
 
08/11/2013, CUMA 

@AhmedHulusi: @mustafaceceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #3 - Kendini Tanı 

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

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-3- 

kendini-tani.htm … 

@AhmedHulusi: Hediye #Kuran Çözümü, 

#Allah, Yaşamın gerçeği gibi kitaplarımızı 

#TUYAP kitap fuarında KİTSAN reyonundan 

alabilirsiniz.Tüm kitaplar Kitsanda 

@hunervin: Pazar fuarın son günü ,Kitsan 

standını ziyaret etmeyi unutmayın 

pic.twitter.com/YrvwZYXgB6 Retweeted by 

Ahmed Hulûsi 

@AnlaArtk: #tuyapkitapfuari Kitsan'dan 

#Ahmed Hulusi'nin ücretsiz hediye #Allah, 

#Kuran çözümü, ve diğer kitaplarını 

alabilirsiniz. (Salon 3-512A) Retweeted by 

Ahmed Hulûsi  

 

MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED 

HULUSİ YANITLADI #3 - KENDİNİ TANI 

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

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-3- 

kendini-tani.htm#ixzz2k2oiMoiw  

Follow us: @AhmedHulusi on Twitter 

http://ahmedhulusi.org 

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 
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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" 

Üstad'ın Yeni Yorumu / Yorum bölümünde... 

Farkı farkedebilmek üzerine 

Farkı, fark edemeyene farkı fark ettirmeye 

çalışmayınız, çünkü farkı fark edecek kabiliyet 

ve istidatta yaratılmamıştır. Farkı fark etmemek 

üzere var olmuştur. Ahmed Hulûsi 

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: Kişisel kimlik maskesini atmadan 

kalbinin bildigi HAKİKATİ yaşayamazsın! 

@sufafy: Gören göz maddenin varlığını görür, 

basiret ise varolanın sanal hologram olduğunu 

seyr eder. 

@sufafy: Erkekler ağlamaz/Erkek adamın 

erkek oğlu olur/Adam gibi adam/Delikanlı 

ol..gibi içi kof anlamsız şeylerin üzerinde 

durma dostum! 
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@newsoy: Mekanik islem; Input-proces-

output. 6 saniye sonra farkindalik ve bunun 

kendine “ben” deyisi. Sanal bir ben! Yalan! Var 

sen de biraz oyalan! 

@AylinERK: Duadan bikkinlik gostermeyiniz. 

Cunku, dua ile beraber olan hic kimse helak 

olmamistir. Hz.Muhammed (sav) 

@AylinERK: Bir kodlama: mekansiz olana 

mekan veren, zamansiz olana zaman veren 

beynimin, mekansizlik ve zamansizlik seyrine 

gecmesine yonelirim. 

@beyzazapsu: Hergün seni yeniden 

görüyorum , hiç eskimiyorsun. 

@beyzazapsu: Enfal:42 "..Allah hükmü 

verilmiş bir olayı oluşturdu.(tesadüf yoktur).." 

http://www.ahmedhulusi.org/kuran/ 

008_enfal.htm … 

@mustafaceceli: http://okyanusum.com/ 

belgesel/muzik-ve-beyin/ … Müziğin 

vücudumuzdaki hormonlar ve diğer kimyasallar 

üzerindeki etkisi 

@NurferNur: Ne düşünüyorsanız, o'sunuz 

Bugün ne düşünürseniz, yarın 'o' olursunuz. 

@NurferNur: Lovers don't finally meet 

somewhere. They're in each other all along. 

~Rumi 

@yenileyicibakis: Gönlündeki kelebeklerin 

uçuşmasını istiyor isen tırtılları kozasındAN 

ARINdırmalısın Retweeted by Nurfer Tercan 

@haykavi: Hz. Ömer ve bazı ayetler 

pic.twitter.com/3oYgHrcTrH 

@hunervin: Şüphesiz şu Habbetü’s-Sevda 

(çörek otu), her hastalığa şifadır, samdan 

(ölümden) başka.” Hadîs-i Şerîf [İbn-i Mâce] 

pic.twitter.com/BKHvG7n2C9 
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Göründüğün gibi olmak  

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Kuran'ı gerçekten okuyabiliyor muyuz?" 

