
 
26/02/2014, ÇARŞAMBA 

                                                 

BismillahirRahmanirRahıym 

@AhmedHulusi: MEKR, Allah'ın planını 

göremeyip, indî planlara göre hüküm vermekle 

başlar! Aceleyle kara vermek, çoğunlukla 

şeytana tâbi kılar insanı! 

@AhmedHulusi: Arkandan iten yoksa, önünü 

göremediğin yerde adım adım atma! Nereye, 

neye, bastığını görmezsen, üzerine 

bastığından pişman olabilirsin! 

@AhmedHulusi: Daima gerçekleri konuşan 

yalnız yaşamaya mahkûmdur. İnsanların 

çıkarlarına uygun konuşursan yanına koşar, 

toplanırlar; eleştirirsen kaçarlar 

@AhmedHulusi: Ne kadar değişik yollardan, 

misallerle anlatsam bir türlü anlatamıyorum, 

dedim; Mevlâna cevap verdi, seslendi: 

pic.twitter.com/AR8HUscT69 

 

Ahmed Hulusi -2 - Neden Türkiye'ye 

Dönmüyorsun? 

http://www.piyasalardergisi.com/video- 

detay/ahmed-hulusi--2---neden-turkiyeye- 

donmuyorsun/23/  

 

Siber Alemden... 

@AnlaArtk: Allah aklını başından 

almayagörsün birinin; gari ağzından çıkanı 

kulağının duyması hiç mümkün deeldir! 

Haminnem demişti!!! 

@AnlaArtk: Bazıları konuları dar planda olay 

bazında inceleyecek kapasitedirler; bazıları ise 
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çok geniş ve arka planlarıyla. Olay mı plan mı 

düşünürsüz 

@AnlaArtk: Pazara çıktığımızda, 

istemediğimiz meyva veya sebzeyi almayız 

ama, pazarcıya da istemediklerimizi niye 

satıyorsun diyemeyiz. 

@AnlaArtk: Allah'ın pazarında dolaşırken 

Esma'sının pazarladıklarını beğenmiyorsan 

alma! Sana uyanları al geç! 

@AnlaArtk: Titanik asla batmaz deniyordu o 

kadar muazzam bir yapı oldugu için; 

buzdağına çarptı vebattı! Nice titanlarda küçük 

gördüklerince batırıldı! 

@AnlaArtk: "Underestimate" çok önemli 

kelimedir İngilizcede. Hakkıyla 

değerlendiremeyip, küçük görmek, 

anlamındadır muhatabı. Çok yaparız bunu! 

@AnlaArtk: Dünyadaki hırsların en zalimi 

"iktidar olma" hırsıdır. Zira, sadece 

karşındakine veya kendine zarar vermekle 

kalmaz, onbinlerle cana ulaşır! 

@AnlaArtk: #Allah mazlumların yardımcısı 

olsun; sabır, hazım, basîret, feraset lutfetsin. 

@sufafy: Adab önemli mi? 

pic.twitter.com/t41IsXNy32 

@sufafy: Nelerden Allah'a sığınmalı insan... 

pic.twitter.com/XHUbzWmEQn 

@sufafy: Ey müminler hazır bulunun. Zira göç 

yakındır. pic.twitter.com/ObD0I5mvi7 

@sufafy: Mekr v teklik anlayışı 

pic.twitter.com/mEHlCPlWmd 

@sufafy: Israrla istemeyin 

pic.twitter.com/1zRbFmWV0i 

@sufafy: Sevmeyene karınca yük, sevene 

filler karınca. Dağı bile taşır insan aşık olup, 

inanınca. Şems-i Tebrizi 

@sufafy: Gönüllerde yaşayabilmek... 

pic.twitter.com/rjZEQGhA6Y 

@sufafy: Malum ilme tabidir... 

pic.twitter.com/TN96gBDsMa 
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@beyzazapsu: Aşkların hepsi Baki olanadır. 

pic.twitter.com/uKe0Iq5mk1 

@beyzazapsu: Vekilim Allah de, seyret ! 

