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@AhmedHulusi: "Sünnetullah"" denilen, ismi 

"Allah" olanın yaratış sistemini anlayan, 

seçenek kavramına yer olmadığını bilir. Her kul 

ne için yaratılmışsa! 

@AhmedHulusi: Her dilde "ben" diyen, 

"dilediğimi yaparım" diyen "Allah" ise; kavgan 

kimle? Gafleti yaşamak için varsan, kimden 

şefaat ulaşabilir ki sana! 

@AhmedHulusi: He who understands the 

creation system (sunnatullah) of Allah knows 

there's no room for choice. Each acts 

according to what its been created 

@AhmedHulusi: If its Allah who says 'I' & 'I do 

as I will' in every language, who are you 

fighting? Who can help if you're here to 

experience heedlessness 

@AhmedHulusi: Awareness of #Allah is as 

much as the perceived #Names. In terms of 

His Absolute Essence He cannot be defined. 

The 'I' is His Names. 

@AhmedHulusi: #Allah has no attributes. He 

is #free from the concept of attributes. 

Servitude is the manifestation of the 

compositions of His #Names. 

@AhmedHulusi: @mustafaceceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #6 - #İbadet Nedir? 

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

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-6-ibadet- 

nedir.htm …  

 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı #5 - Hologram Dünyan 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafa-ceceli-

sordu- ahmed-hulusi-yanitladi-5-hologram-

dunyan-39288  
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Follow us: @AhmedHulusi on Twitter 

http://ahmedhulusi.org 

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

 

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... 

@Gulmisalim: Her yerden dillenip ben 

diyorsa! Diyen Allah ise; Allah'ın Zat'ını 

tanımanın muhal olması ne kadar ayan ve 

beyan. 

@sabanerguner: Ardından konuşanı araştır, 

acaba hangi çıkarı zedelenmiş?... 

@AhmedHulusi 

@sufafy: Yok olmaya çaba göstermeyenin 

"ben'i" oldukça güçlüdür. 

@sufafy: Başkalarına ait bilgileri 'bence' 

diyerek ortaya koymanın bir manası yoktur. 
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@AylinERK: 9.51.. "Allâh'ın bize yazdığından 

başkası, asla bize erişmeyecektir.. #kuran 

@AhmedHulusi http://www.ahmedhulusi.org 

@AylinERK: Allahım senin verdiğine kimse 

engel olamaz, senin vermediğini kimse 

veremez, hakkımdaki hükmünü kimse 

değiştiremez. #hadis 

@AylinERK: Bir kodlama: Gaflet icinde 

yaşamaktan,her dilde "ben"diyen, "dilediğimi 

yaparım" diyene yönelip,o farkındalıkla 

yaşamaya yönelirim. 

@beyzazapsu: Ancak şartlanma ve değer 

yargılarından arınan "yeni" yi yaşayabilir. 

@beyzazapsu: Zan yığınını ezberlemiş 

kimseye Alim denmez . 

@beyzazapsu: "@NatGeoChannel: Brain 

Surgeons Get Practice Using Brains Made on 

3D Printers: http://ow.ly/qYsaQ 

@NurferNur: Edep, aklın tercümanıdır. İnsan 

edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi 

kadar kıymetlidir. Şems 

@NurferNur: Clear the cellular memory from 

the destructiveness of the repressed emotions, 

from the poison of unexpressed resentment 

and anger. 

@NurferNur: Simply reflections of ourselves. 

When the mirror is cleared, the reflection 

becomes clean too. 

@haykavi: "Her şey (şey'iyeti itibarıyla) yoktur 

sadece O'nun vechi(mecuttur)" Kasas-88 

pic.twitter.com/hYVO5FW7se 

@haykavi: "İllüzyon" denince hepimiz aynı 

şeyi mi düşünüyoruz?!.. 

http://blog.milliyet.com.tr/illuzyon-nedir-ve- 

illuzyonu-asabilir-miyiz-/Blog/?BlogNo=20071 

… 

@haykavi: Tanrının(?) imtihanı değil! 

"İmtihan, sana değil; sendendir!.." 
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Ahmed Hulusi -DOST'TAN dosta Epröv(yaşam 

imtihanı) pic.twitter.com/2gJVDfy2tb 

@birsenkalali1: Tüm birimleri, onları oluşturan 

"Esmâ"sıyla hakikatleri yönünden kudret eliyle 

tutup, hükmünü icra eden! İçe dönüklüğü 

yaşatan EL KABIDZ 

@birsenkalali1: Yarın olmasını istediklerin için 

bu günü değerlendirmek ancak uyanmakla 

mümkün olabilir! 

