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BismillahirRahmanirRahıym 

@AhmedHulusi: Kâbir âleminde de, 

algılaman kadarıyla, sevdiklerinle ve #Allah ile 

olacaksın. Senin algıladığın kadarıyla benle 

gerçek ben arasındaki fark? 

@AhmedHulusi: Var sen hayâl 

dünyandakilerle, asla orijine ulaşmadan, kavga 

ederek, beklentilerle ömrünü harca!Basiret 

sahibi, "dilediğini yapanı" seyreder. 

@AhmedHulusi: Ben, asla "SENDEKİ BEN" 

değilim! Sen, asla, "BENDEKİ SEN" değilsin! 

Dünyandaki, hayal ettiğin ben, algılaman 

kadarından oluşmuş "ben"im. 

@AhmedHulusi: Nerede Algıladığın kadarıyla 

çevrendekiler, evren, Allah; nerede bunların 

gerçekleri! "Basiretler O'nu idrak etmez" âyeti 

bunu anlatır. 

@Gulmisalim: Gerçekten seven bırak 

sevdiğini aldatmayı, bir an yanından ayrı 

olmasına tahammül edemez! Sevgi ile 

beğeniyi veya hoşlanmayı karıştırmayalım 

Retweeted by Ahmed Hulûsi 

@AhmedHulusi: #Will works based on this 

program which explains the #verses. How will 

works & why its dependant on #knowledge: 

http://www.ahmedhulusi.org/en/articles/verses- 

from-the-quran.html … 

@AhmedHulusi: Ricâli Gayb denilen zevâtın 

reisi Gavs'tır. İki yardımcısı Kutbül Aktab ve 

Kutbül irşad'dır 3 ler denir. Aktabı erbaa 4 

kutubtur. Sonra 7ler 

@AhmedHulusi: 40'lar ve 212'ler ve 313'ler. 

Bu ana yürütme organıdır. Karar organı ise 

Divan'dır. Velayet mertebeleri "BİLİNCİN 

ARINIŞI" kitabımızda var 

http://www.ahmedhulusi.org/en/articles/verses-from-the-quran.html
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@AhmedHulusi: Tasavvufla ilgilenenler nefs 

mertebeleri, velayet, nübüvvet dahil ilgili 

konuları linkteki kitabımızda okur: 

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

pdf/bilincinarinisi.pdf … 

@AnlaArtk: BEN KENDİMDEKİ SENLE 

BERABERİM, SENDE SENDEKİ BENLE 

BERABERSİN! Nasıl mı? OKUyun: 

http://www.flasflas.com/detay/23357/ahmed-

hulusi 

'den-ozlu-sohbetler … Retweeted by Ahmed 

Hulûsi  

 

Ahmed Hulûsi´den ÖZ'lü sohbetler 

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

hulusiden-ozlu-sohbetler-48421 

http://blog.milliyet.com.tr/ahmed-hulusi-den- 

ozlu-sohbetler/Blog/?BlogNo=447176  

 

Siber Alemden... 

@sufafy: Gerçek sevgiyi tadan bir kimse, 

istese dahi sevdiğini satamaz. Ona ihanet 

edemez. O sadece sevmeye mahkumdur. 

@sufafy: Gerçek dost, ayıbını görüp nasîhat 

eden, gıyâbında seni koruyan ve seni 

kendisine tercîh edendir. Hz. Ali (R.A.) 

@sufafy: Emânete hıyânet etmemek, 

îmândandır, güler yüzlülük ihsândandır. Hz. Ali 

(R.A.) 

