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@AhmedHulusi: İnsanı yarattı sevmesi ve sevdiğinin kim olduğunu bilmesi için. Uğruna 

herşeyinden geçecek kadar sevdiğin biri oldu mu? İşte o kendisiydi! 

 

@AhmedHulusi:@mustafaceceli Sordu, @AhmedHulusi Yanıtladı #3 - Kendini Tanı 

http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-3-kendini-

tani.htm …  

 

@AhmedHulusi: 

#Demokrasi temelli nîce #Cumhuriyetli yıllar.. Demokrasi temelli bugünkü #Cumhuriyette 

yaşamasaydık böyle özgürce fikrimizi dillendiremezdik 

                 

 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ" 

Üstad'ın Yeni Yorumu / Yorum bölümünde. . 

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 

                 

 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi yanıtladı #3 - Kendini Tanı 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-3-kendini-tani-

38578 

                ��� 

 

GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OLMAK 

http://blog.milliyet.com.tr/gorundugun-gibi-olmak/Blog/?BlogNo=434732 

                ��� 

 

Siber Alemden... 

 

@sufafy: 

Kimsenin Allahla şu kadar sene yaşayacağım diye bir kontratı yoktur. 

 

@sufafy: 

Doğarken v ölürken bu dünyaya hiç bir şey getirmeyiz v götürmeyiz. 

 

@sufafy: 

Bir insanın karakteri övülürken belli olur. 

 

@RudyTanzi: 

Life and the universe are not *random* but *self-organizing*. All that you think, say and do 

redefines you at every moment. 

Retweeted by GÜLMiSÂL 
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@newsoy: 

Halakel insane min alak=Insani beyinden yaratti 

Iste Beyindeki procesin (Rahiym) olusturdugu farkindalik; "yok"tan yaratilmis insan/bilinc! 

 

@newsoy: 

Beynin gelen bilgiyi/girdiyi veri tabanina gore degerlendirmesinin/procesin ot. sonucudur 

olusan DUA!. 

Siz isteyemezsiniz isteyen Allah’tir! 

 

@AylinERK: 

"Kendisiyle dost olan, herkesle dost olur.” -Seneca" 

 

@AylinERK: 

Günün adamı olmaya çalışma, hakikatin adamı olmaya çalış. Çünkü gün değişir, hakikat 

değişmez. || Mevlana 

 

@beyzazapsu: 

Altın Çağın sorgulayan beyinleri , Altın çocuklar ! 

http://www.sabah.com.tr/webtv/dunya/hristiyanliktan-islamiyete-gecisini-anlatti …. 

@AhmedHulusi @Gulmisalim 

 

@beyzazapsu: 

Kapıyı aç deme bana , kapı yokki açıp kapatayım. 

 

@beyzazapsu: 

@KristianeBacker: From MTV to Mecca  http://www.awakeninguk.com  

 

@NurferNur: 

“@yenileyicibakis: Sen doğmadın ki ölesin•” 

 

@NurferNur: 

If you are true to yourself, your heart opens and creates such huge possibilities for your life. 

 

@Reha_Muhtar: 

Zaten hiç ölmeyeceğiz... http://w9.gazetevatan.com/haberdetay.asp?Newsid=582685 … 

Retweeted by Nurfer Tercan 

 

@sofi_Bir: 

#Beynin gelen bilgiyi/girdiyi veritabanina gore degerlendirmesinin/#process 

otomatiksonucudur olusan#DUA!Siz isteyemezsinizisteyenAllah’tir! 

 

@gormen_lazim: 

İZMİR'de dev ATATÜRK silueti.. Tek kelimeyle muhteşem... pic.twitter.com/4G8DXGrJF9 

Retweeted by @birsenkalali 

 

@haykavi: 

http://m.milliyet.com.tr/Video/VideoClip?ID=165498 … 

Vahy nâzil olurkn Rasûlullah çevresind kovan etrafında arıların uğultusuna benzer ses işitilir 

http://www.ahmedhulusi.org/kitap/muhammedmustafa.htm … 
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@haykavi: 

Rahmetim gazabımı sebkat etti... pic.twitter.com/hdJrIEmXmD 
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Seni seven, kötü işlerden seni sakındırır; senden nefret eden ise seni bu işlere teşvik eder.  

