
 
27/11/2013, ÇARŞAMBA 

@AhmedHulusi: Allah farklı lezzetler yaratmış 

Esmasıyla, onlara göre de farklı damakları 

oluşturmuştur. Sırra ermiş olan eleştirmez 

damakları; tadını alır 

@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #8 - #İslam'ı 

Anlamak ve Yaşamak http://t.co/9TG3C5QNhf 

 

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 

 

Beş duyu organıyla göremediğimiz hayat... 

İki gündür Ahmed Hulusi’nin Tek’in Seyri isimli 
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kitabını okuyorum... 

Reha Muhtar yazdı.. 

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

Article?ID=587381 

 

Siber Alemden... 

@Gulmisalim: “YAŞAM 7-8 SANİYELİK BİR 

RÜYADIR; TIPKI GECE RÜYASI GİBİ"Ahmed 

Hulûsi. Uyandığınızda kim kalacak?Reha 

Muhtar yazdı  

http://t.co/okbcdyjQEC 

@sufafy: Yaratıcı olmak için insanın doğduğu 

yeri terk etmesi yani muhacir olması gerekir. 

@sufafy: Neden herkes her an her konuda 

ahkam kesmeye bayılıyor ki? 

@sufafy: Nafile ibadetlerin aslı tefekkürdür. 

@sufafy: Şiddet tohumu ekenlerin, o şiddet 

kendilerine yöneldiginde ne yapabilecekleri 

tartışılır. 

@newsoy: Kendini baskasindan ustun veya 

asagi gormen yersiz! Tasavvufta ne gurura ne 

de tevazu’ya yer yoktur. Asikardir Zat-i Hak! Bir 

gorebilsen!. 

@newsoy: Renkler herkes içindir. 

http://t.co/myq0XUD6QE 

@AylinERK: This is your brain on Fear 

http://t.co/Fi6feJiNiy 

@AylinERK: Hangi Saatlerde Hangi 

Organımız Yenileniyor? 

http://t.co/PJWZjULF9F 

@AylinERK: #Chakras, What They do and 

How to Heal Them? http://t.co/VjPeJhNxvp 

@AylinERK: Benefits of Drinking Water on 

Empty Stomach http://t.co/1HROYXvZcM 
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@SerpilEfeoglu: "@KadimCumleler: Kişiliğini 

makamından alanlar, makamdan sonra 

kişiliksiz kalırlar. || Hz. Ömer" 

@beyzazapsu: Evrenin oluşumunu bir 

tohumdan görebilirsiniz. 

@beyzazapsu: Bilgi duygularla 

etiketlenir.Duygular alışkanlıkları 

oluştururBeyin şartlandıkları ile kilitlenir.Yeniyi 

değerlendiremez. 

@beyzazapsu: Söylesem tesiri yok , sussam 

gönül razı değil. Fuzuli 

@NurferNur: Fikri fikrinizle uyuşmayan 

insanlarla fazla meşgul olmayınız. Zira, 

fikirdeki ayrılık kolay giderilmez. #HzAli k.v. 

@NurferNur: When you seek love with all your 

heart, you shall find it echoes across the 

universe. #Rumi" 

@haykavi: http://t.co/heiO6w0KsB 2003 de 

Ahmed HULUSİ bu konuda ne demişti!... 

http://t.co/S64PjB383S 

@haykavi: Tek'in Takdiri... Reha Muhtar, 

Ahmed Hulusi'ye ait çok güzel düşünceleri 

paylaşıyor. http://t.co/2Tq0y4qzC5 

@hunervin: Dürüst olan ile kabiliyetli olan 

arasında bir tercih yapmak durumunda 

kalırsanız eğer, dürüst olanı seçiniz. // Aliya 

İzzetbegoviç 

@Oprah_World: If you want more love in your 

life, start spreading it. http://t.co/O4gb1HlYmS 
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Felsefe ve İnsan  

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Bilmiş ol ki, ahirette en çok mesûd olanlar, 

dünyadayken Allah’ı en çok sevenlerdir." 

İmam Gazâlî 

 

"Kulun Allahü Teâlâyı sevmesinde samimi olup 

olmadığı, başına bela ve musibet geldiği 

zaman ortaya çıkar." 

Abdülkâdir Geylânî 

 

Başına ne gelirse gelsin, karamsarlığa 

kapılma. Bütün kapılar kapansa bile, sonunda 

O sana kimsenin bilmediği gizli bir patika açar. 

Sen şu anda göremesen de, dar geçitler 

ardında nice cennet bahçeleri var. Şükret! 

istediğini elde edince şükretmek kolaydır. Sufi, 

dileği gerçekleşmediğinde de şükredebilendir.  

Şemsi Tebrizi 

 

"#HergunYeni Bilgi 

#HergunYeni Bilgi Yılanlar sağırdırlar, kaval 

çalarak yılanları dans ettiren kişiler çaldıkları 
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kavalın sesiyle değil hareketleriyle yılanı 

oynatırlar. 

 

"Çarşamba gününün neredeyse tamamında Ay 

Başak burcunda ilerliyor. Sabah erken 

saatlerden itibaren Ay’ın Merkür, Venüs ve 

Jüpiter ile uyumlu açıları var. Önemli kararlar, 

toplantılar, anlaşmalar, alım satımlar, yatırımlar 

açısından öğle öncesi saatleri 

değerlendirebiliriz. Ay-Mars kavuşumunun 

etkinleşeceği öğle saatleri ve sonrasında enerji 

çok daha dinamik, ama gergin akmaya 

başlıyor. Tartışmalara, anlaşmazlıklara açık 

saatlerdeyiz. Ama yükselen enerjimizi yapıcı 

kullanabilir, güç ve efor isteyen işlere 

yöneltebiliriz. Sakarlıklara karşı uyanık olarak 

ve acelecilikten kaçınarak tabii! 1343’te Mars 

ile kavuşumu kesinleşen Ay, bu vakit 

sonrasında boşlukta (açısız) devam ediyor 

ilerlemesine. Ta ki gece 23:59’da Ay Terazi 

burcuna geçinceye kadar. Bu ikisi arasındaki 

zaman diliminde kalıcı ve somut sonuç 

beklediğimiz işlere adım atmak çok isabetli 

olmayabilir." 

Öner Döşer  

 

İstanbul güne parçalı bulutlu 

başladı ama öğlene kalmadan 

yine yağış var. Sağanak yarın da 

olur. Bugün 13, yarın 9 derece. 

Sıcaklığı 4 derece düşürecek kuzeyli rüzgar 

sabaha karşı sertleşir. Havayı Koklayan Adam  

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 



- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Korkunun da genetik olduğu ortaya çıktı. " 

- Rüayalarda görülen renklerin anlamları 

- Allah Seyretmeyi Seviyor... 

- Renkler herkes içindir!  

- Nikola Tesla’nın Akı Üzümün Çöpü (3) 

- I, Pet Goat II İncelemesi  

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://onedio.com/haber/korkunun-da-genetik-oldugu-ortaya-cikti-209999?utm_source=OnedioTeknoloji&utm_campaign=Korkunun%20da%20Genetik%20Olduğu%20Ortaya%20Çıktı&utm_medium=tweet
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