
 
02/11/2013, CUMARTESİ 

"Siz Allah'a hakkıyla tevekkül edebilseydiniz, 

sizleri de, kuşları rızıklandırdığı gibi 

rızıklandırırdı: Sabahleyin aç çıkar; akşama tok 

dönerdiniz." 

Hadis-i Şerif 

 

@AhmedHulusi: @mustafaceceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #2 - Neden 

Türkiye'ye Dönmüyorsun? 

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

mustafa- ceceli-sordu-ahmed-hulusi- 

yanitladi-2- neden- turkiyeye- 

donmuyorsun.htm … 

 

Kuran’ı hiç böyle “İKRA/OKU”madınız! 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurani-hic- 

boyle-ikra-okumadiniz-kuran-ruhu-37618 

* * *MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED 

HULUSİ YANITLADI #2 - NEDEN 

TÜRKİYE'YE DÖNMÜYORSUN? 

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

mustafa- ceceli-sordu-ahmed-hulusi- 

yanitladi-2- neden- turkiyeye- 

donmuyorsun.htm#ixzz2jNuQAytA 

 

Follow us: @AhmedHulusi on Twitter 

http://www.ahmedhulusi.org/en/  

 

KURÂN'IN RUHU VE İSLÂM'DA KADININ 

YERİ http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurani 
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-hic-boyle- ikra-okumadiniz-kuran- 

ruhu-37618 

 

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: Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı #2 - Neden Türkiye'ye Dönmüyorsun? 

http://t.co/n6bwfEvbRH 

@sufafy: "Söz gümüş ise sükut altındır" 

atasözünün üstüne yan gelip yatmak 

gerekmiyor.  

@newsoy: Allah Ehli'nde, keramet halleri 

istekle aciga cikmaz! Hakikati yasamiyorsa, 

kiside bu tur ozelliklerin aciga cikmasi 

deccaliyete kapi acar.  

@AylinERK: Bir kodlama: Beynim-Rabbim 

seytanlasmis dusuncelerden, kesret 

takintisindan benden beni muhafaza eyle. 

@AylinERK: 38.27 Semayı ve arzı ve ikisi 

arasindakileri işlevsiz olarak yaratmadık.... 

#kuran @AhmedHulusi 

http://t.co/wiWwKt0ORh 

Bilinç ve beden ve düşüncenin zahire 

çıkışındaki oluşları nedensiz yaratmadık 

demekte #kuran.. 38.27 

@AylinERK: Deli gönüle ne iyi gider? 
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Sevginin kollarinda sukunetle dinginlesmek...o 

TEK atisi seyr etmek...  

@SerpilEfeoglu: "@yenileyicibakis: Dur 

kafamı karıştırma #Kuantum Fiziği de ne 

beynimi yakacaksın dediğin ŞEY varya işte O 

Eşyanın hakikati olmasın!!!" 

@SerpilEfeoglu: "@yenileyicibakis: 

Terkedemeğin alışkanlık,senin #PUT undur 

Ahmed HÛlusi"  

@beyzazapsu: Sanal olanı geliştirdiğinde yine 

sanaldır. 

@beyzazapsu: Ziyaret meyletmek demektir. 

Bir mana ehlini ziyaret ederken onun 

hakikatine yöneliniz.  

@BurcuGnes: Müslüman bir ülkede 

doğduğum halde, bana bugüne dek 

Müslümanlığı en iyi farkettiren ve anlatan 

olarak birazdan yollayacağım videoya dikkat.. 

@BurcuGnes: O gençlerden biriyim, sizi niye 

sevdiğimi ve takip ettiğimi bu samimi 

videonuzda bir kez daha anladım.. 

http://ahmedhulusi.org @AhmedHulusi  

@haykavi: Her Müslüman bu sorulara cevap 

verebilecek donanımda mı?!.. 

http://t.co/Z8ZFk88gmg 

@haykavi: Buradayız, Başladık, 

Bekleriz..(salon3-512A) 

http://t.co/Lzxdp7TwwZ 

@haykavi: China Tourism Delagate and his 

deputies visited Ahmed Hulusi's stand and 

received " Decoding The Quran" as a gift. 

http://t.co/RTDwYEsDLA  

@NurferNur: A mind that moves beyond 

judgement is a mind that understands. Buddha  
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Şiddet!  
Şiddet!  

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Hiddet ve kin, hakîkatleri gören gözleri kör 

eder. Öfke, iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır." 

Hacı Bayram-ı Veli 

 

"Koyun beni hak aşkına yanayım, yolumdan 

dönüp, mahrum mu kalayım? Dönen dönsün, 

ben dönmezem yolumdan." 

Pir Sultan Abdal 

 

"Deneyim, yumuşak yatağa ve kuştüyü yastığa 

yatılarak kazanılmaz." 

Oscar Wilde  

 

"#HergunYeni Bilgi 

Evcil hayvan beslemenin iş ve okul hayatında 

başarıyı arttırdığı bilim adamları tarafından 

kanıtlanmıştır.  
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"#HergunYeni Bilgi 

Rotarı, tutulumu, karesi, üçgeni ile gelen 

Kasım ayı hakkında.. 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ 

kasimayi2013.html 

Nuran Tuncel  

 

"Cumartesi gününün büyük çoğunluğunda Ay 

Terazi burcunda ilerliyor. Sabah erken 

saatlerde henüz Ay-Jüpiter karesinin duyguları 

abartılı ifade etmeye yönelten etkileri devrede 

olacak, dikkat! Ay-Venüs altmışlığının etkin 

olacağı öğle saatlerinde ve öğle sonrasında, 

aşk ve ilişkilerde olumlu enerji akışı devrede 

olacak. 14:46'da boşluğa girecek olan Ay, saat 

19:34'te Akrep burcuna geçinceye kadar 

boşlukta ilerleyecek. Ay'ın iyice kapandığı bir 

gündeyiz. Yeni enerjiler kapıda. Eldeki işleri 

tamamlayıp, yeni işler için yer açmamız 

gerekiyor..." 

Öner Döşer  

 

İstanbul bugün de gri ama açık 

gri. Yağış yok, parçalı çok 

bulutlu, 18 derece. Yarın bulutlar 

az, güneş var ama sabah sisli. 

Gelecek haftanın ilk yarısı 20 derecenin 

üzerinde, güneş görülür. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Evet, barış yazarıyım 

- Cuma namazının saati değişti" 

- Türkiye pazarına yeni yeni giriş yapan iPhone 
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http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/kasimayi2013.html
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/kasimayi2013.html
http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://m.haberturk.com/yazarlar/serdar-turgut-2025/890258-evet-baris-yazariyim
http://m.haberturk.com/yasam/haber/890451-cuma-namazinin-saati-degisti
http://m.hurriyet.com.tr/Galeri#!p=1&cid=74995&rid=2


5S'lere daha son kullanıcı alışmamışken 

iPhone 6'nın fotoğrafları internette 

paylaşılmaya başladı bile. 

- 5 yaşındaki çocuğunuzun gelecek ümidi ne 

kadar? 

- Bildiğiniz her şeyi unutun 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://m.hurriyet.com.tr/kose#!id=386&article=25028735
http://m.hurriyet.com.tr/kose#!id=386&article=25028735
http://m.hurriyet.com.tr/Haber#!id=25025214
http://t.co/QB86zDSJGP
http://www.okyanusum.com/