@beyzazapsu: İnsanın sırrı, manası ateşten 

üstündür... Hz.Mevlana 

@beyzazapsu: Yasin : 79 "De ki: Onları daha 

önce inşa eden diriltip hayat verecektir! HU 

Esma'sıyla her yaratışı Aliym'dir." 

http://www.ahmedhulusi.org/kuran/036_yasin.h

tm … 

@AylinERK: Düşünüyorum da.. 

Anlamak 

Anladığını anlamak 

Anladığını anlamamak 

Anlamadığını anlamak 

Anlamadığını anlamamak 

Hepsini anlamak ya da anlamamak 

@AylinERK: "We call the #energy or the core 

#essence of #every being referred to as the ' 

#Cosmic #Consciousness' 

@AhmedHulusi 

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

of-the-angels.html … 

@AylinERK: LUKMAN 31.18 Kibirlenerek 

insanlardan yüzünü çevirme.. #kuran 

@AhmedHulusi 

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

pic.twitter.com/ 

PDknRR6jxc 

@AylinERK: Kibirlenme ey #nefs! bu dünyaya 

#kul olmaya geldik!... 

pic.twitter.com/WLqjwV7deU 

@haykavi: El-Veli ismi zahir olan ve ilmini 

gerçekten alanlar hediye edilen şeyin 

karşılığını misli ile öderken.. ya şimdi! 

https://www.youtube.com/watch?v=7saR8mae 

1zg&feature=youtube_gdata_player … 

@haykavi: az söz, çok mana....  

https://www.youtube.com/watch?v=3Y1oUV1B 

_wQ&feature=youtube_gdata_player … 
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@RT_Erdogan: CHP, 1940’larda Said 

Nursi’nin kitaplarını yasaklayan, onu hapislere 

mahkum eden partidir. 

#YeniTürkiyeYolundaAfyon 

@dilekyaras: @fuatkozluklu Şunu bir 

inceleyin lütfen. Kayıtların sahte olduğunu 

yeterince kanıtladığını düşünüyorum. ...?! 

pic.twitter.com/os9eV6V3hO 

@GSaslos: “Eleştiri kaldıracak kadar büyük 

değilsen, övülmeye değmeyecek kadar 

küçüksündür.„Earl Deason 

@arinshome1: Ürünlerimiz Cadde99 da 

satışta ;) (Kapıda ödeme imkanıyla) 

http://www.cadde99.com/Ev-Tekstili,LA_462- 

2.html#labels=462-2 … 

@TrainingMindful: "Let us always meet with 

a smile, for the smile is the beginning of love." 

~ Mother Teresa 

@NurferNur: Herşeyi suçlamayı mı 

seçiyorsun ! #larochefacuald 

@SerpilEfeoglu: Ne istediğini bilmek.. 

http://instagram.com/p/k2u05nkE4y/ 

@birsenkalali1: Efendimiz buyurdular ki; 

"Öyle devir gelecek ki, insanoğlu, aldığı şeyin 

helalden mi, haramdan mı olduğuna hiç 

aldırmayacak." Buhari 

@esin_tezer: "#Sofi; dâhiden deliye tüm 

#insanları kapsayan ve değerlendirebilen 

#kişidir." @AhmedHulusi 

@esin_tezer: "#SEVGİ, samimiyetin 

hasılasıdır. #Samimiyet ise perdesiz 

yaşamdır." @AhmedHulusi 
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@kolbasi_erhan: Cahil ile sohbet etmek 

güçtür bilene; çünkü cahil ne gelirse söyler 

diline. Mevlânâ Hazretleri 

@Saffet_eygi: Ne doğudanım ne batıdanım, 

ne yerdenim ne gökten. Şems-ı Tebriz'i 

@Saffet_eygi: Hakikatından kopuk olarak 

yaşayan İnsanın veri tabanı, bakımsızlıktan 

dolayı içinde türlü türlü yabani otların bittiği bir 

bahçeye benzer. 

