
 
17/10/2013, PERŞEMBE 

"Kıyamet günü insanlar beyaz, bembeyaz, has 

unun çöreği gibi bir yerde toplanacaklar. Orada 

hiç kimsenin bir işareti (evi, bağı vs.) 

olmayacak." 

Hadis-i Şerif 

 

@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 …  

 

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 

 

Siber Alemden... 

@Gulmisalim @SoundofJade: 2:6 Indeed, for 

those who deny (cover) the #reality, it is all the 
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same whether you warn them or do not warn 

them – they will not #believe.  

@SoundofJade: 2 :18. ..dumb (unable to 

articulate the reality), blind (unable to grasp the 

obvious #truth); they can't return to their 

essential #reality!  

@DecodingQuran: 136. O you who have 

believed, believe in 

#Allah... 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/004_an- 

nisa.html#136 …  

@SUFI_QURAN: 8...who say, “We #believe in 

#Allah in accord with the meaning of the letter 

B and the life to come" but in fact... 

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

002_baqarah.html#8 …  

@sufafy: Canlılık hayat, bilgisizlik ölümdür. 

@sufafy: Önündeki engellerin senin için 

konulduğunu fark etmeye çalış.  

@newsoy: Ahmed Hulusi Official Website - 

Why The Awaited Golden Age Is Now? 

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

the- 

awaited-golden-age-is-now.html … via 

@AhmedHulusi 

@newsoy: Bilfiil yasadiklarimiz, okuduklarimiz, 

duyup bildiklerimizden kalicidir. Bu nedenle 

Namaz Oruc Hac gibi bedensel ibadetler teklif 

edilmistir.  

@zyanur: ...Ya senin kendine taktığın 

tasma!?? İşte bu dünyada çıkaramazsan 

tasmanı, ebeden çıkaramazsın boynundan!.. 

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

kes.htm#ixzz2hqlcqywi … 

@zyanur: "Hakikat bir denizdir, şeriat onda 

gemi; Çokları gemiden denize dalmadılar!.." 
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Kaynak: http://www.ahmedhulusi.org/yazi/arac-

amac.htm#ixzz2hvX60lTg … 

pic.twitter.com/sL7mpAXiB3  

@AylinERK: Neyi ve kimlerle seyr ettiklerine 

bakinca,goruyorsun nasil bir manzara talep 

ettigini... 

@AylinERK: Sukunetle bakiyorum,tum 

kargasa gibi gozuken,belirsizmis gibi olan 

"belirgin olan duzen"e... 

@AylinERK: Nasil olsa gecinin gunduzu,kisin 

yazi, bu gidisin bir donusu vardir...da, nasil 

doneceksin ona bakmak lazim:)  

@Nurantuncell: Her şey güzel olacak değil, 

zaten güzel. İşte bunu görebilene ne mutlu. O 

zaman her an bayram. 

Hayırli bayramlarımız olması dileklerimle.  

@NurferNur: Sınırlayıcı inanç, korku,"B"ilgiye 

karşı şüphe ve yargılar ile;Kur'An mucizesini 

algılamak ve #AltınCağa uyum saģlayabilmek 

mümkün değildir! @BurcuGnes: Benliğinizi 

kurban etmenin sonucunda ALTIN ÇAĞ 

yaşamanızın bayramını kutlarım.Bu idrakle 

mutlu ve huzurlu nice bayramlar hakîkat'iniz 

olsun.  

@usamebac: Zamanla değil, Duâ'yla gelir 

beklenen...  

 

 
 

Şiddet!  
Şiddet!  
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Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Sıkıntıdan kurtuluşa giden gizli yol, o 

sıkıntının içindedir...! " 

Mevlana 

 

"İnsanları canlandıran emeldir; öldüren 

Ümitsizliktir." 

Bediuzzaman Hazretleri 

 

"Yaşlanmaktan değil, yavaşlamaktan 

korkmalı.. " 

Şeyh Galip  

 

"Merhamet ısmarlama olmaz. 

Tatlı bir yağmur gibi gökten düşer. 

Verene de alana da faydalıdır. " 

William Shakespeare 

 

"Olsun istersin… 

Hatta olsun diye yapılması gerekenden daha 

da fazla üstelersin. 

Aşktır ; değer verirsin, ödün verirsin, sevgiden 

de öte saygı gösterirsin, olmayacak kaç şey 

varsa bir araya bile getirirsin… 

Bakarsın, ne anlattığını anlayabilmiş (?) ne de 

çözüm için bi’şeyler yapma gayretinde. 

İştir ; sabahlarsın, “olsun” diye ailenden 

çaldığın zamanı oraya verirsin… 

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


Dosttur ; hayatta kimseyi dinlemediğin kadar 

dinler, kendine ayırmadığın onca şeyi “O’na” 

ayırmaya çalışırsın… 

Sonra olayın içinden kendini çıkartır şöyle 

karşıdan yaptıklarına bir bakarsın… Bakarsın 

ki her şey başladığın gibi! 

Olmuyorsa, olmuyordur! 

Gönlün rahat mı? 

Elinden geleni yaptın mı? 

Cidden olmuyorsa zorlamayacaksın" 

Can Yücel  

 

"Perşembe gününe geçişten bir müddet sonra, 

sabaha karşı saat 04:17 Ay KOç burcuna 

geçiyor. Hareketli, tempolu, coşkulu bir gün 

bizi bekliyor. Gün genelinde etkin olacak 

Venüs-Uranüs üçgeni, özel ilişkilerimizde 

sürprizlere açık olacağımızı gösteriyor. Süpriz 

hediyelere, yeni gelişmelere açık bir gündeyiz. 

Günün büyük çoğunluğunda enerji rahat 

akıyor. Ama akşam saatlerinden sonrası biraz 

gergin gözüküyor. Ay-Plüton karesi ve 

ardından Ay-Uranüs kavuşumunun etkin 

olacağı akşam ve gecenin erken saatlerinde 

duygusal anlamfda gerginlikler yaşayabiliriz. 

Dengesiz çıkışlara açık olduğumuz bu 

saatlerde sözlerimize dikkat etsek iyi ederiz. 

Ay-Venüs üçgeninin etkin olacağı gecenin geç 

saatlerinde aşk ve ilişkiler açısından çok güzel 

saatlerdeyiz (özellikle 22:02'den sonra). 

Değerlendirebiliriz! " 

Öner Döşer  

 

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 " 

- "Kâbe yeni revaklarıyla böyle görünecek 

- Mekke'de milyonlarca müslüman hacı oldu" 

- Ahmet Hakan kurbana karşı çıkanları yazdı 

- Cumhurbaşkanı Gül ihrama girdi - izle 

- Karaciğer hastalarına bayram uyarısı 

- Sevgi ve şefkatle ilaç kullanımının önüne 

geçin 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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