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BismillahirRahmanirRahıym 

                                                   

"Kim Allah rızası için bir mescid inşa 

ederse, Allah o kimse için cennette bir 

ev hazırlar."   

Hadis (Hadis-i Şerif | Müsned) 

                 

@AhmedHulusi: 

Yaz yağmuru bir anda başlar sağanak 

olarak ve çok kısa sürer. Kış yağışı 

hafiften başlar hava soğudukça buza, 

kara dönüşür uzun sürelidir! 

@AhmedHulusi: 

Büyük hesapların sonuçları da büyük 

olur. Ya büyük kazandırır ya da herşeyi 

kaybettirir! "Bunu düşünmemiştim"in 

telafisi olmaz. Ölüm yakın! 

@AhmedHulusi: 

Ne sevdiğimizin kıymetini bilip hakkını 

verdik; ne de rabbimizin hakkını verip 

sonsuz geleceğe hazırlandık Ölüm yakın 

pic.twitter.com/MMgXJU46VB 

@AhmedHulusi: 

Herbirimiz doğru veya yanlış yolda olan 

bildiklerimize selâmet ve hidayet, 

mağfiret dua edelim. Rahmetiyle bize 

merhamet basiret ihsan etsin 

@AhmedHulusi: 

La ilahe illallah inancında olan için 

iftira, yalan, gıybet Allah'tan belâ 

istemektir. Bunu yapanlar, hâl diliyle 

kendilerine beddua ederler 

@AhmedHulusi: 

Dünyaya, insanların başına geçip onları 

yönetmek, onlara efendilik taslamak için 

gelmedik! Âlim, ilmini paylaşır, işlevi 

biter. Zorlamaz! 

http://pic.twitter.com/MMgXJU46VB


@AhmedHulusi: 

Dünyada varoluşun iki hedefi vardır 

inanan için: ölümsüz olduğu için kendini 

bedenötesi yaşama hazırlamak, hakikati 

olan #Allah'ı tanımak. 

                 

AHMED HULUSİ YENİDEN İSLÂM 

DİNİ'Nİ SORGULAMAK 

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

41677/ahmed-hulusi-yeniden-

isl%EF%BF%BD%EF%BF%BDm-

dinini-sorgulamak.htm 

                ��� 

DUYGUSALLIK HER ZAMAN ÖN 

PLANDA 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/duygusal

lik-her-zaman-on-planda-47778 

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

her-zaman-on-

planda/Blog/?BlogNo=446375 

                 

Siber Alemden... 

 @sufafy  Jan 29 

Vahdet yaşamında; neden, niçin, nasıl? 

gibi sorular yok, sadece seyir vardır. 

Retweeted by GÜLMiSÂL 

@sufafy: 

"Bazen bitmek  bilmeyen dertler yağmur 

olup üstüne yağar. Ama unutma ki, 

rengarenk gökkuşağı yağmurdan sonra 

çıkar.    

Mevlana 

@sufafy: 

Derdi dünya oIanın, dünya kadar derdi 

vardır.  

Yunus Emre 

@sufafy: 

Eğer bir müminin kaIbini kırarsan hakka 

eyIediğin secde değiIdir.  
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Yunus Emre 

@sufafy: 

Kızmak icin sebep cok, kızmamak icin 

sebep yok. 

@sufafy: 

Dil seyrediyorum der, ancak vicdan 

bunu kabullenmez. 

@sufafy: 

İnsanların ahmak sınıfı, kendilerinin 

methedilmesinden hoşlananlarıdır. 

İmam Ahmed ibni Hanbel 

@sufafy: 

Çalıkuşundaki çelişki; muhataplarına 

müslüman diye hitap eden zatın 

(Kamuranın babası) Rakı içmesi. 