@sufafy: "Eskimiş fikirler paslanmış çivilere 

benzer, söküp atmak çok güçtür." Cenap 

Şahabettin 

@sufafy: "Eski acılara taze gözyaşı 

dökmeyin." Euripides 

@sufafy: "Aslında hiç bir şey iyi veya kötü 

değildir. Her şey bizim onlar hakkında 

düşündüğümüze bağlıdır." Shakespeare 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/bilincinarinisi.pdf
http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/bilincinarinisi.pdf
http://www.flasflas.com/detay/23357/ahmed-hulusi'den-ozlu-sohbetler
http://www.flasflas.com/detay/23357/ahmed-hulusi'den-ozlu-sohbetler
http://www.flasflas.com/detay/23357/ahmed-hulusi'den-ozlu-sohbetler
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/ahmed-hulusiden-ozlu-sohbetler-48421
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/ahmed-hulusiden-ozlu-sohbetler-48421
http://blog.milliyet.com.tr/ahmed-hulusi-den-ozlu-sohbetler/Blog/?BlogNo=447176
http://blog.milliyet.com.tr/ahmed-hulusi-den-ozlu-sohbetler/Blog/?BlogNo=447176


@AnlaArtk: 

http://www.newscientist.com/article/ 

mg22129540. 500-sugar-on-trial-what-you-

really 

-need-to-know.html#. Uu3n5fldXh4 … şekerin 

zararları new scientist dergisinin son sayısının 

kapağı oldu !!! pic.twitter.com/tQBCxKv9Px 

@newsoy: "Hikmet; Gafilin ilmi, Kudret; Arifin 

perdesidir. A.H. 

@AylinERK: Felix'in"Uzay"da sebest atlayışı.. 

http://video.ntvmsnbc.com/dunyaya-atlayisin-

yeni- 

goruntuleri-yayinlandi.html … Uzayı tanı,uzayı 

bil! @AhmedHulusi 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/uzay.htm#i 

xzz2s4LXHe4n …pic.twitter.com/2zXmNcmbCf 

@AylinERK: En'Am6-103Ebsar(görme-

değerlendirme organları)O'nu idrak edemez; 

O,ebsarı idrak 

eder(değerlendirir)!"HÛ";Latiyf'tir, Habiyr'dir. 

@AhmedHulusi 

@AylinERK: Gözden öze yönelebilenlere, 

gözden öze geçebilenlere.. "Evrensel Öz ve 

Özümüz" @AhmedHulusi 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/evrenseloz.ht

m … pic.twitter.com/x2jDfRymxs 

@beyzazapsu: "Bilinç kendi hakikatini 

algılayabildiği ölçüde kendi özünü tanır ve bu 

tanımanın sonu, hakikati olan "HİÇ"liğe çıkar!" 

@AhmedHulusi 

@beyzazapsu: Bir düğümki ne sen 

çözebilirsin ne ben 

Bizimki perde arkasında dedikodu 

bir indi mi perde, ne sen kalırsın, ne ben. Ömer 

Hayyam 

@mustafaceceli: Felix Baumgartner'ın 

atlayışı. Nefes kesici... 

http://www.huffingtonpost.com/2014/01/31/felix

http://www.newscientist.com/article/mg22129540.500-sugar-on-trial-what-you-really-need-to-know.html#.Uu3n5fldXh4
http://www.newscientist.com/article/mg22129540.500-sugar-on-trial-what-you-really-need-to-know.html#.Uu3n5fldXh4
http://www.newscientist.com/article/mg22129540.500-sugar-on-trial-what-you-really-need-to-know.html#.Uu3n5fldXh4
http://www.newscientist.com/article/mg22129540.500-sugar-on-trial-what-you-really-need-to-know.html#.Uu3n5fldXh4
http://sufizmveinsan.com/pic.twitter.com/tQBCxKv9Px
http://video.ntvmsnbc.com/dunyaya-atlayisin-yeni-goruntuleri-yayinlandi.html
http://video.ntvmsnbc.com/dunyaya-atlayisin-yeni-goruntuleri-yayinlandi.html
http://video.ntvmsnbc.com/dunyaya-atlayisin-yeni-goruntuleri-yayinlandi.html
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/uzay.htm#ixzz2s4LXHe4n
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/uzay.htm#ixzz2s4LXHe4n
http://sufizmveinsan.com/pic.twitter.com/2zXmNcmbCf
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/evrenseloz.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/evrenseloz.htm
http://sufizmveinsan.com/pic.twitter.com/x2jDfRymxs
http://www.huffingtonpost.com/2014/01/31/felix-baumgartner-new-edge-of-space-gopro-video_n_4703015.html?ir=Sports&utm_hp_ref=sports