Hz. Hüseyin (r.a.)  

                   

 

Bütün insanlar şu üç şeye muhtaçtır: emniyet, adalet ve refah. Cafer-i Sadık (r.a.)  

                  ��� 

 

Ben DostIarımı Ne KaIbimIe Ne de AkIımIa Severim. OIur ya KaIp Durur AkıI Unutur Ben 

DostIarımı RuhumIa Severim. O ne durur, ne de unutur.  

Mevlana 

                   

                   

#HergunYeni Bilgi 

 

Sürekli yüksek sesle konuşan birilerinin yanında olmak sinirliliğe, hatta giderek psikolojik 

rahatsızlıklara bile yol açabilmektedir. 

                   

 

Pazar günü boyunca Ay Kova burcunda ilerliyor. Birlikte hareket etme enerjisi ön plana 

çıkıyor. Sabah erken saatlerde Ay'ın Satürn ve ardından Güneş ile kare açıları var. Güne biraz 

gergin başlıyoruz. Güneş ile kare açısının ardından, 07:57'de Ay boşluğa giriyor ve günün 

geri kalanında boşlukta ilerliyor. Ay'ın boşlukta olduğu zamanlarda somut ve kalıcı işler için 

girişim yapılması önerilmez. Ama günlük iş ve aktivitelerimizi devam ettirmemiz açısından 

değil, yeni girişimler ve alınacak kararlar açısından bu böyledir. Ay boşlukta iken hiçbir şey 

yapmayalım anlamına gelmez. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlarda önerilmeyen aktiviteler 

şunlardır: önemli iş toplantıları, yeni girişimler, önemli ameliyatlar (duruma göre 

değerlendirmeli), teklif sunmak, iş anlaşması yapmak, önemli (veya pahalı) şeyler satın 

almak, önemli kararlar almak. Pazar gününde olduğumuza göre, çok kalıcı kararlar almamıza 

gerek bırakacak durumlar pek sık gündemimizde olmayacaktır zaten. Bu yüzden Ay'ın 

boşlukta olası da çok sorun değil. Gece saatlerinde Merkür direkte dönmek üzere 

durağanlaşıyor. Bugün ATA'mızın ölüm yıldönümü. Bizler için tüm yaptıklarına minnet 

duyuyor, onu rahmetle anıyoruz. Onu hiç unutmadık, unutmayacağız! 

Öner Döşer 

                  ��� 

 

İstanbul'da bütün meteorolojik parametreler açık havaya çağırıyor. Güneş var, sıcaklık 

20'lerde, rüzgar orta kuvvette, güneyli. Tabii akşam dahil değil. Çarşamba-perşembe serinler. 

Havayı Koklayan Adam 

                  

 

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 



11 Kasım haftasının burçlara göre görüntülü değerlendirmeleri için tıklayınız... 

http://www.astrolojitelevizyonu.com/ 

 

Fisanje 

http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/ardic/2013/11/10/fisanje 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e İthafımdır;  

http://okyanusum.com/guncel/turkiye-cumhuriyetinin-kurucusu-mustafa-kemal-ataturke-

ithafimdir/ 

 

Google Play Books ülkemizde hizmete başladı 

http://haber.gazetevatan.com/google-play-books-ulkemizde-hizmete-

basladi/581956/43/teknoloji 

 

Yerin 1500 metre altında karanlık madde avı 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25082577.asp 

 

ATATÜRK'ÜN ENGİNAR MERAKI 

http://www.ensonhaber.com/10-kasim-ataturku-anma-monusu-2013-11-09.html 

 

'Oyun bağımlılarının beyni daha büyük' 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25477923 

 

Karakalemle 3. boyuta geçiş 

http://fotogaleri.ntvmsnbc.com/karakalemle-3-boyuta-gecis.html?position=0 

 

Fiziksel hastalıkların nedeni psikolojik 

http://www.zaman.com.tr/mobile_detail.action?newsId=2164065 

 

Günde 30 dakika yürüyün 

http://www.zaman.com.tr/mobile_detail.action?newsId=2164196 

 

 

�  

Kimseye Etmem Şikayet 

http://www.youtube.com/watch?v=9xB7Zyk-1is&list=PL3ED141C202F82ED7 

                  � � 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/kasimayi2013.html 
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