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@AhmedHulusi: 

#Beyin potansiyelindeki data 
programıyla kendisine ulaşan tüm 

bilgilere/data form ve kompozisyonlar 

oluşturarak hologram dünyamızı 

oluşturur 

270 Retweets 

@AhmedHulusi: 

Tüm varlık oluşurken esma 

kompozisyonunda ana isim el Mudil'dir. 

Şirk/ikilik anlayışı ve kesret kavramı 

böyle oluşur. Çokluk anlayışı doğar! 

278 Retweets 

@AhmedHulusi: 

El Hadi ismi açığa çıktığında beyin 

formunda, insan bilincinde şirk kalkar; 

Tek, kendini insan aynasında seyreder! 

Âlemlerini dahi! 

284 Retweets 

@AhmedHulusi: 

Tüccarlar medyayı kullanır; halkı 

şartlandırır;  

SEVGİ TİCARETİYLE CEPLERİ 

DOLDURUR!   

Seven hergün her an sever zamanla 

kayıtlanmaz. 

279 Retweets 

@AhmedHulusi: 

AŞK NEBİSİ hz. Muhammedi (sav); 

AŞK VELİSİ Mevlana'yı ve daha 

nicelerini göremeyip; aziz Valentine'e 

odaklanan müslümanlara hayretle 

bakarım 

339 Retweets 

@Gulmisalim: 

#Allah El Mudil ile kesret anlayışını 

yaratmış ama aralarındaki bağı da El 

VEDUD ile oluşturmuş. SEVGİ ile 
örmüş bağları. Sevgi herşeyde var 

Retweeted by Ahmed Hulûsi 

307 Retweets 



@Gulmisalim: 

#Sevgiyi içinde taşımayan hiç bir varlık 

düşünemiyorum. Mutluluk sevgiyi 

yaşadığın anların adıdır. Cehennem 

sevgini kaybetme hâlidir.YaVedud 
Retweeted by Ahmed Hulûsi 

271 Retweets 

@AnlaArtk: 

#Beyin #data/bilgi ile çalışır! Tüm 

biyolojik formlar gerçekte data/bilgi 
formlarıdır. Tüm yaşamlar data/bilgi 

 boyutunda akıp gider, farket 

Retweeted by Ahmed Hulûsi 

197 Retweets 

                 

AHMED HULÛSİ...İLK ÂYETLER 

http://www.pressturk.com/dunya/haber/1

41920/ahmed-

hul%EF%BF%BD%EF%BF%BDsi-

...ilk-

%EF%BF%BD%EF%BF%BDyetler.ht

ml 

AHMED HULÛSİ ...KURÂN'DAKİ 

"ALLÂH" TARİFİ 

http://www.pressturk.com/gunun-

yazisi_ahmed-

hul%EF%BF%BD%EF%BF%BDsi-

...kur%EF%BF%BD%EF%BF%BDnda

ki-all%EF%BF%BD%EF%BF%BDh-

tarifi_931.html 

                 

Siber Alemden... 

 @Gulmisalim: 

Karsindakinden beklemeden! 

pic.twitter.com/1fGJyfxqMZ 

@Gulmisalim: 

#Allah kimseyi sevgiden öte yaşatmasın, 

sevdiğinden ayrı koymasın! Vedud 

aynaya Hâdi ile baktı gördüğüne 

"İNSAN" adını taktı! Sevgiyle yaşa! 

308 Retweets 

@sufafy: 

Sevgi yaşanır, sevgi sözcükleri ile ifade 
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edilemez. 

76 Retweets 

@sufafy: 

İslam garib olarak başladı, tekrar 

başladığı gibi garib hale dönecektir. 

Gariblere ne mutlu! 

Hadis-i Şerif 

65 Retweets 

@sufafy: 
Ben bir kitap okudum, kalem onu 

yazmadı. 

Mürekkeb eyleyeydim yetmeye yedi 

deniz. 