- 

baumgartner-new-edge-of-space-gopro-video_ 

n_4703015.html?ir=Sports&utm_hp_ref=sports 

… 

@sinem_ceceli: ...yorumsuz seyir 

diyoruz...peki neyi? dışarda sandığımız kişi ve 

olayları mı..yoksa kendi zihnimizi, zihnimizde 

olanları mı??? 

@sinem_ceceli: Çok keyifle izledim...öneririm 

;) 

http://www.youtube.com/watch?v=9SI6lx2gI84 

… 

@GeErgen: Şartlanmanin tesiri altında 

kalmayan düşünce... A.Hulusi 

http://instagram.com/p/j3upLfqCGN/ 

@GeErgen: Hayat bazen över,söver, hatta 

bazen gömer yaşarken... 

@Adem_Gunes: Şartların zorluğu çocuğu 

yetenek, zorlaştırılan şartlar öfke sahibi eder. 

@zaramuzik: Geleceğin daha iyi göründüğü 

doyumsuz bir yaşama sahipseniz, "beklemek" 

alışkanlık olmuştur. Hep birşey beklersiniz. 

Oysa an'ı yaşamak lazım.. 

@zaramuzik: "Nasıl kapının önünü 

temizlemekten sorumluysan,ruhunu 

da,yaydığın enerjiyi de temiz tutmaktan 

sorumlusun.Kirletme dünyayı" Desek 

kendimize.. 

@haykavi: Eskiler "La mevcud", "La fail" diyor 

şimdiki ilim bunları nasıl dillendirdi, Ahmed 

HULUSİ ' den: 

http://www.flasflas.com/detay/23357/ahmed-

hulusi' 

den-ozlu-sohbetler … 
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@NurferNur: Hastalığın kendi içindedir; bunu 

görmezsin. İlacın da SeN dedir; farkında 

değilsin. Sen kendini küçük cisim mi sanırsın. 

@esin_tezer: "Allâhumme inniy es'eluke 

hubbeke ve hubbu men yuhıbbuke" #Zikir 

@AhmedHulusi @DUAveZikir 

pic.twitter.com/rCQeRcNdpB 

@ahmetdurul: Bir insanın başına gelebilecek 

en büyük felaket, ölüm meleği geldiğinde, 

yaşamamış olduğunun farkına varmasıdır 

@kolbasi_erhan: Sarhoş olmak için illaki içki 

kullanmak gerekmiyor, tekliğin seyri de bu 

sarhoslugun alasini verecektir 

@birsenkalali1: Allah Rasûlü; “Din nasihattır, 

samimiyettir” buyurdu. 

@GSaslos: pic.twitter.com/0of6muRB50 

@Saffet_eygi: En basit şey; insanın kendisini 

aldatmasıdır. Çünkü insan, istediği şeyin 

genellikle gerçek olduğuna inanır. Demestan 

@SEmreArslanturk: İçinden gelmeyeni, 

dışardan verilenin faydası olmaz.” Mevlâna 

@barisyelkenci: Gör ama görme 

Duy ama duyma 

Bil ama bilme 

İşte yaşam sırrı... 

@ncaki2007: Kusursuz olmaya çalışıyorsan 

bil ki sonunda kusursuz değil ama kesin 

huzursuz olursun. Kusursuzluk EGOnun 

talebidir. Sen RAZI ol,TESLİM ol 

@erinainayet: Bir günah işlediğinde hemen 

tevbe et. 

