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@AhmedHulusi: What you think is what 

you will inevitably #live. #Think well 

before you think! 

@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #10 - Zerre 

Küllün Aynasıdır  

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

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

10-zerre-kullun-aynasidir.htm … 

                 

MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED 

HULÛSİ YANITLADI #10 - ZERRE 

KÜLLÜN AYNASIDIR 

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

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-10-

zerre-kullun-aynasidir-41372 

                 

Felsefe ve İnsan 

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

insan/Blog/?BlogNo=438067 

                ��� 

Siber Alemden... 

@sufafy: Kâbeni insa edebildin mi? 

@sufafy: "Özgür" olmak istiyorsan, esir 

olduğun tüm sahipliklerinden 

kurtulmaya bak... 

@sufafy: Manazara seyr etmek icindir. 

Nice güzelliklerden mahrum kalmak 

istemiyorsan, seyrini yapar, bir sonraki 

manzaraya doğru yol alırsın. 

@sufafy: Herşey birbiri ile bağlantılı ise, 

birisinden ya da birşeyden kopuk 

olduğunu mu zannediyorsun? 

@sufafy: Perdenin önü kalabalık..çoklu 

benler, çeşit çeşit suretler, mana ve 
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oluşumlarla..Arkası ise TEK BEN, TEK 

MANA. 

@newsoy: Hatta ilim, "beyin" adıyla 

göründü gözü olanlara! 

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

semirsal.htm …  

@newsoy: "leyse lil İnsani illâ ma se`a" 

53/39 Her sey Beyinde olup biterken 

hala disaridan bir seyler bekleyen kisi, 

hayalindeki tanrisi iledir.  

@KadimCumleler: İlim servetten 

üstündür. Çünkü serveti sen korursun; 

oysa ilim seni korur. || Hz. Ali  

Retweeted by Nevzad Soydan 

@SUFI_QURAN: #DecodingTheQuran 

(A Unique Sufi Interpretation) by 

@AhmedHulusi is available for 

download from #iBooks 

https://itunes.apple.com/us/book/decodin

g-quran-unique-sufi/id718505747 … 

…@QuilliamF 

@AylinERK: Allah’ım!Bana öğrettiğin 

şeyleri hakkımda faydalıeyle,banafayda 

verecek şeyleri öğret,beni,bana 

faydaverecek 

ilimlenasiplendir.Hâkim,De’avât 

@AylinERK: 29.22...Sizin Allah'tan 

başka ne bir Veliyy'niz ve ne de bir 

yardımcınız yoktur. #kuran 

@AhmedHulusi 

http://www.ahmedhulusi.org  

@AylinERK: Korkunun suskunlugu mu 

yoksa dinginligin sukutu mu?... 

@beyzazapsu6hArınma çalışmaları 

neticesinde yokluk yaşanmaz. 

@beyzazapsu6h#Hakikat yaşamı #nefs 

için cehennemdir. 

@beyzazapsu: Yürek yorulunca ter 

gözden akar . Hz. #Mevlana  

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/muhtesemirsal.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/muhtesemirsal.htm
https://itunes.apple.com/us/book/decoding-quran-unique-sufi/id718505747
https://itunes.apple.com/us/book/decoding-quran-unique-sufi/id718505747
http://www.ahmedhulusi.org/


@NurferNur: İnsan içinden 

yenilenmeyince, dışından eskir. #Nazan 

Bekiroğlu 

@NurferNur: Geç yatmanın zeka 

üzerindeki etkisi 

http://www.hayatifarket.com/haber.php?

haber_id=3686 … 

@NurferNur: Hz.Osman'a 

sorarlar:"Resûlullah döneminde fitne 

yoktu, şimdi neden var?" Cevap 

mânidar: "O'nun etrafında biz vardık, 

bizim etrafımızda siz!" 

@NurferNur: You have more power 

than you might at first consciously 

realise.  

@NurferNur: Everything you want is on 

the other side of fear. Push through the 

fear into your dreams.  

@NurferNur: Lider rolü mü ? Kurban 

rolü mü? Dinlememe rolü mü? 

Görmeme Rolü mü? Hangisi seçiminiz ! 

  

@NurferNur: Bağımlılık #Bağlarınız ile 

yaptığınız Hizmet mi? Kurban rolü 

olmasın??? !!!!!!! 

@birsenkalali1: Kendi doğrularını 

dayatıp durursan karşındakini kendine 

KÖR edersin!  

@GSaslos: Anlarsa uzağım yakınımdır 

Anlamazsa yakınım uzağımdır. İ. 

Fakirullah Hz. Retweeted 

by @birsenkalali 

@haykavi: Mucize "ilkler son, sonlar ilk 

olacak" hz.İsa (A.S) Fenerbahçe: Süper 

Lig lideri Fethiyespor: PTT 1. Lig 

sonuncusu 

http://www.ahaber.com.tr/Spor/2013/12/

04/fenerbahce-yenildi-twitter-yikildi … 

@TheGodLight: Anger & hate were 

emotions of the old world, the new 

http://www.hayatifarket.com/haber.php?haber_id=3686
http://www.hayatifarket.com/haber.php?haber_id=3686
http://www.ahaber.com.tr/Spor/2013/12/04/fenerbahce-yenildi-twitter-yikildi
http://www.ahaber.com.tr/Spor/2013/12/04/fenerbahce-yenildi-twitter-yikildi


world that you are heading towards, only 

has time for love. 

