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@AhmedHulusi:DüĢüncen, duyguların, 

korkuların hep DUANDIR! Rabın bu 

dualarına icabet etmektedir. Hepsinin 

getirisini yaĢayacaksın zaman içinde! 

@AhmedHulusi:Duan neyse geleceğin 

odur! Talebin, Allah ahlâkıyla 

ahlâklanmak mı; mahallenin ahlâkıyla 

yaĢayıp geçip gitmek mi? YaĢadığın 

talebinin sonucu 

@AhmedHulusi:Kendine en büyük 

zulmü, nefsini et-kemik beden, Allah'ı 

da ötende bir tanrı, kabulüyle 

yapmaktasın! En önemli iĢin bu yanlıĢını 

düzeltmektir 

@AhmedHulusi:#MustafaCeceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #11 - Ġlmiyle, 

Ġlminde, Ġlmini Seyir 

http://t.co/NQZhoguWnA 

                 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı #11 – Ġlmiyle, Ġlminde, Ġlmini 

Seyir 

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

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-11-

ilmiyle-ilminde-ilmini-seyir-41707 

                 

Felsefe ve Ġnsan 

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

insan/Blog/?BlogNo=438067 

                ��� 

Siber Alemden... 

@AnlaArtk:Atasay'larda yılların 

tecrübesi konuĢur!  

http://t.co/KrvJhn6I3M 

Retweeted by @GÜLMĠSÂL 

@arslan_intizar:Ölüm  değildir kisinin 

dünyada en mühim isi...ölüm o dur ki 
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ölmeden oluyor kisi. 

Retweeted by @GÜLMĠSÂL 

@sufafy: Herkes seni kendisine çağırır. 

Aziz ve Celil olan Hak ise, seni sana 

çağırır. 

~ Seyyid Abdulkadir Geylani k.s. ~ 

@sufafy: Dikkat! Bel çevresinde yağ 

dokusu belirgin olan erkekler KANSER 

riski altında! 

@sufafy: Sana iyi gelenlere değil senden 

gideceklere bak, iyi gelip kalsin 

dediklerin yükün olmakta, seni 

yavaĢlatıp, yönünü ĢaĢırtmakta bunu bil. 

@sufafy: Beyin kısa süreli bellegi, uzun 

sureli belleğe taĢıyabilmesi için bir 

süreye ihtiyaç duyar. 

@newsoy: Beynin kendini beden kabul 

etmesi dalalet ve sonucu Deccale tabi 

olmaktir. Hidayet gerek! “Rabbenâ lâ 

tuzığ kulûbenâ ba'de iz hedeytenâ”3/8 

@newsoy: Beyindeki „ben bu bedenim 

bilgisi” seytan; Bedene tabi olarak 

yasamak da Deccalin cenneti. 

@AylinERK: Allah`ın ahlâkı ile 

ahlâklanmak,  istiyorsan, önce  evrende  

yersiz iĢ görme ! Dosttan Dosta 

@AhmedHulusi 

@AylinERK: "BEN burdayım ya sen 

nerdesin?" diyor.. duymak nasip olsun... 

@AylinERK: 

ġansı değil seçeneklerimi yaĢamayı, 

bahaneleri değil değiĢimler yapmayı, 

manipüle edilmeyi değil motive olmayı, 

kullanılmayı değil yararlı olmayı, 

baĢkalarıyla değil kendimle uğraĢmayı, 

kendime acımayı değil kendime 

güvenmeyi, diğerlerinin fikirlerini değil 

kendi iç sesimi dinlemeyi 

seçiyorum.L.Hay 



@beyzazapsu: Tekilliğin sisteminin 

iĢleyiĢindeki tetikleme, her kesin 

yaptığının karĢılığını alması olarak 

gözükür. 

@beyzazapsu: Sevmek çiftleĢmek değil , 

tekleĢmektir. Cemal Süreya 

@beyzazapsu: Kelimeler mananın 

suretlenmiĢ halidir. 

