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BismillahirRahmanirRahıym 

@AhmedHulusi: Resulullah(sas): "bizi 

aldatan bizden değildir". 

Mümine takiyye yapılmaz! 

Takiyye yapılan kişi müminse, yapan kişi 

münafık konumuna düşer. 

@AhmedHulusi: Kişinin hiç bir günahı 

olmasa, doğruya sanarak yanlışa sürüklediği 

insanların vebali yeter! Hele büyük 

topluluklarsa! Önderlerin işi çok zor 

@AhmedHulusi: Herkes kendi dünyasında 

farklı şeyler yaşarken sen de onlara yorumlar 

yaparak oluşan kendi dünyanda yaşamaktasın. 

Duyguların senden sanadır! 

@AhmedHulusi: "Dilediğimi yaparım"(Kuran) 

diyen Allah, nerede nasıl yapıyor dilediğini? 

Cehennemî yanış, "dilediğimi yaparım" diyeni 

görmemenin cezasıdır! 

@AylinERK: 2013 Bilim:Atalarımızın anıları 

bize genetik yollu aktarılıyor  

http://okyanusum.com/makale/anilar-ve- 

hafizalar-genlerle-nesillere-aktariliyor … 

Yıl 1999 @AhmedHulusi : 

pic.twitter.com/d6rgoFTeRh Retweeted by 

Ahmed Hulûsi  

 

Ahmed Hulûsi´den ÖZ'lü sohbetler 

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

hulusiden-ozlu-sohbetler-48421 

http://blog.milliyet.com.tr/ahmed-hulusi-den- 

ozlu-sohbetler/Blog/?BlogNo=447176  
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Siber Alemden... 

@AnlaArtk: #Allah Seriülhisab'tır. El Hasib 

beynindeki esmalardan biridir. Yaptığının 

sonucunu anında devreye sokar. Görülmesi 

zaman alır. 

Retweeted by GÜLMiSÂL 

@sufafy: İstişare eden pişman olmaz. HADİS 

@sufafy: İnandığınız gibi yaşamazsanız, 

yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti 

Ömer 

@sufafy: Pervane-i şem ile, Sultan Muhyiddin 

ile, Cümle aşıklar ile, seyrettim Muhammed’i. 

Yunus Emre 

@sufafy: Aynalar türlü türlüdür. Yüzünü 

görmek isteyen cam'a bakar, özünü görmek 

isteyen can'a bakar. Mevlânâ Hazretleri 

@sufafy: Ölülerle savaşıp gazilik elde edilmez 

Mevlânâ 

@sufafy: Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl 

öğrenmeyi ihmal etmez. Beydaba 

@sufafy: Kurtlar birbirine düştüğü zaman 

aralarında koyun rahat eder. Hafız Şirazi 

@sufafy: "Şeytan ona uymamız için 

yalvarıyor.. Peki biz çok iyi insanlar olduğumuz 

için mi onu kıramıyoruz?" A. Huxley 

@newsoy: Kisinin huzurunu kaciran strese 

sokan, yakan “DAHA”sidir, “HIRS”idir. Oysa, 

“RIZK”i ezelde belirlenmistir. Bir IMAN etse!. 

“RAZI” olsa!. 

@AnlaArtk: İftira atarak engellemeler 

vardır,yapanlar için sıradan ve değersiz olan 

ama o Allah indinde azimdir,Allah azizün 

züntikam şediyd ül ikabtır 

@AylinERK: Sen kendi gerçekliğini 

yaratıyorsun& gerçeklik de seni yaratıyor 

Nassim Haramein 

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

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/beynindekihologramdunyan.htm#ixzz2sfxD4UdH


hologramdunyan.htm#ixzz2sfxD4UdH … 

@AhmedHulusi pic.twitter.com/Y37RK3VvHZ 

@AylinERK: Mümin'in kavgaya ayırıcak vakti 

yoktur! 

