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"Allah indinde Zilhicce’nin ilk on gününde 

yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur." 

Hadis-i Şerif 

 

@AhmedHulusi: Imami Rabbanîye göre 1400 

başînda gelmiş yüzyilin #müceddidi neyi 

yeniledi: 

#KURÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ 

ALTIN ÇAĞ 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/kuran- 

mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag.htm 

@AhmedHulusi: Kulaktan dolma 

konuşanların kurban(!) bayramı dedikleri şeyin 

düşünenlere göre işte gerçeği. Duyurun 

herkese lutfen: 

http://okyanusum.com/ah/yazilar/ 

hac-bayrami-hakkinda-onemli-bilgi/ …  

 

"Amazon Best 
Sellers" 

 

 

Siber Alemden... 

@Gulmisalim: Tanrı can çekişiyor... diyor bu 

yazi.. Allah ismiyle işaret edileni 
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http://okyanusum.com/ah/yazilar/hac-bayrami-hakkinda-onemli-bilgi/
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kavramayanlar yandi! Mehdi gelmiş! 

Yorumsuz!: 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tanri-can-

cekisiyor-35795 … 

@Gulmisalim: Ceceli bayramda 

http://t.co/bjtISAgXJL  

@sufafy: Kardeşinin derdine sevinip gülme, 

sonra Allah ona merhamet eder de, seni onun 

sahip olduğu dertle müptela kılar. (Tirmizi, 

Kıyame 54) #Hadis 

@sufafy: Ön yargılı yaklaşımlarda, yapıcı 

eleştiriler bulunmaz.  

@newsoy: Allah’in dilemesinin disinda bir sey 

yoktur!. Bu gercegi ya kabul eder huzura 

ereriz, ya da cehennem atesimizi kendi 

elimizle korukleriz.  

@AylinERK: Madde dunyasiNda yasayip, 

dalga gecerken atlanan bir durum var...bu 

HAYattaki varligin aslinin dalga/bilgi boyutu 

oldugu!!� @AylinERK: Ozundeki #hakikat 

nur'una yonelmek varken, tapilacak #tanri 

aramak,sonsuz miktarda #paranin olup da 

dilencilik yapmaya benziyor biraz.. 

@AylinERK: #Altin Cag;alin calin cagi degil, 

#hakikat bilgisini alin ve yasayin cagi!  

@beyzazapsu:Bir fiil açığa çıktığında 

Hipokampal alanlarda ayri ayri yerlere kayd 

edilir. Fiilin dizi halinde tekrarı alışkanlık ve 

bağımlılık oluşturur.  

@birsenkalali1:AHMED HULUSİ WEB 

SİTESİ - ANLAMAK http://t.co/VUHotqCFiu 

@birsenkalali1:"Lâ ilâhe illâllâh" bir şifredir. 

Kaynak: http://t.co/E2JEbv8xdN Follow us: 

@AhmedHulusi on Twitter  

@barisyelkenci: Limbik sistemde neden, 

niçin, nasıl soruları vardır, pfc'de ise input 
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proses output vardır. Dolayı ile pfc için ön 

yargıdan bahsedilemez.  

 

 
 

Şiddet!  
Şiddet!  

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Cahilin en büyük kusuru, kendi kusurlarını 

görmemesi ve nasihat dinlememesidir." 

Hz. Ali (r.a) 

 

"Nasip; İstenen değil, hep verilen...! Nasipse 

gelirmiş Çin'den Yemen'den. Nasip değilse; 

senin olsa bile kayar gidermiş elinden.." 

Hz. Mevlana 

 

"İnanç aşk gibidir, ıspat istemez. Mantıksal bir 

açıklama beklemez. Ya vardır, ya da yok." 

Elif Şafak 

 

"#HergunYeni Bilgi 

Vücuttaki hücreler, zihinden geçen herşeye 
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tepki verir. Olumsuz düşünceler bağışıklık 

sitemini çökertir." 

