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Dua rahmet kapılarının anahtarı, 

Mü’minin silahı, 

Dinin direğidir. 

Dua ibadettir, ibadetin özüdür. 

 

Hz.Muhammed (SAV.) 

                              

 

 

@AhmedHulusi: 

Imami Rabbanîye göre 1400 başînda 

gelmiş yüzyilin #müceddidi neyi 

yeniledi: 

#KURÂN MUCIZESIDIR 

YAŞADIĞIMIZ ALTIN ÇAĞ  

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

mucizesidir-yasadigimiz-altin-

cag.htm … 

 

@AhmedHulusi: 

A #woman who questions her #husband 

despite everything he's done for her is a 

#motivating force for productivity, don't 

call her ungrateful! 

               ��� 

 

http://www.ahmedhulusi.org/ 

 

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

                ��� 

 

Siber Alemden... 

 

@Gulmisalim: 

Tanrı can çekişiyor... diyor bu yazi.. 

Allah ismiyle işaret edileni 

kavramayanlar yandi! Mehdi gelmiş! 

Yorumsuz!: 

 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tanri-

can-cekisiyor-35795 … 

 

@Gulmisalim: 

Hacda 7 tavafta Allahın 7sıfatıyla 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/kuran-mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/kuran-mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/kuran-mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag.htm
http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/en/
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tanri-can-cekisiyor-35795
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tanri-can-cekisiyor-35795


varlığını hissedip Semaya uruç eden Nur 

olur.Arafatta günahsız kalır.Benliğini 

kurban eder. Geride O kalır 

 

@sufafy: 

TÜM ÎNSANLIĞA BAYRAM 

HEDÎYESÎ 

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

mucizesidir-yasadigimiz-altin-

cag.htm … 

 

@sufafy: 

Duygusallık, özden gelen asıl bilgiyi 

fark edip, bunun davranışa dönüşmesini 

engeller. 

 

@sufafy: 

Hac Arafattır. Vakfe ile başlar ve biter. 

 

@AylinERK: 

Dünyanın en büyük cezaevi, cahil 

insanın kafasının içidir. // Montaigne 

 

@AylinERK: 

Her edindigin yeni bilgiyle 

veritabanindaki eski bilgiyi sorgulayip, 

yeni ciktilar elde edebilmek..Iste mesele 

bu.. 

 

@beyzazapsu: 

Suretin ardında Siret vardır .Kisi 

veritabanina hangi hayvanın özelliklerini 

özümseyip geçirdiyse sireti de öyle 

görünür. 

 

@beyzazapsu: 

Turn your #face ( observation of the 

#Reality)toward Al-#Masjid Al-Haram 

(#Kaaba-absolute nothingness) 

http://goo.gl/zWzuGN  @AJEnglish 

 

@haykavi: 

Altınçağın iki altın insanı Koç üni. 

buluştular: 

Ahmed Hulusi'nin yepYENİ eseri 

"Decoding Quran" takdim edildi. 

pic.twitter.com/KpBJklptEl 

 

@haykavi: 

The books of Ahmed Hulusi, are still 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/kuran-mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/kuran-mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/kuran-mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag.htm
http://goo.gl/zWzuGN


being distributed to tourists in Azapkapı 

Port for free of charge 

pic.twitter.com/hLiiMn5WGU 

 

@NurferNur: 

İyiliklere zarar veren en büyük şey, 

kendini beğenmektir. #HzAli (k.v.) 

 

@NurferNur: 

Şöhret kalesine sığınan hükümdar 

kaybetmeye mahkumdur. 

 

@BurcuGnes: 

Hayırlı Cuma'lar, hakikate yönelik 

öz'den farkındalıklar :) 

 

@barisyelkenci: 

Beyinini stresten uzak tutmanın yolu 

başına gelen olumsuz olaylarda 

amigdalanın faaliyete girmesine izin 

vermemenle mümkündür. 

Amigdala kontrolu ancak her an içsel 

otokontrol ve telkinlerle mümkün olur. 

Zira amigdala unutmaz sadece 

etkisizleşir. 

                

 

Tanrı can çekişiyor... 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tanri-

can-cekisiyor-35795 

                

 

ŞİDDET! 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/siddet-

35552  

 

Şiddet! 

http://blog.milliyet.com.tr/siddet-

/Blog/?BlogNo=431858 

 

               ��� 
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Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli 

olduğundan gönlünü yaralar.”  