@AhmedHulusi pic.twitter.com/RT5N2HfMYz 

@AylinERK: Genetik kod bedeni 

forme,memetik kod kültürü 

formeeder.B.Hubbard Ayna Nöronlar 

@AhmedHulusi  

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

#ixzz2siWP87d4 … 

pic.twitter.com/speS7tx91o 

@beyzazapsu: "Vibrational Resonance its 

connection to our brain waves and DNA" 

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

SYAR-NIBS3c&feature=youtube_gdata_player 

… 

@beyzazapsu: Decoding The Quran A Unique 

Sufi Interpretation By @AhmedHulusi 

https://www.goodreads.com/book/show/18627

944- 

decoding-the-quran … 

@beyzazapsu: Ak madde sinir lifleri 

düşündüğümüz, hissettiğimiz&algıladığımız 

herşeyi meydana getiren 160bin kmden uzun 

bir ağdır. 

http://www.nationalgeographic.com.tr/ngm/140

2/ 

Konu.aspx?Konu=1 … 

@beyzazapsu: Kendini kandırmak hedefi 

şaşırtır. 

@kemaluysal_: Paylaşılmaz olmak istiyorsan, 

belki birgün lazım olur diye sakladığın şeyleri 

ihtiyacı olanlarla paylaş. Retweeted by Mustafa 

Ceceli 

@enisguller: Şuurla bakan bir takım olayları 

olmazdan evvel tedbir alır. Akıl ise olayları 

bağlar ve ona göre tedbir alır. 
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@SEmreArslanturk: Çalış ki; aslına 

yönelişinde güçlü olup, tekâmülünde hiz 

kazanasın. @AhmedHulusi 

pic.twitter.com/i6pLUEHhuh 

@erinainayet: Kıyamazsan başa cana 

Uzak dur girme meydana 

Bu meydanda nice başlar 

Kesilir hiç soran olmaz! 

@kolbasi_erhan: Var olan tek şey, neden ikili 

ve simgelerle açıklanır, bunu hiç düşündünüz 

mü? 

@birsenkalali1: Ya Rabbi Birbirimizle 

uğraşmakla ömrüheder edip,hakikâtten gâfil 

olarak budünyadan ayrılmaktan bizi koru! 

ISLÂMINTEMELESASLARI @AhmedHulusi 

@birsenkalali1: Nimetleriyle beslenip 

palazlandıktan sonra nankörlerden olmaktan 

arındır! @AhmedHulusi 

@nesrinyelkenci: Çakraları nasıl açabiliriz? 

http://vimeo.com/m/17385999 

@twitburc: Merkür tarafından geriliyoruz, 

haberiniz var mı! Yaşadıklarınızı bakın 

anlatabilmiş miyim? 

http://twitburc.com.tr/YaziDetay.aspx?id=383 

… 

@GSaslos: En fazla ileriye giden ok,en cok 

geriye cekilmis yaydan cikar.... Cin Atasozu 

@esin_tezer: "#Bilinç düzenler ve 

#bedeninizdeki, #ilişkilerinizdeki ve 

#dünyanızdaki #enerji #akışı haline gelir." 

@DeepakChopra pic.twitter.com/QdXWvYf322 

@esin_tezer: "#Kadın, hisleriyle hareketeden; 

#erkek, özündeki gerçekle davranışlarını 

düzenleyen yaratığın adıdır." @AhmedHulusi 
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@Elif_Safak: Kansas'ta kütüphane… 

Türkiye'de ne zaman böyle kütüphanelerimiz 

olacak? pic.twitter.com/J2MoXspVZy 

@yenileyicibakis: “Sağ elime güneşi, sol 

elime ayı verseniz yine de davamdan 

vazgeçmem.” Mucize BEyin HZ. Muhammed 

S.A.V pic.twitter.com/PxSSTmam1A 

@AyeglKaytaz: Aramakla bulunmaz ama 

bulanlar arayanlardır!..Bâyezid Bistâmi 

@pratikbibilgi: Sinirli anlarinizda sevdiginiz 

yavas sarkilari dinleyin. Dopamin hormonu 

salgilayarak hizlica sakinlesebilirsiniz 

@pratikbibilgi: Yumurtanin tazeligini kontrol 

etmek istiyorsaniz, tuzlu suyun icine koyun. 

Eger yumurta yuzeye cikiyorsa, taze degildir. 