@enisguller: O Tek noktadan açığa çıkan 

sevgi dalgası suya atılan taş misali öncelikle 

en yakın halkadan başlayarak tüm insanlığa 

yayılacaktır. 

@hunervin: İnsanlar ne kadar zeki olursa 

olsun, sevdiği kişinin bir sözüne kanacak kadar 

aptaldır aslında. ' J. Christophe ' 

@LSHager: The brain is a hologram enfolded 

in a holographic universe…the objective world 

does not exist—Michael Talbot  
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"Her ay oruç tutacağın belirli günlerin 

bulunsun. Bu konuda başkaları seni örnek 

alsın. " 

İmam-ı Azam 

 

"Zahid, dünyaya gönül bağlamadığı için, 

insanların en akıllısıdır." 

İmam-ı Rabbani Hazretleri 

 

"Biz birleştirmek için geldik, ayırmak için 

değil..." 

Mevlana 

 

""Alemde ne ektinse onu biçersin. Öyleyse 

nedir şer yaparak faide ummak" 

http://t.co/ATHzyMYsfV " 

Mehmet Akif Ersoy 

 

"#HergunYeni Bilgi 

Hafıza kaybı yaşayan insanlara müzik 

dinletilmesi önerilir; çünkü beyin şarkıların içine 

bir çok anıyı kaydeder. 

 

"Perşembe günü boyunca Ay Yengeç 

burcunda ilerliyor. Ailevi, milli ve insani 

temaların vurgu kazanacağı duygusal ağırlıklı 

bir gündeyiz. Sabah saatlerinde etkin olacak 

Ay-Uranüs karesi ve Ay-Plüton karşıtlığı, 

duygusal türbülanslara işaret ediyor. Önemli iş 

ve görüşmelerimizi sabah erken saatlere denk 

getirmesek isabet ederiz. Çünkü duygusal 

dengeyi sağlamakta zorlanacağımız 

saatlerdeyiz. Ay-Merkür üçgeninin 
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etkinleşeceği, sabahın biraz daha ilerleyen 

saatlerinde iletişim daha uyumlu ve huzurlu 

akıyor. Öğle saatleri civarında ve biraz daha 

sonrasında bu enerji henüz etkin olacak. Ama 

Ay-Venüs karşıtlığının etkin olacağı akşam 

saatlerinde yine zıtlaşma ve dengesizlik hakim 

olabilir. Özel ilişkilerde dengemizi 

sağlayamayabilir, gereksiz kırgınlıklara 

meydan verebiliriz. İlişkilei çok zorlamamakta, 

gereğinden fazla ısrarcı olmamakta fayda var 

akşam saatlerinde. Ay-Satürn üçgeninin etkin 

olacağı gece saatlerinde tekrar dengeyi 

yakalıyoruz..." 

Öner Döşer  

 

İstanbul üşümeye hazır ol, ama 

hemen değil. Bugün bahar 

tadında, güneş var, rüzgar 

güneyli, 20 derece. Yarın ise 

yağmur var, 3-4 derece serinler. Ayın 

26'sından sonra kış soğukları gelebilir. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Kamer'e veda partisi...  

- 'Baba' Kamer'e veda partisi  

- Kıyameti şimdi yaşıyoruz.. İnsanlar uyanış, 

diriliş içinde!  

- BEYNİNİZ SİZİN GÖRMEDİKLERİNİZİ 

GÖRÜR  

- Bedava ve eğlenceli şeyler listesi 

- İstanbul'da 16 saat su yok! 

- Polislere sigara içme yasağı geliyor!  

- Şaşırtan gelecek tahminleri!  

- Facebook'un sonu geliyor!  

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://magazin.haberturk.com/cemiyet-hayati/haber/896107-kamere-veda-partisi
http://www.htkulup.com/davetler/haber/896095-kamere-veda-partisi
http://www.htkulup.com/davetler/haber/896095-kamere-veda-partisi
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25168881.asp
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25168881.asp
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25168881.asp
http://okyanusum.com/makale/beyniniz-sizin-gormediklerinizi-gorur/
http://okyanusum.com/makale/beyniniz-sizin-gormediklerinizi-gorur/
http://okyanusum.com/makale/beyniniz-sizin-gormediklerinizi-gorur/
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25142587.asp
http://www.haberturk.com/yasam/haber/895338-istanbulda-16-saat-su-yok
http://www.haberturk.com/yasam/haber/895338-istanbulda-16-saat-su-yok
http://www.haberturk.com/saglik/haber/895228-polislere-sigara-icme-yasagi-geliyor
http://www.haberturk.com/saglik/haber/895228-polislere-sigara-icme-yasagi-geliyor
http://www.veteknoloji.com/facebook-un-sonu-geliyor-68989-1-0.html


- iPhone’a kağıttan klavye!  

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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