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@AhmedHulusi 

Religion is an offer & confirmation. The 
wise ones offer & continue living in the 

state of paradise, the ignorant, with ego, 

enforce & argue 

@haykavi 

Öner Döşer, Ahmed Hulusi'nin 
kitaplarının sergilendiği standda. 

Ücretsiz kitaplardan kendisine takdim 

edildi. http://t.co/vQy16jsVQk 

Ahmed Hulûsi tarafından retweetlendi 

@haykavi 
Kadınlar gününde CNR kitap fuarında 

Ahmed Hulusi'nin ücretsiz eserleri 

Kadınlarımızdan büyük ilgi gördü. 

http://t.co/cNuXd8agJg 

Ahmed Hulûsi tarafından retweetlendi 

                 

Boşluğa düşmek! 

“her an her şeyin olabileceğini” 

düşünebilmek..!! 

http://blog.milliyet.com.tr/bosluga-

dusmek--/Blog/?BlogNo=451954 … 

                 

Siber Alemden... 

@Gulmisalim 
Ben sevmenin tüm güzelliklerini 

yaşamak için Rabbimin yarattığıyım; sen 

de öyleysen ne mutlu! Kin öfke nefret 

cehenneminden azad ola herkes! 

@haykavi 
Ahmet Ümit,  Ahmed Hulusi'nin ücretsiz 

eserlerinin sergilendiği standımızı 

ziyaret edip kitaplarımızdan aldı CNR 

fuar http://t.co/PQ396suQqo 

Anla Artık tarafından retweetlendi 

http://t.co/vQy16jsVQk
http://t.co/cNuXd8agJg
http://blog.milliyet.com.tr/bosluga-dusmek--/Blog/?BlogNo=451954
http://blog.milliyet.com.tr/bosluga-dusmek--/Blog/?BlogNo=451954
http://t.co/PQ396suQqo


@CevdetAkbay 

Mücadele, Türkiye'yi şahlandıran 

Erdoğan ile, esir tutmaya çalışan yerli ve 

yabancı güçler arasında. Cemaat şer 

güçlerin taşeronu/tetikçisi. 

Anla Artık tarafından retweetlendi 

@sufafy  

Cennet ehli cennete girdiği vakit... 

http://t.co/rDnXoYYH1H 

@sufafy  

Akılcı olabilsek.. http://t.co/SpeuOd9u2s 

@sufafy  

Senle giden seyri süluk ehlini ben 

götürüyorum deme, imanı zayıf olanı al 

götür bir yere! 

@sufafy  

Aynı duyguyu paylaşanlar  

http://t.co/wk1omDTW8p 

@sufafy 
Tasdik etmek...  

http://t.co/GSvlBbWASL 

@sufafy 

Ağaçlardan ders almak...  

http://t.co/y6uAbF0Ywn 

@sufafy 

Sevgiyi tanıyabilmek için, önce insanın 

kendinde mevcut kin, nefret, dedikodu 

vs gibi düşük frekanslı oluşumlardan 

uzak durması gerekiyor. 

@sufafy 

Kalp kırmadan yaşamak..  

http://t.co/EKRAwF8dX8 

@sufafy 

Sevgide v sahiplenmede kıskançlık var.. 

@beyzazapsu 

Duyguyu kaldırırsan alttaki değer yargısı 

ve şartlanmalar tekrar o duyguyu üretir. 

Şartlanmaları  Tekillikte çözmek gerekir. 

http://t.co/rDnXoYYH1H
http://t.co/SpeuOd9u2s
http://t.co/wk1omDTW8p
http://t.co/GSvlBbWASL
http://t.co/y6uAbF0Ywn
http://t.co/EKRAwF8dX8


@beyzazapsu 

Sırat-ı Mustakiym senin olmadıgın yol 

demektir. Buda Vahdettir. 

@beyzazapsu 

Görme özelliği gözün beynimizdeki 

işlevselliği ile sınırlı değildir. 

