
 
06/11/2013, ÇARŞAMBA 

@AhmedHulusi: Allah tüm esma potansiyelini 

programladığı için "halife" değerlidir. Onu 

açığa çıkarana da "abdullah" derler. Onun 

gözüyle görür dili olur! 

@AhmedHulusi: Beşeri değer yargılarından 

ve oluşturduğu duygulardan arındığın kadar 

Allaha yakınsın. Arındığın kadar korkularından 

Allaha yakın olacaksın. 

@AhmedHulusi: Allahın yarını da yoktur yarın 

korkusu veya beklentisi de! Allah ahlakıyla 

ahlaklanmış kulların da ne yarınları vardır ne 

de yarın korkuları 

@AhmedHulusi: As #Allah programs all of the 

potentials of His Names, he who manifests the 

"vicegerency quality" is called "Abdullah" 

(#servant of Allah). 

@AhmedHulusi: Abdullah is one through 

whom #Allah sees and speaks. The more 

you're cleansed from your judgements & 

emotions the closer you get to Allah.  

 

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/  
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KURÂN'IN RUHU VE İSLÂM'DA KADININ 

YERİ http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurani 

-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: Klasik İslamdan hiç bir şey 

anlamıyorum, İslam hakkında pek fazla bir şey 

bilmiyorum diyenler lutfen Üstad Ahmed Hulusi 

yi takip etsin. 

@sufafy: Tesadüfler ikimizi birbirimize 

bağlıyor diyenler, evrensellikle ilgisi olmayan 

hatıra defteri tutmakla meşgul olan insanlardir. 

@newsoy: Sozun sonu ; "El Hamdu Lillahi 

Rabbil'Alemiyn" 

@AylinERK: Kodlama:Tum parazit 

frekanslardan arinmis,ozden&kesin bir 

tovbenin yasantisinin kolaylasmasina, yuksek 

frekansal dusunsellige yoneliyorum... 

@AylinERK: Birkodlma:Beynimin 

zamanmefhumu içindeki 

"yarın@geleceğe"yönelik 

processegirmesinden "herAN"açığa 

çıkanmanaların farkındalığına yöneliyorum. 
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@AylinERK: SEN, bilesinki, yeryüzünde 

"HALİFE"sin! HALİFE olarak sanagönlüne, 

BEYNİNE bahşedilmiş yücegüçlerden haberin 

varmı? @AhmedHulusi #Mesajlar kitabı 

@SerpilEfeoglu: "@yenileyicibakis: Bütün 

suretleri kabul edecek Bi Be•yin Bütün 

suretlerin açığa çıktığı tavaf merkezi 

pic.twitter.com/kKI27qoscO" 

@beyzazapsu: "Sakın kınamayın, çünkü 

ķınadığınız şey başınıza gelmedikçe 

ölmezsiniz." Hz.Muhammed 

@beyzazapsu: Vehim mutlaka Akla bir kulp 

takmayı başarır. O kulba da nice fikirler 

dolanir.. 

@beyzazapsu: Beyninde kim varsa onunla 

birliktesin , onunla nefes almakta, onunla 

yaşamakta, onunla konuşmaktasın. 

@NurferNur: Kimse ulaşılmaz değildir, sadece 

yaklaşmasını bil. ~lonston 

@NurferNur: The wound is the place where 

the Light enters you." ― Rumi" 

@mustafaceceli: "@sinem_ceceli: ALTIN 

ÇAĞ’DA İSLAM #2 http://wp.me/p3377w-8i " 

@lianlaen: Her an, ne yaparsan yap; “Niye 

yapıyorum” sorusunu sormaya alıştır kendini! 

@AhmedHulusi http://www.ahmedhulusi.org 

 

 
 

Göründüğün gibi olmak  
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Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Allah; size dünyayı, Onunla ahireti arayasınız 

diye verdi, Ona meyledesiniz diye değil." 

Hz. Osman (r.a) 

 

"Bir gün İbn-i Sînâ, Harkân'a Ebü'l-Hasan-ı 

Harkânî hazretlerini evinde ziyârete geldi. 

Hanımı, azarlayarak, ormana gittiğini söyledi. 

