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BismillahirRahmanirRahıym 

بِْســــــــــــــــــِم ْحَمِنهللاِا  ِحيم الرَّ   اارَّ

Ebu Zerr radıyallahu anh anlatıyor: 

"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, bana 

dediler ki: "Ey Ebu Zerr! Senin evden 

çıkıp Allah'ın kitabından bir ayet 

öğrenmen, senin için yüz rek'at namaz 

kılmandan daha hayırlıdır. Keza gidip 

ilimden bir bab (mevzu) öğrenmen -ki 

bu babla amel edilsin veya edilmesin- 

senin için bin rek'at namaz kılmandan 

daha hayırlıdır."  

                 

@AhmedHulusi:#MustafaCeceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #11 - Ġlmiyle, 

Ġlminde, Ġlmini Seyir 

http://t.co/NQZhoguWnA 

@AhmedHulusi:What you think is what 

you will inevitably #live. #Think well 

before you think! 

                 

MUSTAFA CECELĠ SORDU, AHMED 

HULÛSĠ YANITLADI #10 - ZERRE 

KÜLLÜN AYNASIDIR 

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

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-10-

zerre-kullun-aynasidir-41372 

                ��� 

Felsefe ve Ġnsan 

http://blog.milliyet.com.tr/felsefe-ve-

insan/Blog/?BlogNo=438067 

                ��� 

Siber Alemden... 

@sufafy:Bizleri unutmadığını, SENĠ 

aklımızdan çıkaramadığımızdan 

biliyoruz. 
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@sufafy:Tek kelime etmeden 

birbirinden keyif alabilen ya dosttur ya 

sevgilidir yada velilerdir. 

@sufafy: Bir sohbet ortamında neler 

konuĢtuğun kadar, neleri atladığın, 

anlatamadığın da önemlidir. 

@sufafy:Beyinde subliminal bölge 

(bilinç altı) genetik ve cevre kosullari ile 

alakalıdır. Algıladıklarının yüzde onu 

gibi kısmı cortexse aktarılır. 

@sufafy:Evliya uykuda sayıklamadığı 

gibi uyurken de vefat etmez. 

@newsoy: Hagia Sophia Mosque 

Conversion Plans Alarm Many 

http://t.co/iMsQ2Sm0iq via 

@HuffPostRelig 

@AylinERK:Karanlık aydınlıktan yalan 

doğrudan kaçar. GüneĢ yalnız da olsa, 

etrafına ıĢık saçar.  

Üzülme!Doğruların kaderidir 

yalnızlık.Karga sürü ile, kartallar yalnız 

uçar.Ömer Hayyam. 

@beyzazapsu:Uykuda prefrontal korteks 

baskilanir , istirahat için gereklidir. 

Bilinç altı ise hep uyanıktır.Amigdala 

kesintisiz çalıĢır,hayatiyeti korur 

@beyzazapsu:#Akıl genel anlamda 

gelen bilgileri değerlendirir ancak Teklik 

bilgisini değerlendiremez.. 

@beyzazapsu:Senin baktığına herkes 

bakar, ama senin onda görebildiğini 

herkes göremez. Hz.#ġems 

@NurferNur:Everybody sees the world 

(word) through the idea he has of 

himself. 

@NurferNur: If you imagine yourself as 

separate from the world, the world will 

appear as separate from you and you will 

experience desire and fear. 

http://t.co/iMsQ2Sm0iq


@NurferNur:Geçmis Tozdur Üfle gitsin 

! http://t.co/oE3zxjyZDT 

@NurferNur:YaĢadığımız dıĢsal 

olayların kalitesi.  ~stefanod'anna 

http://t.co/DdVysIPNKu 

@sinem_ceceli: Ruh Rengarenktir... 

http://t.co/67ZkKW7h2e 

@birsenkalali1i:Nereye varacağını 

bilmeden yola düĢenin telef olması 

kaçınılmazdır! 

@birsenkalali1:"Vermek"  ile " saçıp 

savurmak" arasındaki farkı anladığında 

bereketi yaĢayabilirsin! 

