
 
28/07/2013, PAZAR 

"Ebu Vehb el-Cüşemî (radıyallahu anh) 

anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

buyurdular ki: "Resûllerin isimleriyle isimlenin. 

Allah'ın çok sevdiği isimler Abdullah, 

Abdurrâhman'dır. En sâdık olanları da Hâris ve 

Hemmâm isimleridir. En çirkinleri de Harb ve 

Mürre isimleridir"" 

Hadis 

 

 

@AhmedHulusi: Hiç düşündünüz mü? 

"IKRA=OKU" ayeti geldi ilk defa, ama hiçbir 

yazılı metin yoktu ortada! Neyi OKUYACAKTI? 

Buyurun:  

http://t.co/h9OJ3X0SwI 

@AhmedHulusi: When the verse 

"IKRA=READ" was disclosed, no written text 

was in existence. What was he meant to 

READ? 

@AhmedHulusi: "İnsan" nedir? Yapısı 

nedir,Nasıl oluşmuştur,"Eşi" nedir? Bugüne 

kadar hiç duymadığınız bilgiler, ayet 

açıklamasında: 

http://t.co/KtCs20YOne 

@AhmedHulusi: How to define "Man", his 

structure, his formation, his "partner"? All this 

and more explained though the verses: 

http://t.co/O6AaB0hES8 

@AhmedHulusi: 73. AL-MUZAMMIL - 

Decoding The QURAN 

http://t.co/Hp7ia4I8jj 

@AhmedHulusi: 72. AL-JINN - Decoding The 

QURAN 

http://t.co/gUO1yV34sU 

@AhmedHulusi: 71 - NUH - Decoding The 

http://t.co/h9OJ3X0SwI
http://t.co/KtCs20YOne
http://t.co/O6AaB0hES8
http://t.co/Hp7ia4I8jj
http://t.co/gUO1yV34sU


QURAN 

http://t.co/BLnnSKytqL  

 

Siber Alemden... 

@sufafy: Niyetsiz düşünmek zordur! 

@sufafy: Çok çabuk inanan, çok çektirir!! 

@sufafy: Özgürlük evrensel aklın, sevgi kalbin 

işidir. 

@AylinERK: Resimdeki noktanın olduğu yere 

yapılan masaj ile daha sağlıklı olunuyo ve ağrı 

ve acılardiniyo 

http://t.co/h5aio0M4wP 

@beyzazapsu: Beyninizde 'Ben' Ile 

sınırladığınız ve kayıtladığınız bilinçten , 

sınırsız ve kayıtsız olana firar edin. 

@haykavi: İman yaşlılığa bağlı ölüme kadar, 

ömrü uzatır: 

Ölüm anı görüntülendi! İşte mavi ecel 

http://t.co/IFSNMn8CIG  

 

 
 

Deve Mucizesi  
Deve Mucizesi  

Ahmed F. Yüksel 
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"Dağlar üzerine buğday dağıtın, Müslüman bir 

ülkede aç kuş kaldı denilmesin." 

Hz. Ömer  

 

"Bedenine değil kendine değer ver ve gönlünü 

olgunlaştır! Çünkü kişi, bedeni kadar değil; 

Ruhu kadar insandır…" 

İmam Gazali Hazretleri 

 

"Saltanat Değil, Tevazu Seni Mutlu Edebilir. 

Dalkavuklar Değil, Yürekten Gelen Sevgi Seni 

Mutlu Edebilir. 

Dostların Olsun Zor Gününde Selam 

Verebilen, 

Düşmanların Da Olsa Seni Taklit Edebilen, 

Kaybettiklerin Kazanabileceğin Şeyler Olsun. 

Sakın Umudunu, Heyecanını, Sevebilme 

Yeteneğini, Gülümsemeyi, Çalışma Azmini Ve 

Değişebilme Yeteneğini, Kaybetme! 

Sadece Onlarla Kaybettiklerini Yerine 

Koyabilirsin. 

Teşekkür Etmeyi Unutma! 

Kula Teşekkür Etmeyen Allaha Şükretmiş 

Olmaz! " 

 

"Kin taşımak, yanan bir kömür parçasını 

başkasına atmak için eline almak gibidir. 

Sadece kendini yakarsın... " 

Buddha 

 

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


"Pazar günü boyunca Ay Koç burcunda 

ilerliyor. Yine hayli tempolı ve hareketli bir 

gündeyiz. Aceleci kararlardan ve agresif 

tepkilerden uzak durmamızda fayda var. Zaten 

halihazırda beklenen gerginlikleri tetikleyebiliriz 

zira. Sabah çok erken saatlerde Merkür ile 

doksan derecelik dik açısını kesinleştircek olan 

Ay gün boyunca başka bir açı yapmayacak. 

Sabah erken saatlerden itibaren iletişim gergin 

akabilir demektir bu. Geceyarısı saatlerinde 

kesinleşecek Mars-Plüton karşıtlığı gün 

boyunca etkili olacak. Bu karşıtlığın etkileri 

hakkında bilgi için haftalık yazımın girişindeki 

ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Güneş-Satürn 

karesi de sabah erken saatlerde kesinleşiyor. 

erkek figürleriyle, önemli ve etkin pozisyondaki 

kişilerle ilişkilerde gerginlikler riski vurgu 

kazanıyor. Bu açı ve etkleri hakkında bilgi için 

yazımın girişindeki lgili bölmü okuyabilirsiniz. 

Günün ilk yarısında çok etkin olan agresif 

açıların ardından, özellikle öğle sonrasındaki 

saatlerden itibaren etkisi devreye girecek 

Venüs-Jüpiter altmışlığıyla rahatlıyoruz! Günün 

geri kalanında da etkin olacak bu uyumlu 

açının etkileri hakkında yazımın girişindeki ilgili 

bölümü okuyabilirsiniz. Gergin başladığımız 

haftayı güzel kapatıyoruz.... " 

Öner Döşer 

 

İstanbul'da gökyüzünün durumu 

değişmiyor, önümüzdeki 10 

günlük dönemde yağış yok, 

güneş var. Sıcaklık bugün 30 

derecelerde, p.tesiden itibaren ise 32-33 

derecelerde. Normalin altı görünmüyor. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 



- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- Ceceli'nin rekor kıran iftar duası! 

- Kuşku, şüphe inanç için önemlidir 

- Kafatası delinirken beni teselli etti/Ayşe 

ARMAN 

- Evrim Teorisi ve TÜBİTAK'ın durduğu 

yer/İsmet BERKAN 

- Nefs Mertebeleri/ Musa Dede 

- Uyanış ve Arayış 

- Neden Acı Çekiyoruz? 

- Gelecek görülebilir! 

- Antibiyotik kullananlara uyarı 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://www.internethaber.com/cecelinin-rekor-kiran-iftar-duasi-564134h.htm
http://www.internethaber.com/cecelinin-rekor-kiran-iftar-duasi-564134h.htm
http://okyanusum.com/guncel/kusku-suphe-inanc-icin-onemlidir/
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/24405533.asp
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/24405533.asp
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/24407674.asp
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/24407674.asp
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/24408429.asp
http://indigodergisi.com/2012/12/uyanis-ve-arayis/
http://saglik.milliyet.com.tr/neden-aci-cekiyoruz-/nefes-ve-yasam-kocu-sibel-kavunoglu/saglik/yazardetay/25.07.2013/1741659/default.htm
http://www.haberturk.com/yasam/haber/863734-gelecek-gorulebilir
http://www.ensonhaber.com/antibiyotik-kullananlara-uyari-2013-07-28.html
http://t.co/QB86zDSJGP
http://www.okyanusum.com/

