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"Damra bin Habib ve Hakim bin Umeyr 

(radıyallâhu anhümâ) hazretleri, Efendiler 

Efendisi’nin şöyle buyurduğunu naklederler: 

Kendisi için bir hayır kapısı açılan kimse onu 

bir fırsat bilip değerlendirme konusunda acele 

etsin! Zira, o kapının ne zaman kapanacağı 

belli olmaz." 

Hadis-i Şerif 

 

@AhmedHulusi: 98. AL-BAYYINA - Decoding 

The #QURAN 

http://t.co/KxfJkqxSrc 

@AhmedHulusi: #Astroloji konusunda TRT'de 

yıllar önce yapmış olduğum video sohpetler.. 

#İslâmda astroloji: 

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

sohbetleri-trt2.htm … 

 

"TUTARSIZLIK MI, YETERSİZ VERİ 

TABANIYLA BAKIŞ MI  

Yazımda tutarsızlık gören isimsiz kardeşime 

sevgilerimi sunuyorum. Michael Talbot’un uzun 

zaman önce yayınlanmış “Holografik evren” 

kitabını okuyabilir. Evren, son teori fizik 

tesbitlerine göre tümüyle TEK’il bir wave/dalga 

okyanusudur ve bu yapı içinde çeşitli 

dalgaboyu birikimleri/bileşimleri 

diyebileceğimiz bölümlerin birbirini kendi orijin 

yapılarıyla çözmeleri söz konusudur. 

Dolayısıyla beyin de orijini itibariyle bu yapıdır 

ve bu boyutuyla hem madde diye isimlendirilen 

alanı çözmektedir hem de madde algısını 

yaratmaktadır. Madde algısı beynin yaratısıdır 

ama madde beyin değil! Beyin orijiniyle madde 

http://t.co/KxfJkqxSrc
http://www.ahmedhulusi.org/video/astroloji-sohbetleri-trt2.htm
http://www.ahmedhulusi.org/video/astroloji-sohbetleri-trt2.htm


değildir. Yazıdaki renkli link kelimeleri 

tıklanarak bunların referansları incelenebilir. " 

(yazının Devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ 

"ALTIN ÇAĞ" 

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

mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ 

"ALTIN ÇAĞ" 

http://blog.milliyet.com.tr/kur-an- 

mucizesidir-yasadigimiz--altin-cag-

/Blog/?BlogNo=432393 

 

Siber Alemden... 

@sufafy: TUTARSIZ YORUMA CEVAP AH 

tan. http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurn- 

mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016 …  

@AnlaArtk: #astrolojide merkür rötarı başlıyor 

21'inde 21 gün sürecek. Olabildiğince yeni 

konuda karar almamalı. Alınmış kararlar 

uygulanabilir. 

@AnlaArtk: #Allah içinde yaşadığımız 

sistemde herşeyin oluşumunu sebeplere 

bağlamıştır. Sebepleri göremeyenler oluşumun 

sonucuna katlanmak zorundadır.  

@QuranandMe: By the one who is denoted by 

the name #Allah (who created my being with 

His Names with the meaning of the letter ‘B’), 

the Rahman, the Rahim  

@beyzazapsu: @DrOz Talking about he is a 

Islam  

http://t.co/XQy34V2rzh 

Readpls:Golden age is now,Age of Sufi 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/tutarsizlikmi.html
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understandng of Islam  

http://t.co/28TtehWtpW  

@haykavi: Ahmed Hulusinin yıllar önce dile 

getirdiği gerçeklerden biri "cihad dışa değil içe 

dönüktür" 

http://t.co/d0RRsUKrqn 

http://t.co/492EYi9SP7 

@haykavi: Amazon Kindle Decoding Quran by 

Ahmed HULÛSİ  

http://t.co/U3OJgkY5LE  

@BurcuGnes: Farz et ki yazdıklarımı 

anlayabildin. Ya anlayamadıkların? Ya yazıp 

da sildiklerim? Ya yazamadıklarım?"  

Mevlâna"  

@barisyelkenci: DünyaNı dolduracak güzellik 

arayışı ile vakit kaybedeceğine beynini açacak 

ilim arayışına yönelsen sendeki güzellik ZATen 

aşikar olacaktır.”  

@Ridvannn: Have you ever listened to Adhan 

like this? Recitation by Mustafa Ceceli... 

http://t.co/TUBSO77scc  

 

 
 

Şiddet!  
Şiddet!  

Ahmed F. Yüksel 
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"Alimken arif oldun peki aşık olmaya namzet 

misin? " 

Şems-i Tebrizi Hazretleri 

 

"Tutalım ki Ali'den zülfikâr sana miras kaldı. 

Sende Ali kolu ve kalbi yoksa zülfikar neye 

yarar ki?." 

Mevlânâ Hazretleri  

 

"Ey canım,eğer sana Selimi gibi yüz tane 

devlet ve saltanat dâhi verilse cihana bağlanıp 

dosttan uzak olma." 

Yavuz Sultan Selim  

 

"Yeni Platonculuk ya da Neoplatonizm, 

Plotinus'un çalışmalarıyla başlayan ve 

İmparator Justinyan'nın Platon'un akademisini 

M.S 529'da kapatmasıyla biten Platonik felsefe 

sürecini tanımlamak için kullanılan modern 

terim. Platon ve Aristoteles öğretilerini 

uzlaştırarak oluşturulmuş felsefi akım. 

Platonizm'in bu türü doğasında mistik veya dini 

unsurlarla tanımlanmaktadır. 

Neo-platonizm 

 

"#HergunYeni Bilgi 

Zaman Bir Algıdır Mutlak Değildir. 

http://t.co/mBKjoqVUd9" 

 

http://t.co/mBKjoqVUd9
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


İstanbul uzun tatilden sonra 

çalışma haftasına başlıyor ama 

en azından güneşle başlıyor, 19 

derece. Haftaiçi süresince yağış 

yok, güneş görülür. Ancak yüksek basınç var, 

sabahları serin olur. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Yeni Platonculuk Nedir? 

- Gerçeklik Gerçek mi?" 

- Bakteriler antibiyotiğe daha dirençli 

- Pınarbaşı köyünün rock'çı imamı Ahmet 

Muhsin Tüzer dünya basınında 

- Her derde deva 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://www.felsefe.gen.tr/felsefe_sozlugu/y/yeni_platonculuk_nedir_ne_demektir.asp
http://t.co/ZJOHSwAALy
http://www.ntvmsnbc.com/id/25473447
http://m.hurriyet.com.tr/haber#!id=24949987
http://m.hurriyet.com.tr/haber#!id=24949987
http://www.haberturk.com/saglik/haber/886849-her-derde-deva
http://t.co/QB86zDSJGP
http://www.okyanusum.com/