@beyzazapsu 

HALIFE INSANDIR - ERKEK , 

KADIN http://t.co/xAj06D695P 

@beyzazapsu 

Kelimeler mana akışının odaklanarak 

yoğunlaşmış halidir. 

@beyzazapsu 

Etkin söz, Rahmandan izinli olan söz 

,muhatabına şefaattir. 

@AylinERK  

@zaibuaayan: #Everything about... 

  ~ #Rumi http://t.co/51QOz1RTGo 

@AylinERK   

@drnevzattarhan: İnsan kendini 

eğitmemişse iyiliği ve kazanımları 

kendinden bilmeye başlar... 

@haykavi 

Yıllar önce HBB TV de Ahmed Hulusi 

ile söyleşi yapan Hulki Cevizoğlu CNR 

kitap fuarında Ahmed Hulusinin 

kitabları ile http://t.co/xfwaOUtXNx 

@NurferNur  

Bizler Hakikatin hayali parçası değil, 

Kendine hayal perdesinden bakan 

Hakikatiz... 

Wei Wu Wei 

@NurferNur 
"Kim bize taş atarsa, güller saçılsın ona.  

Işığımı söndürmek isteyenin, Hakk (c.c) 

yandırsın ışığını!” 

Yunus Emre" 

http://t.co/xAj06D695P
http://t.co/51QOz1RTGo
http://t.co/xfwaOUtXNx


@NurferNur 

İnsanların ayıplarıyla meşgul olan, kendi 

ayıbını görmez. 

Hz. Ali" 

@intizarOfficial 

Tüm cvpların ve açıklamaların iflas 

ettiği anlarda kalbimin sesini 

dinliyorum..duyabilmek için 

@intizarOfficial 
bir rüyanın kahramanını arayıp 

tanımlamaya çalışan ...! Sen buna aşk mı 

diyorsun yazık çoook yazık.. 

@enisguller 

Yaşamak çok nadir rastlanan bir şeydir, 
çoğu insan sadece var olur. ~Oscar 

Wilde" 

@enisguller 

"Bu hayatta farklı ol! Değiş, geliş, 

keşfet, yüksel! Sonunda tek ol!" - Bob 

Marley" 

@londrali 

#Kişi ileride #eziyet çekeceği için 

korkuyorsa, şu #anda korkusundan ötürü 

eziyet çekmeye başlamış demektir 

Montaigne.  @sufafy @AhmedHulusi 

@birsenkalali1 

http://t.co/8UlvQTk35L 

@birsenkalali1 

http://t.co/nLcIcJ4U3s 

@sofi_Bir 

Ârif, teklif eder, geçer; huzurda cenneti 

yaşar. Gâfil, egosuyla zorlayıcıdır; kavga 

eder için için yanar! @AhmedHulusi 

@Elif_Safak 

Günlerden 8 Mart... Memleketimizde 

son 10 sene icinde kadın cinayetleri 

sizce ne kadar artmış olabilir? 

http://t.co/CI3Zuc5Hg3 

http://t.co/8UlvQTk35L
http://t.co/nLcIcJ4U3s
http://t.co/CI3Zuc5Hg3


@RoseRaleigh 

"Hayir islerinde acele edin." 

@HergunYeniBilg 

Almanya’da bir lise müdürü, her eğitim 

öğretim yılı başında öğretmenlerine şu 

mektubu gönderirmiş. 

http://t.co/B3oV1NZC 

@salihtahir 

Kıskançlık, içsel bütünlükten yoksun 

olduğumuzu gösterir. 

@erkanbalx 

Seküler  ve  spiritüel arasındaki sınırı 

zihin , bilinc  belirler. Anakronize  ve 

senkronize  olunan alan  ile  sistemde 

tanımlanırsınız.E.B 

@erkanbalx 

" ŞUUR ' SUN  ŞU ' UN ' A  DALMA , 

KUL OL Kİ SEN SENİ EFENDİ 

SANMA "  KİTAP ÖNERİ : " AKIL " 

RİCHARD M. RESTAK (AYLAK 

YAYINLARI) 

@emrahsakarya 

Yaşamadığın şeyi söylemenin sana ne 

yararı var? 

