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@AhmedHulusi: 

Allah hepimize, insaf, hoşgörü, 

samimiyet, birbirimize sevgi ve 

karşılıksız paylaşım nasip etsin. Gıybet, 

iftira, ikiyüzlülükten korusun! 

20 Retweets 

@AhmedHulusi: 

"DUA VE ZİKİR" beyni geliştirmek, 

Allah'a yakin elde etmek için ne 

yapmalının cevabıdır sitemizde. Buradan 

ayrıca sorulara cevap veremem. 

33 Retweets 

@AhmedHulusi: 

Yaklaşık tüm sorularınızın cevapları 

http://ahmedhulusi.org  sitemizde 

okunabilir kitaplar veya yazılar halinde 

ya da dinlenebilir sesli. 

24 Retweets 

@AhmedHulusi: 

Neye neden nasıl iman edilmeli 

sorusunun cevabı sitemizde "AKIL VE 

İMAN" isimli kitabımızda, 

http://ahmedhulusi.org  adresinde. 

36 Retweets 

@AhmedHulusi: 

"Abdülkadir Geylanî'nin Risalei Gavsiye 

açıklaması" tasavvuf ve vahdet ehline 

hitabeder, sitemizde tamamı okunur; 

"bilincin arınışı" ile. 

44 Retweets 

@AhmedHulusi: 

Şeriat anlayışımızı merak eden "İNSAN 

VE SIRLARI"nı; 5 önde gelen şartı, 

"İSLAMIN TEMEL ESASLARINI"nı 

web sitemizden okuyarak öğrenebilir. 

53 Retweets 

@AhmedHulusi: 

Çok uzun yıllardır insanlara beklentisiz 

ve karşılıksız gerçekleri anlattım ama 

insanlar çıkarları uğruna kulak tıkadılar. 

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/


Şimdi gerçekler! 

87 Retweets 

@AhmedHulusi: 

Facebook ve Instagram'daki Ahmed 

Hulusi adına açılan hiçbir hesap bana ait 

değildir. Sosyal platformlarda sadece bu 

twitter hesabım vardır. 

88 Retweets 

@Gulmisalim: 

Dünyada, içimizdeki Güzel'i keşfetmek, 

Güzel'le güzelleşmek için varken; hem 

kendimizle kavgalıyız hem de 

çevremizdekilerle! Anlayabilsek! 

Retweeted by Ahmed Hulûsi 

206 Retweets 

@Gulmisalim: 

#Allah'ı dışında, ötesinde, yukarıda 

arayanlar sonsuzlukta kayboldular! İçe 

yönelenler ise, özlerinde buldular; "Velî" 

dedik! 

Retweeted by Ahmed Hulûsi 

218 Retweets 

                 

AHMED HULUSİ...NEREYE KADAR 

AKIL? 

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

yazisi_ahmed-hulusi...nereye-kadar-

akil_943.html 

AHMED HULUSİ...İSLÂM DİNİ 

"SİSTEM"İ AÇIKLIYOR 

http://www.pressturk.com/dunya/haber/1

42174/ahmed-

hulusi...isl%EF%BF%BD%EF%BF%B

Dm-dini-sistemi-acikliyor.html 

Ahmet Hulusi / Sigara Konusu 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/ahmet-

hulusi-sigara-konusu-50314 

                 

Siber Alemden... 

@AtasayKamer: 

“@sufafy: Az söz erin yüküdür, çok söz 

hayvan yüküdür. 

http://www.pressturk.com/gunun-yazisi_ahmed-hulusi...nereye-kadar-akil_943.html
http://www.pressturk.com/gunun-yazisi_ahmed-hulusi...nereye-kadar-akil_943.html
http://www.pressturk.com/gunun-yazisi_ahmed-hulusi...nereye-kadar-akil_943.html
http://www.pressturk.com/dunya/haber/142174/ahmed-hulusi...isl%EF%BF%BD%EF%BF%BDm-dini-sistemi-acikliyor.html
http://www.pressturk.com/dunya/haber/142174/ahmed-hulusi...isl%EF%BF%BD%EF%BF%BDm-dini-sistemi-acikliyor.html
http://www.pressturk.com/dunya/haber/142174/ahmed-hulusi...isl%EF%BF%BD%EF%BF%BDm-dini-sistemi-acikliyor.html
http://www.pressturk.com/dunya/haber/142174/ahmed-hulusi...isl%EF%BF%BD%EF%BF%BDm-dini-sistemi-acikliyor.html
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/ahmet-hulusi-sigara-konusu-50314
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/ahmet-hulusi-sigara-konusu-50314


Yunus Emre”op 

10 Retweets 

@RT_Erdogan: 

81 vilayet için yaptığımız yatırımların 

bedeli 676 milyar 700 milyon lira. İşte 

bu yatırımlar, yapılan hizmetler CHP ve 

MHP'yi çıldırtıyor. 