@HergunYeniBilg: Her şey olduğundan daha 

güzel yapılabilir... Elektrik direkleri, İzlanda 

pic.twitter.com/Sf3gomqqdo 

@HergunYeniBilg: Farklı düşünenin kazanma 

şansı daha fazladır... 

pic.twitter.com/aMVmTSWyLj 

@ErkanAgir: Aynalı oda, dışarıdan ufak bir 

oda. İçeride "Ben"i yansıtan sonsuz "Ben"ler'in 

olduğu sonsuz bir dünya… Beyin!… 

pic.twitter.com/Y5zIPdoNEn 

@birdahabak: Nadir görülen bir doğa olayı: 

skypunch. pic.twitter.com/kyN8hA6J  

 

MÜLHİME'NİN HALLERİ... (5/7) 

İşte bu durum kısa kestirme bir yol olmasına 

rağmen son derece tehlikeli bir yoldur. Çünkü 

bu gelişin sende oluşturacağı ikinci bir görüşte 

şudur, sen diyorsun ki varlıkta haktan başka 

birşey yok. 
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E peki varlıkta haktan başka birşey yoksa, 

bende hakkım sende hak o da hak. Herşey 

hak herşey yerli yerince. Öyleyse ben kime ve 

neye teslim olayım? Hakkın hakka teslim 

olması diye birşey olurmu? Olmaz. 

Öyleyse teslimiyet teslim olmama gibi şeylerde 

söz konusu değildir. Dolayısıyla ben burda 

kime yol sorayım kime iz sorayım? Hakkın her 

yaptığı yerli yerincedir. Hak ne dilerse yapar. 

Öyleyse ben hak ne dilerse yapar ve ben 

böylece devam ederim diyorsun! 

İşte bu deyişle sen bu çölde ölünceye kadar 

sabit bir halde sürüklenir gidersin. Her ne 

kadar varlığın aslının hak olduğunun keşfi 

sana gelmiş ise ve bundan dolayı kazandığın 

oldukça şeyler var ise de, bu konuda 

kaybettiğin o kadar çok şey vardır ki, o 

kaybettiklerinin yanında bu kazancın ismi bile 

geçmez!!! 

İşte binlerle ve binlerle evliyaullah bu yolda 

mahrum kalmışlardır dedikleri şey, bu 

aşamaya ulaşmış olan her ne kadar Veli 

hükmünü alırsa da, Allah'tan mahrum 

kalmışlardır. Allah'ı tanıyıp bilmekten mahrum 

kalmışlardır! 

Hak'kı bulmuşlardır, ama Allah'tan mahrum 

kalmışlardır! 

Ancak, bu yoldan gidenlerin binlercesinin 

içinde belki bir tanesi, kendisinden bir üst 

düzeydekinin himmetiyle ve inayetiyle kendini 

bu durumdan kurtarabilirse kurtarır. Yok 

kurtaramazsa burda saplanır gider! 

Bundan kısmen daha uzun, fakat daha 

emniyetli ve neticeye götürücü yol ikinci yoldur. 

Bu ikinci yol afakta seyir yoludur. 

Afakta seyir yolunda, bu gözle görünen, bu 

kulakla işitilen, yani çeşitli algılama araçlarıyla 

beyin tarafından algılanan nesnelerin bu 

mevcut varlığın, ancak çok ufak bir cüzzü 

olduğunu en azından anlarsın. 

Göz görülebilecek sayısız nesnelerin içinde 



çok mahdut bir takım şeyleri görebilir. Kulak 

duyulabilecek sayısız şeylerin için de çok 

sınırlı bir alanı duyabiliyor. Dokunma ha keza. 

Ayrıca gözün gördüğü nesneler aslında gözün 

gördüğü şekilde o sabit yapıda değil. Göz 

mutlak yanılmalı olarak görüp değerlendiriyor. 

Değerlendirmiyor beyin değerlendiriyorda 

beyinin yanlış değerlendirmesine yol açıyor. 

Kulakta öyle, dokunma vs de öyle. Zaten biz 

gözümüzün kulağımızın dokunma 

duygumuzun kaydında kaldığımız için 

varlığımızın aslının orijinalliğinin ne olduğunu 

anlıyamayıp idrak edemeyip kendimizi bu 

beden sanıyoruz. 

Yani kendimizi beden sanmanın çeşitli 

sebepleri arasında en önde gelen ilk sebep 

beynimizin tefekkür gücümüzün, gözümüzle 

kulağımızla kayıtlı ve sınırlı kalması. 