               ��� 
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RESULULLAH'A GERÇEKTEN 

İMANIN VARMI ???   (7/8)  

İşte bu dünyada pek çok insan kendini 

mümin zanneder. Şu an kendini mümin 

kabul eden aşşağı yukarı 1,5 milyara 

yakın insan var yeryüzünde? Ama bunun 

içinde iman ehli olanların sayısı, 

aklınızın almayacağı kadar az! 

En başta bir defa Allah'a değil Tanrı'ya 

iman ediyorlar! Bir kere şöyle bir kısmı 

külli kaldır Allah'a imanları yok. 

Hayallerinde şartlanmalardan toplumdan 
değer yargılarından gelen bir biçimde 

tanrı anlayışı var! 

http://t.co/B3oV1NZC


İkinci bir kısmı külli, Ahlâkı din kabul 

edenler!? Ben iyi ahlaklıyım öyleyse 

cennete gidicem? Yani dini hiç 

anlamamış. Dinin ne getirdiğini 

Resulullah'ın ne getirdiğini Kuran'ın ne 
istediğini hiç anlamamış.  

Kabede okuyorsunuz masal gibi 

dinliyorsunuz. Kabede falanca gitmişte 

rüya görmüş bu sene haçta 5 kişinin 

haccı kabul olmuş. Efendim öbür zat 

görmüş 8 kişinin haccı kabul oldu. 2 

milyon 3 milyon insan toplanıyor oraya. 

Ben bugüne kadar hiç 3 kişi 5 kişi kabul 

oldu demedim. Duyduklarımızı 

konuşuyoruz.  
ResulALLAH diyorsun. Allah'ın irsal 

oluşu. Allah'ın irsal olduğu mahal. Yani 

Allah ismiyle işaret edilen mânânın, 

açığa çıktığı mahal! 

Eğer sen bu kavramla hz.Muhammede 

yönelip bunu onda fark edemiyorsan, 

daha Resulullah'a imanın yok! 

İman kelimeye değildir. Kelimenin işaret 

ettiği kavramadır! 

Ama biz bunu da tersine çevirmişiz, 

kelimeye imanı dönüştürmüşüz.  

Ve kavramı kaldırmışız ortadan! 

Sen günün kaç saatinde hadisleri veya 

ayetleri tefekkür ediyorsun?  

Bunların neleri sana açmak istediğini 

fark ediyorsun? Bunu sor kendine. İşte 

Resulullah'a olan imanında bu kadar!  

Elleziyne yezkürunAllâhe kıyâmen ve 

ku'ûden ve alâ cünubihim ve 

yetefekkerune fiy halkıs Semavati vel 

Ard. (3-191) 

O iman ehli, ayaktaykende, otururkende, 

yanları üzere uzanmış haldeykende 

devamlı olarak Allah'ı  

Allah adıyla işaret edileni ve onun 

işlevini tefekkür ederler. Ve Allah'ın 
varlıkta açığa çıkış sistemini, yani 

madde ötesi ve madde boyutunda 

Allah'ın isimlerinin ne şekilde açığa 

çıkmakta olduğunu tefekkür ederler. 

Bu iman ehli. Ayaktayken otururken 

yatarken yoldayken diyor. Peki sen 



gününün kaç saatini veya kaç dakikasını 

bu konuya veriyorsun? 

Geri kalan süreçte de neyle meşkul 

olarak o saatleri dakikaları harcıyorsun?  

Sal iyi ahlaklı biriydi. Mümindi. 
Kimseye kötülük etmezdi. Yalan 

söylemezdi. Kimsenin malını gasp 

etmezdi. Herkeze elinden geldiğince 

yardım ederdi. Eğer bu hasletler, öbür 

tarafa geçtiğinde bir değer olsa kabre 

girdiği zaman kabir onu sıkmazdı. 

