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BismillahirRahmanirRahıym 

ِحيمهللاِبِْســــــــــــــــــِم ا ْحَمِن اارَّ   الرَّ

 

Her devirde beni temsilen 1 kişi.. Hz.Isa 

(a.s)`ı temsilen 3 kişi, Hz.Musa (a.s)'ı 

temsilen 7 kişi var.. Hz.Ibrahim (a.s)i 

temsilen 40 kişi var. 

Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v) 

                                

 

@AhmedHulusi:13Eylül1963 Cuma 

namazı Cerrahpaşa Camisi; bir ilham ile 

yaşamımı İslâma adıyorum. 

13Eylül2013 Cuma 50. yıl yolun sonu! 

Selâm ola herkese. 

 

@AhmedHulusi:A unique #Sufi 

interpretation: Decoding the #Quran is 

now available on #Amazon 

(Paperback)http://t.co/4jVuC1xbM0 

 

@AhmedHulusi:A unique #Sufi 

interpretation: Decoding the #Quran is 

now available on #Amazon (#Kindle 

Edition)http://t.co/VV7JCnHQTK 

               ��� 

 

http://www.ahmedhulusi.org/ 

 

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

                � 

 

Amazon Best Sellers 

http://www.amazon.com/gp/bestsellers/b

ooks/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last 

                  

 

Siber Alemden... 

 

@sufafy:Ümit olmaksızın yaşamayı din 

yasaklamıştır. 

 

@sufafy:An'ı yaşamak istiyorsanız, tüm 

kalıplarınızı kırmanız gerekir. 

http://t.co/4jVuC1xbM0
http://t.co/VV7JCnHQTK
http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/en/
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last


 

@sufafy:Duygu varsa ilim açığa çıkmaz. 

 

@sufafy:Carl Sagan İlim sadece 

maneviyatla uyumlu olmakla kalmıyor, 

onun aynı zamanda en degerli bilgi 

kaynagi olma ozelligini taşıyor 

 

@newsoy:@AhmedHulusi İnsanlık 

alemine büyük lutuf olmuş Üstadım. 

Anlatılası değil! İSLAM Yeniden fark 

edilmeye başlandı. Şükründe aciziz. 

 

@beyzazapsu:Üstad @AhmedHulusi nin 

İslam hakikatini yepyeni evrensel bir 

anlayışla karşiliksız olarak İnsanlığa 

sunma çalışması 50 yılını tamamladı. 

Allah, mecazlardan arınmış sebil sunulan 

gerçekliği hakkı ile değerlendirmeyi 

nasib etsin. Bereketli bir Cuma günü 

diliyorum cümlemize... 

 

@birsenkalali1:@AhmedHulusi 

Üstadımız karşılıksız olarak 

paylaştığınız ve lutfettiğiniz için 

teşekkür ederiz 

 

@birsenkalali1:Malıyla, canıyla, ilmiyle, 

sevdiklerinin yanan evin içine 

düşmemeleri için ne gerekiyorsa onu 

yaptırır iman…AH 

 

@mustafaceceli:İnsan'ın hammaddesi 

"Sevgi". Her tür sevgisizlik hali onun 

doğasına aykırıdır. 

 

@haykavi:Allah ismi ile işaret edileni 

bilmeyen Papa'ya ders ,özlü 

sözlerhttp://t.co/tFq8gIBu37Yargıcınız, 

vicdanınızdır!. http://t.co/o7y9fUyqfU 

                

 

Tutarsızlıklar 

http://blog.milliyet.com.tr/tutarsizliklar/

Blog/?BlogNo=428386 

 

Tutarsızlıklar 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tutarsizli

klar-32509 

 

http://t.co/o7y9fUyqfU
http://blog.milliyet.com.tr/tutarsizliklar/Blog/?BlogNo=428386
http://blog.milliyet.com.tr/tutarsizliklar/Blog/?BlogNo=428386
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tutarsizliklar-32509
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tutarsizliklar-32509
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Eğer Allah'ı tanımış olsaydınız O'na 

karşı da, mahlukatına karşı da gayet 

edepli olurdunuz.  

Abdülkadir Geylani ks. 

                 

 

Kişi bu alçak dünyaya tenezzül etti mi, 

bala kapılmış sineğe benzer. 

Sadi Şirazi        

                 

 

Hırsı bırak, kendini boş yere harcama, şu 

toprak altında, çırak da bir ustada... 

Mevlânâ 

                 

 

"İnsanlar seni korkutarak, sindirip, 

enerjini emerler ve sen biranda susuz 

kalmış bir toprak gibi hissedersin. 

Onlardan neden korktuğunu farkettiğin 

anda, bu durumdan arınmaya başlarsın 

ve enerjini başkalarına teslim etmezsin. 