Yunus Emre 

69  Retweets 

@sufafy: 

Âlemlerin aslı hayâldir.  

Âlemlerin hangisinde olursa olsun, bütün 

toplumlar, hayâl ile kayda bağlanmıştır. 

Abdülkerim Ciyli 

53 Retweets 

@sufafy: 

"Kötülük yaptın mı kork, çünkü o bir 

tohumdur, Allah yeşertir karşına 

çıkartır."  

/Hz. Mevlana/ 

87 Retweets 

@sufafy: 
Kendisinde kusur olması mümkün 

olmayanı, kusurdan tenzih etmek, 

kusurdur. 

Cüneyd-i Bağdadi 

38 Retweets 

@beyzazapsu: 

Seni her bakisimda yeniden goruyor, 

yeniden seviyorum . Seni her an yeniden 

yaşamanın şükründeyim.� 

72 Retweets 



@beyzazapsu: 

Ya Vedud , her sevenin sevdiğinde 

sevdiği gerçeklik  @Gulmisalim 

39 Retweets 

@beyzazapsu: 

"Yaşam sevgi üzerine kurulmuşken, 

bunu yaşayamayanlar, hayallerindeki bir 

tanrıyla meşgûldürler." 

@AhmedHulusi 

@DosttanDosta 

22 Retweets 

@beyzazapsu: 

”Dalalet” nedir?, “Çokluk” algısı nasıl 

oluşur? 

@AhmedHulusi 

http://www.ahmedhulusi.org/video/must

afa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-

10-zerre-kullun-aynasidir.htm … 

22 Retweets 

@beyzazapsu: 

Algılanan birimsellik algılayanın 

özelliğinden meydana gelir. 

Âlemlerin aslı Hayaldir. 

@AhmedHulusi  

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

alist-muslumanlik.htm … 

@kolbasi_erhan: 

Özgürlüğünü kaybettigini sanan, onu 

çoktan kaybetmiştir ama farkında 

değildir. 

@kolbasi_erhan: 

Kimseye güvenemeyen aslında kendine 

itimat duymuyordur. 

@aynurtutgac: 
"@Oezlem17: ! 

pic.twitter.com/ogWgU0pjVL" 

@tasavvufgazete: 

Ya Rabbi, küfre düşmekten ve borca 

girmekten sana sığınırım.  

(Nesai) #Hadis 
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@erinainayet: 

"Beni rüyada gören, gerçekten beni 

görmüştür, çünkü şeytan benim suretime 

giremez."  

Hz. Muhammed as. 

@erinainayet: 

Seni sevmek gibi büyük işlere kalkıştım. 

Ve lütfen inkar etme; 

Sana en çok ben yakıştım. 

Özdemir Asaf 

@iremnurgul: 

Nisa Suresi - 56. Ayet'e bakıyordum da; 

"Şüphesiz âyetlerimizi inkâr edenleri biz 

ateşe atacağız. Derileri yanıp... 

http://fb.me/31lR2rjEq 

@RudyTanzi: 

“Those who know do not speak. Those 

who speak do not know.”  Laozi 

@BilgininAnahtar: 

Çinli Nong Youhui adlı 5 yaşındaki 

çocuğun gözleri, termal alıcıları 

sayesinde geceleri de gündüz gibi net 

görüyor. pic.twitter.com/ktSCGGzYQ9 
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BEDENİN DÜNYA. İÇ YAŞANTI 

DÜNYANDA AHİRETİN !.. (3/6) 

Şimdi, dilediği gibi açığa çıkarken, bu 

açığa çıkış, esasında varlıkta bir 

spektrum şeklinde açığa çıkıyor.  

Burayı çok iyi fark etmek lazım! 

Nasıl dalga boyları yüz milyarda birden 

başlayıp artarak milyarlara yüz 
milyarlara kadar uzanıyorsa, böyle bir 

skala takip ediyorsa. Allah'ın da 

alemlerdeki açığa çıkışı böyle bir 

spektrumladır!  

