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@AhmedHulusi: 

Psikiyatrideki, "MĠSTĠK 

HEZEYANLAR" tanımıyla anlatılan 

yaĢantıyı araĢtırır öğrenirseniz, 

toplumdaki pek çok insanı daha farklı 

görürsünüz. 

278 Retweets 

@AhmedHulusi: 

The consequence of every action that 

transpires from every person will 

inevitably return to them. Do what you 

will, it will come back to you 

143 Retweets 

                 

MĠSTĠK HEZEYANLAR! 

http://sufizmveinsan.com/sohbet/hezeya

nlar.html 

                 

Siber Alemden... 

@zeynebsultan: 

@zaramuzik @Tangulsinav 

@beyzazapsu 'Suya virsün bâğ-bân gül-

zârı zahmet çekmesün/  

Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-

zâra su' 

Retweeted by Atasay Kamer 

@Ridvan__Yilmaz: 

Hayatinizda kac tane boyle islam alimi 

tanidiniz? fg hoca degil, orgut lideridir... 

pic.twitter.com/G8UIRxTzFZ 

Retweeted by Atasay Kamer 

@sufafy: 

Hz.Alî kendisini hançerliyen kölesi için 

ona süt verin, o Ģimdi "KorkmuĢtur" 

demistir. 

Ġnsanlığa bakar mısınız? 

118 Retweets 

http://sufizmveinsan.com/sohbet/hezeyanlar.html
http://sufizmveinsan.com/sohbet/hezeyanlar.html
http://pic.twitter.com/G8UIRxTzFZ


@sufafy: 

Açığa çıkanın hakkını vermektir 

ULUHIYET prensibi. 

91 Retweets 

@sufafy: 

Bir olayı Ģiddetle savunma, kendini 

müdafaa etme, "seyirden yoksun" 

kalmak anlamına gelir. 

89 Retweets 

@sufafy: 

Kuran’ın iki yönü vardır: O’nun elinde 

olan yönü, bizim elimizde olan yönü. 

Abdulkadir Geylani Hazretleri 

77 Retweets 

@sufafy: 

“Doğruluk, Allahü teâlânın bir kılıcıdır 

ki, üzerine konulan her Ģeyi keser.” 

Zünnun-i Mısri 

79 Retweets 

@sufafy: 

Sevdiğin insanları kaybetmeye alıĢtığın 

zaman hayatı önemsememeye 

baĢlıyorsun. 

Tolstoy 

59 Retweets 

@sufafy: 

Cehennem, insanın yüreğindeki sevginin 

bittiği yerdedir.  

[Hz.Mevlana] 

60 Retweets 

@sufafy: 

"AĢk; herkesi o'na benzetip, kimseyi 

o'nun yerine koyamamaktır...  

Can Yücel 

86 Retweets 

@beyzazapsu: 

Yeni gelen bilginin beyinde iĢlemi veri 

tabanındaki bilgilere göredir. Dünyan 



veri tabanındaki bilgilerle sınırlı , 

farkedebiliyormusun? 

@beyzazapsu: 

Tefekkur hafizadaki bilgiyi öne 

çıkarmak değil yeni birĢey öğrenmektir. 

@beyzazapsu: 

'GLUTEN BRAIN'Wheat cuts off blood 

flow to frontal cortex 

'GLUTEN BEYIN'Buğday frontal 

korteks'e  kan akıĢını kesiyor 

http://Www.drbuttar.com/gluten-brain-

wheat-cuts-off-blood-flow-to-frontal-

cortex/ … 

@AylinERK: 

Farkında olmak güzel ama"farkında 

olduğunun farkında olmak"daha 

iyi.Dr.R.Tanzi 

Farkın Farkında mısın? 

@AhmedHulusi 

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

arkindamisiniz.htm … 

@AylinERK: 

"@TarlaciSultan: Evren kocaman bir 

makineden çok sanki dev bir düĢünce 

gibi..." 

@AylinERK: 

"@RudyTanzi: T-Rex 

Ġllüzyonu!�http://www.youtube.com/wa

tch?v=A4QcyW-qTUg …” 

@mustafaceceli: 

@davidsaboy inanç varsa mutlu mutsuz 

gibi kavramlar düĢer. Aklına da bu 

yatarsa değme keyfine:) 

@ncaki2007: 

Yoksa evren diye kabul ettiğimiz,evren 

içre evren yada çoklu evren içinde yer 

alan milyarlarca evrenden sadece birimi? 

http://discovermagazine.com/2011/oct/1

8-out-there-welcome-to-the-

multiverse#.UvadsVBajqA … 

http://www.drbuttar.com/gluten-brain-wheat-cuts-off-blood-flow-to-frontal-cortex/
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@Muhyiddin_Arabi: 

Kötü bir adet çıkaran kimse, o adetin 

günahını ve onu yapanların günahını 

yüklenir. 