Hz. Ali (R.A.)  

                 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tanri-can-cekisiyor-35795
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tanri-can-cekisiyor-35795
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/siddet-35552
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/siddet-35552
http://blog.milliyet.com.tr/siddet-/Blog/?BlogNo=431858
http://blog.milliyet.com.tr/siddet-/Blog/?BlogNo=431858


 

Ne vakte kadar testinin şekli, biçimi ile 

üstündeki nakışlarla oyalanıp 

duracaksın? 

Testini şeklini, nakşını bırakda içindeki 

suyu ara. 

Yani, insanların güzelliklerine, dış 

görünüşlerine bakma da ahlâklarına, 

huylarına, tabiatlarına bak. 

Hz. Mevlana 

                 

 

İnsan beyni değirmen taşına benzer. 

İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi 

kendini öğütür durur.”  

İbn-i Haldun 

                   

 

#HergunYeni Bilgi 

 

İnsanların, havanın kapalı olduğu 

günlerde daha az mutluluk hormonu 

salgılaması, bilimsel olarak 

kanıtlanmıştır. 

                  ��� 

 

ESNEKLİK YASASI 

 

Esneklik; yaşanan an’a katı bir biçimde 

direnmek yerine, onu pragmatik (yararcı) 

bir biçimde kabullenmeyi içerir. Bu 

hoşlanmadığımız bir şeye katlanmamız, 

haksızlığı görmezden gelmemiz ya da 

kurban edilmemize izin 

vermemiz anlamına gelmez. Esneklik, 

uyanık ve genişleyici bir farkındalık hali 

gerektirir; o sadece akışa uymayı değil, 

benimsemeyi ve yapıcı bir biçimde 

kullanmayı gerektirir. Bu yasayı 

uygulamakta ustalaşarak, engelleri 

ilerleme vasıtaları, sorunları da fırsatlara 

dönüştürürüz. 

 

Dan Millman / Hayatınızın Amacı 

Kitabı  

                  ��� 

 

Cuma günü boyunca Ay Oğlak burcunda 

ilerliyor. Ülkemizin diğer ülkelerle 

ilişkileri, davalar, duruşmalarla ilgili 



konular gündemde önemli yer tutabilir. 

Sabah erken saatlerde etkinleşecek Ay-

Plüton ve Ay-Uranüs kontakları, dengeyi 

ve sakinliği tutturmakta zorlanacağımıza 

işaret ediyor. Sert ve isyankar çıkışlara, 

gerginliklere, şiddetli durumlara açık 

saatlerdeyiz. Öğle saatlerinde 

etkinleşecek Ay-Satürn altmışlığı, 

dengeye gelmemize, kendimizi kontrol 

edebilmemize, aklı başında kararlar 

almamıza ve hareketlere destek veriyor. 

Ay-Merkür altmışlığının etkin olacağı 

akşam saatlerinde iletişim daha dengeli, 

aklı başında akmaya başlıyor. Önemli 

konuşmalarımızı, yazışmalarımızı, 

paylaşımlarımızı, toplantılarımızı öğle 

sonrasındaki saatlere almamız daha 

isabetli olacaktır. 

Öner Döşer 

                  �          

       

İstanbul'da ısınma sabaha da yansıyor, şu 

saatlerde 15'in üzerinde, gün ortası 25-26 

derecelere çıkar. Rüzgar orta kuvvette, 

güneyli. Pazar biraz bulutlanır ama 

bayramın 3. gününe kadar yağış yok.  

Havayı Koklayan Adam  

                   

 

İnsan beyni kadar hızlı olacak! 

http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/

haber/884749-insan-beyni-kadar-hizli-

olacak 

 

Ömer Baba'nın duası ekrana kilitledi! 

http://www.sabah.com.tr/Medya/2013/10

/11/omer-babanin-duasi-ekrana-kilitledi 

 

İstanbul Boğazı'nda şok görüntü! 

http://www.haberturk.com/yasam/haber/

884947-istanbul-bogazinda-sok-goruntu 

 

8 bardak efsanesi yalan mı 

http://www.hurriyet.com.tr/saglik/24899

490.asp 

 

