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@AhmedHulusi: 

Yaşamda gerçek sevgiyi bulup 
yaşayamamış biri bile, hayalinde, 

ötesinde bir tanrı yaratıp onu sever. 

Çünkü sevgisiz varlık olmaz. 

339 Retweets 

@AhmedHulusi: 
#Allahı bilmeyip, o isimle, ötesindeki bir 

tanrıyla muhatap olduğunu sananlar; 

bilsinler sevdikleri karşılarındaki El 

Vedud olan Allah'tır! 

323 Retweets 

@AhmedHulusi: 

Her surete bürünüp, karşında kendisini 

sevdiren yalnızca Allah'tır. Kulu ol, 

kulun olmasını isteme! Sevgini, 

benliğine kurban eyleme! 

432 Retweets 

@AnlaArtk: 

Huves SemiülBasiyr: her zerrede 

varolan; işiten değil algılayan; gören 

değil algıladığını değerlendirendir. 

Organdan geç, içteki ESMAyı gör! 

Retweeted by Ahmed Hulûsi 

213 Retweets 

@AhmedHulusi: 

Huves Semiul Basiyr: Algılayıp 

değerlendirmekte olan "beyin" adıyla 

tanıdığın Rabbindir! "Sen" yoktan 

yaratılmış var görünen bir "yok"sun! 

321 Retweets 

@Gulmisalim: 

Dünyada en büyük nimetler iman, sağlık, 

aşktır bana göre! Sevince sevdiğinle 

birlikte olup kendinden geçince gayrı ne 

ararsın.Bir sevebilsen 

Retweeted by Ahmed Hulûsi 

99 Retweets 

@Gulmisalim: 

Aşk, sevdiğinde yok olup, onun gözüyle 



görmek, onun kulağıyla duymak, onunla 

aynı şeyleri hissedip yaşamak ve onda 

yok olmaktır! Bir yaşasan 

Retweeted by Ahmed Hulûsi 

161 Retweets 

@AhmedHulusi: 

İnsanların pişmanlık duydukları 

yanlışlarının altında çoklukla, 

ilişkilerinde karşılarındakinin 

kapasitesini değerlendirememeleri yatar. 

114 Retweets 

@AhmedHulusi: 

"Ama bunu düşünememiştim"; "ama 

bunu hesap edememiştim"; "böyle 

yapacağını düşünmemiştim" türü 
cümleler hiç bir kaybınızı geri 

getirmeyecek. 

119 Retweets 

                 

AHMED HULUSİ..."İNSANSI"LAR ve 
"İNSAN"LAR 

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

yazisi_ahmed-hulusi...insansilar-ve-

insanlar_939.html 

AHMED HULUSİ...BEYİN-RUH 
İLİŞKİSİ ve ÖLÜM 

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

42055/ahmed-hulusi...beyin-ruh-iliskisi-

ve-olum.html 

                 

Siber Alemden... 

@sufafy: 

Allah kıyamet günü, bacağından biraz 

açar. İnanmış her erkek ve kadın secde 

eder.  

Hadis 

@sufafy: 

Ehli surete degil manaya yonlenir..Onlar 

surete asik olduğunu zannederler.. 

81 Retweets 
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@sufafy: 

Biri gelir seni sen eder; biri gelir seni 

senden eder.. 

ŞEMS-İ TEBRİZİ 

101 Retweets 

@sufafy: 

Kalbiniz üç şeyin evi olsun. İmanın, 

ümidin, aşkın... 

Hz. Ali 

97 Retweets 

@sufafy: 

İnsan bütün varlıkların kapsayıcı bir 

nüshası olduğu için her varlıktan bir 

hakikati de içinde taşır.  

Muhiyddin İbn Arabî 

67 Retweets 

@sufafy: 

Ne zaman “İnsan-ı Kâmil” ahirete intikal 

eder, dünyada velî kalmayacak olursa 

dünya harap olur…  
Muhyidin Arabi 

68 Retweets 

@sufafy: 

Mümin dünyada, zahid ahirette gariptir. 

Arif ise Allah’ın dışındaki her yerde 
gariptir. 

Abdulkadir Geylani Hazretleri 

46 Retweets 

@beyzazapsu: 

"Pak cemâlini can aynasında seyretti. 
Sevgi gösterip hem gören hem görülen 

oldu." 

İbrahim Hakkı Hz. 

26 Retweets 

@beyzazapsu: 
Sarılmayı bilir misin? Sen bilir misin 

aşık olmayı? Bölünebilir misin ikilere, 

üçlere, gerekirse binlere?  

