
 
16/10/2013, ÇARŞAMBA 

"Resulullah (sav) buyurdular ki: "İslam hidayeti 

nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, 

buna kanaat edene ne mutlu!" 

Hadis-i Şerif 

 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ 

"ALTIN ÇAĞ" 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurn- 

mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ 

"ALTIN ÇAĞ" 

http://blog.milliyet.com.tr/kur-an-

mucizesidir- 

yasadigimiz--altin-cag-

/Blog/?BlogNo=432393 

 

@AhmedHulusi:#Hayırlı bayramlar olsun 

#bayram yapabilenlere... Ama #KURBAN 

bayramı değildir bu! Ya ne bayramı diyenler 

okusun: 

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

hac-bayrami-hakkinda-onemli-bilgi/ … 

@AhmedHulusi:Understanding #Oneness is 

a tool for man, not the final objective! Read 

#article: Why The Awaited #Golden #Age Is 

Now 

http://www.ahmedhulusi.org/en/articles/why-

the 

-awaited-golden-age-is-now.html …  
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"Amazon Best 
Sellers" 

 

 

Siber Alemden... 

@sufafy:Bilimin açığa çıkışı Dinin açıklanışıdır.  

@AylinERK:"Ben"ligini kurban edenin 

"bayrami", edemeyenin de bayram tatili olur!...  

@AylinERK:"Ben herkes gibi misafirim bu 

dunyada ve bu dunya bir hayal ve ben de bu 

hayalin icindeki bir hayal" seklinde yasamak da 

var..  

@beyzazapsu:Seni Senin gözünden 

seyretmektir Bayram.  

@haykavi:Tekasür Suresini bir de bu gözle 

YENİden OKUyun.. 

http://t.co/TWsAa4rEtF  

@GSaslos:Akılsızlar, hırsızların en 

zararlılarıdır; zamanınızı ve neşenizi çalarlar.... 

Goethe  

@erenusss: Bir insanın umutlarını yok etmek 

onu öldürmenin diğer yoludur. Umudu ve 

yaşamı son ana kadar canlı tutmaya 

çalışanlara saygılarımla.  

 

http://t.co/TWsAa4rEtF
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last


 
 

Şiddet!  
Şiddet!  

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Küfür, nefs-i emmârenin isteklerinden hâsıl 

olur." 

İmam-ı Rabbani (r.a.) 

 

"Gürzü kendine vur. Benliğini, varlığını kır 

gitsin. Çünkü bu ten gözü, kulağa tıkanmış 

pamuğa benzer. " 

Mevlânâ Hazretleri 

 

"İmam-ı Malik hazretlerinin Medine-i 

Münevvere’de hayvana bindiği görülmemiştir. 

“Resulullah Efendimiz’in mübarek kabrinin 

bulunduğu bir yerde hayvan üzerinde nasıl 

gezebilirim.” buyururdu. " 

 

"#HergunYeni Bilgi 

Sabahları elma kahveden daha fazla uykunuzu 

açar!" 
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"Kabe bayramlığını giymiş bu sabah. 

Siyah nurunda alemlerin seyri ne Güzel. 

Hızır ile Musa kucaklaşmakta, 

Hızır'ın Musa'yı sarıp sarmalaması ne Güzel... 

Veliler giyinmiş bayramlığını, 

Toplanmışlar Resul'ün sancağı altında, 

Resul'ün vechinin ışıltısı ne Güzel. 

Yunus'u gördüm İbrahim makamında, 

Yunus'un İbrahimle hüsn-ü hal edişi ne 

Güzel... 

Mevlana dönmüş yüzünü Hz Şems'e. 

Seyrediyor Kabe'yi onun hakikatinde. 

Şems'in gözlerinde bayramı görmek ne 

Güzel... 

Hz. Hamza çöllerin Şahı, 

Doyamamış hiç sevgili yeğenine, nebisine... 

Hamza'nın Resulullah ile bayramlaşması ne 

güzel... 

Hz Fatma, Hasan ve Hüseyin ile yan yana. 

Allah'ın arslanı hemen arkalarında. 

Ehli Beytin bayramlaşması ne Güzel... 

Hz İbrahim, almış İsmail'ini kollarına, 

Hacer annemizin safiyetinin seyri ne Güzel... 

Çocuklar koşuşuyor Mescid-i Haram'a. 

Süslenmişler bir güzel bayram sabahında, 

Alı al, moru mor kuşandıkları renkler ne 

Güzel... 

Açıyorlar ellerini almak için bayram şekerlerini, 

Açılan mini mini, yumuk yumuk eller ne 

Güzel... 

Kabe'yle bayramlaşmak için başlarız şimdi 

tavafa. 

Selamlaşırız erenlerle, hacılarla, dervişlerle... 

Gördüğün her vechi Güzel görmek ne Güzel... 

Tekbir seslerinde göz göze buluşmslar var, 

Sana bakan her gözün Güzel bakması ne 

Güzel... 

Bayram sabahında Kabe nurdan bir mıknatıs, 

Kabe duvarında Üstad'ın kalp atışını duymak 

ne Güzel... 

Sarıldık Kabe'ye hüsn-ü hal olduk 



Elhamdulillah... 

Her yakarış ve duaya Güzel'in verdiği cevapları 

duymak ne güzel... 

Tavaftan çıktık döndük yüzümüzü yine 

Kabe'ye, 

Beytullah'ta Güzel'in yüzünün seyri ne Güzel... 

" 

 

İstanbul'un pazarı biraz serin, 19 

derece. Çok bulut, az güneş var. 

Yarın güneşi daha fazla olur. 

Yağış ise bayramın 2. günü 

akşam geliyor, Perşembe de sağanak şeklinde 

sürüyor. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- Mustafa Ceceli & Gülben Ergen 

- Kahve dost mu düşman mı?" 

- LG bükülebilen ekran üretimine başlıyor 

- Ajda Pekkan hayvan mezarlığına gömülecek! 

- Niçin hata yapıyoruz? 

- Stresinizi naneyle atın 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://www.sufizmveinsan.com/Mustafa%20Ceceli%20&%20G�lben%20Ergen
http://www.ntvmsnbc.com/id/25472679/
http://www.ntvmsnbc.com/id/25471638
http://www.internethaber.com/ajda-pekkan-hayvan-mezarligina-gomulecek-596123h.htm
http://indigodergisi.com/2013/10/affetmenin-dayanilmaz-hafifligi/
http://m.haberturk.com/yazarlar/suna-dumankaya/885265-stresinizi-naneyle-atin
http://t.co/QB86zDSJGP
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