Bu spektrumla oluşumun yansıması 

olarak zaten varlıkta sıfırdan sonsuza 

giden spektrumlar vardır!  

İster buna matematik deyin ister ışık 

http://fb.me/31lR2rjEq
http://pic.twitter.com/ktSCGGzYQ9


deyin ister başka şeyler deyin.  

Şimdi bu spektrumun içindeki her bir 

birim ve aşama, o basamağı oluşturmak 

için var olandır!  

Onun kemâli ve mükemmeliyeti, o 
bulunduğu noktanın varlığından 

kaynaklanır bir biçimde bunun gereğini 

ortaya koymak!  

Bu onun kulluğudur, kulluk için var 

edilmiştir denmiştir. Dolayısı ile, 

kulluğunu yerine getirmek demek o 

spektrum içinde var olması demek! 

Ve var olmasının gereğini meydana 

getirmesi demektir. Var olmasının 

gereğini meydana getirmek te, alem 
sûretinde tasarrufu tedbiratı demektir! 

Şimdi eğer bu olayı anlarsak, şunu fark 

ederiz; Her bir yapı, var olduğu şekliyle 

kulluğunu ifa etmektedir! 

Yani onun gerçekte hiçbir eksiği kusuru 

noksanı yanlışı yoktur.  

O onu yapmak için vardır! 

Dolayısı ile de bu ilmi ishar ederek 

spektrumda yer aldığı noktada, 

bakış kemâlide budur! 

Bu noktada yer almayıp ta, eksik noksan 
kusur taklit vs gibi, tanımlamalarla 

tanımlanacak bir hâle bürünüp o şekilde 

bir işlev gördüğünde de, onun kulluğu O 

dur,  

Veliyullah denen bir zatın bir sözü var; 

Allahım beni cehennem için yarattıysan 

senin takdirindir. Elbetteki ben buna rıza 

gösteririm. Çünkü senin takdirin benim 

arzumun ve isteğimin üstündedir. Beni 

cennet için yarattıysan, buda senin 
takdirin, buna da rıza göstermek benim 

kulluğum. Yakiynim için beni var 

ettiysen, buda senin tasarruf ve 

takdirindir. Bunada şükür benim 

kulluğumdur! 

Şimdi evvela bunu kendimizde 

oturtmamız lazım. Bunu oturttuktan 

sonra düşünülecek ve sorgulanacak olan 

noktaysa şu. Peki, herşeyi olduğu gibi 

kabullenip halim neyse böylece 

kabulleneyim mi? 
Senin bunu düşünmen, Kuran'daki 

tanımlamasıyla Şirk'tir.  

Esasen bu sende belli bir idrakı ve 



anlayışı meydana getirdiyse, o anlayışın 

sonucu olan isteği arzuyu veya fiilide 

meydana getirecektir.  

O istek veya arzunun adı da dua'dır. 

Eğer sen de dua dilerse dua edersin. 
Senin mevcut halinle devam etmek 

istiyorsa sende dua isteği açığa çıkmaz. 

Kendine daha yakiyn bir hâl ile açığa 

çıkmayı diliyorsa, daha kendini tanıyan 

ve kendi özelliklerini tanıyan, daha 

beşeriyetten arınmışlık diye 

tanımlıyacağımız bir bakış açısıyla 

varlığı seyretmeyi diliyorsa, bu defa 

buna dua etme isteği sende meydana 

gelir. Bu isteğin sende meydana gelmesi 
demek, zaten bu isteğin sonucunun da 

sende oluşacağı demektir! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

(devam edecek) 

                    

İNSAN SURETİNDEKİ 

HAYVAN...           

