
 
26/11/2013, SALI 

@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #8 - #İslam'ı 

Anlamak ve Yaşamakhttp://t.co/9TG3C5QNhf 

@AhmedHulusi: Is it possible that Allah, who 

constantly renews all things, is not going to 

renew how religion is perceived, fixating it to 

1400 years ago? ... 

 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı #8- İslam'ı Anlamak ve Yaşamak 

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

sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-8-islami- 

anlamak-ve-yasamak-40608  

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 

 

“YAŞAM 7-8 SANİYELİK BİR RÜYADIR...” 

Üstad Ahmed Hulûsi 
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Reha Muhtar yazdı.. 

http://m.gazetevatan.com/Columnists/Article? 

ID=587087 

 

Siber Alemden... 

@sufafy: Beni sevdiğini seni sevdiğimden 

biliyorum. 

@sufafy: Hayaller en çok Aşıkken kendini 

gösterir. 

@sufafy: Soru sormasını bilmeyen kişiden 

bilgi sahibi değil olsa olsa iyi bir teyp olur. 

@sufafy: Her kesin birbirinden nefret ettiği bir 

ortamda sevgi faktöründen bahsetmek 

imkansızdır. 

@AylinERK: What is Worship? 

@AhmedHulusi http://t.co/i2f3vtCbJ3 … 

http://t.co/fcLoUuenAJ @ByronKatie 

@DeepakChopquote @DeepakChopra 

@AylinERK: Su durgun ama sanma ki meltem 

esmeyecek, ardından fırtına kopmayacak, 

kopan fırtına denizi çoşturacak, kıyıya vuracak 

v yine su durgunlaşıcak.. 

@AylinERK: Düşünüyorum da..sevmek, 

beğenmek ve saplantılı-obsesif, bağımlı 

olmak...ne kadar farklı manalara işaret 

etmekte... 

@mustafaceceli: Çok sevdik:)) 

@sinem_ceceli "İşaret Dili Mustafa Ceceli - 

Sensiz Olmaz Ki [Mesut Yazıcı]" - 

https://t.co/8UOHsVE2Z1 

@beyzazapsu: Köprünün kendi yıkıksa nasıl 

yolcu taşıyacak? 

@NurferNur: Before taking a decision, wait 

until you find the best choice for you and for all 

the people involved in your decision. 
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@birsenkalali1: Allah adıyla işaret edileni 

bilmeyen HADdini bilmez!. Nefs nefs'tir sâfiye 

bile olsa!. Allah ulûhiyeti beşerde zâhir olmaz! 

A.H. 

@birsenkalali1: Ahmed Hulusi Official 

Website - THE TRUTH OF LIFE 

http://t.co/ffPOUExw2P @AhmedHulusi 

aracılığıyla 

@haykavi: http://t.co/18PTbwAPS7 

http://t.co/qzmy6GvQpY 

@haykavi: rAHmet... https://t.co/OzWhwCo4jz 

@TheGodLight: Abandon the false, & awaken 

the truth inside, for life is nothing but a lie, 

unless you live your life wide awake. 

@salihtahir: Sen nasılsan çevren de ona 

göredir. Farklı bir hayat istiyorsan, 

değişmelisin. 

@ZenProverbs: "When you act like a teacher, 

it's usually because you're afraid to be the 

student." ~Byron Katie #quotes  

 

 
 

CÜNEYDİN TEVAZUU, HİLMİ 
HAKKINDA HİKÂYE  

Ahmed F. Yüksel 
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"Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şeytan da, 

melek de insanoğluna sokularak onun kalbine 

birtakım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe 

çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere 

teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan 

uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hak ve hayra, 

iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır. 

Kim içinde hakka, hayıra, iyiliğe çağıran bir ses 

duyarsa bilsin ki bu Allah'tandır ve hemen 

Allahu Teala'ya hamdetsin. Kim de içinde şerr 

ve inkara çağıran bir fısıltı duyarsa ondan 

uzaklaşsın ve hemen şeytandan Allah'a 

sığınsın." Resulullah (sav) bu sözlerine şu 

mealdeki ayeti ekledi: "Şeytan sizi fakir 

olacaksınız diye korkutur, size cimriliği 

emreder.." (Bakara 268). 