@erinainayet: “İyi arkadaş senin kötü 

gününde yanında olabilir. Ama kötü gününü iyi 

yapabilmek, arkadaşlıktan öte bir beceri.. 

 

KORUNMA ÜZERİNE 

Euzü bivechillâhil kerîm ve kelimâtillâhit 

tâmmatilletiy lâ yucaviz hünne berrün velâ 

fâcirün min şerri mâ yenzilu mines semâi ve 

mâ yâ’rücü fiyha ve min şerri mâ zeree fil ardı 

ve mâyahrücü minha ve min fitenil leyli ven 

nehari illâ târikan yatruku bihayrin yâ Rahman 

http://www.ahmedhulusi.org/kitap/duavezikir/ 

dua-ve-zikir-sayfa-120.htm 

Koruma duasını kişi hangi düzeyde olursa 

olsun okuması gerekir! 

Niye gerekir? Sen şimdi bu duayı sadece 

cinlerden korunma diye anlıyorsun. Halbuki bu 

duanın anlamı düşündüğün gibi dışarıdaki bir 

takım görünmezlerden korunma anlamını 

taşımıyor! 

Bir defa duaya nasıl başlıyorsun? 

Euzubivechillahil Keriym diyorsun. B ile 

başlıyorsun. Bivechillahi diyorsun. Bivechillahil 

Kerim demek, kendindeki esma kuvvelerine 

sığınıyorsun demek. Varlığındaki esma 

kuvvelerine sığınma nelerden? Semadan 

inenlerden veya arzdan açığa çıkanlardan. 

Semadan inenler, sendeki vehim kuvvesinin 

meydana getirdiği benlik ve beden olma 
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hissiyatı ve bunun getirdiği davranışlar. 

Arzdan açığa çıkanlar ise, senin bedeninin 

bedensel kuvvelerinin sendeki hormonal 

düzenin beyninde açığa çıkarttığı duygu arzu 

ve istekler. Bunlardan Euzubivechillahil Keriym 

diyerek, kendi hakikatındaki esma kuvvelerine 

ve esma mertebesine yönelme ve sığınmadır. 

Dolayısı ile de bu korunma duasını hergün 

sabah ve aksam, herkezin okuması gerekir! 

Bunun dışarıdaki cinlerden korunmak olayı ile 

aslında alakası yok! 

Kendi bedenselliğinin sende açığa çıkarttığı 

şeytani kuvvet ve düşüncelerden ve çeşitli 

sende semadan inen(fikir yollu) seni saptırıcı 

düşüncelerden esma mertebene sığınıyorsun! 

Okuman gereken rakam 41 defadır. 

Ama vaktin yoksa 21 defada okuyabilirsin. Hiç 

okumamaktan iyidir. Ama bunu okurken de 

okuduğunun mânasını düşünmen lazım. 

Hiçbirşeyi mânasını bilmeden anlamadan idrak 

etmeden yapmayın. Eğer bunu yapmanın 

gereğine inanıyorsanız onun mânasını anlayın 

idrak edin ne olduğunu bilin. 

Şimdi pek çok kişi zannediyor ki ben bunları 

okurken dışarıdaki cinlerden korunmak için 

okuyorum. Dışarıdaki cinlerle alakası yok değil 

var ama, esas olay senin sendeki haliyeti 

ruhiyenle sendeki kabullerle alakalı. 

Semadan açığa çıkan ifadesi senin bilincinden 

açığa çıkan saptırıcı fikirler sana zarar verici 

fikirler yanlış düşünceler, yani kendini hayvani 

beden kabul etmen, bedene dönük istek ve 

arzular dünyaya dönük istek ve arzular 

bunlarla senin kendi hakikatından 

perdelenmen. Burda yanlış anlaşılma olmasın. 

