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@AhmedHulusi: 

Hediye #Kuran Çözümü, #Allah, 

Yaşamın gerçeği gibi kitaplarımızı 

TUYAP kitap fuarında KİTSAN 

reyonundan alabilirsiniz. Tüm kitaplar 

Kitsanda 

               ��� 

 

MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED 

HULUSİ YANITLADI #2 - NEDEN 
TÜRKİYE'YE DÖNMÜYORSUN? 

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

afa-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-

hic-boyle-ikra-okumadiniz-kuran-ruhu-

37618 

                 

 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı.. 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafa-
ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-

37162 

                ��� 

 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR 

YAŞADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ" 

 

Tutarsızlık yorumuna Üstad'ın cevabı / 

Yorum bölümünde. . 

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

mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016 
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http://blog.milliyet.com.tr/kur-an-

mucizesidir-yasadigimiz--altin-cag-

/Blog/?BlogNo=432393 

                               

 
GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OLMAK 

http://blog.milliyet.com.tr/gorundugun-

gibi-olmak/Blog/?BlogNo=434732 

                ��� 

 

Siber Alemden... 

 

@sufafy: 

Bir beyin sıkıntıdan kaçma üzerine 

programlanmışsa, kendini bunaltacak her 
şeyden uzak durur. 

 

@sufafy: 

İyiliğin cezası iyilik, kötülüğün karşılığı 

kötülüktür. 

 

@AylinERK: 

Decoding The #QURAN (Sufi 

Interpretation), by @AhmedHulusi. 

"Could help bridge cultures." 

http://fwdrv.ws/1amA4pB   @iamrana 
 

@AylinERK: 

3 istek sizi başkalarının kölesi yapar; 

Sevilme isteği 

Beğenilme isteği 

Takdir edilme isteği. Sonsuz Şifa. 

 

@AylinERK: 

"Tum mesele yasama yorumsuz 

bakabilmek.Bunu basaranlar 
ozgurdur"denir..Yonelisim;Beynimin 

ozgur seyrini gerceklestirmesi&bunun 

kolaylasmasi. 

 

@AliyaAtalay: 

Kendimi Kendimden ayrı ve gayrı 

sanmaktan Kendime sığınırım... 

 

@beyzazapsu: 

Bazen yapayalniz kalırsin öylece bir 

başına, sessizliğin sesini dinlersin. 
 

@beyzazapsu: 

Vazgeçtiysen eğer, bilki hiç aşık 
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olmadın. 

 

 @birsenkalali: 

Kayıt varsa, dilediğini yapma hükmü 

yoktur!.. Dilediğini yapma hükmü varsa, 
kayıt altına girmez. 

 

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

e-allahi-seyir.htm#ixzz2jktk2FoM … 

 

@birsenkalali1: 

O believers! If you help Allah, He will 

help you; He will keep your feet firm. 

 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/0
47_muhammad.html#ixzz2jiKU0aRS …  

Follow us: @AhmedHulusi on Twitter 

 

@haykavi: 

ETe kemiğe "B"üründüm, Yunus ismi 

ile Göründüm. 

pic.twitter.com/ke0GR0c41h 

 

@zennursamanyolu: 

Yeryüzündeki en pahalı fatura, kendini 

aldatmanın faturasıdır. @AhmedHulusi 
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Kusursuzdur ya Allah,ONU sevmek 

kolaydır.Zor olan HATASIYLA 

sevabıylaFani insanları 
sevmektir.UNUTMA ki kişi bir şeyi 

ANCAK sevdiği ölçüde bilebilir.Demek 

ki hakikaten KUCAKLAMADAN 

ötekini,Yaradan’dan ötürü 

YARATILANI sevmeden,NE layıkıyla 

bilebilir , NE layıkıyla 

SEVEBiLiRSiN".. 

Şems Tebriz-i 

                 

 

Beğler azdı yolundan, bilmez yoksul 
halinden. Çıktı rahmet gölünden, nefs 

gölüne dalmışdur. Yunus Emre 
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“Başkalarının ne düşündüğü sakın 

gözünü korkutmasın.Sadece sıradan 

insanlar tehlikelerden uzaktır,dolayısıyla 

risk al, hayallerinle yüzleş.Hata 
yapmaktan korkmayan, hata yapan 

insanları arayıp bul.Onların hataları, 

yaptıklarını gölgede bırakmış 

olabilir.Fakat dünyayı ancak böyle 

insanlar değiştirir,defalarca hata 

yaptıktan sonragerçekten fark yaratmayı 

ancak onlar başarırlar…” 

Paulo Coelho 

                  ��� 

 
You cannot become the emptiness. This 

is not something you can do by effort. 