Demekki kabrin sıkmaması için başka 

birşey lazım! 

Bunu düşünmüyoruz işte. Diyorumya 

hani hadis okuyoruz ama aslında 

okumuyoruz. 

Üstad Ahmed Hulûsi  

(devam edecek) 

                    

GIYBET, BİR FİTNEDİR Kİ, 

ONU UYANDIRANA, DEVAM 

ETTİRENE ANCAK 

ALLAH’IN BELÂSINI İSTEYENLER 

DEVAM EDERLER! 

Gıybet bir fitnedir ki, onu uyandırana, 
devam ettirene, ancak Allah’ın belâsını 

isteyenler devam ederler!. 

Tek başınayken bunları bilmek önemli 

değildir; önemli olan, insanlarla ilişki ve 

iletişimde, bu imânın esaslarına göre 

yaşamaktır… 

Gönül alma etiketi altında yalan 

söylemek, aldatmak, kandırmak; 

dedikodu; gıybet yapmak imânla 

bağdaşmaz ve kişinin imânsız olarak 

ölmesine yol açar!. Hayatı namaz-oruç-
hacla geçse bile!… Zira bu yanlış fiîller, 

“ALLAH”ı inkâr düşüncesinden 

kaynaklanır ve imânsızlık sonucudur!. 

İyi düşünün… “ALLAH”a imân etmiş 

veya bunun ötesine geçmiş bir insanın 

dedikodu veya daha beteri gıybet 

yapması mümkün müdür? Yapıyorsa, o 

kişinin “Allah”a imânından şüphe etmek 

gerekir!.. Onun sözlerini ise ancak ancak 

anlayışı sınırlılar dinler!.. 
Dedikodu ve gıybet dinleyenler, ancak 

ahmaklardır!. 



İnsan ilim için yaratılmıştır; ilim dinler; 

ilim konuşur! 

İlmi olmayanın dedikodusu boldur! 

İmânı olmayanın gıybeti bitmez!. 

Gıybet ateşini, ancak imân suyu 
söndürür!. 

Gıybet bir fitnedir ki, onu uyandırana, 

devam ettirene, ancak Allah’ın belâsını 

isteyenler devam ederler!. 

Allah hepimize aklın yolundan, imânın 

gereğini yaşamak suretiyle; Allah 

rasulünün yolunda yürümeyi nasip etsin 

ve kolaylaştırsın. 

http://www.allahvesistemi.org/ahmedhul

usidekavramlar/kavramlar/fitne/index.ht
m 

                   ��� 

İbrahim aleyhisselâm ateşe atılırken 

herşeyden geçmiş olup, Allâh'dan 

başkasından hiçbir şey istemedi. Şöyle 
ki; İbrahim aleyhisselâm ateşe atılırken 

Allâh Cebrail aleyhisselâmı gönderdi. 

Cebrail aleyhisselâm da Hz. İbrahim'e 

yardıma geldiğini söyledi. İbrahim 

aleyhisselâm da: "Sende benim gibi bir 

mahluksun; sana ihtiyacım yoktur." dedi. 

Bunun üzerine Cebrail aleyhisselâm: 

"Allâh'dan iste" dedi. İbrahim 

aleyhisselâm ise: "Hâlimi görüp bilen 

Allâh'a hâlimi arz etmekten edep 

duyarım." dedi. 
Arif-i billâh olan kimse Allâh'a hacetini 

söylemekten haya eder. Çünkü Allâh'ın 

takdir ettiğini istemeden vereceğini bilir.  