@AnlaArtk: 

yesterday never happened ,tomorrow 

never comes 

pic.twitter.com/kAWLqKB1cm 

@beyzazapsu: 

Al-U Imran : 54  

Mekr yaptılar ve karşılığını Allâh'tan 

mekr ile aldılar. Allâh mekr yapanların 

en hayırlısıdır. 

http://www.ahmedhulusi.org/kuran/003_

aliimran.htm … 

@beyzazapsu: 

"Önce gecenin zulmeti, sonra günün 

aydınlığı gelir! "  

@AhmedHulusi  

https://itunes.apple.com/tr/app/dosttan-

dosta/id445792406?mt=8 … 

@beyzazapsu: 

ADL :Uluhiyetinin sonucu olarak açığa 

çıkardığı her Esmâ özelliğinin yaratış 

amacına göre hakkını veren.Haksızlık 

etmekten münezzeh. A.H 

@beyzazapsu: 

Yaşadığımız evrendeki boyutlar genelde 

http://pic.twitter.com/kAWLqKB1cm
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insanların algıladığı gibi lineer değil, 

logaritmik bir şekilde değişiyor. 

http://www.youtube.com/watch?v=Rjbv

GiBfOC8&list=UUrTXEVPaG0eKS-

pcQw6wvXg … 

@AylinERK: 

Yeni Ay & Cumanın bereketi ile bir 

yöneliş.. 

Rabbim,... pic.twitter.com/iSGAphgES7 

@AylinERK: 

Beyinde... 

http://neurosciencenews.com/neural-

circuits-stress-anxiety-738/ … 

pic.twitter.com/KLjGfCWP07 

@DeepakChopra: 

Just as a wave is a movement of the 

whole ocean, you are the energy of the 

cosmos. Don't underestimate your 

power. 

@haykavi: 

http://tumkitaplar.org/find/default.asp?K

A=1&Sub=1&chk_BKD=&chk_TMK=

&chk_HPI=0&txtFind=cenan&cmb_Kit

aplar=0&SubID=1002#ggggittt … 

pic.twitter.com/otNOlam3Pg 

@haykavi: 

http://www.hayratvakfi.org/tr/hakkimizd

a/ahmed-husrev-altinbasak … 

pic.twitter.com/z3I19CHKSw 

@kundoco: 

KALICI MUTLULUK İÇİN 

Hepimiz gerçek mutluluğun formülünü 

arıyoruz.  

Bize hep şu mesajı veriyorlar: 

"Mutluluk... http://fb.me/2ENV8uCN0  

Retweeted by Sinem Ceceli 

@ncaki2007: 

Uyan!Yada dilersen uyanma ve kavgaya 

devamet ama bilki "gündüz rüyası kabus 

etabına" geçiriliyor olabiliriz! 

http://m.hurriyet.com.tr/Haber?id=25693
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604 … 

@sufafy 

@NurferNur: 

Neyi reddersen et, onu başka biryere 

koymak zorunda kalacaksın. Onu başka 

birisinin üzerine yansıtacaksın. Osho 

@BaykalPelin: 

@LifeLimits: The best & most beautiful 

things in life cannot be seen, not 

touched, but are felt in the heart. - Helen 

Keller 

@kolbasi_erhan: 

Hayat bir illizyon olabilir ama gerçek 

asla böyle değildir. 

@kolbasi_erhan: 

Beşeri sevgi, sevinç ve huzur ego nun 

derin halleridir. Onlar ikinci beyinden 

kaynaklanır. 

@birsenkalali1: 

Esma'dan oluşan hakikatının 

farkındalığına er{“Salât”ı(Namazı) 

yaşa)}... (Böylece de BEN'liğini-

EGONU) kurban et! @AhmedHulusi 

@SirlarEvrensel: 

Star Wars gercek oldu, BAsbakan 

Erdogan IZmir'e Dev Hologram 

goruntusuyle katildi 

http://www.businessinsider.com/turkish-

prime-minister-erdoan-hologram-2014-

1 … 

@hay_kader: 

Olacaksa kolaylaşır , aniden olur...Allah 

Allah nasılda çabuk oldu dersin.... 

@TarlaciSultan: 

Güneş patlaması yanında 

DÜNYAMIZIN büyüklüğü! Ne kadar da 

küççük!  

pic.twitter.com/aw1oYmJW9k 

@salihtahir: 

"İnsan karşısındakini eylemlerine 

bakarak yargılar. Ama kendisini niyetine 

http://www.businessinsider.com/turkish-prime-minister-erdoan-hologram-2014-1
http://www.businessinsider.com/turkish-prime-minister-erdoan-hologram-2014-1
http://www.businessinsider.com/turkish-prime-minister-erdoan-hologram-2014-1
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göre değerlendirir ve temize çıkarır." 

