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DİNİ - METAFİZİK HÜKÜM’ler ;  
 
ARTIK ANLAŞILMIŞTIR ki, DÜNYADA HER'ŞEY, 
AKIL ve MANTIK'a DAYANAN -> FELSEFE ile ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILIYOR 
ve İNSAN’ların da, PROFESÖR’lerin de ÇOĞU, 
METEFİZİK denen -> AKIL'ÖTESİ etkinliğin varlığına İNANMIYOR.!       
FELSEFECİ madde Âlimleri-Profesörleri, müspet ilimlerde ne kadar 
ilerleseler veya Metafiziği ne kadar inkâr etseler de bir yerden 
sonra işin içinden çıkamadıklarını görmelerine rağmen, inatla, 
kendi MESNETSİZ fikirlerinde yanlışlarında direnmektedirler.! 
Ayrıca, bazı konularda birbirleriyle de – çelişki içindeler ve 
"BİZE ZAMAN VERİLSE, HER'ŞEYİ ÇÖZEBİLİRİZ" diyerek avunuyorlar.! 
 
Gerçek olan Metafizik sistemler, tamamen DİN'e bağlı olduğundan, 
"DİNİN, insanlar için var olduğuna" değil, 
"İnsanların, DİNİ icat ettiğine..!" inanan bazı insanlar ; 
KÂİNÂT'taki akıl almaz olayları hep, Akıl ve Mantıkla çözmeye 
çalışıp - çoğu zaman, ya aşılmaz duvarlara tosluyorlar veya ; 
DİN LÂBİRENTİ’nde yolu-yordamı kaybedip bir bahâne uyduruyorlar. 
 
Buna mukabil METAFİZİK ETGENLİK,  
inançsızlar istese de istemese de, HÜKÜMRANLIĞINI SÜRDÜRÜYOR... 
 
İşte bu hususun özeti - aslı şu ; 
 
KALBİN NÛR'u -> DİN ilimleri’dir. 
AKLIN  NÛR'u -> FEN ilimleri’dir. 
İkisinin biraraya gelmesiyle,  
hakîkat ortaya çıkar, kişi uçacak kanat bulur. 
Sâdece DİN ilimlerinden -> TAASSUP doğacağı gibi, 
Sâdece FEN ilimlerinden -> HİLE ve ŞÜPHE doğar.- Hz.Mirza SAİD.   
         
 
FELSEFE'ye saplanıp kalmış SÛRET-MADDE âlimleri ; 
İster DİN-ister DÜNYA âlimi olsun, her ikisi için,  
Hz.MEVLÂNA'r.a, Mesnevî’de buyurmuş ki : 
-------------------------------------- 
4/549.ve 568.Beyitlerde ; 
Her şeyi 0’GÖRÜR başkası değil. TEMİZ İÇ'ten başka hiçbir şey, 
Cennetin kokusunu alamaz. Ey, TANRI'ya AKLI hedîye götüren.! 
AKIL, orada topraktan da aşağıdır... 
  
Bazı MADDE âlimleri ; 
son noktaya gelmeden uyandıklarında, şunları söylemişler : 
-------------------------------------------------------- 
"EĞER, BİR BİLDİĞİM VARSA, O'DA HİÇ'BİR ŞEY BİLMEDİĞİM’dir." 
"İNSAN’lar DÜNYA’da bir DERYÂ’nın SAHİLİNDE, 
 ÇAKIL TAŞLARIYLA OYNAYAN ÇOCUKLAR GİBİ’dir.." 
Diyenler :  
İNSAN’ın sahip olduğu ilmin, BİR DERYA olan -> DİNİ METAFİZİK 
yanında, çakıl taşı gibi önemsiz olduğunu belirtmişler... 
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METAFİZİK HÜKÜMRANIĞA ait 2-ÖRNEK ; 
--------------------------------- 
BismillâhirRahmânirRahîm.  
            

5/32.âyet ; 
Bir İNSANI DİRİLTEN, BÜTÜN İNSANLARI DİRİLTMİŞ GİBİ’dir, 
Bir İNSANI ÖLDÜREN de BÜTÜN İNSANLARI ÖLDÜRMÜŞ GİBİ’dir.. 
Dini bir hüküm ; 
BAŞKA’larını KURTARMAYA ÇALIŞAN ÂLİM, 
KENDİ’sini KURTARMAYA UĞRAŞAN ÂBİT ve ZÂHİT’ten ÜSTÜN’dür.. 
NOT ; ÂBİT - ZÂHİT -> Kendisini ibâdete - itaate veren kimseler. 

 
GERÇEK HİKÂYE ; Yukarıdaki hükme uygun 1.örnektir. 
------------------------------------------------- 
RUSYA - ÇERNOBİL nükleer faciasından sonra, 
Rusya - dışarıdan yardım istemedi, yaralarını kendi sardı ancak ; 
İLİK NAKLİ gerektiğinden, nihayet USA'daki konunun uzmanı olan, 
Prof.Dr.................. Rusya’ya çağrılır ve 
RUSYA’ya gitmek üzere uçağa binecek olan Prof.Dr'a gazeteciler : 
“Sn.Dr.! Biliyorsunuz ki, boş - gereksiz olarak gidiyorsunuz... 
Bu zahmete değecek mi.?” diye sorduklarında, cevap ibretliktir : 
“BİR KİŞİYİ KURTARABİLİRSEK eğer – Bu YORGUNLUĞA DEĞER...” 
 
2.Örnek de şudur ; 
---------------- 
Ben – Şeyh Bediüzzeman S.NURSÎ’nin - kitaplarını okudum... 
Çünkü, O’zamanın iktidarı, ONU ; "TEHLİKELİ.!" bularak, 
yıllarca hapsetmesine rağmen, “SUÇSUZ” olduğu, 
mahkemeden tescillenerek, kitapları serbest bırakılmıştı... 
KİTAPLARININ - ANA TEMASI ; HAKİKİ İMAN'dır... 
Kitabının birinde, HAPİSTEYKEN, ÇOĞU KEZ İNTİHARI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ.! 
ancak Kitaplar yazarak – bu sayede - bir kişiyi bile uyandırıp, 
hakîki imâna ulaştırabilirse, çekilen sıkıntılara değer.! 
ümidiyle - intihar etmekten hep vazgeçtiğini - yazmış... 
 
Yukarıdaki Hıristiyan başka yoldan - bu başka yoldan hizmette.. 
İNSANLIĞI mahvedenler ise bambaşka yolda ve kanıt 74.sayfada-> 

----------*****----------   
METAFİZİK İLÂHİ HÜKÜMRANIĞA ait Somut örnek - büyük olay :  
TİTANİK FACİASI'dır ; Bak-> 18/23.24.âyetlere... 
"Titanik" isimli gemi, yapıldığı zaman ; 
Geminin büyüklüğünü - sağlamlığını gören TÜM İNSANLAR : 
"BU GEMİ ASLA BATMAZ.!" demiş, O'zamandaki dünyâ'perestler de  
İlâhî kudretin - metafizik hükümranlığını göremediklerinden, 
Bütün servetleri ile göçmek için, Gemiye binmişler ve sonunda, 
İLÂHİ KUDRET, Geminin Kaptanlarını gaflete daldırınca, 
Kaptanlara yapılan bütün ikazlar da boşa çıkmış ve  
ASLA BATMAZ.! denen gemiyi, daha İLK SEFERİNDE BATIRMIŞ.! 
Böyle işlerde İlâhi kudretin hükmünü çoğunluk göremiyor.? 
Eğer siz de ALLAH TEALÂ’nın azametini göremiyorsanız – YAZIK.! 