@birsenkalali1:Bilgi bilgiyi çözüyor; 

bütün yaĢam bundan ibaret! A.H. 

@haykavi: Konya ġeb-i Arus yaklaĢıyor 

Ahmed Hulusi'nin Ġngilizce ve Türkçe 

eserleri ücretsiz olarak ziyaretçiler ile 

buluĢacak  

http://t.co/akMNZUUjSk 

@haykavi:ġeb-i Arus için Kitaplar 

Konya ya yola çıkmak için hazırlandı.  

http://t.co/FCiNqMTEIp 

http://t.co/CMJAaANFf8 

@Elif_Safak: The New York Times'daki 

yazimi paylasmak istedim, sevgiyle  

http://t.co/wG8VPqBp7w 

@trtturk:ABD günde 5 milyar telefon 

dinliyor  http://t.co/OKeJaa7NzC 

@astrologsemavii:Sevgi en büyük 

güçtür en büyük yakıttır.ġu dünyayı 

GüneĢ ve Venüs kurtarır ancak.. GüneĢ 

"yaĢam ve yaĢama verilen değer" Venüs 

"sevgi"dir. 
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BEN BAĞIMSIZ VE KENDĠ BAġIMA 

YETĠġTĠĞĠM ĠÇĠN BUNLARI 

KONUġABĠLĠYORUM... 

Benim tasavvuf ve din babında 

yazdıklarım ilk defa yazılan Ģeyler değil. 

Bana ait birĢey değil.  

Bütün bir tasavvuf nesli bunları yazmıĢ 

söylemiĢ anlatmıĢ hissetmiĢ yaĢamıĢ ve 

yaĢamanın getirisi olan nimetlere de 

ermiĢ. Ben onların bu müĢehadelerine 

gerçekte temel teĢkil eden bilimsel olayı 

anlatmaya çalıĢıyorum.  

Ve ben daha birçok Ģeyi anlatmadım 

söylemedim. Çünkü söylesem yahu 

söyledin ama bunun bilimsel temeli 

gerçekliği nedir diyecekler.  

O yüzden de anlatmadığım daha çok Ģey 

var. Çünkü Türkiye o kadar kapalı bir 

anlayıĢta ki Ģu anda, bunları konuĢup 

anlatacağınız oturup tartıĢacağınız insan 

yok ortada!  

Size sadece kitaplardan ezberledikleri 5-

10 cümleyi tekrarlarlar, iki tane soru 

sorsam cevap veremezler. Dolayısı ile 

ben bağımsız kendi baĢıma yetiĢtiğim 

için bunları konuĢabiliyorum 

anlatabiliyorum söyleyebiliyorum. 

Yoksa ne olacak okulda yetiĢtiğin zaman 

okulda ki hoca bu böyledir diyor zaten 

bu böylediri kabul etmezsen geçer not 

alıp sınıf geçemiyorsun. Dolayısı ile o 

hocanın dediğinin dıĢında bir form 

alamıyorsun.  

Çünkü EĞĠTĠM SĠSTEMĠ BEYĠN 

KIYIMINA DÖNÜK BĠR SĠSTEM! 

Beyin kıyımı var eğitimde ezbercilik var.  

Sana her bilgiyi ezberletir ve Ģu anda 

hiçbiriniz lisede orta okulda 

öğrendiklerinizi hatırlayıp ta 

söyleyemezsiniz. Ama onu sana 

ezberletir mecbursun onu tekrar etmeye 

ki üst sınıfa geçesin.  

Ondan sonrada çıkınca onları savunur 

hale gelirsin... 

Üstad Ahmed Hulûsi 

                   

TALAMUS 



Bu karkaĢık yapı 20 den fazla 

çekirdekten oluĢur. Talamus bir röle 

istasyonuna benzer Ģekilde bütün 

duyulardan (koku hariç) bilgi 

toparlayarak ve bu bilgileri serebral 

korteksin farklı kısımlarına göndererek 

çalıĢır. 