Bazıları, Namaza durduğum zaman, 

kalbim ticaretlerimin bilançosunu 

alacaklarımı borçlarımın listesini 

çıkarmaya başlar. Ne kadar dünya işi 

varsa hepsi kafama üşüşür, der. İşte bu 

tavır yüksek insani alemden, aşşağı 

hayvani aleme yuvarlanmayı kaçınılmaz  

kılar. Kendilerine aşağılık maymunlar 
olun dedik ifadesinin (Bakara süresi 65) 

anlamı budur. Yani görünürde insana 

benzerler ama insan değildirler. 

Aşağılıktırlar, uzaklaştırılmış ve 

kovulmuşturlar. İnsanların dünya ve 

ahirette başka varlıklara dönüşmeleri, 

inkarı mümkün olmayan bir haktır.  

Bazı insanlar kıyamet günü öyle bir 

kalıp ve surette haşredilirlerki, maymun 

ve domuz onların yanında güzel kalır. 

Hadis 

Kısacası, bir kimseye hayvanlara özgü 

herhangi bir nitelik galip gelir, istidadını 

kendi hakikatındaki bilme özelliğini yok 

edecek bir şekilde bir özellik onda 



kökleşir, karakterinde ve tabiatında 

kalıcı bir yer edinerek artık onun özel 

ruh sureti haline gelirse, bu kimsenin 

karakteri tabiatı seciyesi, o hayvanın 

tabiatı karakteri ve seciyesi olur.  
Tabiatı söz konusu hayvanın nefsine 

dönüşür. Ölümden sonra ruhu bedenden 

ayrılınca ahiret aleminde karakterine 

uygun bir sıfata bürünür ve bu sıfat 

orada onun sureti olur...  

Muhyiddin Arabinin tefsir-i kebir tevilat 

kitabindan alınmıştır... 

                    ��� 

Patatesin Faydaları Nelerdir: 

* Şeker hastalarına faydalıdır. 

* Susuzluğu giderir. 

* Mide ve Onikiparmak ülserinde 

yararlıdır. 

* Karaciğer şişliğini giderir. 

* Safra akışını kolaylaştırır. 
* Bağırsak solucanlarının düşürülmesine 

yardımcı olur. 

* Damar sertliğine faydalıdır. 

* Sert bir şey yutulduğunda yabancı 

maddenin zarar vermeden çıkmasını 

sağlar. 

* El ve ayak çatlaklarında faydalıdır. 

* Skorbüt hastalığını önler. 

* Kandaki şeker seviyesini düşürür. 

* Kanı temizler. 
* Kansere karşı korur. 

* Böbreklere faydalıdır. 

* Normal ve kuru ciltler için yararlıdır. 

* Sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı 

önler. 

* Bağırsak şişliğini ve basur ağrılarını 

azaltır. 

* Vücuda enerji verir, halsizliği ve 

yorgunluğu giderir. 

* Rendelenmiş patatesin tozlarının ya da 

nişastasının suda yapılan lapası yanık 
üzerine konursa ağrısını geçirir ve 

iyileştirir. 

Patatesin Zararları: 



Patatesin insan sağlığı için direk bir yan 

etkisi yada zararı yoktur. Ancak patates 

kızartması yapılırsa kalori değer artar 

fakat sindirimi zorlaşır. Çimlenmiş 

patatesi ve 24 saatten fazla bekleyen 
patates yemeğini tüketmemek gerekir. 

Patatesler buzdolabında 

saklanmamalıdır. 

                     

Candida mantarı, tükürük testi ve kefir  
http://www.youtube.com/watch?v=2bgh

mGxltzo 

Bilgi ilk kez başarıyla ışınlandı 

http://okyanusum.com/guncel/bilgi-ilk-

kez-basariyla-isinlandi/ 

�Günün Şarkısı 

Ben Buraya Çıplak Geldim (Nil 

Karaibrahimgil) - YouTube - 

http://m.youtube.com/watch?v=3mUhwu

6WpGM 

                  � � 

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

ubatayi2014.html 

http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 
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