----------*****----------   
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METAFİZİK, acılı bir başka ÖRNEK şu ; 
----------------------------------- 
ALMAN’ları MAHVEDEN -> HİTLER ; 
DÜNYA’ya HÂKİM olmak için, çeşitli yollara başvurmaktaydı.. 
Bu yollardan en uzun olanı : 
* KALİTELİ - ÜSTÜN bir NESİL YETİŞTİRMEK'ti.!? 
Bir taraftan kısa vadeli işlerden olan – CEBREN hâkimiyet için, 
Savaşarak -> memleketleri istilâlara devam ediyor... 
Diğer taraftan, istikbâl için, ÜSTÜN IRK yaratmaya çabalıyordu.! 
Bu sebeple memleketindeki AKILLI-YAKIŞIKLI-GÜÇLÜ DELİKANLILAR'la 
AKILLI-GÜZEL-BECERİKLİ-SAĞLIKLI GENÇ'KIZLARI, İNSAN HARA'LARINDA 
ÇİFTLEŞTİREREK - fiziksel yolla bu işi başarabileceğini sanıyor.! 
İlâhî kudretin - metafizik hükümranlığını, hiç hesap etmiyor du.! 
Neticede, HİTLER'in düşündüğünün tam tersi olmuş ve ; 
mükemmel olması beklenen - doğan çocuklar tamamen ; 
GERİ ZEKALI-HASTALIKLI v.s KUSURLU OLMUŞ.! Bir hayret örneğidir. 
Bu nesil – Almanya’da yıllarca ; Üzüntü ve alay konusu da olmuş, 
DUMKOPF -> Aptal kafalılar olarak yaşamış ve tarihe geçmiş... 
 

Bu hususlarda  ;   
DÎNİ METAFİZİĞE GİRİŞ -> HAYRET’le başlıyor ve  
ilerleme adımları şunlar ; 
HAŞYET -> GAYRET -> HALVET ve UZLET -> VAHDET ve SELÂMET... 
(Korku)....(Çalışmak)...(Halktan uzaklaşmak)..(Tek Tanrı)-(Kurtuluş)... 
DÎNİ METAFZİKTEN UZAKLAŞMAK -> GAFLET’le başlıyor ve 
gerileme adımları şunlar ; DALÂLET-> Sapıklık ve ZULMET...  
 

İŞTE, BUNLARI AKIL EDEMEYENLERE, ALLAH TEALÂ - SORUYOR ; 
-------------------------------- Bak-> Diğer sorular 7.Sayfada. 
2/77......ONLARIN gizlediklerini ve açığa vurduklarını da, 
          ALLAH'ın bildiğini, onlar bilmiyorlar mı.? 
2/106.107.ALLAH'ın gücünün her şeye yettiğini bilmiyor’musunuz.? 
          Göklerin ve Yerin Hükümdarı KİM’dir bilmiyor’musunuz.? 
7/170.ÂHİRET yurdu, sakınanlara hayırlıdır. Aklınız ermiyor mu.? 
10/31.Ey MUHAMMED.! Onlara de ki:  
     “GÖKTEN ve YERDEN SİZE RIZIK VEREN KİMDİR.?   
10/60.ALLAH’a iftira uyduran kimeler Kıyâmet gününü ne sanıyor.?  
13/33.Yoksa sizler, YERYÜZÜNDE BİLMEDİĞİ BİR ŞEYİ,  
                    ALLAH’a HABER Mİ VERİYORSUNUZ.? 
30/9..ONLAR –> yeryüzünde gezip - dolaşıp da, öncekilerin 
      âkıbetlerine, sonları ne olmuş – hiç bakmazlar mı.? 
41/15.ONLAR ALLAH’ın,  
      kıyaslanamaz KUDRETTE olduğunu - hiç düşünmediler mi.? 
43/32.Yoksa Rabbinin Rahmetini-nimetini onlar mı paylaştırıyor.? 
46/35.Yoldan çıkmış SAPIKLARDAN başkası mı helâk ve yok edilir.? 
53/24.Yoksa, HER UMDUĞU, ARZULADIĞI ŞEY İNSANIN MI OLACAK.?          
75/36.İNSANOĞLU, KENDİSİNİN BAŞI BOŞ BIRAKILDIĞINI MI SANIYOR.? 
 
Şimdiki NESİL ise, bütün bunları es-geçiyor ve insanların çoğu 
kendilerini akıllı sanıyor, tabii ki aldanıyor... 

----------*****----------         
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SON HABER –> GAZETE’lerden, 5-6.Nisan.2006. 
ÂHİRZAMANIN EN ACI, EN AĞIR GERÇEĞİ.! 
TÜRK MİLLETİNE “ERMENİ SOYKIRIMI” İFTİRASI ATAN, 
GERÇEK SOYKIRIMCILARA AİT APAÇIK BİR KANIT-DELİL ŞU ;  
 

DÜNYA NASIL KURTULUR.? 
TÜM DÜNYADA İNSANLARIN %90 FAZLALIĞINI -> YOK EDEREK, 
ÂLİMLER DÜNYAYI KURTARACAKLARMIŞ.! işte kanıtı ; 
İşte, âhir zamanın HİTLER’i olan -> PROF.ERİC FORREST, 
HİTLER’i aratacak bir soykırımcı ve bu konuda en büyük temsilci 
bu insafsız, bu faşist sahtekârı, 400 ilim adamı dinlemiş.? 
ve bundan daha kötüsü asla olamaz, AÇIKLAMA AŞAĞIDA... 
 
DÜNYA NASIL KURTULUR’MUŞ.!? 
ABD TEKSAS AKADEMİSİ, 2006 – YILIN EN ÖNEMLİ BİLİM ADAMI, 
EKOLOJİ UZMANI – PROF.ERİC FORREST – şunları söylemiş : 
----------------------------------------------------- 
Küresel ısınma + Buzulların erimesi + Aşırı kirlenme + 
Bitki ve Hayvan nesillerinin tükenmesi + İnsanların çoğalması, 
gibi sebeplerle, 
DÜNYA GEZEGENİNİN – GİDEREK YOK OLDUĞU apaçık ortadadır... 
Bunun önlenmesi için ; 
İNSAN IRKI’nın ve DÜNYA’nın KURTARILMASI için TEK YOL varmış  
ve seçkin 400 İLİM ADAMINA anlatmış ve şu sözleri söylemiş : 
---------------------------------------------------------- 
“ŞU AN SİZE anlatacaklarıma, aslında hiç de hazır değilsiniz. 
Fakat ben size kanıtlanmış gerçeklerden bahsedeceğim.! 
İNSAN’OĞLUNUN DOĞADAKİ TÜM TÜR’lerden ÜSTÜN OLDUĞU – şeklindeki 
teori SAÇMALIK’tır. Geri dönüşü olmayan bir yola girdik ve bunu 
engellemenin tek yolu, PROBLEMİN KAYNAĞINI ORTADAN KALDIRMAKTIR. 
6.5 milyar’lık insanlık nüfusunun %10’u bu dünyaya yeter.! 
Geriye kala 6’MİLYAR KİŞİYİ,  
çok etkin bir şekilde yeryüzünden SİLMEMİZ gerekiyor.! 
 