@drildiz: 

Fiiller, açılımları zorlar ve yeni 

kapasiteler meydana getirir..Bu nedenle 

anlamasan da ibadet et. AH 

@birsenkalali1: 

Küfrün ve Ģükrün, kime ve niye olduğu 

hakikatini idrak ettir! ĠSLÂMIN TEMEL 

ESASLARI @AhmedHulusi 

@Ridvan__Yilmaz: 

cemaatin güya kendince kullandığı  

313lerdn bir velinin risalesi&MuhteĢem 

Beyin,MuhteĢem Ġrsal 

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

semirsal.html … 

pic.twitter.com/y3I7LNmX3Z 

@enisguller: 

Mistik hezeyanlar 

......http://sufizmveinsan.com/sohbet/hez

eyanlar.html … 

@ntv: 

Beyninizden neler geçiyor? Sır perdesi 

@NGTurkiye ġubat sayısında aralandı... 

http://ntv.ac/1fIjBuu  

pic.twitter.com/nN3CR55SCa 

@kolbasi_erhan: 

Gecenin hesap tahtasında bulunmayanlar 

hatalarının farkına varamazlar. 

@londrali: 

Aferim sana çocuk  

http://www.mynet.com/haber/iphone/ilgi

nc-haberler/dunya-bu-pozu-konustu-

1042364-1 … 

@haydrendersarac: 

Fazla asitli içecek,kızartma,kırmızı 

et,fast food tüketiyorsan alkali su içerek 

dengelemende yarar var.Tarifi 

http://endersarac.com 'da var 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/muhtesemirsal.html
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@londrali: 

Adem'den önce mi Adem den sonra mı?  

https://www.youtube.com/watch?v=6-

cgHYR1KiM&feature=youtube_gdata_p

layer … 

@erenusss: 

Bilgi bilinir, Ġlim yaĢanır. 

@SEmreArslanturk: 

Top 10 Probiotics Food We Should Use: 

http://www.globalhealingcenter.com/nat

ural-health/probiotic-foods/ … 

@MevlanaSozler: 

Her Ģey incelikten, insan kalınlıktan 

kırılır. 

@Deaxus: 

Kendinizi göstermek için değil, baĢkalari 

size bakip ONU hatılasın diye 

IġILDAYIN. 

C.S Lewis 

@HimalayanEcho: 

Children are always ahead of us, having 

started a new life already, while we are 

still stuck in an old life. 

pic.twitter.com/AxuJOeC8DN 

@HeedtheSpirit: 

Your thoughts are molding your actions. 

@TheGodLight: 

If you want to understand the universe, 

study the atom, if you want to 

understand God, you must look within 

yourself. 

@sozmuhendisi: 

Egosu, sevgisinden büyük olan insanlar 

kaybetmeye mahkumdur. 

@emelaydemir_: 

Niels Bohr: “Eğer öğrendiğinizde Ģoka 

uğramadıysanız Kuantum Teorisini 

anlamamıĢsınız demektir!” 

               ��� 
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MÜLHĠME'NĠN HALLERĠ... (6/7) 

Bir baĢka açıdan güneĢe bakarsan 

dünyaya göre çok küçüktür, oysa eğer 

gözüne göre hüküm vermekten 

arınabilmiĢsen bilirsinki güneĢ dünyadan 

çok çok çok daha büyüktür.  

ĠĢte bu açıdan kendini yetiĢtirebilirsen 

bakarsın ki bu varlıkta sayısız değiĢik 

isimlerle anılan sınırsız varlıklar var 

olmasına rağmen aslında hepsi tek bir 

yapıdan kaynaklanıp geliyor.  

Eğer bunu madde düzeyinde görücek 

olursak, bütün cisimler moleküllerden ve 

nihayet atomlardan meydana gelmiĢtir. 

Hücrelerin kökeni asitlere iner asitler 

moleküllere dönüĢür moleküller 

atomlara dönüĢür. Atomların hepsi tek 

bir atoma dayanır hidrojen atomuna. 