@beyzazapsu:Veri tabanındaki 

kayıtların kullanma hızına Zeka denir. 

@salihtahir:#BirDüĢümVar Mânânın 

maddeyi, aklın taassubu, inancın 

korkuyu yendiği. @MustafaCeceli 

@mustafaceceli:Bir durumun baĢka bir 

durumu yenmesinden söz etmek 

yerine,her durumu yerli yerince olan 

TEKi seyretmeye ne dersin:) @salihtahir 

#Birdusumvar 

@salihtahir:@mustafaceceli Allah 

derim.Bu arada aklıma takıldı; mânâ 

maddeyi, akıl taassubu, inanç korkuyu 

yenmeden TEK nasıl seyredilecek? Nasıl 

seyredilebilir? :) 

@mustafaceceli:@salihtahir madde 

mânâdan ayrı değil korku inançtan ayrı 

değil desem ? :) 

@salihtahir:@mustafaceceli Tepe de 

vadi de aynı gökyüzünün altında, ama 

ikisi bir değil ve ikisi de gökyüzü değil. 

Bu inceliği gözden kaçırmamalı.. 

Beyinde baĢlıyor olabilir, ama beyinde 

mi biter baĢka bir yerde mi biter, onu 

bilen bilir :) 

@mustafaceceli:@salihtahir Allah 

sisteminde herĢey yerli yerince. O 

yüzden birĢeyden "kurtulmak" Ģeklinde 

değerlendirmesek dedim. Elbette sonsuz 

potansiyel. 

Korkuyu da kabul edelim maddeyi de. 

Onlari da sevelim Onlarsızlığı da 



@NurferNur: Dünyayı terk edebilirsin 

ama zihnini burada bırakamazsın. Zihin 

seninle birlikte gidecektir; o senin 

içindedir. Osho 

@NurferNur: Your thoughts and feelings 

are linked to specific parts of the body 

and different illnesses. 

@NurferNur: When you fall sick, the 

body is communicating that your way of 

thinking (unconscious) is out of sync 

with what is beneficial to our being. 

@AnlaArtk: Evren tümüyle holografik 

illuzyondur: 

http://t.co/QYfdJUwjxd" 

@birsenkalali1i: Hizmet;hizmet ettiğini 

özgürleĢtirmeli! Kendine yönelik emre 

amâde yığınlar yetiĢtirmek hizmet değil 

yatırım kapsamındadır... 

@haykavi: Yukarıdan AĢağıya 14 

harf:http://t.co/XoWV0b1NTf 

@kundoco: VÜCUDUNUZA GÜNLÜK 

SABAH ĠYĠLĠĞĠNĠ YAPTINIZ 

MI?Yarım limonu sıkın ve büyük bir 

bardak ılık suya ekleyin.... 

http://t.co/WNlvqiAYmB 

Retweeted by @sinem_ceceli 

@sinem_ceceli:!! http://t.co/sBdgtu2n7g 

@hunervin: Ünlü astrolog önce öldü 

sonra dirildi!: KENDĠME YUKARDAN 

BAKTIM “Sonra her yer kızardı. 

tamamen kızıl görüntül... 

http://t.co/5dBSK1xqlQ 
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RUHUN BEYĠN TARAFINDAN 

YARATILMASI... 

http://t.co/QYfdJUwjxd
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SORU: Üstadım Kuran'ı Kerim de 

Allahu Teala diyor ki, Ademe isimleri 

öğrettik. Sizin kitaplarınızda da ruhun 

beyin tarafından yaratıldığını 

söylüyorsunuz? Bu konuda biraz 

çeliĢkide kaldım da? 

ÜSTAD: Ayette söylediği Ģu: Allemel 

ademe esma-i kûlliha. Ademe bütün 

isimleri talim ettik.  

Ademe bütün isimleri talim ettim'in 

manası: Onun varlığın da bütün esma-ül 

hüsna özelliklerini açığa çıkaracak 

yapıyı oluĢturduk!  

ġimdi, senin varlığında beyninin 

hakikatında Allah'ın bütün esması 

varmı? Var!  