-El-Hikemul Atâiye şerhi- 

                   ��� 

Pazar gününün ilk yarısında Ay İkizler 

burcunda ilerliyor. Bu demektir ki 

iletişim hızlı akacak ve pek çok şey 

öğreneceğiz. Ay ülkemiz astroloji 

haritasının 12. evinden geçiş 
yapacağından, gizli kapaklı işler, perde 

arkası oyunlar, bu türde işlerle uğraşan 

kişiler ve gruplar, kapalı yerler, 

hapishanelerdeki veya hastanelerdeki ya 

da bakımevlerindeki kişilerle veya 

olaylarla ilgili konular öne çıkabilir. Ay-

http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/fitne/index.htm
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/fitne/index.htm
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/fitne/index.htm


Mars üçgeninin etkin olacağı sabah 

saatlerinde güç, enerji ve efor gerektiren 

işlerimizi halledebiliriz. Sportif 

aktivitelere yönelebiliriz. Cesaret 

gerektiren girişimlerimizi aktif 
edebiliriz. 09:52’de bu açısının 

kesinleşmesinden sonra başkaca temel 

açısı kalmayacak olan Ay, Yengeç 

burcuna geçeceği 15:33 öncesinde 

İkizler burcundaki ilerlemesine açısız 

(boşlukta) devam ediyor. 15:33’te Ay 

Yengeç burcuna geçiyor. Vatan, millet, 

maddi ve manevi değerler, aile 

kavramlarının öne çıkacağı, duyguların 

dışa vurumunun aktif olacağı bir 
gündeyiz. Daha evvelce düzenlediğimiz 

bir workshop’u yineliyoruz bugün 

Astroloji Okulu salonumuzda. TC Yeşne 

Karaca Iren Gezegenler ve Esmaları 

konusunu tekrar anlatıyor. Daha evvelce 

kaçıranlara önemle duyurulur! 

http://www.astrolojiokulu.com/HD592_s

eminer--gezegenler-ve-esmalar.html 

Öner Döşer 

                   ���   

Istanbul'a cumaya kadar kis, gri 

gokyuzu, saganak yagis, soguk ve sert 

ruzgar var. Sicakliklar 6 - 8 derece 

araliginda. Sicakliklarin 12-13 

derecelere tekrar cikmasi gelecek hafta 

sonunu bulur.  
Havayı Koklayan Adam   

                    

2014 MART Ayı Yıldız Konumları ve 

Etkileri _Nuran Tuncel 

http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/

htm/martayi2014.html 

10 MART HAFTASI BURÇ 

YORUMLARI 

Barış Özkırış'ın hazırlayıp sunduğu 

haftalık burç yorumları için tıklayınız... 
http://www.astrolojitelevizyonu.com/tv/

haftaya-astrolojik-bakis/ 

Biyolojik Bedenle İlişkisi Kesilen Kişi 

Bir Daha Dünyaya Geri Gelemez.. 

http://okyanusum.com/ah/yazilar/biyoloj

http://www.astrolojiokulu.com/HD592_seminer--gezegenler-ve-esmalar.html
http://www.astrolojiokulu.com/HD592_seminer--gezegenler-ve-esmalar.html
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/martayi2014.html
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/martayi2014.html
http://www.astrolojitelevizyonu.com/tv/haftaya-astrolojik-bakis/
http://www.astrolojitelevizyonu.com/tv/haftaya-astrolojik-bakis/
http://okyanusum.com/ah/yazilar/biyolojik-bedenle-iliskisi-kesilen-kisi-bir-daha-dunyaya-geri-gelemez/


ik-bedenle-iliskisi-kesilen-kisi-bir-daha-

dunyaya-geri-gelemez/ 

Başbakan'ı yürekli gazetecilerin 

gazabından Allah korudu 

http://m.sabah.com.tr/Yazarlar/barlas/20

14/03/09/basbakani-yurekli-

gazetecilerin-gazabindan-allah-korudu 

Hafızayı güçlendiren 10 alıştırma 

http://m.haberturk.com/yasam/galeri/436

207-hafizayi-guclendiren-10-

alistirma#&ui-state=dialog 

Ölümden başka her derde şifa mucize!  

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

baska-her-derde-sifa-mucize-foto-

galerisi-31861.htm 

�Günün Şarkısı 

Selçuk Ural - Sorma (1983) - YouTube - 

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

paZPQ 

                  � � 

http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 
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