Her 3 kişiden 1'ini tehdit ediyor 

http://www.hurriyet.com.tr/saglik/24892

677.asp 

 

http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/884749-insan-beyni-kadar-hizli-olacak
http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/884749-insan-beyni-kadar-hizli-olacak
http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/884749-insan-beyni-kadar-hizli-olacak
http://www.sabah.com.tr/Medya/2013/10/11/omer-babanin-duasi-ekrana-kilitledi
http://www.sabah.com.tr/Medya/2013/10/11/omer-babanin-duasi-ekrana-kilitledi
http://www.haberturk.com/yasam/haber/884947-istanbul-bogazinda-sok-goruntu
http://www.haberturk.com/yasam/haber/884947-istanbul-bogazinda-sok-goruntu
http://www.hurriyet.com.tr/saglik/24899490.asp
http://www.hurriyet.com.tr/saglik/24899490.asp
http://www.hurriyet.com.tr/saglik/24892677.asp
http://www.hurriyet.com.tr/saglik/24892677.asp


Silivri'deki paşalar imana geldi 

http://www.internethaber.com/silivrideki

-pasalar-imana-geldi-594795h.htm 

 

 

�  

Uğur Işılak - Derdi Derman Ederiz 

http://www.youtube.com/watch?v=lwe6

ulGf9Is 

                  � � 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 

 

http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/

htm/ekimsayi2013.html 
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"Prof. Dr. Michio Kaku Bilim in 21. 

Yüzyıldaki yeniliklerini anlattığı 

konferansında ‘Altın Çağ’ın Kuran 

Çözümü ile tanıştı." 

 

 

Beyza Zapsu Konferanstan Bildiriyor... 

 

 

Prof. Dr. Michio Kaku'nun gelecek 50 

sene için öngörüleri : 

 

*Telekominikasyon ve bilgi iletişim 

 

*Bioteknoloji 

 

*Yapay zeka 

 

*Nanateknoloji ve Kuantum çağı olacak  

 

*2020 de bilgisayar çipleri çok ucuz 

olacak bir penny gibi. 

 

*İnternet gözlükleri: insanların yüzlerini 

tanıyan ,farklı bir lisanda konuşurlarsa 

tercüme ederek cama yansıtan gözlükler. 

http://www.internethaber.com/silivrideki-pasalar-imana-geldi-594795h.htm
http://www.internethaber.com/silivrideki-pasalar-imana-geldi-594795h.htm
http://www.youtube.com/watch?v=lwe6ulGf9Is
http://www.youtube.com/watch?v=lwe6ulGf9Is
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ekimsayi2013.html
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ekimsayi2013.html


Bu gözlükler başka ne iş yapıyor. 

 

Yüzleri tanıyor 

 

Yüzlerini tanıyıp biografilerini çıkarıyor 

 

Telekonferans ,Filim seyretme ,dosya 

düzeltme,GPS, en iyi eşyaları en iyi 

fiyata alma araması 

 

Yapabiliyor. 

 

*Internet göz lenslerinizde : Gözlük 

takmak istemeyenler için aynı program 

lenslerede yüklenebiliyor. Böylece 

kalabalık bir topluluğa girdiğinizde 

etrafınızdakilerin isim ve kimliklerini 

lensinizde okuyabileceksiniz. 

 

*Akıllı esnek monitorlu cep telefonları 

geliyor. Esnek monitorlar telefonun 

içinden kağıt gibi çıkıyor ve üzerinde 

sanal klavye kullanarak işlem yapmanı 

kolaylaştırıyor. 

 

*Bilgisayarlar kağıt inceliğinde ve 

ucuzluğunda olacak. 

 

Kullanılıp atılacak. 

 

*Akıllı duvar kağıtları: Evinizin 

duvarlarında akıllı duvar kağıtları 360 

derecelik bilgisayar ekranı işlevini 

görecek. 

 

Sağlık: Seslendiğinizde duvarda 

Robodoktorunuz animasyonlu olarak 

belirecek. Sizin sağlıkla ilgili 

sorularınıza %99 doğru cevap 

verebilecek donanımda olacak. Bu asrın 

sağlık harcamalarını bir miktar aşağı 

çekecek. 

 

Sekreter, arkadaş bulma gibi başka 

hizmetleri de olacak bu akıllı duvar 

kağıtlarının. 

 

*Özel gözlük kullanmadan 3D ekranda 

filim seyredilecek. 

