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“Erkek hikmetle, kadın kudretle yaratıldı...” 

“Samimiyet edep sınırlarını aştığında laubalilik 

olur... 

*** 

Düşündüğünün ve hissettiğinin zıddı 

davranışlarının adı ‘riyakarlık’tır... 

*** 

Seni sevdiklerini söyleyenler; yolunda mı 

yürüyorlar, yollarında mı?.. 

*** 

İsa; kendini satacak olanı son lokmaya kadar 

yanından uzaklaştırmadı... Niye?.. 

Senaryoyu ‘OKU’muştu da ondan!.. 

http://haber.gazetevatan.com/Haber/ 

594398/4/Yazarlar  

 

"Üst madde" 

"Üst madde" tâbiriyle anlatmak istediğimiz şey 

ne?.. Bugüne kadar, "Evrenin gerçek yapısını 

değil, kesitsel algılama araçlarımıza göre olan 

yapısını" değerlendirebildiğimizi açıklamaya 

gayret ettim... Ayrıca yine bu konuyu detaylı 

olarak "EVRENSEL SIRLAR", "RUH İNSAN 

CİN", "Hz. MUHAMMED'İN AÇIKLADIĞI 

ALLÂH" ve "Hz. MUHAMMED NEYİ OKUDU" 

isimli kitaplarımda elimden geldiğince izaha 

çalışmıştım... Maddeden enerjiye doğru, yani 

madde-hücre-atom-atomaltı ve nihayet enerji 

yapı boyutu sıralamasını defalarca izah ettik. 

Yalnız, bunun bir de "üst madde yapı" yanı var! 

Ki buna pek değinmemiştik... "Üst madde" var 

derken, "bir madde var, bir de bunun üstü var" 

şeklini anlamayalım! Madde, bizim algılama 

organlarımıza göre varsaydığımız yapı! Fakat, 

bir de bunun bir "Üst Boyut"u var!.. 

http://haber.gazetevatan.com/Haber/594398/4/Yazarlar
http://haber.gazetevatan.com/Haber/594398/4/Yazarlar


http://www.pressturk.com/dunya/haber/140310

/ 

ust-madde.html 

 

@AhmedHulusi: Vatan gazetesinde Reha 

Muhtar alıntıladı Dostan Dosta'dan. 

http://ahmedhulusi.org adresinden 

indirebilirsiniz 22.12. 

pic.twitter.com/NZ1SAdjuZ9 

@AnlaArtk: Yalnızca gördüğü kadarını 

düşünenlerin ezberini bozup farklı şeyler 

düşündürtecek bir yazı: 

http://www.pressturk.com/dunya/haber/140310

/ 

ust-madde.html … Retweeted by Ahmed 

Hulûsi 

@AhmedHulusi: #Sevmek, sevdiğinin her 

hâlinden razı olmaktır. Gerçekten seven 

BENLİĞİNİ #kurban eder sevdiğine. 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sevmek.htm 

@AhmedHulusi: To #love is to accept the 

beloved unconditionally. One who truly loves 

will #sacrifice his 'self' for the #beloved. 

http://www.ahmedhulusi.org/en/articles/love.ht

ml … 

@AhmedHulusi: #Sevmek, sevdiğinin her 

hâlinden razı olmaktır. Gerçekten seven 

BENLİĞİNİ #kurban eder sevdiğine. 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sevmek.htm  

@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #13 - #Sevmek 

http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafa-

ceceli-sordu- 

ahmed-hulusi-yanitladi-13-sevmek.htm …  
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"Ve Melâiketihi"... Meleklerine...  

http://blog.milliyet.com.tr/-ve-mel-iketihi--

meleklerine 

/Blog/?BlogNo=441469 

 

Siber Alemden... 

@AnlaArtk: Ayet ve hadisleri veya özlü sözleri 

değerlendirirken hala onları ilk okuduğunuz 

ana ait hükmün etkisinde olduğunuzu fark 

edin.Yenilenin! Retweeted by GÜLMiSÂL 

@yurekliseda: Çok doğru :) 

pic.twitter.com/r6DMC87rHY Retweeted by 

GÜLMiSÂL 

@sufafy: "İyi arkadaşların kendi aralarında 

esprileri vardır ve başkalarına komik gelmese 

de onlar buna kesintisiz gülebilirler." 

Wanderlust 

@sufafy: Gaflet uykusundan uyanın. 

Uyanmayı ölüm anına bırakmayın.Çünkü ölüm 

anındaki uyanmanın hiç bir faydası olmaz. ~ 

Seyyid Abdulkadir Geylani ~ 

@sufafy: Para, şöhret, mevkii... güç 

oyuncaklarıdır. Bunlarla güçlü olduğumuzu 

sanırız.Aslında onlar zihin oyununun 

illüzyonlarıdır. 

@sufafy: Akıllı geçinen aptal olduğunu bir 

bilse! 

