
 
29/11/2013, CUMA 

@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #9 - #Allah Bir 

#Tanrı Değildir! 

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

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-9-allah-bir- 

tanri-degildir.htm … 

@AhmedHulusi: Your fear results from your 

anticipations. Understand well the warning 

"You will not die until you live what you fear." A 

saint has no fear!  

 

MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED 

HULUSİ YANITLADI #9 - ALLAH BİR TANRI 

DEĜİLDİR! 

http://ahmedhulusi.org/#ixzz2m1vx0rTc 

Follow us: @AhmedHulusi on Twitter 

http://ahmedhulusi.org 

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

 

MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED 

HULUSİ YANITLADI #9 - ALLAH BİR TANRI 

DEĜİLDİR! 

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

sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-9-allah-bir-tanri- 

degildir-40975  

 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ 

"ALTIN ÇAĞ" 

Üstad'ın Yeni Yorumu / Yorum bölümünde... 
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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 

 

Siber Alemden... 

@sufafy: Bir velide tasarruf eden Allahtır. Veli 

yoktur ALLAH vardır. Ancak tanımlama bu 

şekilde olur. 

@sufafy: Bir veli her şeyi bilir. Edeben bilmez 

görünür. 

@sufafy: Kendi irademizle aldığımız kararlarla 

yaşarız. Beğenmediklerimize KADER deriz. 

@sufafy: Bir insanın arkadaşlığı, onun 

değerinin en önemli ölçülerinden biridir. 

Charles Darwin 

@newsoy: Ey iman edenler!Cuma`nın 

günü`ndeki o salât için çağrıldığınızda Allâh 

zikrine Hakikatinizi HATIRLATMA çağrısına 

koşun v alışverişi bırakın 

@AylinERK: Pekçok insankorkudan 

paralizeolmuş durumdadır,korkununüstesinden 

gel v yaşamın v dünyanınsorumluluğunu 

üstüneal. MV.H pic.twitter.com/ZMYLaRqEs2 

@AylinERK: Düşünce ışık hızından 

hızlıdır.@AhmedHulusi 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/iman-ve-

ikan.htm … 

@AylinERK: Technically the only 2 things you 

enjoy... :) 

pic.twitter.com/iCNcoLeS5F 

@SerpilEfeoglu: Kim nerede ne zaman 

cehennemî yanıyorsa, bu hâl, kendisindeki 
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ŞİRK anlayışının cezasıdır. Şirk kalkmadan 

huzur bulunmaz! Kaldır benliğini!AH 

@SerpilEfeoglu: "@ensiradisibilgi: Günün 

Karikatürü :) 

pic.twitter.com/l8L6cJlB5l" 

@beyzazapsu: Samimiyet her kapının kilidini 

açabilen bir anahtardır. 

@beyzazapsu: Kişi öncelikle kendine dürüst 

olmalı , kendini kandırmaktan sakınmalıdır. 

@beyzazapsu: Asrımızın en büyük 

zorluklarından biri her gün önümüze gelen 

milyonlarca datadan bizim için doğru olnına 

yönelebilmektir. 

@beyzazapsu: Bir yaprak kımıldasa sistemde 

yeri var ! 

@NurferNur: There are emotions created by 

real life and those created by believing your 

thoughts. 

@NurferNur: Don't fight your thoughts. Just 

watch them pass by without judgment. 

@NurferNur: Mind has questions, Love has 

answers. 

@NurferNur: Tüm SEVGİ'ler TEK bir 

SEVGİ'nin yansımasıdır ve sonuç ancak bu 

TEK sevgiye dönüş(üm) dür... 

@EfeoluMustafa: Bir soruya verdiğin cevabı 

yaşamıyorsan henüz cevap verememişsin! 

@BurcuGnes: İncittiğin bir kimseden 

samimiyet. Aldattığın bir kimseden vefa. 

Kendisine su-i zanda bulunduğun kimseden de 

nasihat bekleme… Hz. Ali (r.a) 

@BurcuGnes: “Kızıp sinirlenmek ve Allah’ı 

inkar.." @AhmedHulusi; tasavvuf ve Deepak 

Chopra..Reha Muhtar yazmış. 

Ellerine saglık 

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

D= 

587661 … 
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@birsenkalali1: Ego 

sevebilir,paylaşabilir,susabilir ancak 

ANlayamaz! 