AIDS virüsü gibi etkinliğini zamanla gösteren virüsleri değil, 
birkaç gün içinde öldüren EBOLE virüsünü kullanabiliriz... 
Bu virüsü, uçaklarla ülkelerin üzerine püskürtürsek, 
DÜNYAYI KURTARIRIZ.................................. demiş.! 
 
ve Böylece kanıtlanmış oluyor ki ; 

PROFESÖRLÜK -> ARTIK İŞPORTAYA DÜŞMÜŞ.. 

 
PROFESÖR = FİZİK ve METAFİZİK gerçeklerin genel sistemini bilen  
           bir ilim dalında da çok ileri seviyede olan kimsedir. 
 
Eğer bu ünvanı taşıyan sahtekâr–seviyesiz kimseler çoğunlukta ise  
ŞU 2-PROFESÖRÜ KIYASLAYIN ; 
A.BİR TEK İNSANI KURTARMAK için ÇERNOBİL’e KOŞAN KİMSE-> İNSAN.. 
B.6.MİLYAR İNSANI KATLETMEYİ PLÂNLAYAN PROFESÖRLER ----> ŞEYTAN. 
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ALÂMET’ler ;  
Alâmetler, sebepler neticesinin göstergeleridir ve 
Kitapta bulunan bütün belgelerde, KIYÂMETİN SEBEPLERİ var... 
İşte bu sebeplerin haddi aşmasının sonucu  -> KIYÂMET’tir...  
Yukarıdaki örnek olaylarda ; 
O’da insan – bu’da insan, fakat aradaki fark muazzam.! 
Birisi BİR İNSANI KURTARMAYA ÇABA GÖSRETİYOR, 
Diğerleri, İNSAN NESLİNİ YOK ETMEYE UĞRAŞIYOR.! 
Çünkü – âdetâ biri MELEK – diğerleri ŞEYTAN ve  
ŞEYTAN -> BÜTÜN İNSANLARI CEHENNEME SÜRÜKLEMEYE YEMİN ETMİŞ... 
Böylece,  İNSAN ŞEYTANLARININ ÇOĞALMASI ile, 
DÜNYA’nın yaşanmaz bir hâle geleceği anlaşılıyor ve sonucunda ; 
BismillâhirRahmânirRahîm.             

46/20. 
ATEŞE atılacakları gün kâfirlere denir ki : “DÜNYA HAYATINIZDA 
SAHİP OLDUĞUNUZ HER GÜZEL ŞEYİ YOK BAHASINA HARCADINIZ ve ZEVK 
SAFÂ ile YOK ETTİNİZ.! YERYÜZÜNDE HAKSIZ YERE GURUR KİBİR ile 
BÜYÜKLÜK TASLAMANIZ ve DOĞRU YOLDAN ÇIKMANIZ SEBEBİYLE, BU GÜN 
YAPTIKLARINIZIN KARŞILIĞI OLAN ALÇALTICI AZABA UĞRAYACAKSINIZ” 
47/18.âyet ; 
KÂFİRLER ; KIYÂMET gününün kendilerine ANSIZIN gelmesini mi 
bekliyorlar.? Hiç şüphe yok ki onun ALÂMETLERİ belirmiştir. 
Kendilerine gelip çatınca, ibret-öğüt almaları neye yarar.? 
54/1->3. 
KIYÂMET YAKLAŞTI ve AY YARILDI.! Onlar, bir mûcize gördükleri 
zaman hemen yüz çevirirler ve “BU İŞ SÜRÜP-GELEN BİR BÜYÜ’dür” 
derler ve kendi heveslerine uyup mûcizeyi yalanlarlar...  
Halbuki HER İŞİN BİR SONU VAR’dır... 

 
KIYÂMET’in KÜÇÜK ALÂMET’leri  : (Envâr-ül âşıkîn - S:459.) 
---------------------------- 
RESÛL-Ü EKREM'sav, özet olarak şunları buyurmuştur :            
--------------------------------------------------                  
* İLİM'in ortadan kalkıp, cehâletin halkı kaplaması,                 
* ZİNÂ ve LİVÂTA’nın artması,                                      
* İÇKİ ve KUMAR’ın çoğalması,                                      
* KADIN’ların çoğalıp – ERKEK’lerin azalması...                        
                                                                      
ŞU’6-ŞEY meydana gelmeden - Kıyâmet kopmaz :                     
------------------------------------------ 
1.VEBÂ (Aids) - ölüm hastalığıdır.                              
2.BEYT’ÜL MAKDİS’in açılması,       (Kutsal evin açılması.!)                                 
3.ÖLÜM VAK’a-larının her yerde çoğalması  (Katil ve intihar)    
4.MAL ve SERVET’in artması,     (Kanaatsızlık - doyumsuzluk)        
5.ARAP'da – FİTNE’lerin çoğalması...          (TERÖR-İRTİCÂ)                      
6.MÜSLÜMAN’ların cihân-ı FETHİ ile pek-çok ülke elde edilecek,                 
  SARI IRK ile sulh olacak fakat, sarı-ırk sözünde durmayıp,    
  Müslümanlara saldıracak.!                                     
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KIYÂMET’e ait, 
ANA SEBEP ve ALÂMET – ÖZET’leri ;  

 

A.MADDİ OLANLARIN ANA BAŞLIKLARI ; 
  ------------------------------ 
1.İNSANLIK ÂLEMİNİN BOZULMASI ; 
a.İnsanın maddi yapısına, çeşitli müdahaleler... 
  TÜP bebek, SPERM nakli gibi v.s işler, sanal annelikler ve  
  GEN’ler üzerinde oynamalar gibi v.s işler... 
b.Hormonlu gıdalarla, bedeni bozulmalar – OBEZİTE v.s.. 
c.MODA ile İnsan tiplerinin saptırılması – İMAJ değiştirme...  
 

2.HAYVANLAR ÂLEMİNİN BOZULMASI ; 
a.Hayvanların maddi yapısına, çeşitli müdahaleler, 
  Klonlama gibi v.s GEN’ler üzerinde oynamalar. 
b.Bitki örtüsünün, Hayvanlar âlemine yetersiz hale gelmesi, 
c.Karaların ve denizlerin – her çeşit yetersiz hale gelmesiyle 
  Hayvanlar âlemindeki bozulmalar – toplu intiharlar... 
 

3.DOĞA - TABİAT ÂLEMİNİN BOZULMASI ;  
a.Yer altı kaynaklarının bozulması veya tükenmesi, 
b.Yer üstü kaynaklarının bozulması veya tükenmesi, 
 
4.GÖKLER ÂLEMİNİN BOZULMASI ; 
a.7’adet gökler âleminin bozulması, 
b.Güneşten gelen ışınların tehlikeli etkileri, 
c.Sanal uydularla, uzay çöplüğü yaratılması.. 
d.Telsiz RADYO-TV-TELEFON yayınları ile Elektronik kirlenme,  
 

B.MÂNEVİ OLANLARIN ANA BAŞLIKLARI ; 
  ------------------------------- 
1.DİNİ HUSUSLAR, 
a.Dünya, Doğum – Yaşama - Ölüm gibi İlâhi hükme tâbidir... 
b.ALLAH KORKUSU’nun yok olması ile, AHLÂKIN bozulması, 
c.Mânânın bozulmaya veya kirlenmeye tahammülü yoktur... 
d.BİD’AT-lerin çoğalması... (DİNE aykırı işler) 
 
2.İLMİ HUSUSLAR,   
a.Fiziki ilimlerde ilerlemeler, yaşamın anlamını bozuyor ve 
  Zaman hızlanıyor – İnsanlar Robot’laşıyor... 
b.Metafizik ilimlerdeki gerilemeler insanları hayvanlaştırıyor 
  İnsanın anlamını yok ediyor... 
 