@Reha_Muhtar: “Erkek hikmetle, kadın 

kudretle yaratıldı...” 

http://haber.gazetevatan.com/%93erkek-

hikmetle 

-kadin- kudretle-

yaratildi%94/594398/4/yazarlar … 

@newsoy: “Yeryuzunde bir halife 

olusturacagim” “O’na butun isimleri talim ettim” 
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= Beynin, Quantum Potansiyel / Rahmaniyet 

ozelligi ile var olmasi 

@newsoy: “O’na ruhumdan ufledim.”= Beynin 

kendisindeki tum Quantsal/Rahmaniyet 

ozellikleri gelistirip diledigi gibi aciga cikarmasi 

da Rahimiyet. 

@AylinERK: Sukunet,sessizlik disinizdan 

degil icinizden gelir.Sessizlik bir sey 

yapmamak ya da konusmamak 

degildir.Icinizdeki huzurun bozulmamasidir. 

Eger gercekten de sessizsen, sukunetteysen, 

o zaman durum ne olursa olsun,bu sukunetin 

tadini cikarabiliyorsun demektir. Thich Nhat 

Hanh 

@AylinERK: Gerçek mutluluğun,ebedî 

saâdetinyolu doyumsuznefsi 

doyurmayaçalışmaktan değil,onubencillikten 

kurtarıpterbiye etmektengeçer 

@abdullah_turan1 

@AylinERK: 19.36Kesinlikle Allâh'tır benim de 

Rabbimsizin de Rabbiniz!O'na kulluk etmekte 

olduğunuzufarkedin.Bu sırat-ı müstakimdir 

#kuran AhmedHulusi 

@GSaslos: Düşlerinizi gerçekleştirmenin en 

iyi yolu; uyanmaktır. ~Paul Valery 

@AnlaArtk: "Leo and Lisa" ,Zaman kavramına 

ve sebep olduğu dar görüşlülüğe atıf yapan 

kısa bir film (İngilizce) 

http://youtu.be/NtTb2dPmFvA via @youtube 

@ElifSafaktan: "Gülüşünü seversin, Sesini 

seversin, Sohbetini seversin. Sevmek için illa 

ki yüzünü görmek şart değil, Yüreğinde 

Duruşunu Seversin." 

@BunyaminSurmeli: Memleketin havasini 

degistiremese de Havayi Koklayan Adam app 

http://youtu.be/NtTb2dPmFvA


ine bi bakin, sizin icin taze taze... 

https://appsto.re/tr/WLN0T.i @sosyalmedyatv 

@Saffet_eygi: Etiği dedikodu olanlar asla 

secde yapamıyacaklardır.Allah ismini 

kullansalar bile onların dillerinden düşürmediği 

tanrıdır. Ahmed F. Yüksel 

@beyzazapsu: Okyanusta yeni bir ada doğdu . 

http://m.vidivodo.com/video/bir-ada-boyle-

dogdu/438628 … 

@robertlanza: Complex Body Parts Could 

Soon Be Lab-Grown : Discovery News 

http://news.discovery.com/human/stem-cell-

complex- 

body-parts-121017.html … Retweeted by 

beyza zapsu 

@beyzazapsu: Birine öyle bir söz söyle ki, ya 

yaşat yada öldür; ama asla yaralı bırakma.. 

Hz.Şems 

@iyiTweet: "Seni seveni zehir olsa da yut.. 

Seni sevmeyeni bal olsa da unut." /Hz. 

Mevlana/ 

@salihtahir: Kimisi aramak için yola çıkar, 

kimisi bulmak için. 

@islamsozler: || Ey insan! Verirsem tükenir 

diye mi korkuyorsun? Öyleyse sen Allah’ı 

tanımıyorsun.. 

@haykavi: Bir günün bin yıl ya da bir günün 

ellibin yıl olduğu boyutları Belki herşeyin 2 dk 

da anlatıldığı bu klipte Anlarız 

https://www.youtube.com/watch?v=MrqqD_Tsy

4Q 

& feature=youtube_gdata_player… 

@haykavi: In the future, there may be no limit 

to the kinds of organs and body parts that can 

be created from scratch 

https://appsto.re/tr/WLN0T.i
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http://news.discovery.com/tech/biotechnology/

stem-cell- 

complex-body-parts-121017.htm … 

@tasavvufgazete: İnsan Beyni Projesi: 

Bilgisayarlar Beyni Deşifre Edecek – 2014’te 

Bilim | KBT Bilim -... http://fb.me/2cHCHfhgS 

@BrainCosmos: The mirror neuron system in 

learning and language understanding 

http://bit.ly/1fMOXkX 

@ismet_berkan: Paralelin çizgileri kesişir mi 

uzaklaşır mı? - İsmet BERKAN - Hürriyet 

YAZARLAR 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25418767.a

sp … @hurriyet aracılığıyla  

 

 
 

“Mizacınız sizi kilitler!”  

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Bir kaç saniyelik dünya yaşamımı ben, bu 

hayâllerle doldurup bu masallarla kendimi 

aldatıp; çevreme güllabicilik yapmayı ibadet 

diye hayâl ederek bu dünyadan geçip gitmek 

üzere verilen roldeysem... EYVAAAAH!!!...  