(via @RukiyeKarakose) 

               ��� 
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ALDIĞIN HER NEFESTE YENİ BİR 

AŞAMA YAPAMIYORSAN, ALMIŞ 

OLDUĞUN HER NEFES SENİN İÇİN 

BİR VEBALDİR!  (2/5) 

Şimdi bu aşamaya gelirken de Diyorsun 

ki, yaa ben bu göze göre bu maddeyi var 

görüyordum ama bu gözün ötesine 

geçtiğim zaman bu madde denen olay 

kalkıyor.  

Madde diye bir olay yok.  

Yani varlık kısacası bir hayal alemi 

altına giriyor!  

Esasında zaten bu atomsal yapı aslı 

itibarıyla bir elektromanyetik dalga 

kütlesi gibi değil mi? Biz bu 5 duyu 

dolayısı ile bunu maddeleşmiş haliyle 

değerlendirmiyormuyuz?  

İşte bunun benzeri gibi senin hissiyatın 

da müşahaden de bu görünen alem bir 

hayal hükmüne giriyor. Öyle bir hayal 

alemi hükmüne giriyor ki, tek bir varlık 

her an değişken bir hal alan bu tek varlık 

senin idrakında BASÎRETÎNDE.  

Artık bu tek varlık idrakında ve  

müşehadende birimsel varlıklara yer 

yok! 

İnsan hayvan Nebat dişi erkek vesaire 

gibi değerlendirmeleri yapacak nesneleri 

göremiyorsun idrakında tefekküründe.  

Varlık soyut bir tek varlık haline geliyor. 

Öyle bir soyut varlık ki, her an çeşitli 

renklere görünüşlere bürünen bir varlık! 

Eskiden bir bedene baktığın zaman ayrı 

ayrı hücreleri görürken şimdi artık bütün 

hücreler gözünün önünden kayboldu tek 

bir bedeni müşehade ediyorsun sanki.  

Ayrı ayrı nesnelerle birimlerle değil, tek 

bir varlıkla konuşmaya başlıyorsun. Tek 

bir varlığı görüyorsun tek bir varlıkla 

konuşuyorsun. "Sayısız dillerde konuşan 

tek bir varlık değil." TEK BİR DİLE 



SAHİP TEK BİR VARLIK. 

Senden gayrı sevdiğim yoktur diyorsun. 

Senden gayrı gördüğüm yoktur diyorsun. 

Senden gayrı işittiğim yoktur diyorsun.  

Neticede bütün bu varlıklar kayboldu bir 

o birde sen kaldın! 

Sadece ikimizin yaşadığı bir evren 

varlık. Bu varlıkta gayrımıza yer yoktur. 

Bir dünya kuruldu yanlız ikimiz için. 

Burada muhabbetin zirvesine doruğuna 

çıkıyorsun.  

Gözün sevdiğinden gayrını görmez 

oluyor. Onunla gülüyorsun onunla 

ağlıyorsun onunla yaşıyorsun. Ondan 

başka birşeyin yok. Yediğin o içtiğim o 

oturduğun o seyrettiğin o. Ve böyle bir 

yaşam o sevdiğin dilediğin sürece devam 

ediyor. Sonra sende öyle bir muhabbet 

taşması oluyor ki, o muhabbetin 

neticesinde diyorsun ki SADECE SEN 

VARSIN BEN YOKUM. 

Bir ölü beden denizin üstüne atıldığında 

dalgalar o bedende nasıl tasarruf eder bir 

o yana bir bu yana atarsa, o beden de 

denizin üzerinde nasıl bir dibe dalar bir 

üste çıkarsa  deniz ne isterse onu yaparsa 

o bedende, sende öylesine bir ölü 

teslimiyetinde kendini sevdiğinin 

kollarına bırakırsın.  

Artık sende ne bir istek var ne bir sevgi 

var ne bir hissediş var sevdiğinin kolları 

arasında olmak senin için en değerli ve 

yeterli olan birşey.  