 

"BEYNE AÇILAN PENCERE 

Beynin anatomik yapısı iyi biliniyordu ama 

yakın bir zamana kadar düşünceleri duyguları 

ve algıları nasıl oluşturdugu konusunda ancak 

tahmin yürütùlebiliyordu. Görüntüleme 

teknolojileri günümüzde canlı bir beynin içine 

bakmayı ve onu çalışırken gözlemlemeyi 

mümkün kıldı. Beyin minik elektrik yükleri 

üreterek çalışır. Fonksiyonel görüntüleme 

hangi alanların daha aktif olduğunu gösterir. 

Bu doğrudan elektriksel aktivitenin 

ölçülmesiyle (EEG)elektriksel aktivite 

tarafından yaratılan manyetik alanların 

algılanmasıyla(MEG), glikoz emilimindeki 

(PET)ve kan akışındaki (fMRI) değişimler gibi 

metabolik yan etkiler ölçülmesiyle yapılabilir.. " 

 

"Cumartesi gününün büyük çoğunluğunda Ay 

Oğlak burcunda ilerliyor. Ülkemizin diğer 

ülkelerle ilişkileri, davalar, duruşmalarla ilgili 

konular toplumsal gündemde önemli yer 

tutabilir. Sabaha karşı saatlerde henüz etkili 

olan Ay-Güneş ve Ay-Jüpiter kontakları, güne 

başlarken daha hevesli, daha iyimser 

hissedeceğimizi gösteriyor. Tabii yeme içme, 

ilişkiler, eğlenceli aktiviteler, riskli konularda 

abartılara kaçma konusunda da bizi uyarıyor. 

Sabaha karşı 03:04’te boşluğa girecek olan 

Ay, Kova burcuna geçiş yapacağı 20.59’a 

kadar boşlukta (açısız) devam edecek 

ilerlemesine. Ay’ın Kova burcunda ilerleyeceği 

gece saatleri sosyalleşmek, arkadaşlarla bir 

araya gelmek için ideal gözüküyor. Bu 

saatlerde toplumsal ve insani konulara 

eğilebilir, yardımlaşabilir, entelektüel ve 



zihinsel konulara vakit ayırabiliriz." 

Öner Döşer 

 

İstanbul'da uzun tatile baslangic 

iyi. Güneş ve 25'lerde sıcaklık 

var. Pazar-p.tesi 20'lere iner, tam 

kapatmasa da bulutlanır. 

Bayramın 2. günü öğleden sonra, 3. ve 4. günü 

sağanak yağış bekleniyor. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- ‘Kanser oluşmadan saptanacak’ 

- Dil öğrenmede kritik eşik: 4 yaş" 

- D vitamini takviyesi gerekli mi? 

- 20 milyon kişinin ruhsal sorunları nedeniyle 

yardım arıyor 

- Selami Şahinin Okudugu Mükemmel Sure 

- Hacılar yaya kaldı! 

- Papa'dan 'Ortadoğu için barış duası' çağrısı 

- Filler ve insanlar: İletişim mümkün mü? 

- Kuyrukluyıldız çarpışmasının ilk kesin delili 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://wap.ntvmsnbc.com/Haber/Goster/25471963
http://mobile.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/10/131009_dil_cocukyasta
http://mobile.bbc.co.uk/turkce/ozeldosyalar/2013/10/131011_vitamin_d
http://m.haberturk.com/saglik/haber/884902-yasliligimizda-aile-sefkati-bulamayacagiz
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http://www.youtube.com/watch?v=N4eC-EXxRcU
http://www.posta.com.tr/dunya/HaberDetay/Hacilar-yaya-kaldi-.htm?ArticleID=200244
http://www.posta.com.tr/dunya/HaberDetay/Papa-dan--Ortadogu-icin-baris-duasi--cagrisi.htm?ArticleID=200002
http://mobile.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/10/131011_filler_isareti_anliyor
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