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"Kim ki, kendisine âit olmayan birşeyi benimdir 

diye iddia ederse, bizden değildir. Ve 

Cehennemdeki yerine hazırlansın." " 

[Hadis-Müslim] 

 

@AhmedHulusi:İnancın, neye, ne kadar, 

ölçmek istersen o alandaki uygulamana bak. 

İnanıyorumun "ama"sı olmaz! En pahalı fatura 

kendini aldatmaktan gelir! 

@AhmedHulusi:İnancını anlayışını 

okuduğunu ne kadar özgürce paylaşıyorsun? 

"Herkes, etraf, çevre" köleliğinden dışlanma 

korkusundan azad olmayacak mısın? 

@AhmedHulusi:If you want to measure your 

faith check your actions. 'I believe' can't be 

followed by a 'but'! To deceive one's self is the 

biggest expense  

 

"Amazon Best 
Sellers" 

 

 

Siber Alemden... 

@Gulmisalim:Gününe tebessümle başlaki; 

öyle geçsin!  

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


@sufafy:"Herkes ne der" şeklindeki düşünce 

koleliğinden kurtulamadan hakiki anlamda 

özgürlüğün yaşanması mümkün degildir. 

@sufafy:İnanılmaz bir gaflet örnegi; beyninde 

abuk sabuk bir tartişma ortamı ile yaşamak! 

 @sufafy:Hayat tüm boyutlarıyla "mistizm" in 

çizdigi sınırlar içinde biçimlenir, bu koşul ölüm 

ötesi sonrasi icinde geçerlidir.  

@newsoy:"Yaptigin "Allah icin" olsun! Verecek 

gucun yoksa hizmet et! Varsa Ilmini paylas! 

Ilmin yoksa dua et! Bu da olmuyorsa, 

karsindakine gulumse!  

@AylinERK:5 Ekim yeni ay terazi burcunda 

gerceklesicek. Huzur, denge, sukunet ve 

hosgoruye odaklanip, bu yonde olumlu 

dusunceler ekme zamani. Rastgele  

@beyzazapsu:It is a NEW perspective: 

#DecodingTheQuran : A Unique #Sufi 

#Interpretation @AhmedHulusi 

http://t.co/LtpO0ZXBvS @TEDNews  

@NurferNur:A #mind is like parachute. It 

doesn't work if it is not open.  

@birsenkalali1:Az gelişmişliğin sonucu olan 

anlayışsızlığın alametlerindendir asık surat!  

 

 
 

Duygusal olan kazanamıyor!  
Bakkal ve Papağan  

http://blog.milliyet.com.tr/duygusal-olan-kazanamiyor-/Blog/?BlogNo=430420
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/bakkal-ve-papagan-35296
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/bakkal-ve-papagan-35296
http://blog.milliyet.com.tr/duygusal-olan-kazanamiyor-/Blog/?BlogNo=430420
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/bakkal-ve-papagan-35296


Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Gönlünü hoş tut sen,Sabreden 

erer,Sevenlerin duası her yerde 

geçer,Mutsuzluk dediğin durmaz 

gider,Dönecek devrandan şüphen mi var." 

Hz.Mevlana 

 

"Kendine iyi bak çünkü alemin özüsün sen. 

Varlıkların gözbebeği olan insanoğlusun sen. " 

Şeyh Galip 

 

"Sevdiğini mertçe seven kişi, pervane gibi özler 

ateşi.Sevip de yanmaktan korkanın, masal 

anlatmaktır bütün işi." 

Ömer Hayyam 

 

"Herkesi kendine eşit gör,Her kim olursa olsun 

bir insanı küçümsemek akılsızlık, büyük 

görmek korkaklıktır. " 

Kızılderili Özdeyişi  

 

"#HergunYeni Bilgi 

Bel çevresinin kalınlaşması beynin 

küçülmesine neden olur. Çünkü beldeki 

yağlanma beyin hücrelerini enerjisiz bırakır. " 

 

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


"2013 Ekim Ayı Karakteristikleri 

Dış gezegenlerin bulundukları mekanı 

değiştirmediği, neredeyse birkaç derece 

dışında hareket bile etmedikleri ve haliyle bir 

müddettir gündemde olan Uranüs – Pluton sert 

açısının da devam edeceği bir Ekim ayı var 

karşımızda.. 