Ravi : Hz. İbnu Mes'ud 

Kaynak :Tirmizi, Tefsir, (2991) 

 

"Aklın kimyası ile aşkın kimyası başkadır. Akıl 

temkinlidir. Korka korka atar adımlarını. Aman 

sakın kendini diye tembihler. Halbuki aşk öyle 

mi? Onun tek dediği: Bırak kendini, ko gitsin; 

akıl kolay kolay yıkılmaz. Aşk ise kendini 

yıpratır, harap düşer. Halbuki hazineler ve 

defineler yıkıntılar arasında olur. Ne varsa 

harap bir kalpte var!" 

Şems-i Tebrizi 

 

Şuur, maruz kaldığı gerçeklik modellerini 

yaratmak için beyni kullanır. Beyin bunu kendi 

kültür ve dini formasyonunu veya çoğunluk 

tarafindan kabul görmüş bilimsel paradigmaları 

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


baz alarak yapar. 

Deepak Chopra 

 

"#HergunYeni Bilgi 

Çocuklar ırk ve din bilmezler. 

İnsan ayrımı yapmazlar. 

Ölçütleri sadece sevgidir! 

Nefreti büyüklerden öğrenirler..! 

Martin Luther King  

 

"Salı günü boyunca Ay Başak burcunda 

ilerliyor. Giriştiğimiz işlerin somut ve kalıcı 

sonuçlarını alabileceğimiz bir gündeyiz. 

Mantıklı, iyi hesaplanmış, araştırılmış alanlara 

yatırımlar yapılabilir. Sabah saatlerinde etkin 

olacak Ay-Plüton üçgeni, girişeceğimiz işlerde 

güçlü destekler alma potansiyelimizi arttırıyor. 

Önemli görüşmelerde, toplantılarda gücümüzü 

ortaya koyabiliriz. Ay-Satürn altmışlığının etkin 

olacağı akşam ve gece saatlerinde, sağlamlık 

ve devamlılık istediğimiz işlerde olumlu 

gelişmeler yakalayabiliriz. Gün boyunca etkin 

olacak Merkür-Satürn kavuşumu, zihnimizi 

odaklamamız gereken konular açısından çok 

isabetli bir günde olduğumuzu gösteriyor. 

Hesap kitap yapmak ve yatırım yapmak 

gereken konularda mantıklı kararlar alabiliriz. 

Sağlam ve kalıcı anlaşmalar yapabiliriz. 

Zihnimizi kötümser ve endişeli düşüncelerden 

arındırmamız, gereken akılcı kararları aldıktan 

sonrası hakkında umutlu ve iyimser kalmamız, 

konuların nasıl gelişeceği açısından çok 

önemli, bunu unutmayalım!" 

Öner Döşer  

 



İstanbul bugün de gri ve ıslak. 

Sağanak var, 14 derece. Rüzgar 

çok sert değil. Yarın da aynı. 

Perşembe ise kış gibi giyinin, 7-

8'lere iniyor. Program yapanlara bilgi, h.sonu 

yağış yok, güneş var. Havayı Koklayan Adam  

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Beyin hakkında merak edilenler.. " 

- Ayşe Sucu'dan ezber bozan açıklama 

- Allah Seyretmeyi Seviyor... 

- Kahveyi bırak mavi ışığa bak!  

- TIME'ın anketinde Erdoğan ile Sisi eşleşmesi 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://www.fizikist.com/icerik-beyin-hakkinda-merak-edilenler---1120.html
http://m2.milliyet.com.tr/News/Article?ID=1797997
http://m2.milliyet.com.tr/News/Article?ID=1797997
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/13099/Allah_Seyretmeyi_Seviyor....html
http://www.trtturk.com.tr/haber/kahveyi-birak-mavi-isiga-bak.html
http://haber.rotahaber.com/TIMEin-anketinde-Erdogan-ile-Sisi-eslesmesi_418755.html
http://t.co/QB86zDSJGP
http://www.okyanusum.com/