Dünyayı yaşamayacaksın değil olay. Elbette 

bedenin hakkını vereceksin. Gereği kadar 

yiyeceksin gereği kadar içeceksin gereği kadar 

seks yapacaksın. Bunların hepsinin belli 

ölçüde hakkını vereceksin. Zaten bunun için 

sana evlenme imkanı açmış. Seks arzunu 



tatmin edesin diye. Sana belli şeylerden belli 

miktarda yeme hakkını tanımış. Ama yaşam 

amacın sadece bunlar olmayacak. Bedenin 

hakkını vereceksin bedene iyi bakacaksın 

bedenin ne kadar sağlıklı olursa beynin o 

kadar sağlıklı olur, beynin ne kadar sağlıklı 

olursa o ölçüde kendi hakikatını bulma 

imkanına sahip olursun. 

Çünkü beyninde ne varsa o senin ebedi 

bedenine ruhuna yükleniyor. Dolayısı ile beyin 

sağlığı hayatta en önemli şey. Bir insan için 

yaşamda en önemli şey beyin sağlığıdır. Beyin 

sağlığını korumak için ne lazımsa yapacaksın. 

Niye sigara haram? Niye içki haram? Niye 

diğer uyuşturucular haram? Çünkü beyine 

zarar veriyor. Beyine zarar verdiği için bunların 

hepsi haram. Beyninize zarar vermeyin. Çünkü 

sen beyinden ibaretsin. 

Niye secdede edilen dua kabul oluyor? Çünkü 

beyin secdede en güçlü şekilde çalışır. Çünkü 

secdeye yattığın zaman beyne daha fazla kan 

gidiyor ve daha fazla oksijen gidiyor. Dolayısı 

ile beyin faaliyetleri daha güçlü olarak dalga 

yaymış oluyor...  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

İNSAN, YARGILAYIP HÜKÜM VEREMEZ! 

“Hamd” (Esmâ’sıyla yarattığı âlemleri her an 

dilediğince değerlendirmek), Âlemlerin Rabbi 

olan Allâh’a aittir...(Fâtiha/2) 

Yaşamınız boyunca her gün sayısız olaylarla 

karşılaşıyorsunuz. Bu sayısız olaylar içinde 

insanları veya olayları değerlendirip de “Bu 

budur, şu şudur!.” dediğiniz anda %99 ihtimalle 

yanılıyorsunuzdur!. 

O konu hakkında sizin bildiğiniz ne kadardır?. 

Bilemedikleriniz ne kadar?. Bir insanın bir 

davranış ortaya koyarken, hangi gerekçelerle 

hareket ettiğini bilebiliyor musunuz?. Hayır!. 

Bilemediğinize göre, o insanı siz nasıl 



değerlendirip yargılayabilirsiniz?. Akıllı insan, 

insanları değil, fikirleri eleştirir. İnsanları 

eleştiren ise, kendisinin akıllı olmadığını dile 

getiriyordur, o eleştirisi ile. Eğer düşünen, akıllı 

bir insan olarak yaşamak istiyorsak, sadece 

fikirleri eleştireceğiz. İnsanlar hakkında hiçbir 

yorumda, değer yargısında bulunmayacağız. 

Çünkü bir insanı yargılayıp hüküm 

verebilmemiz için, o insanın bütün düşünce 

dünyasına âşina olmamız gerekir ki, bu da 

mümkün değil!. TEK’i bilenin değer yargısı 

olmazmış!. Sınır kavramından (Zâhir-Bâtın) 

kurtulmuş olanın alâmeti, değer yargısız 

çokluğu seyirdir!. Eğer değer yargısına 

dayanan yorum varsa, bu Tek’liği kavramış 

olmayı göstermez!. 

xx 

Kollarınızı iki yana açınız ve sağ ile solun iki 

ucunu düşününüz, ne kadar uzaklar 

birbirlerine… Sonra hatırlayınız, aynı bedende 

olduklarını ve TEK BİR beyinden 

yönetildiklerini… Biri başınızı kaşırken diğeri 

topuğunuzla meşgul! 