@birsenkalali1: Önden iki rekât namazı edâ 

ederiz. Cemaatle birlikte Cuma namazından 

sonra iki rekât daha edâ eder çıkarız. A.H. 

@birsenkalali1: 

https://www.youtube.com/watch?v=FO2sOSs 

MFuY& feature=youtube_gdata_player … 

@haykavi: "Kızıp, Sinirlenme!.." Rehadan 

müthiş bir Ahmed HULUSİ yazısı... Sinir 

sistemi affetmez... pic.twitter.com/d2GlRNl7St 

@hunervin: Tekin Seyri Bilinç yanlış 

bilgilerden arındığı oranda, mikro ve makro 

plandaki varlıklarla ‘zati’ boyuttan iletişim 

kurabilecek hale gelir! 

@hunervin: Muhteşem konser sonrası 

pic.twitter.com/rCcu3GAHh5 

@hunervin: Kalp kırmak, Allah'ı incitmek 

demektir. || Ahmet Yesevi 

@sempozitif: Aşkı Anlatan dünyanın en iyi kısa 

filmi (The world's best short film about love) 

http://www.youtube.com/watch?v=wup 

1vX70CkY&sns=tw … via @youtube 

Retweeted by Burcu Güneş 

@TheGodLight: It all begins & ends in your 

mind, what you give power to, has power over 

you, if you allow it.  

 

 
 

Felsefe ve İnsan  
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Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. 

Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle 

buyurdu: 

"İslâm garib olarak başladı, tekrar başladığı 

gibi garîb hâle dönecektir. Gariblere ne mutlu!" 

" 

Hadis 

 

"Bir şey yap .. 

Güzel olsun. 

Çok mu zor? 

O vakit güzel bir şey söyle. 

Dilin mi dönmüyor? 

Güzel bir şey gör. 

Veya; güzel bir şey yaz. 

Beceremez misin? 

Öyleyse güzel bir şeye başla... 

Ama hep güzel şeyler olsun. 

Çünkü: "HER İNSAN ÖLECEK YAŞTA..." 

Geç kalmayasın! '' 

" 

Şems-Tebrizi 

 

*Hayatın güçlüklerine katlanabilecek kadar 

İNANÇ, 

* Geleceğin daha iyi olacağına inanacak kadar 

ÜMİT, 

* Doğru bildiklerin için mücadele edebilecek 

kadar CESARET, 

* Topluma, ailene, faydalı olabilecek kadar 

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


SAĞLIK, 

* İhtiyaçlarına yetebilecek, zekâtını verebilecek 

kadar PARA, 

* Başkalarının daima iyi yönlerini görebilecek 

GÖZ, 

* Çevrenizdeki insanlara yardım eli uzatacak 

kadar CÖMERT, 

* İnsanlardan karşılık beklemeden 

yapabileceğin İYİLİK, 

* Hayatın zorluklarına karşı hayatı ve insanları 

kuşatacak SEVGİ, 

* Yastık kadar yumuşak ve rahat bir VİCDAN, 

* Dili, belini, kalbini, keseni ve gözünü 

haramdan saklayabilecek İRADE, 

* Gördüklerinin, duyduklarının düzelmesini 

bekleyebilecek kadar SABIR, 

* Günahlarını, noksanlarını itiraf edebilecek 

kadar FAZİLET, 

* En kötü halinde bile ŞÜKÜR varsa,  

SEN MUTLUSUN ve HUZURLUSUNDUR 

 

"#HergunYeni Bilgi 

Almanya'daki bir hayvanat bahçesinde 

''Dunyanın en tehlikeli hayvanı'' bölümü vardır 

ve içeri girdiğinizde karşınıza ayna çıkar. 

 

İstanbul, yalancı güneşe 

aldanma, 10 derece. Gece sis 

olabilir. Yarın da güneş var. 

Pazar bulutlanır, p.tesi yağış 

gelir. Yakın gelecekte sıcaklıkta değişim yok, 

uzunca bir süre 10-12 derecelerde. Havayı 

Koklayan Adam  

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 



- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Bu sergi sağlığınızı etkiliyor! " 

- Enginarın bu özelliği inanılmaz 

- Kemiklerinize yatırım yapın 

- 1 Aralık'tan itibaren damar izine geçiliyor 

- Uyuyan devi uyandıracaklar  

- İran Büyükelçisi'nden arabuluculuk teklifi  

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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