Sende yok oldun. Ve o yok oluşunun 

neticesinde de tevhid-i Zat noktası 

dediğimiz varlığın tekliğine ulaşabilme 

noktasına geldin dayandın. 

Şayet bu dediğim son yok oluşu hissediş 

hali de gerçekleşir ise, işte YAŞARKEN 

ÖLMÜŞLERDEN OLURSUN! 

Yani fizik beden hareketsiz hale 

gelmeden evvel sen kendi varlığından 

soyunmuş kendi varlığından arınmış 

ölmeden evvel ölmüş olursun ki artık 

senin için ne madde ne dünya ne para ne 

karı ne koca ne akraba ne dost hiçbirşey 

kalmamıştır artık senin gözünde 

idrakında vs. Sen rabbına vasıl olmuş 

rabbına ermiş ve rabbını bulmakla da sen 



kendi nefsinin hakikatının aslını bulmuş 

olursun.  

Üstad Ahmed Hulûsi  

(devam edecek) 

                    

ÜZÜLME... 

Ayağına batan dikenler, aradığın gülün 

habercisidir. 

Hz. Mevlana 

                    

             

YAYDAN ÇIKAN OK GİBİ 

Bir kadın,komşularından birisi hakkında 

bir dedikoduyu yayıp duruyordu. 

Birkaç gün içinde 

bütün köy dedikoduyu duydu. 

Dedikodunun kurbanı, 

derinden yaralandı ve incindi. 

Dedikoducu kadın 

daha sonra yaptığından pişman oldu 

ve çok üzüldü. 

Hatasını nasıl tamir edebileceğini 

sormak için 

bilgeye gitti. 

"Pazara git."dedi bilge. 

"Bir tavuk al ve onu kestir. 

Eve dönerken tüylerini yol 

ve yol boyunca yere at." 

Nasihatın garipliğine şaşırsa da, 

denileni yaptı kadın. 

Ertesi gün 

bilge bu defa şu tavsiyede bulundu: 

"Şimdi git ve dün attığın bütün o tüyleri 

topla 

ve bana getir." 

Kadın aynı yolu izledi, 

ama umutsuzluk ve korku içinde gördü 

ki, 

rüzgar bütün tüyleri uçurup götürmüştü. 

Saatler süren arayışın sonunda 

elinde sadece birkaç tüyle dönebildi. 

"Görüyorsun." 

dedi yaşlı bilge. 

"Onları yere atmak mümkün, 

ama geri toplamak imkansız. 

Dedikodu da öyle. 

Dedikodu yapmak ne kadar kolaysa, 



dedikoduyla işlediğin hatayı 

telafi etmen de o kadar zordur." 

                   ��� 

2014 ŞUBAT Ayı Yıldız Konumları ve 

Etkileri 

Bu sene Şubat ayı kısa... 28 günlük 

dönemini sunuyor. Bu nedenle transit Ay 

bile her halini ortaya koyamıyor, 

YeniAy doğuşunu Mart ayına paslıyor. 

Ne olur ki denirse, tabii ki birşey olmaz. 

Belki denilebilir ki; bazı şeyler zirve 

yapabilir, doruk noktaya ulaşır, enerji 

fazla olur ancak yeni oluşumlar, 

başlangıçlar, ilk adımlar için  uygunbir 

zaman dilimi kabul edilemeyebilir... 

Astrolog Nuran Tuncel 

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

ubatayi2014.html 

                    

#HergunYeni Bilgi: 

" Çocuklarınıza zengin olmayı değil 

mutlu olmayı öğretin! Hayatları boyunca 

sahip oldukları şeylerin fiyatını değil de 

kıymetini bilsinler." 

                    ��� 

   

31 Ocak Cuma günü Jüpiter-Plüton 

karşıtlığı kesinleşiyor. Hafta başından 

itibaren etkin olacak ve hafta ortasından 

sonra etkisi iyice belirginleşecek bu 

karşıtlık, dünya genelinde din ve 

inançlar, etik ve ahlaki değerler, kültürel 

temalar, hukuksal konularda (Jüpiter) 

güç çekişmelerine ve büyük 

mücadelelere, finansal konularda da kriz 

yaratarak dönüşüme sebep olabilecek 

olaylara (Plüton) işaret edebilir. Bu 

konularda agresyonun ortaya çıkmasını 

kışkırtan, maniple eden güç odaklarının 

(Plüton), insanlık üzerinde oynanan 

oyunların (Plüton) aktif olacağı bir 

süreçteyiz. Uyanık olmamız gerekiyor! 

