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@AhmedHulusi 

One who can't grasp how the #brain 
currently creates the perception of matter 

cannot possibly understand #life after 

#death & bodiless life. 

@AhmedHulusi 

Güçlenen her birilerini, kullanmak üzere 
bekleyen daha güçlüler vardır. Güç için 

güçlüye sığınan köleliği seçmiştir. 

@AhmedHulusi 

Hırsın sonu köleliktir! Özgürlüğün yolu 

beklentisiz olmaktan geçer!  
Beklenti, kaybedeceğin kumar masasına 

oturmaktır! 

Hırs, borçlandırır! 

@AhmedHulusi 

#Kuran, "ululemre itaat" diyor.Peki kim 
bu "ululemr"? 

Cemaatlerin hocaları mı, tarikatların 

herbiri kutup gavs olan şeyhleri mi, 

Cbaşkanı mı 

@AhmedHulusi 
Çok "ululemr", yok "ululemr" demektir! 

"Ululemr=yönetici". "Sizden olan 

yönetici" kime göre?  

Düşünün! Bugün vicdan ululemr mi 

oluyor artık? 

                 

AHMED HULUSİ...PARAMPARÇA 

OLURDU 

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

42522/ahmed-hulusi...paramparca-

olurdu.html 

                 

Siber Alemden... 

@Ridvan__Yilmaz: 

cemaatin sinsice planları ve maşa oluşu 
hakkında son derece önemli analiz 

http://www.pressturk.com/dunya/haber/142522/ahmed-hulusi...paramparca-olurdu.html
http://www.pressturk.com/dunya/haber/142522/ahmed-hulusi...paramparca-olurdu.html
http://www.pressturk.com/dunya/haber/142522/ahmed-hulusi...paramparca-olurdu.html


http://t.co/iNA8G3aNjn 

Retweeted by Anla Artık 

@fatihtezcan: 

Seçim Provokasyonu Düğmesine 

Mehmet Baransu Bastı! 

3 Senelik Sahte Resmi Bugün Gibi 

Yayınladı! 

İşte Fitnenin Kapısı: 

http://t.co/0SCobAABnQ 

Retweeted by Anla Artık 

@sufafy 

Hz Ali bilgi edinilmesi hususunda bakın 

ne diyor?  

http://t.co/DFLLMctKE6 

@sufafy 

Vermeyince mabud,  neylesin sultan 

Mahmud!  

http://t.co/Z5RfoGejI9 

@sufafy 

Nokta-Nükte  

http://t.co/asHmFLAPId 

@sufafy 

ŞEKERLE İLGİLİ BİLGİLER  

(1) http://t.co/BqmeLw2hZH 

@sufafy 

Buğday elde edebilmek! 

http://t.co/DdS98t1ajz 

@sufafy 

Kıskanç olmamak! 

- http://t.co/WK4A9tVlHL 

@sufafy 

İNSANLARIN önlerine 

çözemeyecekleri değil, çözebilecek 

sorunları koymak gerekir. 

@sufafy 

Bir lider bugün için, bir toplumun 

etrafında toplandığı, basit bir özdesleşme 

konumunun/noktasının çok otesindedir. 

http://t.co/iNA8G3aNjn
http://t.co/0SCobAABnQ
http://t.co/DFLLMctKE6
http://t.co/Z5RfoGejI9
http://t.co/asHmFLAPId
http://t.co/BqmeLw2hZH
http://t.co/DdS98t1ajz
http://t.co/WK4A9tVlHL


@sufafy 

KAYBETME KORKUSU yaşayanlara 

tokat gibi bir cevap! 

http://t.co/qTNuynZV0c 

@newsoy: 

Alemlerin Rabbi olan ALLAH sever, 

kizar.. Varlikta tum esmasi ile "Fail" 

O'dur! 

Alemlerden Gani olan ALLAH 

“Ekber”dir. Hakkinda konusulmaz!. 

@AylinERK: 

HADİYD 57.20 

"İyi bilin ki, #dünya hayatı sadece 1 

oyundur,1eğlencedir..." 

#kuran 
@AhmedHulusi 

http://t.co/uwBtoQVD5s 

http://t.co/VIk7mhUq25 

@AylinERK: 

#Yüce Rabbimiz her #gece yakın 
semaya iner, gecenin #son üçte birinde... 

#Hadis http://t.co/Q6UHpYShHX 

@AylinERK: 

NİSA 4.59 

EY #İMAN EDENLER! 
#Allah'a #itaat edin, Rasul'e itaat edin, 

ve sizden Ulül Emr'e de... 

#kuran 

@AhmedHulusi http://t.co/Cudzzivt0o 

@beyzazapsu: 
Kaderin niyetlerinin bütünüdür . 

Düşünce ve niyetlerini takip et, nereye 

gidiyorsun anla.. 

@beyzazapsu: 

Yalanla iman aynı yerde durmaz. 