Öyle ise niye kınamak sol eli? 

Eller kendi başlarına mı hareket ediyorlar? Yok 

mu kendilerine kumanda eden bir beyin? 

Değer yargılarımızı yeniden gözden geçirsek 

nasıl olur acaba?… 

http://www.allahvesistemi.org/ahmedhuluside 

kavramlar/kavramlar/beser/index.htm  

 

Çarşamba gününün büyük çoğunluğunda Ay 

Oğlak burcunda ilerliyor. Disiplin, çalışkanlık ve 

şartları kontrol altında tutma eğilimimizin öne 

çıkacağı bir gündeyiz. Ay ülkemiz astroloji 

haritasının 7. evinde hareket edeceğinden, 

diğer ülkelerle ikili ilişkiler, açık düşmanlıklar, 

anlaşmalar veya anlaşmazlıklar, davalar-

duruşmalar, evlilik ve boşanma gibi konuların 

vurgu kazanacağını öngörebiliriz. Sabah erken 
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saatlerde etkinleşecek Ay-Satürn altmışlığının 

da desteğiyle güne dengeli ve sağlam bir 

başlangıç yapabiliriz. Sabah erken saatlerde 

Ay-Venüs kavuşumunun güzel etkisi de 

devrede olacak. Aşktan, sevgi alışverişlerinden 

yana şanslıyız sabah saatlerinde. Öğle saatleri 

civarında ise Ay-Mars karesinin keskin etkileri 

devreye giriyor. Sert çıkışlar, huzursuzluk ve 

tartışmalara açık olacağımız bu saatlerde, 

gereksiz acele ve düşüncesizce eylemlerden 

uzak kalmamızda fayda var. Bu açının 

kesinleşeceği 12:51 sonrasında başkaca temel 

açısı kalmayan Ay boşluğa giriyor ve 16:55’te 

Kova burcuna geçinceye kadar da boşlukta 

ilerliyor. Aradaki zaman diliminde girişeceğimiz 

işlerden beklediğimiz sonuçları almakta ya da 

netleştirmekte zorlanabiliriz. Akşam saatlerinde 

yaratıcı, yenilikçi ve zihinsel aktivitelere yönelik 

güzel etkiler devreye giriyor. Öte yandan, 

sabah saatlerinde kesinleşecek Jüpiter-Uranüs 

karesi, gün boyunca etkin olacak. Gergin ve 

kışkırtıcı enerji taşıyan bu açı hakkında bilgi 

için yazımın giriş bölümüne dönebilirsiniz. 

*** 

İnternet düzenlemesi Meclis'ten geçmiş. Tam 

da Kova burcunda Merkür gerilemesi 

tamamlanmak üzere iken. Bakalım sonradan 

nasıl değişiklikler olacak bu düzenlemede! 

http://www.haberturk.com/gundem/haber/9248
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-internet-duzenlemesi-meclisten-gecti 

Öner Döşer  

 

Istanbul, yağışın olmamasına 

bakma, bugün de kıyafetlerine 

dikkat et, en fazla 7 derece. Maç 

saatinde de yağış yok ve sıcaklık 

4-5 derece. 

Yarın güneş görülür. Yağış ise c.tesi akşam 
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bekleniyor.  

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- ABD'den ses kaydı ile ilgili AK Parti'ye jet 

rapor 

- ABD inceledi Erdoğan ses kaydı sahte mi? 

- Katy Perry'den müslümanlığa saldırı! 

- Körler neden kanser olmaz? 

- Suyun kar tanesine dönüşümü görüntülendi 

- Kalp atışınız cep'te 

- 2013 Mersin Akdeniz Oyunları Açılış  

Töreni Sema Gösterisi 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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