
 
26/10/2013, CUMARTESİ 

"Ebu Bekr (ra) buyurdular ki: "Muhammed 

(sav)'i Ehl-i beytinde gözetin."" 

Hadis-i Şerif 

 

@AhmedHulusi: #CECELİ SORDU, AHMED 

HULUSİ CEVAPLADI. SOHBET DİZİSİ. 

http://www.ahmedhulusi.org  

 

"MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED 

HULUSİ YANITLADI #1 - ALTIN ÇAĞ'DA 

İSLAM  

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi yanıtladı..  

Sevgili okurlar! Bundan kısa bir süre önce bu 

köşeye "Konuk Yazar" olarak katılan Üstad 

Ahmed Hulûsi'nin, Kuran mucizesidir 

yaşadığımız "Altın Çağ" isimli yazısını 

müteakip bu kez Mustafa Ceceli kendisi ile, 

yaşadığımız çağda gençlerin anlayabileceği bir 

dille ve en son bilimsel gelişmelere göre İslamı 

anlatan bir sohbet dizisi gerçekleştirdi. Bu 

sohbet dizisini peyderpey buradan 

izleyebilirsiniz. 

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

sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-37162 

 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ 

"ALTIN ÇAĞ" 

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

mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ 

http://www.ahmedhulusi.org/
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"ALTIN ÇAĞ" 

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

mucizesidir-yasadigimiz--altin-cag-

/Blog/?BlogNo=432393 

 

Siber Alemden... 

@sufafy: Gaybına iman edebiliyormusun? 

@sufafy: Mustafa Ceceli soruyor Ahmed 

Hulûsi yanıtlıyor. Ceceli tüm gençlerin 

sorularına tercüman oluyor. 

http://t.co/1rG0pboEv8 @AhmedHulusi  

@AylinERK: Ey güneşine kavuşmayı 

bekleyen gece..aydınlanmayı bekle, huzurlu ve 

dingin...  

@AylinERK: Menfaat beyne sarmaşık olmuş, 

ne tarafa baksan bir dal... tümden budasan 

kökü ego çığlık çığlığa... 

@AylinERK: Bir kisiyi, bir olayi OKU'mak kitap 

bilgisi ile olmuyor...  

@beyzazapsu: Sınanmadığın günahın 

masumu sanma kendini . Sadi Şirazi 

@AnlaArtk:Pop şarkı söyleyen intizar ahmed 

Hulusi okumuş hacca gitmiş: 

http://t.co/rLogILUZhL  

@sinem_ceceli: Altın Çağ'da islam !  

@mustafaceceli soruyor, @AhmedHulusi 

yanıtlıyor... 

http://t.co/Fy1b0pyhTo  

@birsenkalali1: Bizi sevenlerin gönüllerinde 

biz otururuz;dillerinde de biz konuşuruz. 

HACI BEKTAŞ VELİ  

@EfeoluMustafa: Tekliği bilmenin getirisi 

1 - Kişi, ötesinde bir tanrı olmadığını fark 

ederek; TEK'e kulluk hâlinde yaşamakta 

olduğunu fark eder 
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2- İsmi ALLÂH olanın mutlak sistem ve 

düzenini (İslâm'ı) fark eder ve buna göre, bir 

önceki aşamada kendisinden ne açığa çıkarsa, 

bir sonraki aşamada da onun sonuçlarını 

yaşayacağını kavrar 

3- Buna göre, varlığını oluşturan Allâh Esmâsı 

özellikleriyle yapabildiği her şeyi yapmaya 

gayret ederek, Rabbinin dünyasını buna göre 

oluşturmasına çalışır. 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ "ALTIN 

ÇAĞ" Ahmed Hulusi  

@nesekamer: Sen kendini 

farketmezsen,kimse seni farketmez!!!  

@SagesScientists: Consciousness is the 

ground of existence that becomes and then 

regulates the flow of energy and information in 

the universe.  

@sabahatil: Öldürmeyiniz ki, hayat bulasınız! 

ÜSTAD @AhmedHulusi  

 

 
 

Şiddet!  
Şiddet!  

Ahmed F. Yüksel 
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"Bir Kaç Günlük Ömre Aldanıpta Yarın 

ALLAH’ın Huzurunda Mahçup Olmayın.. " 

Hz.Ebubekir (r.a) 

 

"Yâ Rabbi, eğer sana ibâdet etmem 

Cehennem korkusu ile ise beni Cehenneme at. 

Eğer Cennete girmek ümidi ile ibâdet ediyor 

isem, Cennetini bana yasak eyle. Eğer sırf, 

senin rızân için ibâdet ediyor isem, o hâlde 

bakî olan Cemâlin ile müşerref eyle." 

Rabia-i Adeviyye 

 

"Çölde, devesine, kölesiyle nöbetleşe binen 

Reisler Reisi'nin (Hz.Muhammed(a.s.m)'ın ) 

ahlâkı... Buna muhtacız..." 

Necip Fazıl Kısakürek  

 

"Ey kendisinde kaybolmuş kişi! Bilmezsin, 

bedenin sana mezar olmuş, nefsini 

tanımadıkça, nefsin seni gömer olmuş." 

Elif Şafak 

 

"#HergunYeni Bilgi 

Sana bir şey sorabilir miyim? sorusu, beyinde 

direkt olarak panik duygusuna neden 

olmaktadır. 

 

İstanbul'da çoğunlukla bulutlar 

olsa da ara ara güneş kafasını 

çıkartıyor, 18 derece. Yarın daha 

fazla güneş, daha az bulut var. 



Rüzgar kuzeyli, orta kuvvet ve altında. P.tesi 

sabah biraz sis olur. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Saatlerinizi geri almayı unutmayın! 

- Diyanet'ten yoga fetvası" 

- Bu iki kelimeyi hayatınızdan silin 

- Study shows how genes shape face 

- 1 dakikada ömrünüzü 2.5 dakika 

uzatabilirsiniz 

- Saatlerin geri alınmasında flaş karar! 

- Dünyaya 'en uzak' galaksi bulundu 

- Doğum kadını yeniler mi? 

- Dikkat! Bu yollar kapatılıyor  

- 3 'Kurdun böceğin yaşamadığı ürünü 

tüketiyoruz' 

- Baş ağrısı sebebi 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://m.haberturk.com/yasam/haber/888590-saatlerinizi-geri-almayi-unutmayin
http://wap.ntvmsnbc.com/Haber/Goster/25474773
http://m.hurriyet.com.tr/Haber#!id=24972495
http://mobile.bbc.co.uk/turkce/ingilizce_dersleri/2013/10/131025_le_haberlerle_genes_shape_face
http://wap.ntvmsnbc.com/Haber/Goster/25474762
http://wap.ntvmsnbc.com/Haber/Goster/25474762
http://m.haberturk.com/enerji/haber/887714-saatlerin-geri-alinmasinda-flas-karar
http://mobile.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/10/131024_uzak_galaksi
http://www.hthayat.com/cocuklu-hayat/hamilelik/iste-hamileyim/haber/1017223-
http://m.haberturk.com/yasam/haber/888549-dikkat-bu-yollar-kapali
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