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20-) Fe vesvese lehümeş şeytanu liyübdiye lehüma 

ma vuriye anhüma min sev`atihima ve kale ma 

nehaküma Rabbüküma an hazihiş şecereti illâ en 

teküna melekeyni ev teküna minel halidiyn; 

Derken şeytan, bedenselliklerini fark ettirmek 

için onlara vesvese verdi... Dedi ki: "Rabbinizin 

sizi şu ağaçtan (bedenselliğinizi yaşamaktan) 

yasaklamasının sebebi sizin iki melek olarak 

(kuvveler boyutunda) sonsuz yaşamamanız 

içindir!"  

7 - A’RAF 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

EL LATİYF... 

Yarattığının derûnunda ve varlığında gizli olan. 

Lütfu çok olan! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"İnsanların en âcizi dua etmeyen, en cimrisi de 

selam vermeyendir”" 

[Hadis-i Şerif | Taberani] 

 

 

BEN"liği yani egoyu yani enaniyeti yok edecek tek 

şey AŞK'tır... Ki o da herkeste yaşanabilen bir şey 

değildir. AŞK çılgınlıktır! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/duavezikir.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


 

"Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve 

yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin." 

Hz. Ali 

 

"Hayat bir nefestir, 

aldığın kadar. 

Hayat bir kafestir, 

kaldığın kadar. 

Hayat bir hevestir, 

Daldığın kadar" 

Hz. Mevlana 

 

"Eğer bir gün "keşke" demek istemiyorsan 3 şeyi 

doğru seç: Eşini, işini, arkadaşını." 

Yunus Emre 

 

"Düşmanın en büyük hilesi, dostluğudur." 

Sadi Şirazi 

 

"Seni sevdiğinden perdeleyen, sevdiğinin sanal 

çıktılarıdır." 

Ahmed F. Yüksel 

 



 
Hayat iki bölümdür 
Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Hz. Ömer'in ‘cebel, cebel’ hitabı onun Kutb-ül 

Aktab olduğuna işaret midir?" 

Günün Sorusu 

 

"Hayatı kolaylaştırıcı 50 öneri; 

1.Kağıt tutacaklarını kablolarınızı organize etmede 

kullanın. 

2.Eski bir cd kutusunu alın ve içine simitinizi, ya da 

yuvarlak ekmekli sandeviçiniz yerleştirin. 

3.Biten nutella kutusunun dibine dondurmanızı 

koyun. 

4.Teneke gazoz kapaklarını dolabınızda daha çok 

yer açmak için askıları birleştirici olarak 

kullanabilirsiniz. 

5.Bir kutu içinde dolanmış kablolardan bıktıysanız, 

duvalet kağıdı rulosununn en son kısmını olan sarı 

rulo kısmı atmayın ve onların içine kabloları teker 

teker koyun 

6.Ketçap şişesini atmayın ve pan cake yaparken 

içine pancake hamur harcını koyun ve oradan 

hamuru sıkarak tavaya boşaltın. 

7.Anahtarlarınız birbirinden ayırmak için her birinin 

arka tarafıı farklı bir oje ile boyayın. 

http://blog.milliyet.com.tr/hayat-iki-bolumdur/Blog/?BlogNo=397273
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


8.Yuvarlak kalıpların kenarlarını açarak kapasitesini 

artırabilrisiniz. 

9.Çileğin sapını çıkarmak için kamışı çıkarıcı olarak 

kullanabilirsiniz. 

10.Boya kutusunu etrafından bir lastik geçirin boya 

fırçasındaki fazla boyaları üstte gergin duran lastiğe 

sıyırak alın. 

11.Sizden ödünç eşyalarınız alan arkadaşlarınızın 

fotosunu ödünç aldığı eşya ile ıphonunuzla çekin ki 

kime ne verdiğinizi hatıırlamış olursunuz." 

 

"Psikolojik zihinsiz olabilirsin, Ama psikolojik zihin 

sensiz olamaz! Zihne şahit olabilirsin, ona tanıklık 

yapabilirsin; zihin ise duyarsızlığı yüzünden sana 

şahit olamaz.Eğer gözlemcinin zihninde olduğunu 

iyice anladıysan, o zaman anla ki; gözlemlediğin 

olamazsın!! O zaman kimsin sen???, Bunu bir 

araştır... " 

Mooji 

 

İstanbul soğuk, 3-4 derecelerde, sert 

değil ama rüzgar kuzeyli, üşütür. Gün 

ortalarında bir ara kısa süreli bir kar 

geçişi olabilir. Yarın bulutlar 

yoğunlaşır, sis de olur. Isınma cumadan itibaren. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

-   stad AH ED H L SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- 12 kuralı okudun mu? - "S NNET LLÂH" (Allâh 

Sisteminin Değişmez Yasaları) 

- SEVMEK - AH ED H L Sİ 

- Yükselen yıldız 

- Astrolojide Ocak ayı.. 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sevmek.htm
http://www.aksam.com.tr/yukselen-yildiz-8989y.html
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ocakayi2013.html


- iPhone ve iPad için iOS 6.1 Yazılım Güncellemesi 

Yayınlandı 

- Sizden Size  

- www.okyanusum.com 

http://www.iphoneturkey.biz/2013/01/iphone-ve-ipad-icin-ios-6-1-yazilim-guncellemesi-yayinlandi.html
http://www.iphoneturkey.biz/2013/01/iphone-ve-ipad-icin-ios-6-1-yazilim-guncellemesi-yayinlandi.html
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