3.ADALETİN ve EMÂNETİN bozulması... 
a.Dünya nimetlerinden azami istifade için, her yolun açılması. 
b.VEFA – SADAKAT - GÜVEN gibi kelimelerin önemini yitirmesi... 
 
4.AHLÂK ve CİDDİYETİN - DİSİPLİNİN bozulması... 
a.Köklü kültürlerdeki erozyon ve korozyon...(Erime – Çürüme) 
b.Haddi aşan serbestlik, 
c.İletişim araçlarının artmasıyla, muhafazakârlığın yıkılması... 
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ALÂMET ; İz – Belirti – Delil - İşâret. 
 
PEYGAMBER’in ve EVLİYÂ’nın ve GERÇEK DİN ÂLİMİ’nin 
ALÂMET’leri şunlar ; 
bu alâmetler -> Cennetin 8’kapısı sayılır ; 
----------------------------------------- 
1.DÜNYALIK ÜCRET - MENFAAT -> İSTEMEMEK - BEKLEMEMEK... 
2.MÛCİZE veya KERÂMET GÖSTERMEK, (Kerâmet = Allah’ı bilmek) 
3.KUR’AN-la ÖĞÜT VERMEK ve HADÎS’leri bilmek, 
4.AZ-ÖZ KONUŞMAK + ÇOK ÇALIŞMAK ve YARDIMSEVER OLMAK, 
5.AZ UYUMAK - ÇOK DÜŞÜNMEK, 
6.AZ YEMEK  - ÇOK YEDİRMEK, 
7.ALÇAK GÖNÜLLÜ OLMAK ve KİMSEDEN BİR ŞEY İSTEMEMEK, 
8.ÇOK SABIRLI OLMAK, AF ve KEREM SAHİBİ OLMAK... 
 

İşte , bütün bu hususların zıddı-tersi olan işler, 
Özet olarak, Kıyâmetin sebep ve alâmetleri sayılır... 
İnsanla -> âlimlere bağlıdır ve 
Âlimlerin bozulmasıyla-> Halk ve Ahlâkın bozulacağı biliniyor. 

 
----------*****----------   

 

ÂHİR ZAMAN = Kıyâmete en yakın zaman, 
Necip Fâzılın bir şiirine benzetilerek şöyle olacakmış ; 
 

 
          KALPLERDEN KAZIDILAR İMÂNIN SIRRINI, 
          HER GÜNÜN BU GÜNDEN BETERDİR YARINI, 
          ACI RÜZGÂRLARA VERMİŞ ki BAĞRINI, 
          MÜSLÜMAN BAYRAĞI YANA-YANA ÇIRPINIR... 
 

 
 

SİLÂH İCAT OLDU -> MERTLİK BOZULDU...  
TV – İCAT OLDU  -> DİN, İMÂN ve AHLÂK BOZULDU... 

 
Artık DİN İŞLERİ-> SİYESETE ve TİCARETE ÂLET EDİLİYOR – yazık.! 
 
 

ÖNCEKİ DİN ADAMLARI ÜCRETİ ->  HAK’dan DİLERLERMİŞ... 
ŞİMDİKİ DİN ADAMLARI da ÜCRETİ HALKTAN İSTİYORLAR.! 
------------------------------------------------- 
İşte örnek belge, 36.Yâsin sûresinin 20.21.âyetleridir ; 
36/20.21.âyetler ; 
Ve ayrıca ; Şehrin öbür ucundan koşarak, onların yanına 
tanıdıkları bir adam gelmiş ve onlara demişti ki : 
"Ey milletim.! Gönderilmiş bu elçilere uyun, SİZDEN HİÇBİR 
ÜCRET İSTEMEYEN ve doğru yolda bulunan-> bu kimselere uyun." 
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KUR’AN-ı KERİM-den bazı alâmetlere-işâretlere dair âyetler ; 
----------------- BismillâhirRahmânirRahîm ---------------           
2/248.âyet ; 
PEYGAMBER’leri ONLARA : 
“O’NUN hükümdarlık ALÂMETİ -> SİZE SANDIĞIN gelmesidir.!  
Sandıkta RAB’binizden gelen gönül rahatlığı ve MÛSÂ ve HÂRUN 
ailesinin bıraktıklarından kalanlar var. ONU MELEK’ler taşır.! 
Eğer inanmışsanız, bunun delili - alâmeti vardır.!” dedi.. 
5/2.  
Ey İNANANLAR.! ALLAH’ın ALÂMET’lerine ve hürmet edilen AY’a ve 
hediye edilen KURBAN’a – adak olduğu belli olması için boynuna 
gerdanlık takılan KURBANLIK HAYVANLARA – Rablerinin lütuf ve 
rızasını arayıp da KÂBE = BEYT’i HARAM’a GELEN KİMSELERE,  
bir tecavüz yapmayın sakın ve bunlara saygıda da kusur etmeyin.  
19/10.âyet ; Bak-> 3/41.âyet gibi. 
ZEKERİYÂ : “RABBİM.! Öyleyse bana bir ALÂMET ver.” deyince, 
ALLAH da : “Senin alâmetin, sıhhatli iken 3’gün 3’gece sürekli 
olarak İNSAN’larla HİÇ KONUŞAMAMAK’tır.!” buyurmuştu... 
19/11.âyet ; 
Bunun üzerine ZEKERİYÂ mâbetten-mescitten çıkarak ; milletine, 
“SABAH-AKŞAM, ALLAH’ı TESBİH - ZİKR EDİN” diye işâret etti..   
23/50.âyet ; 
MERYEM oğlu İSÂ’yı da ve Annesini de kudretimizin bir alâmeti, 
bir işâreti olarak mûcize kıldık ve bunları, pınarı-yiyecekleri 
olan huzurlu elverişli bir tepeye yerleştirmiştik... 
45/5.6.âyetler ; 
Gece ile gündüzün birbiri arkasından gelmesinde ve ALLAH’ın rızık 
vermek için, kuruyup-öldükten sonra yağdırdığı yağmurla dirilip 
yeşeren-canlanan yeryüzünde ve rüzgârları da, değişik yönlerden 
estirmesinde, DÜŞÜNEBİLENLER için nice ibretli-alâmetler vardır.! 
Ey MUHAMMED.! İşte bunlar, ALLAH’ın varlığının alâmetleridir... 
BİZ bunları SANA, gerçek olarak bildiriyoruz. Artık onlar,  
ALLAH’ın bu âyetlerinden sonra, hangi söze inanacaklar.?  
47/18.âyet ;  
ONLAR, 
Kıyâmet gününün, kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar.? 
Hiç şüphe yok ki KIYÂMET’in ALÂMET’leri belirmiştir.! 
Kendilerine gelip-çatınca ibret almaları neye yarar.? 

51/37.âyet ; 
ve orada can yakıcı azaptan korkanlar için bir işâret bıraktık. 

 
NOT ; İNSAN’ların, Turistlerin, TARİHİ HARABELERİ gezmeleri ve görmeleri, 
ALLAH TEALÂ’nın gazabına uğramış milletlerin âkıbetinden başka bir şey değil. 
Maalesef insanların çoğu, bu ilâhi işâretleri TABİİ OLAYLAR sanıyor-aldanıyor. 
 