#Hadis 

@beyzazapsu: 

Şirk en büyük yalandır. 

@beyzazapsu: 

Yalan söylemek anlık bir olay değil bir 

bilinç problemidir. 

http://t.co/qTNuynZV0c
http://t.co/uwBtoQVD5s
http://t.co/VIk7mhUq25
http://t.co/Q6UHpYShHX
http://t.co/Cudzzivt0o


@beyzazapsu: 

Algılama algılayanın algısına göredir. 

Algılama hep değîştiğine göre , değişen 

şeye Allah denmez. 

@birsenkalali1: 

http://t.co/uRHW2BsxXI 

@birsenkalali1: 

Allah'ım senin,onların karşısına çıkmanı 

ister; onların şerlerinden sana sığınırız. 

Efendimiz Rasûlullah(as)ın bize öğrettiği 

duadır! 

@birsenkalali1: 

“Müftüler sana fetva verse bile sen yine 

de fetvanı kalbinden al.” 

Hadis 

@sinem_ceceli: 

Çok tatlisiniz :) @Sinemfann Arın'a özel 

şarkı hazırladık..Dinlemek ister misiniz? 

#MCFC  https://t.co/8wClYieGBy :) 

Sevgiler :) #Eğlenelim" 

@aynurtutgac: 

"@KitapAlintisi: "Yaşım ilerledikçe, 

insanların ne dediklerine daha az dikkat 

eder oldum; Yalnızca ne yaptıklarını 

izliyorum." - A. Carnegie 

               ��� 
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YORUMSUZ YAŞAMAK 

Yorumsuz yaşamayı öğreneceksiniz. 

Yorum yok. Kırılma darılma incinme 

yok. Kırılma darılma küsme varsa sizin 

tasavvufla hiçbir alakanız yok! 

Laf salatası yapıyorsunuz.  

Eğer herhangi birisine güceniyorsan 

darılıyorsan üzülüyorsan küsüyorsan sen 

tasavvufu bırak camiye git 5 vakit 

namazını kıl senede 1 ay orucunuda tut. 

Tuttum de. Tanrı beni cennetine koyacak 
elhamdüllah maşallah inşallah de geç git. 

Şu konuyu paylaşan kişiler olarak en 

http://t.co/uRHW2BsxXI
https://t.co/8wClYieGBy


azından belli şeyleri paylaşıyorsanız 

aranızda sevginin dışında birşey olması 

mümkün değil!!! 

Varsa oluyorsa o zaman benden 

uzaksınız uzaklığınızın sebebinide 
kendinizde arayın! 

Allah duğnunda. Yani Allah adıyla işaret 

edilen olmayan. Kendi veri tabanına 

göre yarattığın tanrı.  

Sen Allah'ı ne zaman düşünüp tarif 

etmeye kalkarsan bir tanrı yaratırsın! 

Neye göre? Çünkü kendi veri tabanına 

göre bir şey düşünüp tasavvur edip 

tahayyül edicen.  

İşte bu Allah duğnunda tanrı edinmek. 
Sonsuz sınırsız, zaman ve mekan 

kavramı olmayan, kendisinin dışı veya 

içi diye birşey sözkonusu olmayan bir 

yapıyı sen düşünüp tasavvur etmeye 

başladığın zaman otomatikman 

yaratılmış bir tanrı çıkacak! 

Çünkü sen zamanı düşünüyorsun, 

mekanı düşünüyorsun, şekillendirmeyi 

düşünüyorsun.  

Senin zihninde açığa çıkan herşey bir 

şekille açığa çıkan bir hayal bir tasavvur 
vardır.  

Dolayısıyladır ki, Allah adıyla işaret 

edileni sen düşünmeye kalktığın anda 

kafanda bir tanrı yaratırsın.  

Senin şansın onu düşünmek değil, böyle 

birşey olduğunu algılayıp idrak edip 

kavrayıp kendini arındırmak. Kendini 

arındırabilirsen eğer sende o açığa çıkar.  

Sen o olamazsın. Ben o olacam diye bir 

yol yok!  
Senin yolun hiçliğe gider.  

Sen hiçliğe gittiğin zaman o hep olarak 

açığa çıkar! 

Ben'de O açığa çıksın diye düşünürsen? 

Olmaz böyle birşey! 

Senin tek şansın yok olduğunu, yoktan 

var olduğunu yok olduğunu bilmek. Her 

an varlıkta da herkezde de açığa çıkanın 

o olduğunu kabullenmek. 

Dilediği işleve göre dilediğini var 

ettiğini bilirsen, o zaman karşındakine 
niye böyle yapıyor demezsin. Çünkü o 

niye diye sorguladığın fiili ve davranışı 

ortaya koymak için zaten var!  



Fabrika buzdolabı olarak imal etmiş sen 

onu bulaşık makinesi olsun istiyorsun 

olmaz! 

Öyle olmasını istemen, cahillik ve 

gafletin açığa çıkması için senin 
varolduğunu gösterir.  