Gördüğümüze işittiğimize göre hüküm 

vermemiz. 

Halbuki Allahu teala bize göz ve kulağı bir ibret 

değerlendirme aracı olarak vermiştir. Yani 

benim görebildiğim budur, bu görebildiğime bu 

bilebildiğime kıyasla daha neler vardır öyleyse 

ben geniş manada meseleyi düşünüp sadece 

bu gördüğüme göre hüküm vermeyeyim veya 

sadece işittiğime göre hüküm vermeyip olayı 

geniş açıda bir değerlendirmeye tâbi tutayım. 

Çok basit misalini defalarca verdik, yoğurda 

gözle bakarsan bir beyaz yarı katı yarı sıvı bir 

nesnedir. Microskopla baktığın takdirde kıvıl 

kıvıl oynayan milyarlar kere milyarlar canlılar 

görürsün. İşte bu gözün zaafının ve göze 

dayalı verilmiş olan hükmün yanlışlığının açık 

bir belirtisidir. 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

BİLİM İNSANLARI KUANTUM TEORİSİNİN 

ÖLÜMDEN SONRA BİLİNCİN BAŞKA BİR 

EVRENE GİTTİĞİNİ KANITLADIĞINI İDDİA 



EDİYOR 

"Biocentrism: Yaşam ve Bilinç Evrenin 

Doğasını... Anlamanın Anahtarlarıdır" adlı kitap 

interneti karıştırdı, çünkü beden öldüğü zaman 

yaşamın sona ermediği ve ebediyen 

sürebileceği kavramını içeriyor. 

Bu yayının yazarı, NY Times tarafından 

yaşayan en önemli 3 ncü bilim insanı olarak 

oylanan bilim adamı Dr. Robert Lanza'nın 

bunun mümkün olduğundan hiç kuşkusu yok. 

Zaman ve Mekanın Ötesi Lanza rejeneratif 

tıpta bir uzmandır ve İleri Hücre Teknolojisi 

Şirketinin bilimsel yöneticisidir. (yazının 

devamı...) 

 

#HergunYeni Bilgi 

"İnsanların %80'i sırf kendilerine özgüveni 

olmadığı için ve kendilerini iyi hissetmek adına 

diğer insanları aşağılarlar." 

 

Cumartesi günü boyunca Ay İkizler burcunda 

ilerliyor. Ülkemiz astroloji haritasının 12. Evi 

etkileneceğinden gizli ve perde arkası işler, 

örgütler, oluşumlar, kişilerle ilgili konular, 

hastaneler-senatoryumlar-hapishaneler gibi 

kapalı yerlerle ilgili temalar vurgu kazanabilir. 

Sabah erken saatlerden etkin olacak Ay-

Neptün karesi (dik açı), güne başlarken 

kendimizi kararsız ve yönsüz 

hissedebileceğimizi düşündürüyor. Öğleye 

doğru bu belirsizlik ve tatminsizlik hissi 

uzaklaşmaya başlıyor. Ay-Uranüs altmışlığının 

etkin olacağı öğle sonrasındaki saatlerde daha 

heyecanlı ve motivasyonlu hissedebilir, 

hareketlenebiliriz. Bizi biraz rutin dışına 

çekebilecek geziler, gezintiler yapabilir, yeni 

şeyler öğrenebiliriz. Günün geri kalanında da 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/olumdensonra.html
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bu güzel enerji devrede kalıyor… 

Öner Döşer 

 

Biraz bulut olsa Istanbul'a bahar 

denebilir. İlerleyen saatlerde 

güneş daha fazla görülür, 

sıcaklık 15'e çıkar. Bu akşam ve 

yarın lodos kuvvetli; yarın yağış ihtimali 

zayıfladı, bugün gibi olur. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- Bilimadamları Anıların-Hafızanın Genlerle 

Nesillere Aktarıldığını Tespit Ettiler 

- Ay Boşlukta – Astroloji Öğreniyoruz / Öner 

Döşer 

- Siyasi Islam in catir catir cöküsü 

- Cocugumun bilinc altinda kimler dolasiyor 

- Gazetecilikte finale doğru.. 

- Ayağa kaldıran oyunlar! 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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