Retweeted by Atasay Kamer 

2056 Retweets 

@RT_Erdogan: 

Sizin karşınızda Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti var. Bu ülkeyi tankla, tüfekle, 

topla alamadılar; ses kayıtlarıyla mı 

alacaklar? 

Retweeted by Atasay Kamer 

1387 Retweets 

@Y_Akdogan: 

Kendi camiasına travma yaşatanların 

durumdan ders çıkarmak ve özeleştiri 

yapmak yerine daha saldırganlaşması 

sadece zararı büyütür 

Retweeted by Atasay Kamer 

149 Retweets 

@sufafy: 

Bir mü'mini küçük düşürecek, 

utandıracak şeyleri söyleme. Böyle 

söyleyenler cehennemin en şiddetli 

yerlerinde hapsolunurlar. 

Hadis 

86 Retweets 

@sufafy: 

Salih Velilerin isteği, Allah'u Tealanın 

istediğinden başka bir şey değildir. 

Şah-ı Nakşibend 

77 Retweets 

@sufafy: 

Dünyanın en güzel ritmi, onun senin için 

çarpan kalbidir.  

Bob Marley 

84 Retweets 

@sufafy: 

Bir İnsan-ı Kamilin hayal olarak 

dillendirdiği şeylerin hayal, gercek 



dediklerinin ise gerçek şeklinde kabul 

edilme zorunluluğu vardır. 

70 Retweets 

@sufafy: 

Evliya dilediğinde yastık altında nasil 

para bulur? 

76 Retweets 

@_gunesg: 

@sufafy Bu bir hokus pokus degil, 

Hak'kın dilemesinin yerine gelmesidir. 

@barisyelkenci: 

@sufafy evliyanin yastığı kuantum 

beyindir. Parayı bulması da  kuantum 

beyinde mevcut olan rezzak ismini 

dilediği anda ortaya koymasıdır 

@HamdiCenik: 

@sufafy Yâsın / 82: Bir şeyi irade 

ettiğinde, O’nun hükmü, ona “Kün = 

Ol!”dan (olmasını istemesinden) 

ibarettir!.. (O şey kolaylıkla) olur. 

@sufafy: 

Yumruğunu sıkmış bir insan sana sevgi 

ile yaklaşmaz! 

73 Retweets 

@sufafy: 

İyi kalpli insan, başkalarını haset 

ettirmemek için, kendisinde birkaç kusur 

bırakır.  

Benjamin Franklin 

42 Retweets 

@AylinERK: 

Hakiki Ben'i  bilmek saadet, unutmak ise 

kederdir. Sri Nisargadatta Maharaj 

@AylinERK: 

Çok boyutlu tekkare resim olan âlemiçre 

âlemler,tümüyle 1"holografik 

gerçekliktir! 

İLMİ SURET&HOLOGRAM 

@AhmedHulusi 

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

am.htm#ixzz2tnBqGXum …  

11 Retweets 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/hologram.htm#ixzz2tnBqGXum
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/hologram.htm#ixzz2tnBqGXum


@AylinERK: 

Bilen & bilinen #BİR. Eckhart Tolle  

HU,İlminde İlmiyle İlmini seyretmiştir... 

@AhmedHulusi 

pic.twitter.com/jjeh0K9Iz0 

11 Retweets 

@beyzazapsu: 

Bilinç kişiliği, devamlılığı, ahireti olan 

yapıdır. 

20 Retweets 

@beyzazapsu: 

Kuran'ın Ruhunu anlayabilmek için 

beynin Teklik bilgisine ikna olması 

gerekir. 

21 Retweets 

@beyzazapsu: 

Sınırsız ve sonsuzu algılama kapasitesi 

göreceli akılda yoktur. #Akıl ancak 

#Allah'ın ne olmadığını anlar. Iste 

burada #iman devreye girer 

49 Retweets 

@Elif_Safak: 

Akıl kolay kolay yıkılmaz. Aşk ise 

kendini yıpratır. Halbuki hazineler, 

yıkıntılar arasında olur. Ne varsa harap 

bir kalpte var. (Aşk) 

360 Retweets 

@GeErgen: 

Güneşten haberi olmayan buzun kendini 

bişey sanması gibi.... �☉ 

http://instagram.com/p/km10A9KCMj/  

87 Retweets 

@NurferNur: 

Mutsuzluğumuz.beklentilerimiz 

olmasın? 