Şems-i Tebrizi  Hz. 

41 Retweets 

@beyzazapsu: 

"Gönül o'dur ki aşk içkisi içinde bu 

beden denizi onun kadehindeki tortu 



misalidir." 

İbrahim Hakkı Hz. 

23 Retweets 

@beyzazapsu: 

@AhmedHulusi said, one can change 

and influence their mind at any stage of 

their life & defeat #eatingdisorder . 

http://waragainsteatingdisorder.wordpres

s.com/2014/02/08/eating-disorders-the-

body-abused/ … 

@AylinERK: 

Abraham Hicks der ki... 

"Her ne düşünürsen, içinde bir titreşim 

aktive edersin." 

23 Retweets 

@AylinERK: 

Sevgi, evrenin kalbindeki temel, nihai 

gerçektir ve tüm sınırların ötesindedir. 

Deepak Chopra 

20 Retweets 

@AylinERK: 

Dikkat!...  

15.02.2014 İstanbul saati ile 22:53 iti 

Dolunay Aslan Burcu’nda. 

"Yol Vermeyi Bilmek" hakkında 
dersler.. 

http://junoastrology.com/2014/02/13/15-

subat-2014-aslan-burcunda-dolunay-yol-

vermeyi-bilmek-hakkinda-dersler/ … 

16 Retweets 

@haykavi: 

Hertürlü programlanmaya açık olan 

beyin hüsrandadır.  

http://m.sabah.com.tr/Yazarlar/babaoglu/

2014/02/14/vitrindeki-kalpler … 

26 Retweets 

@Ridvan__Yilmaz: 

nerde resulun ahlakı,kendini 12 yil 

reddeden ebucehil ayağına gitti 

nerde beşerin ahlaksızlğı ölüm için 

beddua ediyor 

http://www.ensonhaber.com/gulen-

basbakan-icin-beddua-talimati-verdi-
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iddiasi-2014-02-13.html … 

11 Retweets 

@GeErgen: 

Ticarî buluyorum Sevgililer 

Gününü.Anlamlı gelmiyor bana diğer 

özel günler gibi hissetmiyorum. Yine de 

bahanedir sevene&sevilene kutlu olsun 

@yenersuebru: 

Aşk mı sevgi mi? 

pic.twitter.com/KCzUUxsyad 

@OnedioTeknoloji: 

Gezegenler, Dünya'ya Ay kadar yakın 

olsalardı gökyüzünde nasıl gözükürlerdi?  

▶▶▶ http://oned.io/h/251925?x  

pic.twitter.com/Iwp9BCJyAv 

66 Retweets 

@esin_tezer: 

Harika Bir #Antivirüs : #SEVGİ - 

@MehmetDogramaci: 

http://youtu.be/HRVdrOemnpA  

@youtube @ErkanAgir 

@esin_tezer: 

Bu #videoyu izleyin lütfen Ender bey 

https://www.youtube.com/watch?list=PL

hm1bauLfPNtY05wbY-

UtFBWnnimonN5t&v=hbuCmO8Bwhs 

… @haydrendersarac @drendersarac 

@dilara_ozdemirr: 

"Affetmek geçmişi değiştirmez ama 

geleceğin önünü açar." - Paul Boese 

@sinem_ceceli 

Retweeted by Sinem Ceceli 

19 Retweets 

@tasavvufgazete: 

Ölür ise ten ölür, Canlar ölesi değil  

(Yunus Emre) 

10 Retweets 

@SagesScientists: 

"We are people who need to love, 

because love is the soul's life, Love is 

simply creation's greatest joy." --Hafiz 

102 Retweets 
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@kolbasi_erhan: 

EIimde oIsa cenneti ateşe verir, 

cehennemi de bir kova suyIa 

söndürürüm ki geriye aşk bâki kaIsın. 

Elif Şafak 

@gokcen_yigit: 

Bütün insanların her gününün , sevgi ve 

sevgililer günü olması dileklerimle... 

53 Retweets 

@aynurtutgac: 

Beri gel,daha beri 

pic.twitter.com/R0eOe0QPd7 

@twitburc; 

15 Şubat yani birazdan saat 01.55, 26° 

Aslan – Kova aksında gerçekleşecek 

olan #Dolunay  imali, biraz kinayeli 

yenilikci birazda tuhaf... 