Yani bu çok çeĢitli gördüğümüz tüm 

madde dünyası tek bir hidrojen 

atomunun değiĢe değiĢe değiĢik haller 

almasıyla oluĢa gelmiĢtir. Keza burdan 

daha ileriye gidersen, bütün alemin 

varlığı tek bir varlıktan enerjiden, ve 

diğer bir ifadeyle kudreti ilahiden 

meydana geldiğini nihayet idrak edersin.  

Varlıkta tek bir kudret, ve tek bir kudrete 

karĢılık tek bir ilim, tek bir Ģuur, 

mevcuttur. Bu noktaya ulaĢırsın. ġimdi 

bunun basit misalini Ģöyle düĢünelim, bir 

insan bedeni diyoruz, bu insanın eli var 

ayağı var kafası var vs. Desem ki size 

dizinizde ikinci bir beyin var ve 

ayağınızın hareketlerini bu beyin kontrol 

ediyor? Olmaz dersiniz.  

Niye? Çünkü beynin ayağını tutmak 

isterken dizindeki beyin ayağını ileri 

atmak ister ve bedende bir düzensizlik 

oluĢur. En azından tek bir beyinin bu 

bedene kumanda ettiğinin açık ispatı 

bedenin her istediğini meydana getirecek 

Ģekilde faaliyetidir. Eğer bir bedende iki 

beyin olsa, mutlaka bunun getireceği 

düzensizlik bu bedende ortaya çıkar.  

ĠĢte bu basit bakıĢ açısını daha geniĢ 

boyutlara çıkarttığımız zaman bakıyoruz 

ki, Ģu alem dediğimiz gözümüze 



kulağımıza hitap eden bu alemde bu 

boyutta varlığın bu kesitinde düzensiz 

geliĢen hiçbirĢey yok. Veya birbiriyle 

çeliĢen hiçbirĢey yok. ĠĢte bu idrak 

oluĢtuğu zaman artık dersin ki, evet 

çeĢitli sûretlerden çeĢitli fiiller 

çıkıyorsada, aslında tüm bu birimlerde 

hükmünü icraa eden tek bir varlık tek bir 

Ģuur tek bir ilim söz konusu. Öyleyse 

aslında falanca dediğim zaman, o fiili 

yapan falancanın ta kendisi değil, o 

falancayı meydana getiren Allah'tır. 

Yani sana yaptırtan o'dur. Ötekine 

yaptırtan o'dur. 

Eski birimsel basit bakıĢında falanca 

yapıyor filanca yapıyor derken, bu defa 

ki idrakın sonucunda artık bunu yaptırtan 

Allah tır demeye baĢlarsın.  

Mutlak Ģuurdur mutlak kudrettir mutlak 

ilimdir. HerĢey mutlak olarak onun 

idaresi düzeni iradesi altında 

oluĢmaktadır, onun iradesi dıĢında 

hiçbirĢey yoktur, kısacası o dilediğini 

yapmaktadır yaptırtmaktadır. 

Öyleyse sen ben o yapmıyor, Allah 

yaptırtıyor... 

ĠĢte bu aĢamanın, bu idrakın, bu bakıĢ 

açısının tasavvuftaki adı tevhid-i ef'al, 

yani bütün fiillerin bir tek kaynaktan 

geldiğini idrak etme demektir. Bu tek 

kaynaktan geliĢi idrak etme hali fenayı 

ef'al, yani bütün fiillerin varlığının 

Tek'ten geldiğini görebilme hali fenayı 

ef'al. 

Bu idrakın sende oturması görülmesi 

tespit edilmesi tevhidi ef'al,(ef'al fiiller 

demektir. Türkçe'de fiiller diyoruz ya, 

fiile ler takısı koyarak çoğul yapıyoruz, 

bu fiil kelimesi aslında arapçadır ama biz  

ona ler takısı takarak fiiller diye 

türkçeleĢtirmiĢiz. ĠĢte bu fiil kelimesinin 

arapçada ki çoğul hali ef'al demektir.) 

ĠĢte tevhidi ef'al fiillerin tek kaynaktan 

gelmesi.  

Bâkayı ef'al denilen hal de, sende artık 

günlük yaĢamında kimden nerede ne fiil 

görürsen gör, burada bunu yaptırtan 

Allah diye bilme halidir!  