 



*Ofislerde PC lerin yerini müsvette kağıt 

gibi kullanılan bilgisayarlar alacak. 

 

*Şöförsüz arabalar GPS,Radar ve Chip 

kullanacak. Böylece objeleri zamanında 

tanıyıp gerekli hareketi oluşturacaklar. 

Trafik kazaları ve trafik sıkışıklıkları 

tarihe karışacak. Robot şöförler 

uyuklamıyacak. 

 

*Biz en mükemmel kapitalizm e doğru 

yol alıyoruz. Bu sistemde Tüketiciler 

ürün hakkında tüm bilgiye sahip 

olacaklar. Cep telefonlarımızdan , göz 

lenslerimizden sınırsız bilgiye anında 

ulaşabileceğiz. 

 

*Kredi kartlarınızda 3D beden 

ölçüleriniz olacak. Ne istediğinizi 

seçtiğinizde tam üzerinize göre olanlar 

gelecek. 

 

*Tuvaletlerin içine yerleştirilen DNA 

Chipler idrar taraması yaparak anında 

kanser hücrelerini tespit edebilecek. 10 

sene sonra tümör olarak karşına 

çıkabilecek olan kanser çok önceden 

tespit edilmiş olacak. 

 

*Küçük ilaç kapsüllerine magnet ve 

kamera yerleştirilecek. Yutulduğunda 

mide ve kolonlar taranmış olacak. 

 

*Bir uzaktan kumanda büyüklüğünde 

MRI makineleri yapılıyor, evinizde 

bulundurup kullanabileceksiniz. 

 

*Kişisel genetik taramanın verilerinin  

kopyalanmış olduğu CD ler 100 usd 

karşılığında size verilecek. Şu andaki 

fiyatı 1000 usd civarında. Herkez en az 

25 nesil öncesindeki genetik geçişleri 

takip edebilecek, atalarını bilecek. Bu 

dataları tüm sistemler analiz edebilecek. 

 

*Cerrahlar ameliyat edeckleri hastanın 

3D beden çizimini ekranda  yaptıkları 

işaretlemeler ile robotların ameliyatlarını 

idare edecekler. 

 



*İnsan bedeni parçaları dükkanları 

olacak. Kendi hücrelerinden beden 

parçaları  nano teknoloji üretilebilecek. 

Dijitalleşen bedenler oluşacak. Bu 

parçaları bedenin reddetmesi söz konusu 

olmayacak. 

 

*Beyinde MRI sensörler yalan söyleyip 

söylemediğini anlıyacaklar. Rüyalar 

videoya çekilip izlenebilecek. 

 

Beynin düşündüğü objeler ve kelimeler 

bilgisayar monitörüne yansıyacak. 

Sentetik telepati kurulabilecek. 

 

*Düşünce ile control edilen robotlar 

yapıldı, bunlar geliştirilecek. 

 

*Bazı hayvanların hiç ölmediğini 

biliyormusunuz? Yani yaşlanarak 

ölmediğini.Ölçülmemiş hayat süreçleri 

olan hayvanlar var. Krokodiller ve 

alligator lerin hiç yaşı ölçülmemiş. Bize 

genetic olarak en yakın olan hayvan 

Şempanzeden iki kat fazla yaşıyoruz. 

Eskimeyi durdurursak çok uzun yaşama 

süreçleri olacak.Balinalarında kaç yıl 

yaşadıklarını bilmiyoruz. 

 

*Okullarda devamsızlık olmıyacak. 

Okula gelemeyen talebelerin Avatar 

suretleri sınıfta gözükecek. Hem 

öğrenciler öğretmeni görerek takip 

edecekler hemde öğretmen de 

öğrencileri görebilecek. 

 

*Gerçek fonksiyonlu Robotlar yapılacak. 

Her sene Robotların becerilerine yenileri 

ekleniyor. Robotlar terrorist avına 

çıkabilecek ,müzik çalabilecek, 

dükkanlarda size karşılıyabilecekler. 

 

*Bu devirde entelektüel sermayeye 

dönüşüm yapan ülkeler kazanacak. 

Robotların yapamadığı işler kıymetli 

olacak. Hayalgücü, yenilenme 

,yaratıcılık,liderlik,analiz,deneyim,bilim,

sanatsal beceriler yeni çağın meslek 

seçimleri olacak. 



 

[Devamı Var...]  

 


