhmedHulusi
http://m.youtube.com/watch?v=
40ENmZmW0GQ …
@AylinERK: Bir yöneliş... Bildiğini
uygulamayan, tecrübe etmediğini konuşan ve
yazan olmaktan senden sana sığınırım..

@beyzazapsu: "Allah'ın ilmi karşısında aczi
itiraf idraktir." Hz.Ali
@beyzazapsu: Yalancı alına itaat eden
hakikatine yaklaşamaz.
@beyzazapsu: Arınma bilinçte olur.
@beyzazapsu: ''Rabbim İlmimi arttır!''
Taha:114
@Kuran @AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/020
_taha.htm …
@GeErgen: "Sufi dileği gerçekleşmeden
şükredebilendir...." @Elif_Safak #aşk
@GeErgen: Insan dünyada bırakıp
gidecekleriyle fazlasıyla meşgulse eğer,
yüzeysel ve sıradan ve yavan bir hayatın
içinde kaybolur gider...
@GeErgen: Insan ne istediğini bildiğinde, ona
sahip olmasa, olamasa hüznün bile üst
makamını yaşıyor. Ne istediğini bilmek
savrulmaktan daha asildir..
@sinemma: :)) ..."@tanricc: arkadaslar o
beyinler aksesuar olarak tasarlanmadi,
kullanmaya gayret edelim."
@DeepakChopra: In every act of perception
you transform energy into the appearance of a
3D world of objects in space & time
#CosmicConsciousness
@SEmreArslanturk: #Sleep Cycle App helps
you for quality sleep;
http://lifehacker.com/5993271/most-popular
-sleep-tracking-gadget-or-app-sleep-cycle …
@birsenkalali1: pic.twitter.com/d4MEVvvbAC
@ahmetdurul: Hayatınızı besleyin.
İlimle,santla,düşünceyle, sohbetle, güzellikler,
sevgiler ve dostluklarla beslenmeyen bir hayat
bir çiçek gibi solar

@erkuter: #imagine by #johnlennon
http://www.whydontyoutrythis.com/2014/02/
imagine-john-lennon.html … and the #world
will live as #one
@kolbasi_erhan: Patalojik hastalıkların
ardında yatan şey beynin olumsuz
düşüncelerle kaplı olmasıdır.
@GSaslos: Age is no barrier. It's a limitation
you put on your mind. -Jackie Joyner-Kersee
@GSaslos: “Zaman öldürmek yerine bir şeyler
yapın.Çünkü zaman sizi öldürüyor.„ — Paulo
Coelho
@yenileyicibakis: İstihare'ye yatıp Allah'ın
hakkında hayırlı/hayırsız olanları göstereceğini
beklemek yerine,uyanık olup Rabb'ini tanıyıp
Kendini bilsen?!
@NurferNur: DENGE:dışında ne olursa olsun,
senin bulunduğun huzur çizgisinden
kaymamandır. Öz lem
@NurferNur: Gerçeğin keşfi : Sevgi, güven,
kabul....
@ErginElvan_: Mühim olan öldükten sonra,
tekrar dünyaya dönme arzusu duymaman..
@tasavvufgazete: Cahilin aleyhinde olması
senin doğruluğuna delildir... (Ahmed er Rufai)
@KulenNurettin: "İnsan için kendi
çalışmasının getirisi dışında hiç bir şey yoktur"
âyetini iyi düşünün. Herkes sadece bilgi
kaynağıdır uygulamanıza bakın!"
@salihtahir: Ben seni kaybetmek için
sevmedim. Kendimdi kaybetmek istediğim..
@Ridvan__Yilmaz: Cemaat iman esaslarını
bire indiriyor, Allaha iman sadece.Rasulullahın
halk nazarındaki imajını zedelemeye çalışıyor
pic.twitter.com/3n98ykC05d