                   

OYUN 

Geçiyor ömrümüzden ağır ağır  

Bir kağnı gıcırtısıyla seneler  

Eski dostlar unutuldu zamanla  

Unutuldu en aĢina çehreler   

Seyirciler dağılınca bütün  

Kalmadı eski güzelliği ömrün  

AĢkın bizi terkettiği gün  

DüĢüp paramparça oldu gölgeler  

Ġster cehennem, ister cennet olsun  

Çaldı saati son yolculuğumuzun  

Söndü ıĢıklar, bitti bu oyun  

Ġnsin artık, insin perdeler. 

Ümit YaĢar OĞUZCAN 

                   

2013 Aralık Ayı Karakteristikleri 

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

htm/aralikayi2013.html 

                   

#HergunYeni Bilgi 

MUTLAKA OKUMALISIN !  

http://t.co/IXQ7U8oKTr 

                   

Cuma günü sabah saatlerinde henüz 

Oğlak burcunda ilerleyen Ay, 07:31’de 

Mars ile uyumlu açısının ardından 

boĢluğa giriyor (açısız olma durumu). 

Kısa bir müddet boĢlukta kalacak olan 
Ay 08:53 itibariyle Kova burcuna 

geçiyor. Sabah saatlerine aktif ve 

dinamik baĢlıyoruz. Ay-Merkür 

altmıĢlığının etkinleĢeceği öğle üzeri 

saatlerde önemli görüĢmeleri, 

toplantıları, yazıĢmaları aktif edebiliriz. 
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Fikir ve görüĢ alıĢveriĢleri, duyurular, 

açıklamalar açısından da 

değerlendirebiliriz bu saatleri. Ay-

Merkür arasındaki uyumlu açının 

iletiĢime pozitif yansıyan etkileri akĢam 

saatlerine kadar devam ediyor. Ay-

Uranüs altmıĢlığının etkin olacağı gece 

saatlerinde de zihinsel, yaratıcı 

aktivitelerle uğraĢmak, değiĢiklik 

yapmak, rutin dıĢına çıkmak, heyecanlı 

ve geliĢtirici aktivitelere yönelmek 

açısından güzel saatlerdeyiz. Gün 

boyunca etkin olacak Merkür-Neptün 

karesi gece saatlerinde kesinleĢiyor. 

Önemli kararlar almak ya da açıklamalar 

yapmak açısından gece saatlerini 

kullanmamak daha isabetli olabilir. 

Öner DöĢer 

                  ��� 

Ġstanbul'un cumasinda güneĢ var, 12 

dereceye çıkıyor. Lodos öğlenden 

kuvvetli. H.sonu hava bilginiz soğuk. 

C.tesi yağmur var, akĢama doğru karla 

karıĢık yağmura dönebilir. Karayel 

kuvvetli.  

Havayı Koklayan Adam  

                  ⛅ 

Hepsi Bir Arada  

http://okyanusum.com/belgesel/hepsi-

bir-arada/ 

What can we make of theories of 

embodiment and the role of the human 

mirror neuron system? 

http://www.frontiersin.org/Human_Neur

oscience/researchtopics/What_can_we_

make_of_theories_o_3/1836?utm_conte

nt=bufferc5b82&utm_source=buffer&ut

m_medium=twitter&utm_campaign=Buf

fer 

Ken Robinson diyor ki; "Okullar 

yaratıcılığı öldürüyor." 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_

says_schools_kill_creativity.html 

AĢağılık kompleksi yaratan bir uçak 

yolculuğu... 
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http://m.gazetevatan.com/Columnists/Ar

ticle?ID=590050 

Dyslexia Linked to Brain 

Communication Breakdown 

http://www.scientificamerican.com/articl

e.cfm?id=dyslexia-linked-to-brain-

communication-breakdown 

"30 dakikada TT olmak mümkün" 

http://m.haberturk.com/medya/haber/900

651-30-dakikada-tt-olmak-mumkun 

�Günün ġarkısı 

Burcu GüneĢ - Hasret Kaldım (2013) 

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

DbJW8Sc&sns=em 

                  �� 

http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 
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