Dolayısı ile bunu anlarsan zaten o işlev 

için var oldu ve onu yapıyor dersin. O 

zaman ona ne kırılırsın ne de incinirsin! 

Yunusun, yaratılanı hoş gör yaratan dan 

ötürü sözünün altında yatan realite 

budur. O işlevi açığa çıkarmak için var 

olmuş! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

                    

İmam namazda “Amme” Sûresini okudu 

: 

Biz yeri bir döşek ve dağları da kazıklar 

yapmadık mı?.. 

(Nebe Sûresi, 6 ve 7. Âyetler) 

Âyetini okuyunca imamın okuyuşuyla 

ilgim kalmadı. Onun sesini duymaz 

oldum. Sözünü ettiğimiz Şeyhimiz Ebu 

Cafer’i gördüm. Şöyle diyordu: 

-Âlemin döşeği ve (sarsılmasına engel 
olan dağları) kazıkları müminlerdir. 

Müminlerin döşeği ve (sarsılmalarını 

engelleyen) kazıkları âriflerdir. 

Âriflerin döşekleri ve (sarsılmalarını 

engelleyen) kazıkları Nebi’lerdir. 

Nebilerin döşekleri ve (sarsılmalarını 

engelleyen) kazıkları Resullerdir. 

Bu arada yüce Allah’ın anlatmasını 

dilediği başka hakikatler de anlattı. 

Bu sırada yeniden imamı duymaya 

başladım: 
Konuşan doğruyu söyler.. İşte o kesin 

olarak gelecek gündür.. Âyetini 

okuyordu.  

Muhyiddin İbn Arabi  

"Rûhu'l Kuds" 

                    ��� 

Pazar gününün büyük çoğunluğunda 

Balık burcunda ilerleyen Ay, 

başkalarının ihtiyaçlarına her 

zamankinden daha fazla önem 



vereceğimiz bir günde olduğumuzu 

gösteriyor. Ülkemiz astroloji haritasının 

10. evi tetiklendiğinden, ülkemizin dış 

imajı ve yöneticileriyle ilgili konular 

gündemde önemli yer tutabilir. Sabah 
erken saatlerde etkin olacak Ay-Satürn 

üçgeni, ailevi ilişkiler açısından 

destekleyici etkiler içeriyor. Ailevi 

birlikteliğimizi pekiştirecek adımlar 

atmamızın fayda getireceğini gösteriyor. 

Ay-Venüs altmışlığının etkin olacağı 

öğle sonrasındaki saatlerde aşk ve 

ilişkilerden yana şansımız yerinde 

olacak. Sanatsal konulara zaman 

ayırabilir, estetik ve güzellikle ilgili 
alanlarda girişimler yapabiliriz (Terazi 

burcunda gerilemekte olan Mars’ı 

dikkate alarak tabii). 13:03’te boşluğa 

girecek olan Ay 17:39’da Koç burcuna 

geçinceye kadar boşlukta ve Balık 

burcunda devam ediyor ilerlemesine. 

Akşam saatlerinde Satürn geri hareketine 

dönmek üzere durağanlaşıyor. Gün 

boyunca etkin olacak Venüs-Mars 

karesi, gece saatlerinde kesinleşiyor. Bu 

konularda detaylı bilgi için yazımın 
girişindeki ilgili bölüme göz 

atabilirsiniz. 

                     

İstanbul 13-14 dereceyle bahar tadında, 

bahara bir de yağmur lazım. Öğleden 
sonrayla akşam arası yağış var. Arada 

sağanağa da döner. Pazartesi-salı güneş 

görülür, yalnızca pazartesi akşam 

yağışlı. Havayı Koklayan Adam   

                     

Gökyüzünde Bu Ay: MART 2014 / Öner 

Döşer ve Barış Özkırış yorumluyor… 

http://www.astrolojitelevizyonu.com/gok

yuzunde-bu-ay-mart-2014-oner-doser-

ve-baris-ozkiris-yorumluyor/ 

"How the Government Manipulates 

Your Thoughts Online | Big Brother 

Watch"  

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

WnGXAfabA&feature=youtube_gdata_

player 

http://www.astrolojitelevizyonu.com/gokyuzunde-bu-ay-mart-2014-oner-doser-ve-baris-ozkiris-yorumluyor/
http://www.astrolojitelevizyonu.com/gokyuzunde-bu-ay-mart-2014-oner-doser-ve-baris-ozkiris-yorumluyor/
http://www.astrolojitelevizyonu.com/gokyuzunde-bu-ay-mart-2014-oner-doser-ve-baris-ozkiris-yorumluyor/
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Holografik Evren Gercegi 

http://okyanusum.com/belgesel/holografi

k-evren-gercegi/ 

�Günün Şarkısı 

"Sami Yusuf - Supplication" 

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

Y9BoWmh0&feature=youtube_gdata_pl

ayer 

                  � � 

http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 
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