@Ridvan__Yilmaz: Türkiye, büyümeye ve
İslâm dünyasına umut olmaya başlayınca,
Amerika, İngiltere ve İsrail, Gülen Cemaati'ni
kullandı
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/YusufKaplan/isl
%
C3%A2m-dunyasinin-umutlarini-sondurmenin
-bedelini-odeyebilecek-misiniz/50353 …
@TuhafAmaGercek: Diş fırçasının bir telinin,
taramalı elektron mikroskobu ile bakılmış
hali...diş fırçanızı sık sık değiştirin...
pic.twitter.com/ORqwdTVYl6

ŞİRK KÜFÜR NİFAK OLMASA ALEMLER
OLMAZDI. (1/7)
İnsan kelimesiyle kast edilen varlık melektir!
Çünkü yeryüzünde insan, yani halife ,
varolmadan evvel yaşayanlar insansı türüydü.
Bu insansılar da, insanlığın açığa çıkmadığı en
gelişmiş hayvanlardı.
Ne zaman ki bu en gelişmiş hayvanın beyni,
insan diye işaret edilen Allah isimlerinin
mânasının açığa çıkışı olan melekiyeti zâhire
çıkartacak özelliğe ulaştı, işte o zaman insan
adını aldı! İnsansı, en gelişmiş hayvan!
Hayvanı natık. Konuşan hayvan.
İnsan ise, melek. Yani Allah'ın isimlerinin
mânâlarının farkındalığı içinde olan!
Melek kelimesiyle anlatılan varlık, esma
farkındalığıyla hayatını sürdüren demek.
Onun için bu melekler 'biz seni hamdınla tespih
etmiyormuyuz' diye vurgulanıyor Kuran'da.
Yani biz, sendeki mânaların açığa çıkışının
sana ait olduğunu bilir bir biçimde bir eylem bir
uygulama içinde değilmiyiz? Diyor.
İşte insan, Allah isimlerinin mânasıyla var olan
bir mâna varlık.
Yani melek olduğunu hissedip hayvani
özelliklerden öte, hayvani özelliklerden

arınmış, hayvani özelliklerle kayıtlı olmayan bir
biçimde yaşamaya başladığı zaman kendinde
Veli isminin mânası açığa çıkar!
İnsan azdır yeryüzünde. Çünkü yaşam
hayvaniyet üzerine kurulmuştur.
Hayvan dendiği zaman, şuursuz hayvan
yoktur. Fakat şuur açığa çıkmaz.
Bütün hayvanlar bilinçli yaşar.
Şuur açığa çıkarsa insan olur!
Bütün hayvanlarda bilinç vardır.
Her hayvanda ben kavramı vardır. Benine
dönük yaşar her hayvan.
Ben hayvani bir özelliktir. İnsani bir özellik
değildir. İnsani özellik şuurun ifadesidir ki, şuur
esma farkındalığının açığa çıkışıdır.
Esma farkındalığı dediğin zaman, bunun içine
alîm isminin mânası girer, bâsir isminin mânası
girer, hâkim isminin manası girer, semi isminin
mânası girer. Bu isimlerin mânasının şuurda
açığa çıkması demek, bu isimlerin mânasıyla
kendi kendini seyreden hakikatı ortaya çıkar.
Bu açığa çıkışada tanımlama sadedinde el Veli
isminin mânası açığa çıkıyor denir. El Veli ismi
tek başına bir isim değildir. Yani bu saydığım
isimlerin mânası açığa çıktığı zaman bu
isimlerin mânasının komplex olarak bir açığa
çıkışı tanımlama bâbında el veli ismi kullanılır!
Dünya ya gelmekten mûrat nedir? Dünya
nedir? Dünya kelime mânası itibarıyla en sefil
anlamındadır. Arapça olan dünya kelimesinin
karşılığı en sefil en aşşağı anlamınadır. En
sefil en aşşağı denmiştir Kur'an da, ve biz onu
en aşşağı indirdik aşşağıların aşşağına indirdik
derken Kur'an da... (devam edecek)
Üstad Ahmed Hulûsi