Üstad Ahmed Hulûsi  
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Sevgi Baht Olmuş 

Sevgi baht olmuş ezelden bize 

Sizde bir türlü bizde bir türlü 

Alaca düşmüş gördüğümüze 

Sizde bir türlü, bizde bir türlü 

Donandı dağlar bahar olunca 

Gölgem kayboldu gönlüm dolunca 

Güzeli görmek boylu boyunca 

Sizde bir türlü bizde bir türlü 

İstemem versen cihan varını 

Gönül nakşetti, güle yarını 

Her yüzde görmek dost didarını 

Sizde bir türlü bizde bir türlü  

 

Maalesef Korkuyorsun ! 

Ölmekten, 

Gelecekten, 

Aldatılmaktan, 

Terkedilmekten, 

Başarısızlıktan, 

Eleştirilmekten, 

Sevilmemekten.. 

Hep tetiktesin 

Her AN birşey olacakmış gibi 

BUZ GİBİ kırılgan ve 

Gerginsin 

Bu yüzden SEVMEKTEN de korkuyorsun.. 

MUTSUZSUN 

Bilmelisin ki 

YAŞAMAK ne olursa olsun 

CESARETLE olanı kabul etmek 

ve ONA UYUM sağlamaktır.. 

Her AN ŞÜKRAN İÇİNDE OLUP. 

''Korkuların canı CEHENNEME'' diyebilmektir.  

(Sonsuz Şifa) 

 

"#HergunYeni Bilgi 

"Lavaboya dökülen bir litre kullanılmış yağ, 1 



milyon litre içme suyunu yani 15 kişinin bir 

yıllık suyunu içilmez hâle getiriyor." 

 

"Pazar gününün büyük çoğunluğunda Ay Aslan 

burcunda ilerliyor. Sosyal anlamda aktif bir 

gündeyiz. Sevdiğimiz insanlarla bir araya 

gelebilir, hoş vakit geçirebiliriz. Ay-Merkür 

üçgeninin etkin olacağı öğle ve sonrasındaki 

saatlerde bilgi ve iletişim hız kazanıyor. Önemli 

konuşmalarımızı, yazışmalarımızı öğle 

sonrasındaki saatlere denk getirebiliriz. Merkür 

ile uyumlu açısını kesinleştirdikten sonra 

başkaca temel açısı kalmayan Ay 15:25 

itibariyle boşluğa giriyor. Bu saatle Ay’ın Başak 

burcuna geçeceği 21:18 arasında Ay’ın 

boşlukta ilerliyor olması, girişeceğimiz işlerde 

ille de netlik, kalıcılık beklemiyorsak hiç de 

sorun değil. Ama sağlam ve kalıcı adımlar 

atmak ve hızlı gelişmeler yakalamak istiyorsak 

Ay-Güneş üçgeninin etkin olacağı gece 

saatlerini kullanabiliriz. Ay-Güneş arasındaki 

uyumlu açılar karşı cinsle ilişkiler, ebeveynlerle 

ilişkiler, önemli ve etkin pozisyondaki kişilerle 

ilişkiler ya da genel anlamıyla iş ve 

organizasyonlara dayalı ilişkiler anlamında 

olumlu etkiler doğurabilir. Bu üçgen Başak-

Oğlak burçlarından olacağı için, pratik ve 

sonuç getirici enerjisi oldukça yüksek. 

Değerlendirebiliriz…" 

Öner Döşer 

 

İstanbul pazarında bulut da var, 

güneş de. Ama akşama doğru 

bulutlar artar. Sıcaklık 9 derece. 

Hafta ortalarında sıcaklık 1-2 

derece yükselir. Yarın sis biraz daha fazla 

olabilir. 

Havayı Koklayan Adam 



 

23 Aralık Haftası DİKKAT SERT VİRAJ! 

Mars’ın Terazi burcuna geçişiyle birlikte 

günden oldukça hareketlendi ve benzer 

tetiklenmelerin yaşanabileceği zorlu bir haftaya 

giriyoruz. Sadece ülkemiz değil, genel olarak 

ele alırsak: şiddete yönelik eylemler, isyankar 

çıkışlar, protestolar, ani ve beklenmedik 

gelişmelere, patlayıcı ve gergin etkilere açık bir 

haftaya giriyoruz. Mars-Uranüs karşıtlığının 

kesinleşeceği Çarşamba günü ve Ay’ın bu 

ikilinin karşıtlığını tetikleyeceği Perşembe günü 

bu haftanın en stresli günleri! 

http://www.onerdoser.com/HD355_ 

23-aralik-haftasi.html  

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "İnsan Beyni Projesi: Bilgisayarlar Beyni 

Deşifre Edecek – 2014’te Bilim | KBT Bilim -" 

- Scientific American's Top 10 Science Stories 

of 2013 

- Big Idea 2014: You Will Transform Your Own 

Biology  

- Başbakan Erdoğan konuşuyor 

- Tayyar: Cemaate en büyük darbe bedduadır 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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