53/57->62.âyetler ; 
KIYÂMET, yaklaştıkça - yaklaşmıştır. Onu, ALLAH'tan başka, 
ortaya koyacak yoktur. Gülüyorsunuz. Ağlamıyorsunuz.!  
Ve Habersiz OYALANMAK’tasınız.! 
Artık, SECDEYE VARIN. ALLAH'a KUL'luk EDİN... 
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GIRNATA 14.yüzyıl - Yusûf Ebû'l HALLÂC KİTABESİ ; 
----------------------------------------------- 
DÜNYA HAYATI, ŞU 4-ŞEY ÜZERİNE DAYANIP DURUR ; 
1.Hikmet sâhiplerinin taşıdığı.. İLİM, 
2.Yetkili kimselerin göstereceği ADALET, 
3.İyi ve Sâlih kimselerin....... DUA'sı ve 
4.YİĞİT'lerin. . . . . . . . . . CESARETİ.... 

İşte, bu hususlar da alâmet olarak eski âlimlerce belirlenmiş  
ve Âhir zaman insanı, bunlara hiç önem vermeyerek, 
hem kendisine – hem de dünyaya yazık etmektedir... 
Bunun ana sebebi ;  
İnsanların-> ÖLÜMÜN ÖTESİ olan ÂHİRETİ önemsememeleri’dir... 
Bunun sonucu olarak, Dünyada ve âhirette ceza çekiliyor.! 
6/32.âyet: (ve 29/64.âyet) 
DÜNYA hayatı, ancak bir oyun, bir oyalanma’dan ibaret’tir. 
Ve ÂHİRET yurdu ise, sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. 
Ve hâlâ Aklınız bunu almayacak, Aklınız buna ermeyecek mi.? 
6/44.âyet ; 
Söylediğimiz emirleri ve verilen öğütleri unuttukları zaman ; 
Onlara, EĞLENCELİ her şeyin kapısını açtık ve kendilerine  
verilen bu şeyler yüzünden ferahlayıp - şımardıkları zaman ; 
onları ansızın yakaladık, mahvettik de umutsuz kalıverdiler.! 
8/67.âyet ; 
Hiçbir PEYGAMBER – yeryüzünde, kâfirlere galip gelip, onları 
kahretmedikçe, ESİR ALMAMIŞ’tır. SİZLER, GEÇİCİ DÜNYA MALI 
İSTİYORSUNUZ – HALBUKİ ALLAH, ÂHİRETİ KAZANMANIZI İSTİYOR... 
ALLAH çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir... 
 
ALÂMET’ler için bazı ÖRNEK’ler ; 
------------------------------ 
1.Sıhhatli KALBİN alâmeti NE'dir. . . . . .? 
* DÜNYA KEDER’lerinden yana RAHAT olmaktır.! 
2.MÜRİD'in alâmeti NE'dir.?  KUL’larla UĞRAŞMAMAK’tır... 
 (MÜRİD -> DİN ve insanlık yoluna giren kimse) 
3.MÛSÂ'a.s. - bir münâcatında buyurmuş ki : 
* Yâ RABB.! SEN SEMÂ'dasın, BİZ arz'dayız. 
SENİN gazâbını, HOŞNUD'luğundan ayıran ALÂMET NE'dir.?" 
HAKK'Sübhânehû ve Tealâ VAHY'etti ki :  
------------------------------------ 
* İNSAN’ların BAŞINA HAYIRLI ÖNDER’ler GETİRDİĞİM ZAMAN BU,              
HOŞNUT'luğumun alâmetidir, ŞERLİ KİMSELERİ GETİRDİĞİM ZAMAN,                          
bu da GAZÂBIMIN alâmetidir." . . . . . . .  Rûh-ul-beyân 1/316. 
  
BOSTAN ve GÜLİSTAN kitaplarının yazarı olan, 
İRAN’lı şeyh Sâdi ŞİRAZİ - Bu hususta buyurmuş ki : 
------------------------------------------------- 
* ALLAH, bir KAVME ACIDIĞI ZAMAN ; 
ONLARIN BAŞINA ŞEFKATLİ bir PADİŞAH GETİRİR. 
Fakat, ÂLEMİ VİRAN ETMEK İSTERSE ; 
SALTANATI bir ZÂLİMİN PENÇESİNE TESLİM EDER." 
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MADDİ ve MÂNEVİ ALÂMET’lerin ANA UNSURLARI, 
BAZI KIYÂMET ALÂMET’leri ve AÇIKLAMA’lar ; 
 

N E S İ L’ l e r   T Ü K E N E C E K.  

 
Burada da yine – 2’durum söz konusudur ; 
---------------------------------------- 
1.MADDİ olanlar –> DOĞA’ya TÂBİ ve BAĞIMLI.. 
  Tabiattaki – canlı türleri – zamanla yok olacak ve 
  EKOLOJİK DÜZEN BOZULACAK.. – süreç çoktaaaan başlamış.! 
A.Doğal yaşamın bütünlüğünü ve ekolojik dengesini sağlayan, 
  maddi yaratıklar, zaman içerisinde yok olup gidecek ve 
  ilim-bilim bu sürecin çok önceden başladığını bildiriyor... 
B.ÖRNEK, büyük alâmetlerin içinde vahşi hayvanlar hakkında bir  
  bilgi verilmiş ve asrımızda birçok devletler, doğal yaşamdaki   
  pek çok VAHŞİ HAYVANI, NESLİ TÜKENMEMESİ İÇİN KORUMAKTA ve 
C.Kıyâmetin kopacağını hisseden hayvanlar, bir araya gelecek ; 
 

  81/1->6.âyetler ; 
  GÜNEŞ dürülüp-ışığı kalmadığı zaman, YILDIZLAR döküldüğü  
  zaman - DAĞLAR, yerinden söküldüğü zaman – GEBE DEVELER  
  başı-boş bırakıldığı zaman, VAHŞİ HAYVANLAR, biraraya  
  toplandığı zaman ve DENİZLER, kaynayıp-kabardığı zaman... 

 
2.MÂNEVÎ olanlar -> Metafizik bozulma’dır.  
  Mânâ = DİN + İLİM + ADALET + AHLÂK. Bozuluyor. 
 
MÂNÂ’ya değer verilmediği için –> bu 4’TEMEL yok oluyor.. 
DİN ;  
Âhir zamanda, tamamen siyasete ve Ticârete âlet ediliyor... 
DİN –> Bilinçli veya bilinçsiz olarak bozulmakta... 
 
BismillâhirRahmânirRahîm.             
 