Üstad Ahmed Hulûsi  

(Devam edecek) 

                    

Üstad: On sekiz yaĢımdan bu yana ben 

vitamin kullanırım. Vitaminimi alırım, 

Minerali alırım, Ginsengini alırım, Royal 

Jelly alırım, C vitaminini asla eksik 

etmem. Gözler için Bilbery alırım, 

müthiĢ faydasını gördüm tavsiye ederim. 
Ve Ģu an için dünya üzerinde en önde 

gelen, beyne yararlı olan Neuro ps var, 

(fosfatidilserin) tavsiye ederim. 

Kullandım ve kaç arkadaĢıma 

kullandırdıysam faydasını gördü. 

Soru: Ne fark ettiniz değiĢiklik olarak?  

Üstad: Beyinde çok daha bi açıklık 

getiriyor. Çok daha beyinde bi 

hareketlilik getiriyor. DüĢünme gücünü 

arttırıyor. Böyle bir faydası var. Ve Ģu 

anda Amerika'da birhayli kullanılan bir 

Ģey. .  

(Beyin cerrahı Necmettin PAMĠR 

sohbetinden...) 

http://www.beslenmedestegi.com/bitkise

l-ilaclar/yaban-mersini 

http://www.beslenmedestegi.com/dogal-

urun/fosfatidilserin-nedir 

http://m.puritan.com/neuro-ps-565 

                     

Pazar günü boyunca Ay Ġkizler burcunda 

ilerliyor. Ülkemiz astroloji haritasının 

12. Evi etkileneceğinden gizli ve perde 

arkası iĢler, örgütler, oluĢumlar, kiĢilerle 

ilgili konular, hastaneler-senatoryumlar-

hapishaneler gibi kapalı yerlerle ilgili 

temalar vurgu kazanabilir. Sabah 

saatlerinden itibaren etkin olacak, ama 

özellikle öğle sonrasındaki saatlerde 

etkisi iyice belirginleĢecek Ay-GüneĢ 

üçgeni, gerek özel ve gerekse sosyal 

iliĢkilerimizde güzel geliĢmeler 

yakalayabileceğimizi gösteriyor. Bugün 

http://www.beslenmedestegi.com/bitkisel-ilaclar/yaban-mersini
http://www.beslenmedestegi.com/bitkisel-ilaclar/yaban-mersini
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çalıĢanlar açısından, iĢ ve kariyerle ilgili 

giriĢimler, etkin ve güçlü konumdaki 

kiĢilerden yardım istemek, fayda ve 

destek görmek açısından da 

değerlendirilebilir bu saatler civarı! Ay-

Mars üçgeninin etkinleĢmeye 

baĢlayacağı akĢam saatlerinden itibaren 

kendimizi daha dinamik ev güçlü 

hissedebiliriz. Güç ve efor gerektiren 

iĢler, yürüyüĢler, sportif aktiviteler 

açısından mükemmel bir zaman dilimi! 

Öner DöĢer 

                    ��� 

Bugün Ġstanbul, kuvvetli lodosla bahar 

tadında. Tabi baharın yağıĢı da olur. 

Bugün akĢamla yarın sabahın ilk saatleri 

arasında yağıĢlı, ardından perĢembe ye 

kadar yine mola var. Bugün 15 derece.  

Havayı Koklayan Adam   

                    ⛅ 

Sağlık ve Renkler  

http://okyanusum.com/belgesel/11186/ 

Beyin Gerçekten Nasıl ÇalıĢıyor ?  

http://okyanusum.com/makale/beyin-

gercekten-nasil-calisiyor/ 

Karanlık beyni geliĢtiriyor 

http://www.hurriyet.com.tr/saglik-

yasam/25764183.asp 

Kutsal topraklarda yangın dehĢeti 

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/25766

690.asp 

Sır perdesi aralandı 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25497411 

How to compose classical music with 

your brainwaves 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-

26081451?ocid=socialflow_twitter 

Child leukaemia 'not linked to power 

lines' 

http://www.bbc.co.uk/news/health-

26068363 

http://okyanusum.com/belgesel/11186/
http://okyanusum.com/makale/beyin-gercekten-nasil-calisiyor/
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�Günün ġarkısı 

PERĠHAN ALTINDAĞ Her Mevsim 

Ġçimden Gelir Geçersin 

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

gb72qAdk 

                  �� 

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

ubatayi2014.html 

http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 

               •••••• 

http://www.youtube.com/watch?v=QROgb72qAdk
http://www.youtube.com/watch?v=QROgb72qAdk
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2014.html
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2014.html
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/