               ��� 
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“Vakit yetmiyor, ne çabuk geçiyor!” 

diyerek zamana kusur buluruz; oysa 

zaman bir konuşacak olsa, vallahi 

utanırız!  

İmam-ı Şafi 

                   

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, 

birbirlerine zarar vermeden de yol 

almanın mümkün olduğunu. 

Mevlana 

                   

"Hayat ne gideni getirir, 

Ne de kaybetiğin zamanı geri çevirir… 
Ya yaşaman gerekenleri zamanında 

yaşayacaksın, 

Ya da yaşayamadım diye 

ağlamayacaksın…" 

Tolstoy 

                   

2013 Aralık Ayı Karakteristikleri 

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

htm/aralikayi2013.html 

                   

#HergunYeni Bilgi 

http://t.co/GqYbgut1ao 

                   

Perşembe günü boyunca Ay Oğlak 

burcunda ilerliyor. Güvende olma 

ihtiyacımızın, ekonomik davranma 

gerekliliğinin vurgu kazanacağı bir 

gündeyiz. Sabah erken saatlerde henüz 

Ay-Plüton kavuşumunun gergin etkileri 

devrede olacağından, duygusal 

hırpalanmalara açığız. Ay-Satürn 

arasındaki altmış derecelik uyumlu 

http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/aralikayi2013.html
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/aralikayi2013.html
http://t.co/GqYbgut1ao


açının etkilerinin devreye girmeye 

başlayacağı öğle saatlerinde 

rahatlıyoruz. Öğle sonrasındaki saatlerde 

Ay-Jüpiter karşıtlığının abartılara 

yatkınlaştıran etkileri devrede olacak. Bu 

açının ardından gece saatlerinde Ay-

Venüs kavuşumu etkinleşiyor. Aşk ve 

ilişkiler açısından güzel saatlerdeyiz! 

Ama Venüs-Jüpiter karşıtlığının dengede 

kalmayı zorlaştıran etkilerinin de 

farkında olmamız gerekiyor bu saatlerde. 

Sabah erken saatlerde iletişim gezegeni 

Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu geçiş, 

genel olarak hevesli, iyimser, gelecekten 

umutlu ve yeni hedeflere heyecanla 

ilerleme arzusunu arttırıyor. Merkür’ün 

Yay burcunda ilerleyeceği 24 Aralık 

tarihine kadarki sürecin etkileri için 

yazının girişinde ilgili bölümü 

okuyabilirsiniz. 

Öner Döşer 

                  ��� 

İstanbul'da D vitaminli bir gün. Güneş 

görülüyor, rüzgar orta kuvvete iniyor, 

sıcaklık 10 dereceye çıkıyor. Sabah serin 

olsa da son günlere nazaran gayet iyi 

diyebiliriz. H.sonu hava soğuyor.  

Havayı Koklayan Adam  

                  ⛅ 

DNA’mdaki Kamil İnsan’dan Ego Can’a 

Mektup! 

http://indigodergisi.com/2013/12/dnamd

aki-kamil-insandan-ego-cana-mektup/ 

Dikkat! Plastik şişe ve bardaklar migreni 

tetikleyebilir 

http://www.haberturk.com/saglik/haber/

900362-dikkat-plastik-sise-ve-bardaklar-

migreni-tetikleyebilir 

Abdülkadir Selvi: Hedef Erdoğan'ı 

çökertmek 

http://haber.rotahaber.com/abdulkadir-

selvi-hedef-erdogani-

cokertmek_420586.html 
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Cenazede görülmemiş olay şok etti 

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

gorulmemis-olay-sok-etti-614534h.htm 

Velev ki cephe kurdular 

http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/ardic/

2013/12/05/velev-ki-cephe-kurdular 

Kadınların başı daha çok ağrıyor 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/252

81358.asp 

'Sağlıklı şişmanlık diye bir şey yok' 

http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/20

13/12/131203_obezite_kalp.shtml 

D Vitamini; enfeksiyon düşmanı 

http://www.sabah.com.tr/Saglik/2013/12

/05/enfeksiyonlari-antibiyotikle-degil-d-

vitamini-ile-onleyin 

Dijital sırlar açıkta kalmasın 

http://www.sabah.com.tr/Teknoloji/Habe

r/2013/12/01/dijital-sirlar-acikta-

kalmasin 

�Günün Şarkısı 

"Bir kızıl goncaya benzer dudağın Elif 

Ömürlü Uyar" 

https://www.youtube.com/watch?v=45-

k94qSAQM&feature=youtube_gdata_pl

ayer 

                  �� 

http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 
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