
 
22/11/2013, CUMA 

@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #7 - B Sırrı 

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

ceceli 

-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-7-b-sirri.htm … 

@AhmedHulusi: Ölümün çaresi ölümsüz 

olduğunu fark etmektir. Hayvan(beden) ölür; 

insan/şuur boyut değiştirir demiştik geçmişte! 

pic.twitter.com/7ehTeVBh5k @AnlaArtk: 

Humans never die! Only change their 

dimension after bodies go out of order. 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/arti

cle- 

2503370/Quantum-physics-proves-IS-

afterlife-claims- 

scientist.html … Retweeted by Ahmed Hulûsi  

 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı #7 - B Sırrı 

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

sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-7-b-sirri-40238  

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 
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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: Hayırlı olan bir gün icin, 'hayırlı 

olsun' denişi hatadır. Bu bakımdan cuma 

gününü hatırlamak yeterli olur. 

@sufafy: Bizim konumumuz ne "Ben" ne 

"Öteki" konumudur. 

@sufafy: Kendini avutmak istiyorsan geçici 

mutluluklar peşinde koşarsın. 

@sufafy: Muhalefet olma hali yaş ile paralellik 

taşımaz. 

@newsoy: Gecmisteki bir olayi dillendirmek o 

olayin beyinde yeni olarak yerlesmesini saglar. 

Dikkat!. Ne hal ile olursen o hal ile yasamin 

devam eder. 

@AylinERK: Hiçkimse,hiçkimseyi 

bahaneederek“bana yanlış bilgi 

verdi“diyerek,kendini kurtaramaz!Sistem’de 

mâzerete yeryoktur.@AhmedHulusi 

CumaSohbetleri 

@AylinERK: "Ey gönül! Ne tuhaf değil mi? Bir 

ömür, şah damarından daha yakın bir Sevgiliyi 

aramakla geçiyor." - @MevlanaTebrizi 

@AylinERK: Düşünüyorum da..Her aynada 

yansıyanın "O" olduğunun farkına varmayanın 

"herkes" yükünü taşımaya mahkum olacağını... 

@AylinERK: NASA, güneşin manyetik 

alanındaki ters kutuplaşma nedeniyle birkaç 
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hafta içinde baş aşağı döneceğini duyurdu 

http://gundem.milliyet.com.tr/gunes-birkac-

hafta-icinde 

-bas/gundem/detay/1794435/default.htm … 

@beyzazapsu: Dinleyip , okuyup , bilgilenmek 

ile bilmek arasındaki farkı farketmek gerekir. 

@beyzazapsu: Işine riayet ettiğin 

gibi,sözlerine de riayet et. Sözlerinde amellerin 

cümlesindendir. M.Arabi 

@beyzazapsu: Beyne bilgi chipleri 

takılabilirmi? http://goo.gl/lGSBhL 

@EfeoluMustafa: Bu gün (an) Rabbinin hangi 

özelliği dünkünden farklı!? Yeni neyi farkettin 

Rabbinde, Rabbinden? İki günü aynı geçen 

ziyanda !? 

@NurferNur: "Kendimi kendim yitirdim, yine 

buldum kendimi; "hep" olursun "hiç" edince, 

kendi kendini." Muhyiddin İbn Arabi" 

@NurferNur: Not everything that is faced can 

be changed, but nothing can be changed until 

it is faced." - James Baldwin 

@Nurantuncell: 22 Kasım itibariyle YAY 

burcunu parlatmaya başlıyor, 21 Aralığa kadar. 

Kimseyi yanına almıyor,tüm cazibe ve sıcaklığı 

sizlerle. Kutluyorum 

@BurcuGnes: “@Gulmisalim: Her suret'den 

beni sev diyor; hala mı sevemiyorsun!” 

@GeErgen: HAY dan gelen HÛ ya gider.... 

@yenileyicibakis: @mustafaceceli Aşikardır 

Zat-ı Hak http://youtu.be/oKQHjL3nD5A 

@yenileyicibakis: Dilediğini ortaya koyma 

durumunda olan bir varlık,herhangi bir şeyle 

kayıtlı olamaz! Mümkün değil!.. 

@AhmedHulusi 
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@birsenkalali1: Huzurlu, mutlu "kulluğu" 

yaşıyor muyuz? Cevap evetse ne mutlu! 

Değilse, yarına çok iş var demektir. 

http://www.ahmedhulusi.org 

@birsenkalali1: 

http://www.radikal.com.tr/hayat/kendini_interne

t 

_gibi_hissetmek-1161680 … 

@Oprah_World: If you stay, stay forever. If 

you go, do it today. If you change, change for 

the better. If you talk, make sure you mean 

what you say. Retweeted by @birsenkalali 

@haykavi: Otellere Ahmed Hulusi'nin 

"Decoding The Quran" isimli eseri 

gönderilmeye başlandı. İlki Golden Horn Otel 

235 adet pic.twitter.com/Ee7M2DeAo9  

 

 
 