52 Retweets 

@GSaslos: 

"Hiç gerçek olduğunu sandığın bir rüya 

gördün mü?"   /Matrix/ 

@SevdimBunu: 

"Birini sevmek için nedenin yoksa, onu 

gerçekten seviyorsundur." 

@enisguller: 

Beğenen sahip olmak ister... 

Seven ise sevdiğinde yok olur; feda eder 

her şeyi sevdiği uğruna! 

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

k.htm  

@Saffet_eygi: 

Olayları oldukları gibi değil, olduğumuz 

gibi görürüz. 

Anais Nin 

@Saffet_eygi: 

İnsanlar geleceklerini düşündükleri 

kadar Allah'ı düşünselerdi, çok daha 

farklı bir konumda olurlardı! 

http://pic.twitter.com/R0eOe0QPd7
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sevmek.htm
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@DeepakChopra: 

Always think infinite possibilities! 

298 Retweets 

@nesrinyelkenci: 

Karda uyumak sana iyi geliyor ama sen 

ölüsün, ölü olduğunun farkında bile 

değilsin.   

Issız Adam Filminden 

@NeuroscienceNew: 

Mathematical Beauty Activates Same 

Brain Region as Great Art or Music 

http://neurosciencenews.com/neurobiolo

gy-mathematical-beauty-756/ … 

pic.twitter.com/PuLDoGiTCx 

34 Retweets 
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BEDENİN DÜNYA. İÇ YAŞANTI 

DÜNYANDA AHİRETİN !.. (4/6) 

Eğer sen gece secdeye kapanıp dua 

etmek istek ve arzusu duyuyorsan, bu 

sende bunun yakiyninin oluşacağının 

müjdesidir!  
Eğer sen, bedeninin istek ve arzularına 

sınırlamayı, midenin boğazının 

esaretinden kurtulmayı arzu ediyorsan, 

bu sende kendine yakiyn açığa çıkarmayı 

dilemesinin işareti ve bildirisidir!  

Yukardan bir kanatlı meleğin gelerek 

sana haber getirmesini bekleme. O haber 

sende istek şeklinde çıkıyor zaten! 

Eğer sen Allah'a yakiyn olma isteğiyle 

yaşıyorsan, bu Allah'ın seni kendine 

yaklaştırmayı dilemesidir.  
Sen kendini beden olarak kabullenip, 

bedensellik boyutunda kendini etrafa 

beğendirmek etrafa kendini kabul 

ettirmek halktan bir paye beklemek 

etraftan çıkar beklemek etrafa dönük bir 

duygu ve düşünceler içindeysen, bu 

zaten senin o hali yaşamak için 

yaratıldığına, ve bu o halin sonucununda 

çeşitli yanlışlar şeklinde açığa 

http://neurosciencenews.com/neurobiology-mathematical-beauty-756/
http://neurosciencenews.com/neurobiology-mathematical-beauty-756/
http://pic.twitter.com/PuLDoGiTCx


çıkacağının habercisidir haberidir. 

Melekler seni cennetle müjdeler, 

melekler seni cehennemle müjdeler.  

Bunu kanatlı melekler gelip sana haber 

verecek diye düşünme.  
Sendeki istek sendeki arzu sendeki 

yöneliş işte o melek haberidir! 

Ve senin akıbetini sana bildiren haberdir. 

Siz isteyemezsiniz Allah istemedikçe.  

Sizdeki istek Allah'ın isteğidir işareti 

bütün bu anlattıklarımı kapsar!  

Dolayısı iledir ki, kim neyi istiyorsa,  

Kim kendisindeki hangi isteği nasıl 

eyleme fiile dönüştürüyorsa, o fiil onun 

geleceğinin haberidir! 
Ehlullah isteği ikiye ayırmıştır.  

Birisi gerçekten özünden gelen istek.  

Biriside çevreden sana taklit yollu 

yansıyan gerçek.  

Onlar cenneti istiyor bende isteyeyim. 

Onlar Allah'ı istiyor bende isteyeyim. 

Onlar kabeye gitmeyi istiyor bende 

isteyeyim. Onlar namazı istiyor bende 

isteyeyim. Onlar şunu istiyor bende 

isteyeyim değil! 

Bizim ayna neronlar diye bahsettiğimiz, 
senin gerçekten olan isteğin, fiile 

dönüşen istektir! 

Fiiliyatta uyguladığın ne? Bedeninin 

istek ve arzularını kesip boğazına 

midene bedenselliğine hakim 

olabiliyormusun? Olabiliyorsan bu senin 

gerçekten Allah'ı istediğini gösterir. 

