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BismillahirRahmanirRahıym 
                                         
          

 

"Oruçlu için iki sevinç vardır: 
Biri, orucu açtığı zamanki 
sevincidir; diğeri de Rabbine 
kavuştuğu zamanki sevincidir." 

Hadis(Ebû Hüreyre)  

              ��� 

 

@AhmedHulusi: Oruç kişinin kendi 
sorunudur. Bunu uygular veya 
uygulamaz, sonucunu kendi yaşar! 
Zorlama ısrar dinde yoktur; aksi, 
kişiyi münafık eder! 

               •••••• 

 

@AhmedHulusi: Oruç nedir, niyedir? 
İftar ve sahur ne zamandır? Niçin 
oruca zorlanmaz? Aç kalmak mı 
oruçtur : http://t.co/EUhiD9XFB1 

               •••••• 

 

@AhmedHulusi: 36. YA-SIN - 
Decoding The QURAN 
http://t.co/GneEJzolIx 

               •••••• 

http://t.co/EUhiD9XFB1
http://t.co/GneEJzolIx


 

@AhmedHulusi: Tasavvufi anlayışa 
göre "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ"  

Ramazan boyunca ücretsiz talep 
edebilirsiniz:  

http://t.co/f6WnEWg5A5 

               ��� 

 

Decoding The QURAN.. 

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

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ 

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

               ��� 

 

http://www.ahmedhulusi.org/tr/ 

 

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

               ❤ ❤❤ 

 

Siber Alemden... 

CEMO@Gulmisalim: Sayısız suretle 
karşına çıktı ki, ola birini 
sevesin; bir gün, sevdiğinin 
gerçekte "O" olduğunu fark edesin! 
Oruç, gayrını görmemektir! 

 

@beyzazapsu: Bir şeyin 
işlevselliğini değerlendirebilmek 
için önce kullanma kılavuzunu 

http://t.co/f6WnEWg5A5
http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://www.ahmedhulusi.org/tr/
http://www.ahmedhulusi.org/en/


okumak gerekir. Beynimizi bu 
anlamda ne kadar tanıyoruz? 

               ��� 

 

İbret alınacak şeyler ne çok, 
ibret alanlarsa ne az. 

Hz. Ali (r.a) 

               ��� 

 

Beynindeki ironiden kurtulamayan 
ve onunla özdeşleşen birimler 
istedikleri kadar statü içinde 
kabul edilsinler. Bunların asla 
gercekçi bir tarafları yoktur.  

Ahmed F. Yüksel 

                ��� 

 