@NurferNur: 

Gerçergi bilmeyenler.arasında gerçeği 

bilerek yaşayanlara ne mutlu çunku.onlar 

dünyayi.değisterecekler Hz Isa 

@EfeoluMustafa: 

İHLAS (Samimiyet)  , Allahadır, 

http://pic.twitter.com/jjeh0K9Iz0
http://instagram.com/p/km10A9KCMj/
http://dünyayi.de/


Özünedir, Kendinedir, egoya değil . 

Y.K 

@birsenkalali1: 

Uygulamalar sürdürülebilir olmalıdır; 

aksi taktirde bıkkınlık ve yorgunluk 

getirir! 

@DeepakChopra: 

Instead of thinking outside the box, get 

rid of the box. 

@kolbasi_erhan: 

Kârlı olan, dünyayı âhıretle 

değiştirendir. 

Hz. Ali (R.A.) 

16 Retweets 

@fkoru: 

Övgüye lâyık iki mücadele adamı: Aziz 

Yıldırım ve Tayyip Erdoğan: Fehmi 

KORU http://bit.ly/1dJGlwv  

@SEmreArslanturk: 

Kimseden, varoluş gayesinin ötesini 

bekleme! Aksi takdirde çok üzülürsün! 

@AhmedHulusi 

@SEmreArslanturk: 

#Renk denize aittir, #damlanın özelliği 

renksizliğidir. @AhmedHulusi 

@esin_tezer: 

"#Yaşam kendisini #sevgiyle #ifade 

eder. #Yaşamın #akışı #sevgi 

#okyanusundan gelen bir #dalgadır. 

@MaharishiYogi 

pic.twitter.com/Vb2drneMfM 

@HepSahika: 

Bir kelebektim, aşka uçan  

Kanatlarım yandı  

Ben yandım  

Geriye AŞK kaldı…   

Şahika / Yeni kitaptan 

pic.twitter.com/IdsFfcNgUa 

118 Retweets 

@HzMuhammedSAS_: 

Allah'ın zikri dışında kelâmı çok 

http://bit.ly/1dJGlwv
http://pic.twitter.com/Vb2drneMfM
http://pic.twitter.com/IdsFfcNgUa


yapmayın. 

Zîrâ, Allah'ın zikri dışında çok kelâm, 

kalbe kasvet (katılık) verir. 

#hadis (Tirmizi, 2413) 

@anqelleqna: 

"Benim Kâbem insandır." 

Hacı Bektaş-ı Veli 

@WomenOfHistory: 

NEVER make permanent decisions on 

temporary feelings. 

160 Retweets 

@salihtahir: 

Kendini tanımayan kişi, yanlış yapar 

yanlış işi.. 

@salihtahir: 

“Sıradan hayatlar içinde ne zormuş 

kendin olmak, ne zormuş özgür olmak..” 

Doğru söze ne denir? 

http://youtu.be/cmtS6X5S82c  (via 

@harikahuygur) 

@WomenOfHistory: 

Do everything in love. 

@Oprah_World: 

If you dont start appreciating what's right 

in front of you, you might lose it. 

               ��� 
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ŞİRK KÜFÜR NİFAK OLMASA 

ALEMLER OLMAZDI. (3/7) 

İblis için böyle bir vasıf böyle bir 

tanımlama yok. İbliste esma 

terkiplerinden bir esma terkibidir. Ama 

cin sınıfındandır. Vede esmanın tamamı 

ona talim edilmemiştir! 

Onun içindir ki kendisindeki iblis ismi 

verilmesine sebep olan telbis olayının 

yani iki olayda iki doğruyu birbirine 

karıştırıp yanlışa karar verme 

hali(iltibas) kendisinde açığa çıkmıştır. 

http://youtu.be/cmtS6X5S82c


Şimdi eğer sen hayvaniyetinin gereğini 

düşünerek, hayvaniyetinin gereğine 

dönük birşekilde yaşıyorsan, bu amaçla 

yaratılmışsındır, insaniyetinin gereğide 

senden açığa çıkmaz.  

İşte insaniyetini yaşayamıyanın hali 

küfürdür şirktir nifaktır. 

Küfürdür, kendindeki insani hakikatı 

inkar ediyordur. 

Şirktir, kendini o hakikatından ayrı bir 

varlık olarak düşünüp bir o birde ben 

noktasını yaşıyor.  

Nifak içinde münafıklık içindedir, ben 

ona inanıyorum diyor, ama aksini 

yaşıyor.  

Şimdi bizim yaptığımız yanlışlardan bir 

tanesi, kelimeleri konuşarak kelimelerin 

ifade etmek istediği kavramlardan uzak 

düşmemiz.  