Gizli günaha gizlice, 

http://sufizmveinsan.com/pic.twitter.com/rCQeRcNdpB
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açık günaha açıkça tevbe et. 

Hz. Muhammed as. 

@lale_tuncel: "@gormelisin: Kaç küp şeker 

varmış Görmelisin! 

pic.twitter.com/aZPbkUkZHD" 

@drildiz: TASAVVUF NOTLARI* 4 (Ego, 

Spontan Düşünce) 

http://www.karadenizhaberpostasi.com/koseya

zilari/575/2728/adil-keskin-tasavvuf-notlari-4-

ego-spontan-dusunce.html … 

@twitburc: Hayatta hiçbir şey için üzülmeye 

değmez; unutma! Seni üzen bir şeyden artık 

sana hayır gelmez. #gününözeti  

 

ALDIĞIN HER NEFESTE YENİ BİR AŞAMA 

YAPAMIYORSAN, ALMIŞ OLDUĞUN HER 

NEFES SENİN İÇİN BİR VEBALDİR! (4/5) 

Sevdiğin birisinin yanına gideceğin zaman 

süslenirsin püslenirsin güzel kokular sürersin 

en güzel elbiseler giyersin üstündeki bütün 

kirlerden arınıp öyle gidersin sevdiğinin yanına. 

Sevdiğinin yanına onun sevdiği şekilde 

gitmeye dikkat edersin. Öyleyse hakkın 

huzuruna da onun dilediği şekilde dünyevi 

heves arzu ve isteklerden arınmış olarak. 

Kendi aslına hakikatına özüne yönelmiş olarak 

gidersen onun yanında yerini alırsın. Yok hala 

kendini bu madde beden kabul edip gunünü 

hala bu madde bedene dönük çalışmalarla 

değerlendiriyorsan, günün hala kendini ve 

çevrendekileri mahluk olarak görmenden 

doğan çalışmalarla tükenip gidiyorsa, yanında 

Rasûlullah olsa sana faydası olmaz! Çünkü 

Rasûlullaha da düşen bu hakikatı tebliği etmek 

bildirmekten başka birşey değil. Nitekim 

onunda kendi devrinde birçoğuna faydası 
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olmadı... (yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

‘İçimdeki kıpırdanışları dinliyorum. Bir şeylere 

açılmak, bir yerlere koşmak, dünyayı kavramak 

istiyorum. Dünyanın bize yaşatılandan, 

öğretilenden daha başka olduğunu seziyorum.’ 

Tezer Özlü 

 

İnsan vücudu, mucizelerle dolu bir makinedir. 

Şimdi okuyacağınız vücudunuzla ilgili 

gerçekler sizi neden bu şekilde yaratıldığımız 

konusunda merakta bırakacak. -Bilim 

adamlarına göre IQ'nuz ne kadar yüksekse o 

kadar çok rüya görürsünüz. -İnsan 

vücudundaki en büyük hücre yumurta hücresi, 

en küçük hücre ise sperm hücresidir. -Bir adım 

atmak için 200 kasınızı kullanırsınız. -Ortalama 

bir kadın ortalama bir adamdan 5 inc (12,5 cm) 

daha kısadır. -Ayak başparmağınızda iki kemik 

olmasına karşılık diğer dört parmağınızda üçer 

kemik bulunur. -Bir çift ayakta 250,000 terbezi 

vardır. -Tam dolu bir idrar kesesi aşağı yukarı 

bir beyzbol topu ebadındadır. -Mide asidiniz bir 

jileti eritebilecek güçtedir. -İnsan beyin hücresi 

5 takım Encyclopedia Britannica''''daki bilgileri 

alabilecek kapasitededir. -Yiyeceğin 

ağzınızdan midenize ulaşması yedi saniye 

sürer .. -Ortalama bir rüya 2-3 saniye sürer. -

Göğüsleri kılsız erkekler, kıllı erkeklerden daha 

fazla karaciğer sirozuna yakalanırlar. -

Döllenme anında, yaklaşık yarım saat tek bir 

hücre olarak yaşarsınız. -Her bir ayağınızda 

yaklaşık bir trilyon bakteri vardır. -

Vücudunuzun 30 dakikada saldığı ısı ile iki litre 

suyu kaynatabilirsiniz. -Diş minesi 

vücudunuzdaki en sert şeydir.. -Dişleriniz 

doğumunuzdan 6 ay önce (dişetlerinizin içinde) 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/aldiginhernefeste4.html


