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BismillahirRahmanirRahıym                           
                         
 
Allah dünyada rahatlık yaratmamıştır.  
(Hadis) 
               
 
@AhmedHulusi: Nankör için bela 
okumayın. O zaten belasını bulmuştur 
yaşadığı nankörlükle. 
"Muhakkak ki Allâh kendisine şirk 
koşulmasını bağışlamaz. Bunun 
dûnundakileri (bundan daha küçük 
suçları) dilediklerine bağışlar..." 
Nisa:48 
               •••••• 
 
@AhmedHulusi: Kadir gecesi denen 
nedir? Camilerde mi aranir! “Kadr” 
nedir? Bilmek isterseniz okuyunuz: 
http://t.co/35Iijo0QTI 
               •••••• 
 
@AhmedHulusi: Allah'ı sevmek gökte 
ötendeki hayali tanrıyı sevmek değildir! 
Sayısız suretle karşında olan hep O'nun 
vechidir. Gayrını sevmek mümkün değil! 
 
@AhmedHulusi: Love of Allah is not the 
love a god up in the heavens! It is HIS 
endless appearances you continually 
see. It is impossible to love another. 
               •••••• 
 
@AhmedHulusi: 63. AL-MUNAFIQUN - 
Decoding The QURAN 
http://t.co/yKOuZw9dYY 
 
@AhmedHulusi: 62. AL-JUMU'A - 
Decoding The QURAN 
http://t.co/HGLritOWOl 
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               ��� 
 
Decoding The QURAN.. 
http://www.ahmedhulusi.org/en/quran
/ 
 
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ  
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/ 
               ��� 
 
http://www.ahmedhulusi.org/tr/ 
 
http://www.ahmedhulusi.org/en/ 
                ��� 
 
Siber Alemden... 
 
@Gulmisalim: Bizim işimize geldiği gibi 
değilde; karşımızdakinin arzusu yönünde 
olumlu adımlar atıp, isteği yönünde 
pozitif bakabiliyormuyuz! 
 
@beyzazapsu: Ne sõylediğine dikkat et ! 
Kişiler yaşayacaklarini dilleri ile õnlerine 
koyarlar. 
 
@haykavi: Süper kadro gezi parkında 
Ahmed Hulusi'nin Kuran Çözümü ve 
diğer ücretsiz eserlerini dağıtıyor saygın 
insanlarımıza http://t.co/2VqnOqxgrC 
 
@haykavi: İlgi büyük 
http://t.co/xuRiyw7V6P 
 
@AylinERK: Kurandaki mecazlarin bilim 
isiginda desifresine cok guzel bir ornek. 
http://t.co/46bntm5v72 
                 
 
Öyle seviyoruz sizi, ona göre sevin bizi.  
Ahmed F. Yüksel 
                ��� 
 
Deve Mucizesi 
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/deve-
mucizesi-28371 
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Deve Mucizesi 
http://blog.milliyet.com.tr/deve-
mucizesi/Blog/?BlogNo=423423 
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Bin "SENE" de okusam.. ne 
"BİLİYORSUN" diye sorsalar bana? 
"HADDİMİ" Bilirim derim. 
Hz. Mevlana 
                
 
Mustafa Ceceli - Bekir Develi ile 
Ramazan Sevinci Programı - Aşikardır 
Zat-ı Hak http://t.co/3ji1pmWuYD 
                
 
Başkalarını etkilemek ihtiyacından 
VAZGEÇİN.. 
Daima haklı olma ihtiyacından 
VAZGEÇİN.. 
Sizi sınırlayan inançlardan VAZGEÇİN.. 
Kontrol etme ihtiyacından VAZGEÇİN.. 
Başkalarını suçlamaktan VAZGEÇİN.. 
Değişime direnmekten VAZGEÇİN.. 
Kendinizi suçlamaktan VAZGEÇİN.. 
Mazeretlerinizden VAZGEÇİN.. 
Şikayet etmekten VAZGEÇİN.. 
Korkularınızdan VAZGEÇİN.. 
Bağımlılıktan VAZGEÇİN.. 
Etiketlerden VAZGEÇİN.. 
SEVMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYİN..! 
                
 
"Akıllı kimdir? Herkesten öğrenen. 
Kuvvetli kimdir? Hırslarını yenen. 
Zengin kimdir? Halinden memnun olan." 
Meksika Atasözü 
                
 
İstanbul güneşli, yaklaşık 1 hafta kadar 
daha öyle olacak. Sıcaklık da normaller 
ve üzerinde, 30 ile 34 derece arasında 
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salınır. Bugün 32-33 derecelerde. Rüzgar 
uzun aradan sonra güneye döndü.  
Havayı Koklayan Adam  
               ��� 
 
Geleceği görmek, akıl okumak, yerden 
havalanmak!.. 
Bu yetenekler gerçekten var mı? Süper 
kahramanlar aslında aramızda mı? 
Mevlana uçabiliyor muydu? 
http://www.haberturk.com/yasam/hab
er/863417-gelecegi-gormek-akil-
okumak-yerden-havalanmak- 
 
Kimyasal reaksiyon ile volkan goruntusu 
elde ettiler. 
http://m.youtube.com/watch?feature=y
outu.be&v=2E5i0X_Sejo&desktop_uri=
%2Fwatch%3Fv%3D2E5i0X_Sejo%26feat
ure%3Dyoutu.be 
 
Düşünce gücünü kullanma dönemi 
başladı! 
http://www.haberturk.com/yazarlar/ne
va-ciftcioglu-banes/862760-dusunce-
gucunu-kullanma-donemi-basladi 
Diyabette yeni tedavi umudu! 
 
Kök hücreyle tedavi konusunda yeni 
çalışmalar yapılıyor 
 
http://www.haberturk.com/saglik/habe
r/863326-diyabette-yeni-tedavi-umudu 
               •••••• 
 
�  
Zeki Müren-Bir Dünya Yarattım Yanlız 
İkimiz İçin 
http://m.youtube.com/watch?v=HfT6XE
rTwx8&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3
DHfT6XErTwx8 
               •••••• 
 
http://www.okyanusum.com/ 
 
http://sufizmveinsan.com/ 
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