Konuşmada esas amaç olay, 

kavramlardır. Kelimeler kavramlara 

işaret eder. İsimler kavramlara işaret 

eder. Biz kavramları düşünüp 

sorgulamadan kelimelerle geçiştirirsek 

olayı, o zaman hiçbirşey anlayamayız!  

Konuları anlamamamızın sebebi, 

kavramların üstünde durmayıp, 

kelimeleri tekrar ederek yaşamamızdır.  

Namaz kılıyormusun?  

kılıyorum Elhamdüllah!?   

5 vakit kılıyormusun?  

5 vakit kılıyorum!  

Nedir burdaki konuşma? 

Namaz kılmak. Nedir namaz kılmak diye 

sor, işte durdum uydum imama, efendim 

Allahu ekber derim ondan sonra 

süphanekeyi okurum fatihayı okurum 

sonra tesbihatı yaparım yatarım kalkarım 

namazımı kılarım!? 

Namaz bu değil ki. Veyahutta senin 

Türkçe'de söylediğin gibi namaz bu.  

Ama Kur'an bunu istemiyor senden! 

Kur'an sâlat'tan söz ediyor.  

Sâlat yöneliştir. Yöneliş neye yöneliş? 

Hakikatına yöneliş. Hakikatın olan esma 

mertebesine yöneliş. Bedensellik 

kavramından çıkıp, dünyandan çıkıp, 

dünyadan çıkıp esma mertebesinde 

kendini bulup hissetmektir yaşamaktır! 

Sâlat budur. Bunu yaşamak için 



besmeleyi hatırlarsın bunu yaşamak için 

süphanekeyi okursun. Bunu yaşamak 

için fatihayı okursun. Bunu yaşamak için 

diğerlerini okursun... 

Bunları eğer düşünüp tefekkür edersen o 

fiiller içinde, işte o sâlat olur.  

Sende eğer bu yoksa?  

Bu Tanrı'na namaz kılman demektir.  

Bir tür jimnastik hareketidir. 

Senden istenen bu değildir.  

Senden istenen sâlattır! 

Ahirette sâlat yok. Ahirette oruç yok. 

Dünya da var. Niye? Çünkü dünyada 

kendini dünya boyutunda bulmuşsun, ve 

burda kendi hakikatına yönelmen söz 

konusu. Kendi hakikatında esma 

mertebesini bulup hissetmen söz konusu. 

Bunu dünyadayken yapacaksın. Öbür 

boyuta geçtikten sonra, ahirete geçtikten 

sonra, zaten orda hayvani boyut kalmadı. 

Hayvaniyet kalmadı. Orda keşfi şak 

oldu, kendi hakikatını burda namazla 

değil, sâlatla ile yaşayıp hissettiğin esma 

mertebesini orda keşfi şak ile müşehade 

ettin.  

Bunu hissettin yaşadın, yaşadığın içinde 

ahirette artık bir daha sâlat diye birşey 

yaşayacağın yok. Böyle bir olaya böyle 

bir işleve böyle bir uygulamaya yer yok.  

Üstad Ahmed Hulûsi  

(devam edecek) 

                    

Başkasının parasını cebinden almada 

tasarruf sahibi velî ile bir hırsız 

arasındaki fark, aradaki 

hicaptır(utanma). Tasarruf sahibi velî, 

rabbini müşahade eder, baskasının 

parasını almak konusunda ilahi emirle 

hareket eder. Nitekim Kur'an'da Musa ile 

Hızır olayından söz edilirken, yıkılmak 

üzere bulunan duvarı doğrultan, gemiyi 

delen ve masum bir çocuğu boğazlayan 

Hızırın bu davranışları Musa a.s 

tarafından yadırganmıştı. Bunun üzerine 

Hızır a.s ona: "ben bunu kendi 

reyimle(düşünce-görüş-fikir) yapmadım. 

İlahi buyruk üzerine hareket ettim. Diye 

cevap vermişti. İşte bunun gibi, tasarruf 



sahibi bir velî ancak ilahi emirle hareket 

eder ve baskasının cebindeki parayı 

çeker. Kendi reyiyle hareket etmez. 

Onunla ilahi emir arasında perde yoktur. 

Hırsız ise perde arkasında kalmıştır. 

Hareketi nefsinden yanadır...  

Abdülaziz Debbağ Hz. 

                     

Haddini aşmamak, kalp kırmamaktır 

edep..  

Dedikodudan, haksızlıktan ve ithamdan 

uzak durmaktır edep.. Eyvallah kelimesi 

üzerine kafa yormaktır..  