http://www.sufizmveinsan.com/ 

astroloji/htm/ekimsayi2013.html " 

Nuran Tuncel 

 

"Cumartesi günü boyunca Ay Terazi burcunda 

ilerliyor. sabaha karşı 03:34’te 11 derece 

Terazi burcunda yeniay gerçekleşiyor. Terazi 

burcunda yeniaylar, yeni ilişkilere adım atmak 

açısından güzel zamanlardır. Bu, özel veya 

sosyal ilişkiler anlamında olabilir. Artistik ve 

sanatsal konular, estetik kazandırma ve 

güzelleştirme ile ilgili konularda girişimler 

açısından da iyidir. Denge, uyum ve huzur 

getirecek girişimler yapılabilir. Bu yeniay 

Plüton-Uranüs ve Jüpiter ike Büyük Kare açı 

kalıbı oluşturduğundan, arzu ettiğimiz denge, 

huzur ve uyumu yakalamak zor olacak gibi 

gözüküyor. Oldukça gergin, çekişmeli etkilere 

açık olacağımızı gösteriyor bu öncü 

burçlardaki Büyük Kare açı kalıbı zira. 

Dünyamızın huzura, barışa ve sevgi ortamına 

ihtiyacı var. Her ne kadar zorlu göksel etkiler 

olsa da, bunlarla başa çıkabilir, sevgi ve birlik 

ortamı yaratma konusunda gayret 

gösterebiliriz. Zaman zaman dengemizi 

kaybediyor gözüksek de, farkındalığımız 

sayesinde kendimizi tekrar dengeye 

getirebiliriz. Böylelikle de etrafımızdaki 

faktörlerin dengeye oturmasına katkıda 

bulunabiliriz. Bu hafta, bu konuda hepimizin 

daha fazla gayret etmesi gerekiyor. 

FARKINDA OLALIM! Ay-Jüpiter karesinin 

duygusal anlamda abartılara yönelten etkileri 

http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ekimsayi2013.html
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ekimsayi2013.html


öğle sonrasındaki saatlerde devreye giriyor. 

Ay'ın Jüpiter ile açıları olumsuzluk getirmez. 

Tersine, olumlu enerjisi vardır. Ama Ay Terazi 

burcunda ve Jüpiter de Yengeç burcunda 

olduğundan, duygusal anlamda alınganlıklara, 

kırılmalara her zamankinden daha açık ve 

hassas olabiliriz. Gün genelinde yeniayın 

getirdiği tazeleyici, yenileyici enerjiler aktif 

olacak." 

Öner Döşer 

 

İstanbul h.sonu arada güneşi 

görür ama bugün de, yarın da 

öğleden sonrasına kadar yerel 

yağmur geçişi ihtimali var. Isınma 

p.tesiden itibaren, bugün 12, yarın 14 derece. 

Salı 20'yi bulur. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- Beynimize 300 yıl süren film kaydedebiliriz 

- Dünyanın en iyi dini yapısı Türkiye'den çıktı" 

- Bana Türkiye'yi unutturan viral video.. 

- Down Sendormlu Çocuk Ve Köpeğin 

Oyunları 

- Mucize gibi haber! 

- Depresyonda mısınız? 

- Doğaüstü ve açıklanamayan olaylar... 

- Salebin bilinmeyen faydaları 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/24850607.asp
http://www.radikal.com.tr/fotogaleri/hayat/dunyanin_en_iyi_dini_yapisi_turkiyeden_cikti-1154150
http://www.haberturk.com/yazarlar/serdar-turgut-2025/883043-bana-turkiyeyi-unutturan-viral-video
http://www.youtube.com/watch?v=NFeYyKs5ciM
http://www.youtube.com/watch?v=NFeYyKs5ciM
http://www.youtube.com/watch?v=NFeYyKs5ciM
http://www.haberturk.com/saglik/haber/883200-mucize-gibi-haber
http://galeri.haberturk.com/diger/galeri/431713-depresyonda-misiniz
http://galeri.haberturk.com/yasam/galeri/431704-dogaustu-ve-aciklanamayan-olaylar/1/4
http://www.haberturk.com/saglik/haber/883145-salebin-bilinmeyen-faydalari
http://t.co/QB86zDSJGP
http://www.okyanusum.com/