                       *** 

Cuma günü boyunca Ay Kova burcunda 

ilerliyor. Zihinsel ve entelektüel 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2014.html
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2014.html


konuların, özgürleşme ihtiyacının ön 

plana çıkacağı, yaratıcı düşüncelerin 

somutlaşma potansiyelinin aktifleşeceği 

bir gündeyiz. Ay ülkemiz astroloji 

haritasının 8. Evinde ilerleyeceğinden, 

ortaklaşa kazanımlar, vergi ve ödemeler, 

bankalar ve sigorta şirketleri, dış 

ödemelerle ilgili konular; günün ikinci 

yarısından sonra 9. Evinde 

ilerleyeceğinden eğitim, uluslararası 

ilişkiler, inançlar ev seyahatlerle ilgili 

temalar vurgu kazanabilir. Ay’ın Satürn 

ile dik açısının etkin olacağı öğle sonrası 

saatlerde ilerlemekte zorlanabilir, 

gecikmelerle ve engellerle 

karşılaşabiliriz. Ay-Mars üçgeninin etkin 

olacağı akşam saatlerinde enerjimiz 

yükseliyor ve engelleri daha rahat 

aşmaya başlıyoruz. Bu açının 

kesinleşmesinden sonra Ay boşluğa 

giriyor (18:44) ve günün geri kalanında 

Kova burcunda ve boşlukta ilerliyor. 

Gün boyunca etkin olacak Jüpiter-Plüton 

karşıtlığı inançlar ve idealler ya da 

hukuksal ve finansal konularda gerginlik 

ve çekişme işaretçisi olabilir. Bu açının 

etkileri hakkında daha fazla bilgi için 

yazımın giriş bölümünü okuyabilirsiniz. 

Saat 16:29’da Merkür Balık burcuna 

geçiyor ve gece saatlerinde Venüs direkt 

hareketine geçmek üzere durağanlaşıyor. 

Bu konular hakkında da bilgi edinmek 

için yazımın giriş bölümüne 

dönebilirsiniz. 

Öner DÖŞER 

                  ���           

İstanbul bugün de atkı bere istiyor. 

Sıcaklık 5 derece. Üzerine eklenen 

poyraz çifte üşütüyor. Cumaya 

yakışmıyor ama bugün güneş de yok. 

Güneş pazar günü kendini gösterir.  

Havayı Koklayan Adam 

                  ❄        

Neandertal genlerin mirası: Sigara 

tiryakiliği 

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

genlerin-mirasi-sigara-tiryakiligi/ 

http://okyanusum.com/haber/neandertal-genlerin-mirasi-sigara-tiryakiligi/
http://okyanusum.com/haber/neandertal-genlerin-mirasi-sigara-tiryakiligi/


Rasulullah Efendimizin unutulan 

sünnetleri 

http://www.sabah.com.tr/multimedya/gal

eri/yasam/peygamber-efendimizin-

unutulan-

sunnetleri?albumId=53383&tc=40&page

=2 

Etki-Tepki Mekanizması ve Doğum 

Haritamız 

http://www.astrolojiokulu.com/makale.p

hp?MID=3328 

Bir damla su ve pirinc tanesi 

http://www.haberturk.com/yazarlar/neva

-ciftcioglu-banes/916667-bir-damla-su-

ve-pirinc-tanesi 

37 asırdır sırrı çözülemiyor 

http://www.sabah.com.tr/fotohaber/duny

a/37-asirdir-sirri-cozulemiyor-

316859920493?albumId=53382&tc=8&

page=1 

�Günün Şarkısı 

"Nilüfer - Ara Sıra Bazı Bazı | Nostaljik 

Martılar"   

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

klnbhKG8&feature=youtube_gdata_play

er 

                  � � 

http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 

               •••••• 
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