Bilmediğin konuda susmak,  

bildiğin konuda ahkâm kesmemektir 

edep..  

İnsan ayrımı yapmamaktır..  

Aşırılığa gitmemektir.. ‘ 

Elif Şafak 

                    ��� 

 

Hergün Yeni Bir Bilgi: 

"19. yüzyılda siyahi insanların acı 

çektiğine inanılmadığı için, onların 

ameliyatlarında anestezi 

kullanılmıyordu." 

                    ��� 

Perşembe henüz Terazi burcunda ve 

boşlukta ilerleyen Ay, sabaha karşı 

05:32’de Akrep burcuna geçiyor. Yön 

kazanırken ve karar verirken duygusal 

davranabileceğimiz, sezgilerimizin ön 

plana çıkacağı bir gündeyiz. Ay ülkemiz 

astroloji haritasının 5. evinde ilerlemekte 

olacağından, çocuklar ve gençler, 

sanatçılar ve sporcular, sanatsal ve 

sportif aktiviteler, takımlar, taraftarlar, 

eğlenceli aktiviteler ve mekanlarla, 

gençlerin ve çocukların vakit geçirdiği 

eğlenceli mekanlarla ilgili konular, 



hobiler, aşk ve cinsellikle ilgili temalar 

öne çıkabilir. Güne başlarken etkin 

olacak Ay-Güneş yüzyirmilik açısı, 

kadın-erkek ilişkilerinde güzel 

gelişmeler yakalayabileceğimizi 

gösteriyor. Önemli ve etkin pozisyonda 

bulunan kişilerle bir araya gelmek, 

yardım istemek ya da talepte bulunmak, 

iş toplantıları ya da önemli toplantılar 

için sabah saatlerini kullanabiliriz. Ay-

Neptün üçgeninin etkinleşeceği öğle 

sonrasındaki saatlerde daha rahat ve 

pürüzsüz ilerleyebiliriz. Olayların 

akışına göre esner ve akışla bir olursak, 

daha da rahat ilerleyeceğiz. Ruhsal ve 

manevi temalara yönelmek, artistik ve 

sanatsal konularla ilgilenmek, 

meditasyon benzeri gevşetici ve ruhu 

doyurucu çalışmalar yapmak açısından 

güzel bir gündeyiz! Gece saatlerinde 

etkinleşen Ay-Jüpiter üçgeni, olumlu ve 

geliştirici etkileri daha da arttırıyor. Bu 

güzel günü ve geceyi iyi 

değerlendirebiliriz. 

Öner Döşer 

                    ��� 

İstanbul'da ayaz değil, sıcak hava 

nedeniyle oluşan sis yavaş yavaş ortadan 

kalkıyor ama halen trafiği 

etkileyebiliyor. Gün bol güneşli, 17 

derece. Yarın, öbür gün bulutlanır, pazar 

zayıf yağış alır.  

Havayı Koklayan Adam  

                     

ABD savaşta ‘lazer’ dönemi başlatıyor  

http://okyanusum.com/haber/abd-

savasta-lazer-donemi-baslatiyor/ 

OLAYI NASIL TEZGAHLADILAR! 

http://www.internethaber.com/ayakkabi-

kutusundaki-para-gercegi...-15617y.htm   

Salam ve sosis tüketmek sağlığınız için 

tehlikeli 

http://www.sabah.com.tr/Saglik/2014/02

/20/salam-ve-sosis-tuketmek-sagliginiz-

icin-tehlikeli 

http://okyanusum.com/haber/abd-savasta-lazer-donemi-baslatiyor/
http://okyanusum.com/haber/abd-savasta-lazer-donemi-baslatiyor/
http://www.internethaber.com/ayakkabi-kutusundaki-para-gercegi...-15617y.htm
http://www.internethaber.com/ayakkabi-kutusundaki-para-gercegi...-15617y.htm
http://www.sabah.com.tr/Saglik/2014/02/20/salam-ve-sosis-tuketmek-sagliginiz-icin-tehlikeli
http://www.sabah.com.tr/Saglik/2014/02/20/salam-ve-sosis-tuketmek-sagliginiz-icin-tehlikeli
http://www.sabah.com.tr/Saglik/2014/02/20/salam-ve-sosis-tuketmek-sagliginiz-icin-tehlikeli


Dünyaca ünlü markaların logolarının 

anlamları 

http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridet

ay.aspx?cid=79400&rid=2 

�Günün Şarkısı 

Sen beni öldürüyorsun-Nazan Öncel 

http://m.youtube.com/watch?v=HOsopX

dyfpY 

                  � � 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/s

ubatayi2014.html 

http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 

               •••••• 
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