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"Kızgınlığını uygulama gücü varken öfkesini 

kontrol edenin kalbini, Allah güven ve imanla 

doldurur." 

Hadis-i Şerif 

 

@AhmedHulusi:B-ismi-Allah-erRahman-

erRahiym... İsmi Allah olan Rahman irRahim 

varlığımın hakikatıdır "B" harfinin anlamınca. 

Besmelenin manası budur. 

@AhmedHulusi:İsmi Allah, olana inanıyorum 

ya da inanmıyorum deyip geçme; ne olduğunu 

fark et! Aksi takdirde dünyan da cehennemdir 

sonsuz geleceğin de! 

@AhmedHulusi:"B-ismi-Allah-arRahman-

arRahim", based on the letter B, means: The 

#One whose name is #Allah, the #Rahman & 

#Rahim, comprises my essence! 

@AhmedHulusi:Dont just say I believe or 

dont believe in the One whose name is Allah. 

Realize what Allah means lest your world & 

eternal life becomes hell  

 
About Ahmed Hulusi 
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Siber Alemden... 

@sufafy:Sünnetullaha uymak farzdır, örfe 

uymak sünnettir. HASAN Güler 

@sufafy:Bana kimse karışmasın deme, öyle 

bir karışırlar ki şaşar kalırsın! 

@sufafy:Din ilminin bir bölümü sağlıklı 

beslenmedir.  

@AylinERK:Bir #dilek: Karşımda diye 

algıladığımı suçlamak yerine kendimle 

yüzleşip, kendimden kendimi affetmeyi 

diliyorum. 

@AylinERK:Sürekli tekrarlarla geçmişte takılı 

kalmış düşüncelerin An'da akışta olanı seyr 

etme ihtimali kaçta kaçtır?...  

@beyzazapsu:Hergün fırsatlar gelir önümüze, 

kapılar birbiri ardına açılır, kapanır.  

@AliyaAtalay:Işığın olduğu yerde karanlığın 

olması ne kadar mümkün değilse aşkın olduğu 

yerde de korku olamaz.. Korkuların varsa 

aşkını sorgula...  

@birsenkalali1:Gerçek sevgi, iyilik 

gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde 

eksilmeyendir. YAHYA B. MUAZ 

http://t.co/vJK6FVUrJx  

http://t.co/vJK6FVUrJx
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last


 

 
 

Duygusal olan kazanamıyor!  
Duygusal olan kazanamıyor!  

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Şüphesiz benim mutluluğum benim 

imanımdadır ! !Ve Şüphesiz imanım 

kalbimdedir.!Ve muhakkak kalbim ALLAH’a 

aittir!" 

Hz. Ebu Bekir 

 

"Ve ben dilek tutmadım hiçHep dua 

ettimÖmrün ömrüme nasip olsun diye. " 

Hz. Mevlana  

 

"İnsan kendini bildikten sonra,Kendini 

bilmeyenlerin onun hakkında söylediklerinin ne 

değeri var? O bunlara aldırmaz bile..! " 

İbn-i Sina 

 

"Elinden geleni yapmadığın müddetçe, 

umduğunu bulamamaktan şikayette 
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haksızsın." 

Cenap Şehabettin 

 

"Cumartesi günü boyunca Ay yine Yengeç 

burcunda ilerliyor. Milli değerler, hakla ilgili 

konular ve duyarlılığın ön plana çıkacağı, bir 

hayli “hassas” bir başka gün daha! Ay’ın açıları 

nispeten daha rahat, ama Venüs-Mars karesi 

çalışıyor! Yazımın girişinde bu karenin hem 

günlük hayatımızdaki etkilerini, hem de 

ülkemiz üzerindeki etkilerini ele aldım. Oradan 

okuyabilirsiniz. Sabah saatlerinde etkinleşecek 

Ay-Jüpiter kavuşumu, duygusal anlamda çok 

aktif olacağımızı, duyarlı olacağımızı 

gösteriyor. Vereceğimiz olumlu, olumsuz 

tepkiler büyür Jüpiter ile Yengeç burcunda 

kavuşumda. Diğer taraftan, Ay’ın Jüpiter ile 

kavuşumundan sonra Venüs ile üçgen açıya 

ilerleyeceği saatlerde iyicil etkiler de güçlü bir 

şekilde devrede olacak. 10:52ile 14:08 

arasındaki zaman dilimini hem kendimiz hem 

de toplum için güzel şeyler dilemek, güzel işler 

yapmak, ilişkilerle ilgili sorunları düzeltmek için 

girişimde bulunmak, ihtiyaç sahiplerine 

yardımda bulunmak gibi sevgi paylaşımında 

bulunacağımız, erdemli ve faziletli davranışlar 

sergileyeceğimiz her türlü girişim için 

kullanabiliriz. Venüs-Mars karesinin gerginliğini 

azaltıcı etkiler devrede olacak bu saatlerde…" 

Öner Döşer 

 

İstanbul'da h.sonu güneş var. Bu 

h.sonu baharlık, gelen haftaiçi ise 

daha kalınca kıyafetler lazım. 

Bugün 24, yarın 26 derece. 

Çarşamba kuvvetli rüzgârla 20'nin, Perşembe 

15'in altı ölçülür. 

Havayı Koklayan Adam 



 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- Bir Reklam 

- Beyin yapısını değiştiriyor 

- Tuncel Kurtiz - Etme ღღღ 

- Ya mesajınız yanlış kişiye gidiyorsa? 

- Camide inanılmaz olay! 

- Ya mesajınız yanlış kişiye gidiyorsa? 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://okyanusum.com/haber/bir-reklam/
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