Ramazan ayında beslenme formülleri 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/r
amazan-ayinda-beslenme-formulleri-
27068 

~~~ 

http://blog.milliyet.com.tr/ramaza
n-ayinda-beslenme-
formulleri/Blog/?BlogNo=421554 
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YoI kesenIer oImadıkça, 
IanetIenmiş şeytan buIunmadıkça, 
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sabırIıIar, gerçek erIer, 
yoksuIIarı doyuranIar nasıI 
beIirir, anIaşıIır?  

Mevlana 

               �❤� 

 

Başkalarına karşı zafer kazananlar 
kuvvetlidir, kendi nefsine karşı 
zafer kazanan ise kudretlidir. 

Lao-Tzu  

               ��� 

 

"Sevmek, Sevdiğin kişiyle birlikte 
olmak değildir unutma! Çünkü aşk; 
onunla yaşamak değil, onu 
yaşamaktır aslında.."  

Nazım Hikmet 

               ��� 

 

Yaşarken Öğrendiğimiz 7 Gerçek 

 

1-Dostluklar ikiye ayrılır: 

Kalıcı dostluklar ve geçici 
dostluklar. 

Hayatta bir zorluk ortaya çıktığı 
anda bozulan dostluklar daha 
çoktur, kalıcı dostluklar çok 
azdır. 

 

2-İnsanların çoğunluğu kalplerini 
ve beyinlerini geçici değerlere 
ayırmışlar. 

Bu değerler uğruna kendi gerçek 
niteliklerinden taviz vermekten, 



kötü şeyler yapmaktan 
çekinmiyorlar. 

 

3-İnsanlar, amaçlarına ulaşmak 
için birbirlerini ezmekten 
çekinmiyorlar. 

Oysa, başkasına kötülük yaparak 
elde edilen her şeyin, geldiği 
gibi ellerinden gideceğini 
anlamıyorlar. 

 

4-İnsanlar, gerçekte bir anlamı ve 
önemi olup olmadığını hiç 
düşünmedikleri fakat değerli ve 
anlamlı saydıkları şeyler 
yüzünden, birbirlerine zarar 
veriyorlar. 

Bu şekilde hayatı birbirlerine 
zehir etmeye alışmışlar. 

 

5-Herkes yanlışın nedenini, 
başarısızlığın nedenini 
başkalarında arıyor. 

Kimse, başına ne geldiyse aslında 
kendi yüzünden geldiğini 
anlamıyor, kendi suçunu, yanlışını 
kabul edip düzeltmiyor. 

 

6-İnsanlar, helal lokmanın ve 
bölüşmenin değerini bilmiyor. En 
lezzetli lokmanın helal lokma 
olduğunu unutuyorlar. 

Vicdanları ve mideleri arasında 
kaldıkları zaman midelerini tercih 
ediyorlar. 

 

7-İnsanlar, bir şeye dayanmadan 
yaşama gücünü bulamıyorlar. Bu 
yüzden çoğu zaman anlamsız şeylere 
sarılıyor, güveniyorlar. 



Asıl sarılmaları ve güvenmeleri 
gereken belki de tek duygunun, 
sevgi olduğunu anlamamakta ısrar 
ediyorlar. 

(Kişisel Gelişim) 

               ��� 

 

İstanbul yine esiyor, yarın da 
esecek, sonrasında rüzgar adım 
adım zayıflar. Parçalı bulutlar 
dekoratif, yağış bırakmıyor, 
havayı kapatmıyor. Bugün yine 29-
30'larda, yakında düşüş yok.  

Havayı Koklayan Adam  

               ��☁ 

 

http://amkspor.com/ 

               ��� 

 

13 ülkenin en dindarı Türkler 

Almanya'nın büyük vakıflarından 
Bertelsmann Vakfı'nın 13 ülkede 14 
bin kişiyle yaptığı araştırmada 
kendini 'çok ya da oldukça dindar' 
olarak tanımlayanların başında 
Türkler'in geldiği ortaya çıktı. 

http://www.radikal.com.tr/dunya/13
_ulkenin_en_dindari_turkler-
1141019 

 

Ömür biçen kan testi geliyor!  

http://galeri.haberturk.com/diger/
galeri/429229-omur-bicen-kan-
testi-geliyor 
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Konfüçyus - Öğretiler 
http://t.co/7i9z0XhxjJ 

 

Dindar Y Kuşağı anlatıyor 

http://www.radikal.com.tr/yazarlar
/eyup_can/dindar_y_kusagi_anlatiyo
r-1141140 

 

Bomba iddia! Türkiye fazla oruç 
tutuyor 

http://m.internethaber.com/News.as
px?q=557506 

 

Bulaşık makinalarında büyük risk! 

http://m.internethaber.com/News.as
px?q=557543&rt=CategoryNews.aspx?q
=11&ct=&rt_t=Kategori 

 

Şok! Türkiye Ramazan'a erken mi 
başladı? 

http://m.internethaber.com/News.as
px?q=557452&rt=CategoryNews.aspx?q
=231&ct=&rt_t=Kategori 

 

Mucize Adam - Kişisel Gelişim 

Morris GOODMAN:  

Hikayem 10 Mart 1981 tarihinde 
başlıyor. O gün gerçekten 
hayatım... http://t.co/p6WH05iRuf 

 

Afgan çocuk sesiyle hayran bıraktı 
- Video 
http://www.ensonhaber.com/afgan-
cocuk-sesiyle-hayran-birakti-
video-2013-07-10.html 
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Cebiniz çalınırsa bu numarayı 
arayın!  

http://ekonomi.haberturk.com/tekno
loji/haber/859025-cebiniz-
calinirsa-bu-numarayi-arayin 

 

Nane: Her yönüyle şifalı bir bitki 

Nane yaprağı veya naneden elde 
edilen uçucu yağ gıdalarda çeşni, 
tat-koku verici&düzeltici ve ilaç 
olarak kullanılıyor. 

http://m2.milliyet.com.tr/News/New
sArticle?ID=1733925 

 

Dünyanın ilk kusursuz bebeği 
doğdu!  

http://www.haberturk.com/polemik/h
aber/858962-dunyanin-ilk-kusursuz-
bebegi-dogdu 

 

••• 

�Günün Şarkısı 

Sevda Sinemalarda /Yaşar 

http://www.youtube.com/watch?v=GsP
6bR5ucLI&sns=em 

••• 

 

http://www.okyanusum.com/ 
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http://sufizmveinsan.com/astroloji
/htm/temmuzayi2013.html 
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