Peki senin ruhunu beynin yarattı 

meydana getirdi dediğim zaman, niye 

kelimenin Ģeklinde kalıyorsun?  

Beyninin hakikatı Allah'ın esması 

değilmi? Orda el-Bedi el-Fatır el-Halit 

gibi isimlerin özellikleri yokmu? 

Dolayısı ile senin ruhun dediğin Ģeyi 

Allah'ın bu esma özellikleri orda 

meydana getirmiyor mu?? 

DıĢarıdan gelmiyor ki. DıĢardan ruh 

gelmesi diye birĢey yok çünkü.  

Kur'an da ademe isimleri 

ÖĞRETTĠ?diyerek yanlıĢ çeviri 

yapıyorlar!  

Burda kelimeler yanlıĢ çevriliyor 

problem burda zaten. YanlıĢ çeviri 

yapıldığı içinde bu soruları soruyorsunuz 

bana haklı olarak!  

Talim ettinin manası: Günümüz 

türkçesinde PROGRAMLADI demektir.  

Nasıl ki ana rahmin de o tek hücrede 

bedenin bütün organlarının nerede nasıl 

yer alacağı programlanmıĢ bilgi olarak 

var. Ve o bilgi daha sonra bütün 

oluĢumu tetikleyerek diğer aĢamaları 

meydana getiriyor.  

Bizim yanılmamızın sebebi Ģundan 

kaynaklanıyor: Yaratma Allah'a 

mahsustur hâĢa!  

Yaratma Allah'a mahsustur hâĢa derken 

kafamızda yaratılan ötedeki hayali bir 

tanrı düĢünüyoruz ve o yaratıyor diye 

olaya bakıyoruz!  

Senin varlığının Allah esması 



özellikleriyle var olan bir varlık olup 

Allah'ın halik bedi fatır gibi isimlerinin 

senin beyin adını taktığın Allah 

esmasının yaratıĢıyla meydana geldiğini 

fark edemiyoruz! Anlatabildim mi olayı? 

ĠĢin püf noktası bu... 

Üstad Ahmed Hulûsi 

                   

KÖR NOKTA 

Sinyal taĢıyan sinir lifleri hep birlikte 

optik siniri oluĢturmak üzere gözün arka 

tarafındaki optik diskte demet halinde 

toplanır. Bu nedenle bu alanda ıĢığa 

duyarlı hücreler bulunmaz ve bu durum 

bir kör nokta oluĢturur. Beyin 

göremedimiz alanı doldurduğu için, 

gorusumuzdeki boĢluğun farkına 

varamayız. 

                   

#HergunYeni Bilgi 

Kalbinizi kıran birini beynin affetmesi 

ortalama 6 - 8 ay surmektedir. 

                   

2013‟ün kelimesi: Bilim... 

http://m.hurriyet.com.tr/kose?id=386&ar

ticle=25304174 

Bilinenleri alt üst eden dev gezegen 
http://www.internethaber.com/bilinenleri

-alt-ust-eden-dev-gezegen-615582h.htm 

ĠliĢki app 

http://m.haberturk.com/yazarlar/serdar-

turgut-2025/901245-iliski-app 

Adnan Oktar'dan Erdoğan methiyeleri 

http://www.internethaber.com/adnan-

oktardan-erdogan-methiyeleri-

615435h.htm 

Egon olacak ama arka cebinde! 

http://m.hurriyet.com.tr/kose?id=0&artic

le=25304863 
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Maden suyunun bilmediğiniz faydaları 

http://fotogaleri.rotahaber.com/haber/10

055/1/Yasam 

'2018 esnek ekranlı telefonların yılı 

olacak 

http://wap.ntvmsnbc.com/Haber/Goster/

25484012 

�Günün ġarkısı 

"Zara - Yusufu kaybettim"  
https://www.youtube.com/watch?v=GKu

bRU8I5H0&feature=youtube_gdata_pla

yer 

                  �� 

http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 

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

htm/aralikayi2013.html 
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