10/44.âyet ;  
ALLAH, insanlara hiç bir sûrette zulmetmez...  
Fakat İnsanlar, kendilerine zulmederler.. 
2/257.âyet ; 
ALLAH, inananların dostudur ve 
İnananları, karanlıklardan -> ışığa - aydınlıklara çıkarır... 
İnkâr edenlerin ise dostları PUT'lardır ve 
Putlar onları, ışıktan-aydınlıktan -> karanlığa sürüklerler.. 
İşte onlar cehennemliklerdir, orada devamlı kalırlar... 
25/30.âyet ; 
Peygamber (O'gün) der ki :                                        
"EY RABBİM.! ÜMMETİM, GERÇEKTEN BU KUR'AN-ı TERK'ETMİŞTİ...    
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A.ÜZÜM -> ÜZÜME BAKA-BAKA KARARIR atasözüne uygun olarak DİNİN 
  Zaman içerisinde bozulup yok olacağı son Peygamber tarafından 
  bildirildiği gibi hızlı bir şekilde, genel bozulmalar var... 
  FİZİK ilimlerin hızlı artışına zıt olarak METAFİZİK ilimlerin 
  de hızla azalmasıyla – DENGELER BOZULUYOR ve YAŞAM GÜÇLEŞİYOR. 
  İNSANLAR ROBOTLAŞIYOR ve ÜMİTSİZ’lik, BIKKIN’lık HÂKİM OLUYOR. 
  Bunun etkisi ; ilimden ve teknik ve teknolojiden kaçarak, 
  şehirler den uzaklaşıp Kırlara – Köylere - Sessiz yerlere her  
  fırsatta kaçmakla – bir süre kurtulma çabaları gözleniyor... 
B.MÂNEVİ açıdan değerli şeylerin, zaman içerisinde yok olması, 
  Materyalist = MADDEYE TAPAN AKIMIN HÂKİMİYETİ – demektir ve 
  Materyalist demek = PUT’larla DOLU BİR DÜNYA, demektir ki, 
  PUT’ların – insanlığı AYDINLIKTAN -> KARANLIĞA SÜRÜKLEYECEĞİ, 
  Yukarıdaki âyetlerde bildirilmiş ve 
  Pek tabii – asrın PUT’ları – önceki putlardan farklıdır...     
C.İNSAN’ların Mânevi işlerinin bozmaları zaman içinde artıyor ; 

 HADİS’i Şerif ; 
 İNSAN’lar bir BİD’AT ÇIKARDIKLARI ZAMAN, 
 ALLAH da, BUNA MUKABİL -> Bir SÜNNETİ YOK EDER...  

  Bu durum, KISÂS-ı İLÂHİ olarak yorumlanabilir ve 
  İnsanların bir kötü sözü-işi bir hayırlı şeyi de, 
  yok ettiği için, insanlar çift-çift zarar görmektedir... 
  BİD’AT-> ALLAH TEALÂ’ının beğenmediği söz ve işlerdir ve 
           İnsanlık âlemine tamamen zararlı şeyleri oluşturuyor. 
  SÜNNET-> ALLAH TEALÂ’ının beğendiği söz ve işlerdir yani ; 
           Hz.MUHAMMED’in sav, sözleri-işleri ve tavsiyeleridir  
           ve insanlık âlemine tamamen faydalı şeylerdir... 
d.İşte bu hususta, BİD’AT olanların başında sayılan ve 
  VEFÂ...-> Yerine ALÇAKLIK,  DOSTLUK-> Yerine DÜŞMANLIK, 
  GÜVEN..-> Yerine NANKÖRLÜK, EMÂNET.-> Yerine HİYÂNET, 
  ADALET.-> Yerine ZULÜM,     CESARET-> Yerine KORKAKLIK, 
  BEREKET-> Yerine TELEFÂT,   BİRLİK -> Yerine PARÇALANMAK, 
  SAVAŞ..-> Yerine SAVAŞMA-SEVİŞ gibi sapık duygular var... 
e.DİN’de değişme yok fakat İnsanlar dinlerini bölük-pörçük etmiş 
BismillâhirRahmânirRahîm.             

30/30. 
Ey MUHAMMED.! Artık sen, ihlâslı-kararlı olarak Hakka-gerçeğe,  
ALLAH’ın, İNSANLARA YARATILIŞTA VERDİĞİ DİN’e kesin olarak dön 
Zirâ – ALLAH’ın yaratışında bir değişme yoktur... 
İşte – en doğru din budur. Fakat, İNSAN’ların ÇOĞU BİLMİYOR.! 
42/13. 
ALLAH : “DİNE bağlanın ve dinde ihtilâfa - ayrılığa düşmeyin”  
diyerek, NÛH’a EMRETTİĞİ-BUYURDUĞU ŞEYLERİ, DİN OLARAK SİZE de  
EMRETMİŞ-BUYURMUŞTUR. Ey MUHAMMED.! SANA VAHY’ettiğimiz gibi, 
İBRÂHİM’e, MÛSÂ’ya ve İSÂ’ya da vahyettik. Fakat Putperestleri 
inanmaya çağırdığınız şeyler, onlara pek büyük ve zor geliyor. 
ALLAH, dilediği kimseyi kendisine seçer ve KİM ALLAH’a doğru 
yönelir dönerse, ALLAH onu doğru yola eriştirir.. 
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ADALET ve EMÂNET – ÇOK ÖNEMLİ HUSUSLAR’dır... 

 

* ÜLKE’ler KILIÇLA ALINIR.. 
  FAKAT, ancak ADALETLE ELDE TUTULABİLİR..  demişler ve 
* ADALET, MÜLKÜN TEMELİ’dir..  demişler... 
 

4/58.59.âyetler ; 
Muhakkak ki ALLAH size EMÂNETİNİZİ EHLİNE TESLİM ETMENİZİ ve 
insanlara hükmettiğiniz zaman ADALETLE HÜKMETMENİZİ emrediyor. 
Şüphe yok ki ALLAH, size ne güzel öğüt veriyor.  
Şüphe yok ki ALLAH, her şeyi işitir ve görür... 
Ey inananlar.! ALLAH’a ve PEYGAMBER’e ve İÇİNİZDEN de SİZE 
EMREDECEKLERE İTAAT EDİN.(ULÜL EMR.) Eğer ; ALLAH’a ve ÂHİRET  
gününe inanmışsanız bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz zaman 
ALLAH’a ve PEYGAMBER’e müracaat edin. Eğer bilirseniz ; böyle 
davranmak sizin için hem hayırlıdır, hem de sonu pek güzeldir. 

 
NOT; HADİS’i Şerîf’e göre “İŞİN EHLİNDEN GAYRİ KİMSELERE VERİLMESİ.! 
KIYÂMET ALÂMETİ’dir ki - zamanımız böyle ADALETSİZ İŞLERLE dolup taşmakta. 
ULÜL ERM -> DİN veya DEVLET YETKİLİ’sinin EMİRLERİNE UYMAK anlamında ve 
Ulül emre uymamanın tek şartı ; DİNİ HÜKÜMLER dışındaki emirlere uyulmaz..  
YALANCI + GÜVENSİZ MÜNÂFIKLARA da uyulmaz ; Bak-> 29/8. ve 33/48.âyetlere. 
 
ADALETSİZ YAŞAM ; 
-------------------- 
“ASRIN KANUNLARI ; BÜYÜK SİNEKLERİN DELİP GEÇTİĞİ ve 
 KÜÇÜK SİNEKLERİN de TAKILIP KALDIĞI – ÖRÜMCEK AĞI GİBİ’dir.” 
Diyen BALZAK, âhir zaman adaletini ne güzel tarif etmiş.  
Artık, 
* İLÂHİ KANUN ve KURALLARA HİÇBİR ÖNEM VERİLMİYOR,  
  ve insani KANUNLAR ; 
* Çok çeşitlenmiş + Çoğalmış + İçinden çıkılmaz bir hâl almış. 
* ADALET de çok gecikmektedir ve ORMAN KANUNLARI hortlamış.. 
* KANUNLAR, ancak zayıflara uygulanıyor.. 
* Büyükler ve zenginler, NÜFUZLA ve NAKİTLE kurtuluyor.. 
* Hırsızlar ve Hortumcular ve Zâlimler de bir yolunu buluyor.. 
 