The aspiration for this brought you here, 

but this 'you' or 'I' or 'me' that believes 

itself to be separate from the whole and 

wants to become emptiness, must now 

be seen as an illusion. Recognise that 

you are already the emptiness. There is 

no 'I-self’ apart from emptiness — it is 

the source of the sense of 'I'.  

Mooji  
                   

 

#HergunYeni Bilgi 

 

Araştırmalara göre taşıdığız sırların 

insan vücuduna fiziksel ağırlık olarak 

etkisi vardır. 

                   

 

Rotarı, tutulumu, karesi, üçgeni ile gelen 
Kasım ayı hakkında.. 

Nuran Tuncel 

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

asimayi2013.html 

                   

 

Salı günü boyunca Ay Yay burcunda 

ilerliyor. Genişleme, gelişme, yeni 

deneyimler kazanma arzumuz artıyor. 

Ay-Neptün karesinin kararsızlaştıran 

etkileri sabah çok erken saatlerde henüz 
devrede olacağından, kararlılık 

kazanmakta zorlanabiliriz. Duygusal 

anlamda tatminsizlik hissedebiliriz. Ama 
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sabahın ilerleyen saatlerinde bu duygular 

iyice uzaklaşmış olacak. Ay-Uranüs 

üçgeninin heyecan ve hareket getiren 

enerjisini öğle saatlerinde daha çok 

hissedeceğiz. Yeni şeylerle ilgilenmek, 
öğrenmek, bakış açımızı genişletecek 

konulara yönelmek adına güzel 

saatlerdeyiz. Ay-Mars karesinin etkin 

olacağı akşam saatleri ise gergin 

gözüküyor. Kazalara, sakarlıklara, 

gereksiz tartışma ve çekişmelere açık 

olacağız bu saatler civarında, 

dikkat! 18:48’de son açısını tamamlayan 

Ay, bu vakit sonrasında ilerlemesine 

açısız (boşlukta) devam ediyor. 
Öner Döşer 

                  ��� 

 

İstanbul bugün de, yarın da bahar 

tadında, bunda lodosun da payı var, 

öğleden sonra biraz sert eser, 21-22 

derece. Yarın da pek değişim yok, 

Perşembe ise sabah öğle arası ıslak, 2-3 

derece serinler.  

Havayı Koklayan Adam 

                 ��� 
 

SpaceGlasses are the future of 

computing 

http://www.youtube.com/watch?v=b7I7J

uQXttw&feature=youtu.be 

 

Güneş tutulmasından görüntüler 

http://www.bbc.co.uk/turkce/multimedya

/2013/11/131103_vid_gunes_tutulmasi.s

html 
 

ABD Türk kadın doktoru konuşuyor 

http://www.hurriyet.com.tr/saglik/25040

291.asp 

 

Şifreler çözüldü 

http://www.hurriyet.com.tr/saglik/25042

897.asp 

 

iOS 7'ye dair detaylar 

http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridet
ay/75123/2/1/ios-7de-sarj-kabusundan-

kurtulmanin-yollari 

 

http://www.youtube.com/watch?v=b7I7JuQXttw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=b7I7JuQXttw&feature=youtu.be
http://www.bbc.co.uk/turkce/multimedya/2013/11/131103_vid_gunes_tutulmasi.shtml
http://www.bbc.co.uk/turkce/multimedya/2013/11/131103_vid_gunes_tutulmasi.shtml
http://www.bbc.co.uk/turkce/multimedya/2013/11/131103_vid_gunes_tutulmasi.shtml
http://www.hurriyet.com.tr/saglik/25040291.asp
http://www.hurriyet.com.tr/saglik/25040291.asp
http://www.hurriyet.com.tr/saglik/25042897.asp
http://www.hurriyet.com.tr/saglik/25042897.asp
http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridetay/75123/2/1/ios-7de-sarj-kabusundan-kurtulmanin-yollari
http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridetay/75123/2/1/ios-7de-sarj-kabusundan-kurtulmanin-yollari
http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridetay/75123/2/1/ios-7de-sarj-kabusundan-kurtulmanin-yollari


Yaşlanırken bedenimizde olan 

değişiklikler 

http://www.kadinvekadin.net/yaslanirke

n-bedenimizde-olan-degisiklikler-2013-

11-05.html 
 

Cep telefonlarında yaşayan 

tehlikehttp://galeri.haberturk.com/teknol

oji/galeri/432624-cep-telefonlarinda-

yasayan-tehlike 

 

 

�  

Orhan Gencebay Bedensiz Aşk Orjinal 

Klip 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=I0R

o_IQnk0k&feature=youtube_gdata_play

er 

                  � � 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 
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