Yokluk-Varlık  

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"İnsani Kamil ismiyle kast edilen varlık, 

suretteki bir insan sureti değildir. Bütün 

alemlerin varlığı özü-ruhu olan varlıktır. Ama o 

varlık dilerse kendi kemâlâtını, bu alemde bir 

bedende aşikare vurabilir. Ama bu aşikare 

çıkartması zahire vurması demek, hiçbir 

zaman o bedenin insanı Kamilin kendisi olduğu 
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manasına değildir. Aslında bütün suretler 

insanı Kamilin suretleridir. Ancak o suretlerde 

kâh esma mertebesinden zuhur eder, kâh 

sıfat, ender olarakta zat mertebesinden zuhur 

eder. İnsanların sandıkları gibi asla ve asla o 

suret insanı kamil değildir. İnsani Kamilin 

Kemalini ishar ettiği suretlerden bir surettir. Her 

surette insanı Kamilin değişik Kemal yönleri 

zahir oluyor ama, o surette insanı Kamilin "zat'i 

kemâlâtı" zahir oluyor. Fark ordadır ve ordan 

dolayı diğerlerine efdal kılmıştır. Eğer Zat'a 

gitme kabiliyeti vermişse bir diğer suretine, o 

suretini vesile kılar. O sureti bulmadan da Zat'a 

vasıl olmanın imkanı yoktur... Bu suretin zat'i 

kemâlâta veya sıfati kemâlâta veya esma 

kemâlâtına gidişi, o kemâlâtın ortaya konduğu 

bi diğer suret yoluyladır. Ancak öyle gidebilir, 

başka türlü yol yok... Vehim ve hayalin 

meydana getirdiği bir şekilde ben içimden 

kendi kendimi bulurum diye düşünürsen 

yanılırsın, olmaz! Çünkü "o suret" o iş için 

meydana getirilmiştir..." 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"İyi niyet isteklerin gerçekleşmesine 

sebeptir...!" 

Hz. Ali 

 

"Geleceğin suçlusunu yetiştirmenin 8 altın 

kuralı... 1. Küçükken daha, çocuğa ne isterse 

vermeye başla!Ki herkesin onun geçimini 

sağlamakla mükellef olduğuna inansın… 

2. Fena sözler söylediğinde gül!Ki, kendisinin 

akıllı olduğuna inansın… 

3. Ona düşünmeyi, beynini kullanmayı öğretme 

sakın!Bırak, on sekizine gelince kendisi karar 

versin… 

4. Yerde bıraktığı her şeyi kaldır: kitaplarını, 



giysilerini, pabuçlarını…Onun için her şeyi sen 

yap!Ki sorumlulukları hep başkalarına 

yüklesin… 

5. Onun önünde sık sık kavga et!Ki bir gün aile 

parçalanırsa pek de şaşırmasın… 

6. Ona istediği kadar harçlık vermekten 

kaçınma!Ki Asla kendi parasını kazanmanın ne 

demek olduğunu öğrenmesin… 

7. Yiyecekmiş, içecekmiş, konformuş, tüm 

arzularını yerine getir!Ki istediklerini her zaman 

elde etmeye şartlan sın… 

8. Komşulara, öğretmenlere, polise, vs. karşı 

onun tarafında ol!Ki hepsine karşı ön yargılarla 

davransın… " 

Üstün Dökmen 

 

"Düşmanınızın neden korktuğunu anlamak 

için, sizi ne ile korkuttuğuna bakın." 

Eric Hoffer 

 

"#HergunYeni Bilgi 

İnsan nadiren uyku sırasında rüya gördüğünün 

farkında olabilir ve rüyasını kontrol edebilir 

bunun literatürdeki ismi "lucid dreaming"dir! 

 

"Cuma günü boyunca Ay Yengeç burcunda 

ilerliyor. Duyarlılığın ve empatinin ön planda 

olacağı bir gündeyiz. Başkalarının ihtiyaçlarına 

duyarlılık gösterebilir, yardımlaşmaya özen 

gösterebiliriz. Sabah saatlerinde Ay-Jüpiter 

kavuşumunun iyimser, yardımlaşmayı öne 

çıkaran etkileri devrede olacak. Erken 

saatlerde kalkanlarımız bu güzel vakti niyaz ve 

dileklerde bulunmak açısından kullanabilir. 

Önceki gece de bu güzel etki devrede olacak. 

Ay-Mars arasındaki uyumlu açının enerjik ve 



dinamik, cesareti arttıran etkileri sabah 

saatlerinde kendini gösterecek. Bu açının 

ardından 09:11'de boşluğa girecek olan Ay 

günün geri kalanında boşlukta ilerleyecek. 

Sabah 05:48'de Güneş Yay burcuna geçiyor. 

Genişleme ve büyüme arzumuzun artacağı bir 

sürece giriyoruz. Gelecekten umut ve girişim 

cesaretimiz yükseliyor. Farklı, değişik, rutin 

dışı alanlara yönelebiliriz." 

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 " 

- "Talha Bora Öge - Hz.Ali" 

- Kaderin Yazmanı “Düşünceler”  

- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 

- Büyük devrim 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://www.youtube.com/watch?v=tY7YMXgLCls&feature=share
http://indigodergisi.com/2013/10/kaderin-yazmani-dusunceler/
http://indigodergisi.com/2013/10/kaderin-yazmani-dusunceler/
http://m.haberturk.com/yasam/haber/896650-meteorolojiden-uyari-ustune-uyari
http://m.haberturk.com/yazarlar/serdar-turgut-2025/896367-buyuk-devrim
http://t.co/QB86zDSJGP
http://www.okyanusum.com/