YAŞAM FARKLARI ARASINDAKİ UÇURUM bir alâmettir, 
---------------------------------------------- 
* AZINLIK olan ZENGİN’lerle ÇOĞUNLUK FAKİR’ler arasındaki FARK. 
Gezmeye-eğlenmeye sarf edilen büyük rakamlarla günlük geçimini 
bile temin edemeyen kitleler arasındaki UÇURUM’lar var... 
* Tatil köylerinde CENNETTE gibi yaşayan azınlık.. 
Ve Şehre bile gitmeye para bulamayan çoğunluk... 
* İŞSİZLİK + SAHİPSİZLİK + ADALETSİZLİK gibi, cemiyeti mahveden 
konuların derin çıkmazlara sokulması neticesinde, 
ÜMİTSİZ’liğin YAYGINLAŞMASI ve bu sebeple , 
İNTİHAR’lar AİLE BOYU olarak TOPYEKÛN HÂLE GELMEKTE ve 
Toplu İntihar olayları, HAYVAN’lar âleminde bile görülüyor.! 
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İNSAN’ların SÖMÜRÜLME’leri ve GÖÇ’ler ;  
------------------------------------------------- 
1.İNSAN’ların KENDİ DEVLET’leri içinde SÖMÜRÜLMESİ ; 
  HORTUMCU’ların ;  
a.Önce kendi DEVLET’lerini sömürmeleri.. 
  Bankaların içini boşaltmak, 
  Devletin gelir getiren mülkünün satılması, 
  Hayâli işlerle vergi iadeleri v.s şekillerde, 
b.Devlet bitince, Halkın her çeşit yoldan sömürülmesi ; 
  ZARURİ İHTİYAÇ YOLLARI olan ;  
  ENERJİ + PETROL + SU + EMLÂK + VERGİ + KREDİ + ZAM v.s.   
  Yollarla – insanlardan bütün gelirleri alınıyor... 
c.İFLÂS ETMİŞ BİR NESİL yaratılıyor, 
  hattâ, doğmamış çocuklar bile borçlandırılıyor.! 
 

2.MİLLET’lerin – Başka MİLLET’ler tarafından SÖMÜRÜLMESİ,  
  Eski mesleklerden ve çeşitli dalları - kolları var... 
A.En acımasız konusu, önceki KÖLE ve İNSAN TİCARETİYDİ... 
* Âhir zamanda da, kimsesizlerin SAĞLAM ORGANLARI alınıyor. 
B.Tabii kaynaklarının, yok bahasına ele geçirilmesi, 
C.Yüksek teknik-Teknolojinin veya askeri malzemelerin, 
  yüksek fiyatlarla satılması, 
D.Devlet başkanlarına veya Hükümetlere her çeşit, 
  RÜŞVET – GARANTİ - GÜVEN verilerek,  
* Gümrük kapılarının açılması,  
* Ekonominin yanlış yönlendirilmesi, çarkların bozulması v.s. 
 

GÖÇ’ler ve MÜLTECİLİK, Asrın bir çeşit KÖLE’liğidir. 
1.ÜLKE içindeki GÖÇ’ler ; KÖYLÜ’lerin -> ŞEHİR’lere GÖÇMESİ. 
* Önceleri, Nüfusun çoğalması ile veya Zenginleşme veya  
  Seyahat-Askerlik gibi sebeplerle küçük yerleşim bölgelerinden  
  büyük bölgelere göçler yapılıyordu.. 
* Sonraları, Toprağa bağımlı olan köylünün, toprağının yetersiz  
  hale gelmesiyle göçler devam etmiş ve devam etmektedir.. 
* İŞSİZLİK, AÇLIK gibi sebeplerin doğurduğu TERÖR huzursuzluğu  
  gibi mecburiyetlerle, mülteciler kitlesel hâle gelmiştir... 
* Değişik sebeplerle, kitlesel göçler katlanarak artmaktadır ve 
  bu göçler artık – milletlerin içindeki dengeyi bozuyor ve 
* Geri dönüş teşvikleri bile, etkin bir çözüm sağlayamıyor... 
2.ÜLKE’lerini TERK EDEREK GÖÇMEK veya ÜLKEDEN KAÇMAK... 
* Önceleri, UCUZ İŞ GÜCÜ sağlamak gayesiyle, 
  AFRİKA gibi gelişmemiş ülkelerden İNSAN TİCARETİ yapılmış, 
* Sonraları, gelişmemiş ülkelerden kaçan insanlara, 
  Gelişmiş ülkeler, GÖÇMEN VATANDAŞLIĞI izni vermiş... 
* Bu âhirzamanda, KİTLESEL GÖÇ’ler katlanarak artmaktadır ve 
  ne yazık ki artık, bu göçmenler İNSANLIK DIŞI muamelelerle, 
  ya GÖÇ esnasındaki bir kaza-belâ ile telef oluyor veya 
  İNSAN KAÇAKÇILARI tarafından bütün paraları çalınıyor veya 
  GÖÇMEN KAMPLARI’nda -> İnsanlık dışı yaşama mahkûm ediliyor.!   
* ESKİ KÖLE’ler zorla avlanırmış şimdikiler ayağı ile geliyor.! 
3.DÜNYA YARDIM kuruluşları da-> artık bunlara çözüm bulamıyor.! 
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İLİM–> İNSAN’lara EKMEK SU gibi İHTİYAÇ’tır. 
Fakat, şu âhir zamanda bozulmakta ve 
bu husus için, değişik bölümlerde bilgi var. 
--------------------------------------------------------- 
Hz.İbn’i MES’ÛD,r.a. buyurmuş ki : 
-------------------------------- 
Öyle bir zaman gelecek ki ;  
İNSAN’larda SAMİMİYET-> İHLÂS KALMAYACAK ve  
OKUTAN da, OKUYAN da -> İLİM’den FAYDA GÖRMEYECEK ve  
ÂLİM’lerin KALP’leri -> TUZLU - ÇORAK YER gibi OLACAK’tır.! 
Yağan YAĞMUR damlalarının böyle bir yere FAYDA vermeyeceği gibi 
ÂLİM’lerin GÖNLÜ’nde de, İLİM damlaları bir ZEVK uyandırmayacak. 
Bu da ÂLİM’lerin GÖNÜL’lerinin-> DÜNYA SEVGİSİ’ne meylettiği ve 
DÜNYA’yı -> ÂHİRET ÜZERİNE TERCİH ettikleri zamandır.. 
İşte bu zamanda ALLAH TEALÂ Hazretleri-> HİKMET’in kaynaklarını 
ONLARA kapatır ve GÖNÜL’lerinden-> HİDÂYET IŞIK’larını SÖNDÜRÜR. 
O’zamanın ÂLİM’leri ile görüştüğün takdirde onlar,  
* DİL’leri ile -> ALLAH’tan KORKTUK’larını.! ifade ederler, 
fakat, İŞ’lerinde de-> FENA’lıklar görülür.!  
O’günlerde DİL’ler-> ZENGİN – Fakat GÖNÜL’ler-> FAKİR’dir.! 
Sadece kendisi İBÂDET’e lâyık olan ALLAH TEALÂ Hazretlerine, 
YEMİN ederim ki bunun sebebi, OKUTAN’ların da OKUYAN’ların da 
GÂYE’lerinin, EMEL’lerinin -> ALLAH RIZASI, OLMAMASI’dır. 
NOT ; İNSAN’ların her GAYE ve EMELİ DÜNYA MENFAATİ olacakmış..! 
                   ----------*****---------- 
 
Hz.KÂ’B,r.a. buyurmuş ki :(ZÜHD = Âhireti tercih etmektir) 
------------------------ 
Âhir zamanda öyle âlimler olacak ki ;  
İnsanları ZÜHD’e dâvet edecekler, fakat kendilerinde ZÜHD adına 
hiçbir şey bir eser bulunmayacaktır. Bunlar, dilleri ile dünyayı 
yerecekler fakat ZENGİNLERE YANAŞIP ve FAKİR-FUKARADAN-GARİPTEN 
YÜZ’ÇEVİRECEKLER. Kadınların -> Erkeklerine muhalefet ettiği  
gibi büyük ÂLİMLERE MUHALEFET edecekler ve dostlarını başkaları 
ile gördüklerinde de, dostlarına kızıp - darılacaklardır.. 
İşte bunlar -> ZÂLİMLER ve ALLAH TEALÂ’nın DÜŞMANLARI’dır.. 
 