Hanımı, Ebü'l-Hasan hazretlerinin büyüklüğüne 

inanmadığı için, ona uygunsuz şeyler söyledi. 

İbn-i Sînâ ormana doğru giderken, Ebü'l-

Hasan-ı Harkânî hazretlerinin, bir arslana odun 

yüklemiş gelmekte olduğunu gördü." Bu ne 

hâldir?" diye sorunca, "Evimdekinin sıkıntı ve 

belâ yükünü taşıdığım için, bu arslan da bizim 

yükümüzü taşıyor." buyurdu." 

 

"Kendine zarar gelince katlan. Çünkü 

affetmekle günahtan arınırsın. Mademki her 

şeyin sonu topraktır, sen, toprak olmadan önce 

toprak ol." 

Sa'd-i Şirazi 

 

"Gönlüm ne dertlidir, ne de bahtiyar; ne 

kendisine yâr, ne kimseye yâr, bir rüya 

uğrunda ben diyâr diyâr, gölgemin peşinden 

yürür giderim." 

Necip Fazıl Kısakürek 

 

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


"#HergunYeni Bilgi 

Kadrosunda 7 tane müslüman oyuncu 

bulundıuran Newcastle United, müslüman 

oyuncuları için mescit açtırdı.  

 

Rotarı, tutulumu, karesi, üçgeni ile gelen 

Kasım ayı hakkında..  

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

kasimayi2013.html 

Nuran Tuncel  

 

"Çarşamba gününün neredeyse tamamında Ay 

Yay burcunda ve boşlukta ilerliyor. Olayların 

belirginleşmesinin, bir noktaya varmasının zor 

olacağı bir gündeyiz. Gecikmeler, 

engellenmelerle karşılaşabiliriz. Güneş-Satürn 

kavuşumunun kesinleştiği bir günde olmamız 

da bu etkiyi pekiştiriyor. Tutulmanın Satürn 

doğasındaki etkilerini daha belirgin hissetmeye 

başlıyoruz. Sorumluluk almamız, mücadele 

etmemiz, dayanıklılık göstermemiz gereken 

işler belirginleşmeye başlıyor. Sağlam ve 

temkinli adımlar atmamız, gerçekçi ve pratik 

olmamız çok önemli. Otoriteyi temsil eden 

gücü elinde bulunduran, hayatımızda söz 

sahibi olan önemli kişilerden yeşil ışık 

görmemiz zor gözüküyor. İşlerin ağır 

ilerleyeceği, sabır isteyen bir gündeyiz. Gece 

23:43’te Ay Oğlak burcuna geçiyor. 

Öner Döşer  

 

İstanbul'da bugün hava süper, en 

azından bu dönemin normaline 

göre. Güneş görülüyor, 22 

derece, öğleden sonra parçalı 

bulutlar oluşur. Yarınsa sabah-öğleden sonra 
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arası sağanak var. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Manyetik fırtına etkiliyor 

- 'Dünya gibi 8.8 milyar gezegen var' 

- ‘Her sarhoşlukta biraz daha aptallaşacaksın’ 

- Türk medyasında beyin ölümü 

- İngiltere'de 'yüzüne göre reklam' sistemi 

- Stresten uzak kalmak için bunları yiyin 

- Adnan Oktar'dan kediciklere övgüler! 

- Limon suyunun 11 faydası 

- Sağlıklı kemikler için almanız gereken 11 

gıda 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://www.ahaber.com.tr/webtv/videoizle/manyetik-firtina-etkiliyor
http://www.zaman.com.tr/mobile_detail.action?newsId=2162487
http://www.zaman.com.tr/mobile_detail.action?newsId=2162487
http://galeri.haberturk.com/yasam/galeri/432682-her-sarhoslukta-biraz-daha-aptallasacaksin
http://www.haberturk.com/yazarlar/serdar-turgut-2025/891435-turk-medyasinda-beyin-olumu
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/6293/ingiltere_de__yuzune_gore_reklam__sistemi.html
http://galeri.haberturk.com/yasam/galeri/432710-stresten-uzak-kalmak-icin-bunlari-yiyin
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