Rububiyet sırrını ifşa etmek küfürdür.
Ariflerden biri;”tevhidi açıkça dile getiren ve
vahdaniyet sırrını ifşa eden kişinin öldürülmesi
on kişiyi yaşatmaktan daha efdaldir!..”,

demiştir. Biri de şöyle demiştir: Rububiyetin bir
sırrı vardır ki , eğer bu sır açıklansa Nübüvvet
iptal olur. Nübüvvetin de bir sırrı vardır ; şayet
açıklanırsa ilim iptal olur. Allah’ı bilenlerin de
bir sırrı vardır; eğer bu sır açıklanırsa hükümler
iptal olur.
Muhiddin Arabî
(Risaleler)

“BİR HİNT MASALI“ Çok büyük ama aptal bir
kral sert zeminin ayağını acıttığını söyleyip tüm
krallığın sığır derisiyle kaplanmasını emretmiş.
Ancak, sarayın maskarası bu fikre
kahkahalarla güldü; o, bilge bir adamdı. Dedi
ki: “Kralın fikri en basitinden komik.” Kral çok
kızmıştı ve maskaraya dedi ki: “Bana daha iyi
bir seçenek göster, yoksa öldürüleceksin.”
Maskara, “Efendim küçük bir sığır derisi
parçasını kesip ayağınızı kaplayın,” dedi. Ve
ayakkabılar bu şekilde doğdu. Bütün dünyayı
sığır derisiyle kaplamaya gerek yok; sadece
ayağını kaplamak tüm dünyayı kaplar.
Bilgeliğin başlangıcı budur. ALINTI…

Hergün Yeni Bir Bilgi:
"Şimdiye dek astroloji üzerine ciddi bir çalışma
yapıp da astrolojiyi reddeden kimse
olmamıştır.” (Amerikalı astrolog ve Astroloji
Araştırma Derneği başkanı Nicholas de Vore,
Astroloji Ansiklopedisi, 1947.)

Salı günü boyunca Ay Terazi burcunda
ilerliyor. Denge ve huzur arayışında olacağımız
bir gündeyiz. Ay Türkiye astroloji haritasının 4.
evinde ilerliyor olacağından, daha ziyade iç
meseleler, güvenlik konuları, yapılar-konutlar-

binalar, topraklar, muhalefet partileriyle ve
hükümet karşıtı kişilerle ilgili temalar vurgu
kazanabilir. Astrolojik olarak evler ne
anlamlarıyla ilgili bilgi almak için bu konuyu
çizimlerle anlattığım videoyu izleyebilirsiniz.
http://www.astrolojitelevizyonu.com/evlerastroloji-ogreniyoruz-oner-doser/Gün
genelinde Ay’ın gergin açıları var. Özellikle
öğle sonrasındaki saatlerden itibaren Ay’ın
Uranüs ile karşıtlığı, ardından Jüpiter ile dik
açısı, ardından Plüton ile dik açısı etkin olacak.
Ardı ardına gelecek olan gergin açılar, gün
genelinde stres ve zorlanma işaretçisi. Saat
19:59’da Güneş’in Balık burcuna geçişiyle
birlikte biraz olsun yumuşuyoruz, streslerimiz
dağılmaya başlıyor.
Öner Döşer

İstanbul'da Mart'ın 4-5'ine kadar
yağışlı 2 ya da 3 gün var.
Bugünlerde ise ağaçlara çiçek
açtiran bahar söz konusu. Bugün
17-18 derece. Pazar ve pazartesi yağmur
olasılığı var, sıcaklık da düşer.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- Güneş Sistemi Nasıl Oluştu
- Ayın ikinci yarısında bizi neler bekliyor? Öner
Döşer ve Barış Özkırış Astroloji Televizyonu
için değerlendiriyor...
- Tüm iPhone Kullanıcılarının Bilmesi Gereken
15 Püf Noktası
- Nefes aldirmiyorlar ki

- Sizden Size
- www.okyanusum.com