Allah'ın seni kendine yaklaştırmak 

istediğini gösterir. Günlük yaşantın 

içindeki düşüncelerin fiillerin Allah 
içinmi fiysebilillah olarak?  

Yoksa çevrendekilerin hatırı gönlü 

içinmi? 

Çevrendekilerin hatırı gönlü için, 

çevrendekilerin seni pofpoflaması seni 

beğenmesi sana paye vermesi içinse, sen 

o hali yaşamak için varsın, ve bununda 

sonuçlarını yaşarsın.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

(devam edecek) 

                    

SEN YOKSUNKİ O OLASIN...         



Öyle bir haldesinki, ona yani Allah'a 

karşı bir irfanın yok. Bilemiyor ve 

anlamıyorsun. Ve kendini tasavvufun 

içinde sanıyorsun. Halbuki sen sadece 

onu görmektesin. Onu gördüğünüde 
bilemiyorsun. Üstelik görenin o 

olduğunun da farkında değilsin. Kendi 

vehminden doğan bir benliğinle kendini 

var sanarak, hakkın gördüğünü inkar 

edip, kendi gördüğünü ispata 

çalışıyorsun. Muhal üzerine kurduğun 

binada, boşlukta yaşadığının farkında 

olmadan hayali bir temel üzerine 

kurulmuş bir halde yaşıyorsun... Sana 

önce keşif lazım. Seni bu keşfe erdirecek 
gerçek keşif sahibini bulman lazım ki 

sen bundan sonra keşfe sahip olasın. Ve 

bu keşiften sonra bilesinki, sen Allah'ın 

zatına yabancı değilsin. Ve yine bilesinki 

mahsudun(maksat-kastolunan) sensin. 

Ve sen fena bulmaya muhtaç degilsin !! 

Ve sen ne gelensin ne giden. Bulunduğu 

yerde el an öyle olansın... Ama zamansız 

ve mekansız, "an mevhumu bile 

silinmiş." Yine o keşiften sonra 

anlıyacaksın ki, onun bütün sıfatları sana 
sıfat olmuş. Sendeki sıfatları sana saymış 

benim sıfatlarım demiş. Böylece zahire 

baktığın zaman onun zahirini göreceksin. 

İçine baktığın zaman onun batınını 

göreceksin. Yani zahirin zahiri, 

batınında Batını olacak. Keza evvelini 

evveli bulmuş, ahirinide ahiri bulmuş 

olacaksın bu durumda... Bütün bu 

manalarda en ufak bir şeyk ve şüphe 

yok. Sıfatınla onun sıfatını göreceksin, 
zatınla onun zatını göreceksin. Ama 

bütün bu manalarda senin o olmaya en 

ufak bir yakınlığın yok  dikkat et. Keza 

onunda sen olmaya en ufak bir yakınlığı 

yok. Zira sen yoksun ki sen o olasın !!! 

Veyahutta onun sen olması sana 

yaklaşması mümkün değilki. Senin 

varlığın yokki o olsun... Hasıl kelam 

"herşey birşey olmama yönündedir." 

Ancak onun pak yüzünden gayrı. 

Zahirdede böyle batındada böyle. Yani 

mevcut varlık yok ancak o var...  



Muhiyddin Arabi  

(İrfan Aynası eserinden) 

                    ��� 

GÜL 

Ateşine yandığım, 

Ateşinde  yandım... 

Ateşin yakmadığı İbrahim misin sen... 

Balık oldum, koynunda yüzüyorum, 

Okyanusun hem berisi, hem ötesi misin 

sen... 
Bir Güzel'in narına yandım, 

Kor oldum, köz oldum.. 

Yandım yandım da kül oldum... 

Yaralarım göz göz oldu canımda, 

Ey benim canım,  

Bu cana merhem misin sen? 

Akıl kuş oldu, kanat açtı, 

Kanatları yandı, düştü paramparça oldu. 

Her parçama bir can mısın sen? 

On parmağının yedisinden fışkırır nur-u 
cevher, 

Diğer üçünde yetiremem ne akıl ne de sır 

ben... 

Yedi makamı ayan eden, 

Alemlere en Güzel sır mısın sen? 

Anam, babam feda olsun yoluna, 

Malım, canım, eşim bir gölgedir senin 

nurunda.. 

Alıversen beni bu karanlık gecede gül 

koynuna, 

Gül bahçesinin en Güzel gülü müsün 
sen? 