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

gercekten-okuyabiliyor-muyuz-38212 

 

"Ölüm, gerçekte dirilik; görünüşte yokluk; 

hakikatte ebediliktir. " 

Mevlânâ Hazretleri 

 

"Bahçenin gülünde beka ve gül mevsiminde 

vefa yoktur. Zaten bilgeler “ kalıcı olmayan şey 

gönül bağlamağa deymez “ demişler... " 

Sa'd-i Şirazi 

 

"BİLGİ: PERS imparatoru Darius 80 bin kişilik 

ordusunu İstanbul Boğazı'nda tekneleri yan 

yana bağlatıp Asya'dan Avrupa'ya geçirmiştir. " 

 

http://blog.milliyet.com.tr/gorundugun-gibi-olmak/Blog/?BlogNo=434732
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"Söylediğin her sözün, Yaptığın her hareketin 

Kendine ve çevrene KELEBEK etkisi yaptığını 

biliyor musun? " 

 

"Herşeyin kendine ait bir güzelliği vardır, ancak 

herkes bunu göremez." 

Confucius 

 

"Geçmişin tehlikesi esir olmaktı, geleceğin 

tehlikesi ise robot olmak." 

Erich Fromm 

 

"#HergunYeni Bilgi 

İngiliz bilim adamlarına göre dans etmek, 

ruhunuzun kahkaha atmasıdır.  

 

Rotarı, tutulumu, karesi, üçgeni ile gelen 

Kasım ayı hakkında..  

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

kasimayi2013.html 

Nuran Tuncel  

 

"Cuma günü boyunca Ay Oğlak burcunda 

ilerliyor. Sağlam ve gerçekçi girişimler yapmayı 

tercih etmemiz, fantezilerden uzak kalmamız 

gereken bir gündeyiz. Sabah erken saatlerde 

duygusal çıkışlar yapma eğilimi gösterebiliriz. 

Ama olumsuz etkiler değil, dengesiz etkiler 

diyebiliriz buna kabaca. 09:38'de Ay-Jüpiter 

karşıtlığı kesinleştikten sonra, günün geri 

kalanında Ay Oğlak'ta ve boşlukta devam 

ediyor ilerlemesine. Gün boyunca etkili olacak 

Venüs-Neptün ve Merkür-Venüs uyumlu 
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açıları, aşk ve ilişkilerde şanslı bir günde 

olduğumuzu gösteriyor. Özverinin, empatinin 

vurgu kazanacağı, iletişimin genel anlamda 

ılımlı ve güzel akacağı keyifli bir gündeyiz! 

Öner Döşer  

 

İstanbul bahara geri dönüyor 

ancak yalnızca gündüzleri, gece 

ve sabah ise üşüyor, sabah sis 

ve çiğ yapıyor. Bugün ve h.sonu 

güneş var, derbide de yağış yok. Bugün 17, 

h.sonu 19 derece. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Hayrünnisa Gül ABD'li gazeteciyi şaşırttı 

- İkinci dil konuşmak bunamayı geciktiriyor 

- Uçmak istiyorsan çabala! 

- Genimize gen katacak buluş 

- "Ona bir güzel Yeniçeri şamarı aşk ederim 

ki..." 

- "Gençlik iksiri" bu gen mi? 

- ABD'de trans yağlara savaş açtı 

- Türkler kaç senede bir telefon değiştiriyor? 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://www.internethaber.com/hayrunnisa-gul-abdli-gazeteciyi-sasirtti-604410h.htm
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http://www.pudra.com/yasam/kisisel-gelisim/ucmak-istiyorsan-cabala-15161.htm
http://www.haberturk.com/yazarlar/serdar-turgut-2025/891435-turk-medyasinda-beyin-olumu
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http://www.haberaktuel.com/turkler-kac-senede-bir-telefon-degistiriyor-haberi-808813.html
http://t.co/QB86zDSJGP
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