oluşmaya başlar. -Sevdiğiniz birine bakarken 

gözbebekleriniz genişler, nefret ettiğiniz birine 

bakarken de. -Sarışınlar, esmerlerden daha 

fazla saç teline sahiptir. -Burnunuzla 

başparmağınız aynı boydadır. Tam şu anda, 

eminim ki son maddeyi deniyorsun. .. :) 

 

2014 ŞUBAT Ayı Yıldız Konumları ve 

Etkileri Astrolog Nuran Tuncel'den.. 

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

2014.html  

 

#HergunYeni Bilgi 

"Sıkça alışveriş yapmak, uyuşturucu gibi 

zamanla bağımlılık haline gelebilir. 

Yapamadığınız zamanlarda depresif ve 

güvensiz hissedersiniz." 

 

Pazar günü boyunca Ay Balık burcunda 

ilerliyor. Manevi ve ruhsal konuların öne 

çıkacağı bu güzel günde, içsel çalışmalar 

yaparak, sanatsal konularla ve ruhu doyuma 

ulaştıracak konularla ilgilenebilir, olayları biraz 

da akışına bırakarak kendimizi daha uyumlu ve 

mutlu hissedebiliriz. Ay ülkemiz astroloji 

haritasının 10. Evinde ilerleyeceğinden, 

uluslararası konular, yabancılar ve turizmle 

ilgili konular, inançlarla ilgili temalar 

gündemimizde önemli yer tutabilir. Sabah 

erken saatlerde yine niyetlendiğimiz konuları 

zihnimizde canlandırmak, imgeleme veya zikir 

çalışmaları yapmak, dua ve niyazda bulunmak 

açısından gece saatlerinin akışkan enerjisini 

kullanabiliriz. Ay-Venüs altmışlığının uyumlu 

enerjisi, güne güzel ve dengeli 

başlayabileceğimizi gösteriyor. Günün büyük 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2014.html
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çoğunluğunda ilişkilerimiz açısından olumlu ve 

dengeli bir akış var. Ay-Satürn üçgeninin 

dengeli enerjisinin etkin olacağı akşam 

saatlerinde somut ve kalıcı sonuçlar elde 

etmek istediğimiz konularda girişimler 

yapabiliriz. Saat 18:34’te Ay-Satürn üçgeninin 

kesinleşmesinden sonra başkaca temel açısı 

kalmayan Ay Balık burcundaki ilerlemesine 

boşlukta (açısız) devam ediyor. Ay’ın boşlukta 

olmasıyla ilgili değerlendirmelerimi yazımın 

sonunda okuyabilirsiniz. 

Öner Döşer 

 

İstanbul'da bugün yarın güneşe 

çıkın, bol bol D vitamini 

depolayin, zira salıdan itibaren 

güneş yine bir süre kaybolur, ya 

da daha az görülür. Sıcaklık 9 dereceye çıksa 

da poyraz yine üşütür. 

Havayı Koklayan Adam  

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubunu neden 

kullanmamalıyız? " 

- 3 Şubat Haftası 

MERKÜR GERİLEMEYE BAŞLIYOR! 

- Koşmak zararlı besinlere ilgiyi azaltıyor 

- "Tweet"li rüyalara "Facebook" ne zaman 

girecek? 

- Evrene geç gelmişiz 

- Pazar notları: Kendimle konuşmalar  

- Acil İnsanlar 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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