Gül Resul'ün sembolüdür, 

Ben de sana derim gül, 

Gül rengine boyasan beni, 

Ben de olsam Gül bahçesinde bir gül... 

Gökyüzünde Sürreyyam, 

Yeryüzünde Kabem... 

Tesbihim de sensin, zikrim de sen... 

Resule selamım ve dilimde 

Allahuekbersin sen... 
Bir Güzele yandım, ateşine daldım. 

Ateşin koynu oldu bana cennet... 

Ve sen, yine sen, sadece sen... 

Bu Güzelliği görmeyi bana lütfet.... 

Emel Seven Bozçam 

                    ��� 



Cumartesi günü sabah saatlerinde Ay 

henüz Aslan burcunda ilerliyor. 01:52’de 

26 derece Aslan burcunda dolunay 

gerçekleşiyor. Bu dolunayın genel 

etkilerini yazımın giriş bölümünden 
okuyabilirsiniz. Ay’ın Güneş ile 

karşıtlığının ardından Mars ile altmış 

derecelik açısı ve ardından da sabaha 

karşı saatlerde Merkür ile karşıt açısı 

var. Tüm bunları alt alta toplarsak, güne 

sinirsel açıdan biraz gergin 

başlayacağımızı öngörebiliriz. Sabah 

erken saatlerde sözlere dikkat! Sabah 

saat 05:122de boşluğa girecek olan Ay, 

saat 09:25’te Başak burcuna geçiyor. 
Titiz ve dikkatli olmamız, detaylara 

önem vermemiz gereken saatlerdeyiz. 

Özellikle de Ay-Neptün karşıtlığının 

etkisini göstereceği öğle saatleri 

civarında dalgınlıklar, hatalar, yanılgılar 

maliyet çıkarabilir. Gün boyunca etkin 

olacak ve özellikle de gece saatlerinde 

en etkin fazında olacak Merkür-Güneş 

kavuşumu, zihinsel anlamda çok aktif ve 

yaratıcı olacağımızı gösteriyor. Geleceğe 

yönelik plan ve tasarılarımızın üzerine 
düşünmek, tekrar düşünmek ve 

değerlendirme yapmak açısından 

değerlendirebileceğimiz bir gündeyiz! 

Güneş-Merkür kavuşumunun en etkin 

sürecinde, Merkür’ün Güneş’in kalbinde 

olacağı akşam saatlerinde (özellikle 

19:10 sonrası) Caddebostan Kültür 

Merkezi’ndeki D&R’da Barış Özkırış ile 

birlikte İlişkiler Astrolojisi kitabımızı 

imzalıyor olacağız. 18:00-20:00 saatleri 
arasında D&R önüne kurulacak stantta, 

kitabımızı bugün D&R’dan alan astroloji 

severlerin doğum haritalarına kısa 

bakışlar da 

yapacağız.http://www.astrolojiokulu.co

m/HD589_ckm-dr-da-imza-gunu.html 

Öner Döşer 

                    ��� 

Kuantum Dolanıklık, Herşey Dalgadır  

http://okyanusum.com/belgesel/kuantum

-dolaniklik-hersey-dalgadir/ 

http://www.astrolojiokulu.com/HD589_ckm-dr-da-imza-gunu.html
http://www.astrolojiokulu.com/HD589_ckm-dr-da-imza-gunu.html
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Zekâ ile gri maddeyi ilişkilendiren gen 

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

/14/zek-ile-gri-maddeyi-iliskilendiren-

gen 

'Hadislerden sonra rüya uyduruyorlar' 

http://www.sabah.com.tr/Gundem/2014/

02/15/hadislerden-sonra-ruya-

uyduruyorlar 

Değişmek ya da değişememek 

http://www.sabah.com.tr/Cumartesi/Yaz

arlar/bsemerci/2014/02/15/degismek-ya-

da-degisememek 

Birin Projeksiyonundan Aşk 

http://indigodergisi.com/2014/02/birin-

projeksiyonundan-ask/ 

http://www.dipnot.tv/psikologlara-gore-

artik-birlikte-yasamak-ve-cocuk-sahibi-

olmak-yetmiyor-peki-iyi-evliligin-sirri-

nedir/63258/ 

�Günün Şarkısı 

SİNAN AKÇIL'DAN SEVGİLİLER 

GÜNÜ'NE ÖZEL ŞARKI 

http://webtv.hurriyet.com.tr/3/60731/0/1/ 

                  � � 

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

ubatayi2014.html 

http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 

               ♧♧♧♧♧ 
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