Ve farkına vardıkca, onlara sadece 

ihtiyaçları olan sevgi ve ışığı akıtır, 

kendi dengeni bozmazsın. Onların 

senden, senin farkındalığın dışında enerji 

alması seni kurutur, ama senin 

farkındalığında akan enerji, hem seni 

ayakta tutar hem de onların kendilerini 

farketmesini sağlar. Diğerlerine bu 

enerjiyi akıtabilmenin bir yolu; kendini 

tanımak ve kendi korkularından 

arınmaktır. Kendi korkularından 

arındığın zaman, enerjileri tanımaya ve 

zamanla enerjiyle oynamaya başlarsın. 

Düşük enerjilerin kölesi olmaktan çıkar, 

sadece sevgi ve ışık olur, sevgi ve ışık 

yayar, korkuyu silersin. Bu güç senin 

içinde var ve sen bunu başarabilecek ışık 

ve sevgiye sahipsin. Koruyucu güç hep 

seninle ve hep seninle olacak." 

Eternal Silence 

                 

 



İstanbul haftaiçini sıcak kapatıyor, 

h.sonuna serin başlıyor. Bugün 30-31 

derece. Lodos ilerleyen saatlerde biraz 

sertleşir, nemi artar, bunaltır. Yarın ise 

kuzeyden sert eser 24'e iner, yapış gelir. 

Havayı Koklayan Adam  

                ⛅ 

 

"2010 YILININ EN İYİ KISA FİLMİ"  

https://www.youtube.com/watch?v=ym6

WzaibnvA&feature=youtube_gdata_pla

yer 

 

"Papa: Cennete gitmek için Tanrı'ya 

inanmak zorunda değilsiniz" 

http://www.hurriyet.com.tr/planet/24698

159.asp 

 

”Malayani’yi hayatınızdan çıkartın !”  

http://t.co/wSPYIUn3tJ 

 

Nazar hakkında bilinmeyen gerçekler... 

http://m.haberturk.com/diger/galeri/4309

73-aman-nazar-degmesin 

 

Hilâfet rüyası 

http://m.haberturk.com/yazarlar/murat-

bardakci/876693-hilafet-ruyasi 

               •••••• 

 

�Günün Şarkısı 

"Mustafa Ceceli - Dünyanın Bütün 

Sabahları" 

https://www.youtube.com/watch?v=CH

CPGGogbrY&feature=youtube_gdata_pl

ayer 

               •••••• 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/e

ylulsayi2013.html 

 

               •••••• 
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Cuma günü sabah saatlerinde Ay henüz 

Yay burcunda ve boşlukta ilerliyor. Öğle 

saatlerine kadar elirsiz ve kararsız 

enerjiler var. Netleşmekte zorlanabiliriz. 

Somut ve kalıcı gelişmeler elde 

edemeyebiliriz. 12:55'te Ay Oğlak 

burcuna geçiyor. Netlik ve kararlılık 

kazanıyoruz. Ay'ın Oğlak burcuna 

geçişiyle birlikte, Merkür-Uranüs-Plüton 

T-karesi de tetiklenmeye başlıyor aslında 

(hatta Jüpiter'i de dahil edersek, yakında 

oluşacak Büyük Kare). Ülkemizin diğer 

ülkelerle ilişkileri, bu konudaki 

stratejiler, bire bir insan ilişkileri konusu 

vurgu kazanıyor. Resmi kurumlar veya 

organiasyonlar tarafından önemli 

açıklamalar yapılabilir, beyanlar 

verilebilir. İkindi civarı iyice 

etkinleşecek Ay-Venüs altmışlığı, özel 

ilişkilerimizde olumlu tesirler ortaya 

çıkarabilir. Alışverişler, giyim kuşamla 

veya estetik ve güzellikle ilgili konularda 

girişimler yapmak açısından güzel 

saatlerdeyiz. Bu açının hemen ardından 

akşam saatlerinde etkinleşecek Ay-

Neptün altmışlığı, duygusal anlamda 

empati ve karşılıklı iyi niyete yönelik 

girişimleri beraberinde getirebilir. 

Artistik ve sanatsal konularda girişimler 

ve yaratıcılığı ifade etmek açısından 

akşam saatlerinde de bu olumlu enerjiler 

devrede olacak. Gece saatlerinde ise, 

Ay-Merkür karesi etkinleşmeye başlıyor. 

İletişim gerginleşebilir bu saatlerde. sert 

mesajlar, konuşmalar, maniplasyon, hızlı 

değişen koşullar, istikrarsız ve 

güvenilmez tutumlar, yerine 

getirilmeyen sözler, aksayan 

organizasyonlar... Sadece Ay'ın Merkür 

ile karesi ile sınırlı değil; aynı zamanda 

Ay'ın Merkür-Plüton karesini de, 

ardından Uranüs ile karşıtlığını da 

etkinleştirecek olmasından 

kaynaklanıyor... Gece yarısı saatlerde 

devreye girecek Ay-Satürn altmışlığı 

nispeten dengeleyebilir belki... 

Öner Döşer 


