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"Nihayet onlardan birine ölüm 
geldiğinde dedi ki: "Rabbim beni 
(dünya yaşamına) geri döndür." "Tâ 
ki (önemsemeyip) uygulamadığım 
şeylerde (iman üzere yaşamda, 
kuvveden fiile çıkarmadıklarımda) 
sonsuz geleceğime yararlı çalışmalar 
yapayım!"... Hayır (geri dönüş asla 
mümkün değil)! Öyle bir şey söyler ki 
geçerliliği yoktur (sistemde yeri 
yoktur)! Arkalarında yeniden bâ's 
olunacakları sürece kadar, bir berzah 
(boyutsal farklılık) vardır (geri 
dönemezler; reenkarnasyon da 
{ikinci defa dünya yaşamı} mümkün 
değildir)! Sur'a üflendiğinde (yeni bir 
bâ's için süreç başladığında), o gün 
aralarında nispetler (beşerî 
mensubiyetler, akrabalıklar, etiketler; 
dünyada birbirlerini tanımalarını 
sağlayan görünümleri) olmayacak! 
Sualleşmezler de (dünyadaki 
nispetlere/iletişime göre birbirlerini 
sormazlar da)." 
Mu'minûn: 99-101 
[AHMED HULÛSİ 
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 
� 
 
EZ ZÂHİR... 
Apaçık ortada olan, Esmâ özelliğiyle 
algılanmakta olan! 



EL BÂTIN... 
Apaçık ortada olanın algılanamayanı 
ve Gaybın hakikati. (Evvel Âhir Zâhir 
Bâtın, HÛ'dur!) 
Üstad Ahmed Hulûsi 
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 
� 
 
“Bir babanın oğlu için duâsı, bir 
peygamberin ümmeti hakkındaki 
duâsı gibi makbuldür.”  
Hadis Deylemi 
� 
 
“Rabb rabbülalemindir! 'B' işarettir.'B' 
rab olmaz!”  
Üstad Ahmed Hulûsi 
� 
 
 
DUYURU!! 
 
Merhaba  
(03-Aralık 2012) Londra saati ile 
hafta arası her sabah 10.00 ile 11.00 
arası Üstad Ahmed Hulûsi'nin "İnsan 
ve Din Sohbetleri" serisini ve Semih 
Sergen'in seslendirdiği  
"Allah İlminden Yansımalarla 
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ" isimli 
eserini Radyomuzdan takip 
edebilirsiniz!.. 
http://www.londraturkradyosu.com/ 
� 
 

http://www.londraturkradyosu.com/


Aşk; nefsine hakim olan yiğitlerin 
işidir. 
Hz. Âli (r.a.) 
� 
 
Sel gerçi taşı yerinden oynatır, 
Ama denize ulaşınca çaresiz kalır. 
(İbn-i Arabî Hz. Hikmette Son Nokta / 
381) 
� 
 
Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri 
anlatıyor: 
-Kimin kastı ve niyeti tek şey olur ve 
iki gözünün gördüğü, kulaklarının 
işittiği şeyler kalbini meşgul etmezse, 
ona müjdeler olsun!.. Kim Allah’ı 
bilirse, kendisini oyalayan her 
şeyden gönül yüzünü çevirir. (Celâl 
YILDIRIM - Bâyezid-i Bestâmî 
Hazretleri / Sayfa:302) 
� 
 
Kurdun elinden çobanlık gelmez. 
Sadi Şirazi 
� 
 
Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir.  
Firdevsi 
� 
 
Birliğin kederi, ayrılığın safasından 
daha hayırlıdır.  
Yahya bin Muaz(r.a.) 
� 
 



Bütün kötülüklerin anahtarı, hiddettir.  
Cafer bin Muhammed(r.a.) 
� 
 
"Üzülme" der Hz. Mevlana ve devam 
eder; 
"Bir yandan korku, bir yandan ümidin 
varsa iki kanatlı olursun, Tek kanatla 
uçulmaz zaten.Sopayla kilime 
vuranın gayesi kilimi dövmek değil, 
Kilimin tozunu almaktır. Allah sana 
sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır. 
Niye kederlenirsin ? 
� 
 
Güzel konuşmak, duymak ve görmek 
ilme işaret sayılmaz.  
Ahmed F. Yüksel 
 
http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blo
gger/?UyeNo=2474634 
 
http://blog.milliyet.com.tr 
 
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed
-f-yuksel 
 
http://blog.radikal.com.tr/ 
� 
 
Dünya hiçbir zaman sessiz değildir, 
sessizliğinde bile aynı notalarla, 
kulağımıza gelmeyen vibrasyonlarla 
yanıilanır.  
Albert Camus 
� 
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İstanbul donuyor. Sağanak ve fırtına 
var, 6-7 derecelerde. Yağış yarın 
gündüz mola veriyor, güneş görülür, 
rüzgar lodosa döner, ama akşam 
yağış var. Perşembe sağanak 
yağışlı, cuma yine soğuyor.  
Havayı Koklayan Adam  
� 
 
Sizin İçin Seçtiklerimiz... 
 
http://onedio.com/haber/facebook-
whatsapp-i-satin-alir-mi--
50334?utm_campaign=CNNSonDaki
ka&utm_source=twitter&utm_mediu
m=tweet 
 
http://www.youtube.com/watch?featu
re=endscreen&v=4nO4dXaPOSk&N
R=1 
 
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasav
vufgazetesi.com-/ 
 
http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/ 
 
http://www.okyanusum.com/ 
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