HADİS’i Şerîf’ler ; 
----------------- 
* İŞ, ehlinden gayrisine verildiği zaman –> Kıyâmeti bekle... 
 
* KIYÂMET YAKLAŞTIKÇA, insanların da dünyâya karşı ancak, 
HIRSLARI artıyor. Dünyâ ise ancak onların Cenâb’ı Hakk’tan 
uzaklıklarını artırır. . . . . . . . . . . .-Hâkim-Müstedrek- 
  
* ÖYLE bir ZAMAN GELECEK Kİ ; 
İKRAM’a meraklı KURRÂ çoğalacak, (Para için KUR’AN okuyanlar) 
FÂKİH’ler de azalacak ve bu sebeple İLİM çekilip alınacaktır. 
(FÂKİH -> İslâm hukuku bilginleri)                  -Hâkim-Müstedrek-V-504- 
 
                   ----------*****---------- 
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AHLÂK ve CİDDİYET ve DİSİPLİN ÖNEMLİDİR... 

AHLÂK -> İyi-güzel veya kötü huylardır 
Hz.Ebû Bekir VERRAK'r.a – buyurmuş ki : 
------------------------------------------------------- 

İNSAN’lar 3'sınıftır -> İDARECİ’ler, DİN ÂLİMLERİ ve HALK’tır... 
* İdareciler bozulunca .....-> GEÇİM, 
* Din âlimleri bozulunca....-> DİN, 
* Halk bozulunca da.........-> AHLÂK BOZULUR... 
                   ----------*****---------- 
BismillâhirRahmânirRahîm.             
 

8/51->53.âyetler ; 
Bu, muhakkak ki ; önceden KENDİNİZE hazırladığınız şeydir. 
Şüphe yok ki ALLAH, kullarına asla zulmetmez... 
Onların gidişi, FİRAVUN'un soyu ile onlardan öncekilerin gidişi 
gibidir. Onlar, ALLAH'ın âyetlerini inkâr edip kâfir olmuşlardı 
ve ALLAH, SUÇLARINA KARŞILIK, ONLARI AZABINA UĞRATMIŞTI... 
Muhakkak ki ALLAH, pek kuvvetlidir ve azabı da pek şiddetlidir. 
Bunun da hikmeti şudur; ALLAH, BİR MİLLETE İHSAN ETTİĞİ NİMETİ, 
ONLAR KENDİ HUYLARINI - AHLÂKINI DEĞİŞTİRMEDİKÇE - DEĞİŞTİRMEZ. 
Şüphe yok ki ALLAH, her şeyi duyar ve bilir...                │ 
 

NE İRFAN'dır VEREN AHLÂK'a YÜKSEKLİK, NE VİCDAN'dır. 
FAZÎLET HİSSİ İNSANLARDA ALLAH KORKUSU'NDAN'dır – diyene rahmet. 
HER İYİ İŞİN TEMELİ BU ; ALLAH KORKUSU 
İnsan’larda, maalesef. ; AZALMIŞ veya KALMAMIŞ.... 
Bunun tesis edilmesi ise – artık imkânsız gibidir.. 
"HERKESLE GELEN DÜĞÜN - BAYRAM." derler fakat, sanırım ki ; 
önümüzdeki günler DÜĞÜN'le değil, DÖVÜNME ile ilgili olacak.! 
İNSANLIK TARİHİ BAŞLANGICIYLA BİRLİKTE DİNLER TARİHİ de  
BAŞLAMIŞ ve İNSAN’ların dünyada İNSANCA yaşamaları için, 
DİN’lerde ahlâklı sosyal yaşam şartları belirtilmiş ve 
bütün insanlık âlemine, bu şartların dışına çıkmamaları 
tavsiye edilerek – müeyyideleri de bildirilmiş. (Bak->S: 46-47) 
Bu bildirilerde hiçbir değişikliğin olmadığı 30/30 42/13.âyette 
sabittir – ancak insanlar MEDENİYETTE, TEKNİKTE ilerledikçe ve 
insanlara ihtiyaçları arttığı miktarınca – gerekli bilgiler ve 
İlâhi emirler de artırılmış ve bunlara uymayan topluluklar ise 
SEL FELÂKETLERİ, DEPREMLER ile helâk ile yok edilmiş ve  
bu tarihi tekerrürler büyük Kıyâmete kadar devam edecekmiş... 
İşte bu bilgiler, KUR’AN-ı KERİM de açıklanmış ve Dini emirler 
değişmemiş, fakat insanlar bütün dinleri de bölük-pörçük etmiş ; 
 

6/159. 
Ey MUHAMMED.! DİN’lerini PARÇA-PARÇA EDENLER ve BÖLÜK-BÖLÜK 
OLANLARLA, SENİN HİÇBİR İŞİĞİN OLAMAZ. Bunların işi, ALLAH’a 
kalmıştır. Sonra ALLAH, yaptıklarını onlara bildirecektir... 
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FİZİKİ -> MÜSPET BELGE’ler ; 
-------------------------- 
İNGİLİZ bilim dergisi NATURE, dünya iklimine ilişik yeni bir 
araştırmanın sonuçlarını açıklamış, buna göre ; 
14’ENSTİTÜ’nün  katıldığı araştırma için –> 19’BİLİM ADAMI ; 
Avrupa – Avustralya ve Meksika’da yaptığı araştırmaların hedefi  
DÜNYA İKLİMİNDEKİ KÜRESEL ISINMA’nın – ORTA VADEDE ETKİLERİNİ 
MEYDANA ÇIKARMAK TI... Sonuçlara göre ; Eğer, iklimdeki ısınma 
Engellenmezse, 2050 yılına kadar -> karalarda yaşayan HAYVAN ve 
BİTKİ’lerin 1/4'ünün=%25’inin yok olması ihtimâli söz konusudur. 
İklimlerin bozulmasını - kısmen önleyici tedbirleri içeren ve 
Sanayileşmiş büyük Devletlerin imza koyduğu, KYOTO PROTOKOLÜ’ne 
uymaya yanaşmayan ABD ve RUSYA – bu tutumu ile dünya iklimini 
kirletmeye devam etmektedir... Bunun sonucu olarak ; 
İklimlerdeki bu değişiklikler YENİ-YENİ KURAKLIK BÖLGELERİ yâni 
TOPLU-ÖLÜM BÖLGELERİ OLUŞTURACAK ve TROPİ-SUBTROPİK SALGIN v.s. 
HASTALIKLAR da, DAHA KUZEY BÖLGELERE KAYACAK - YAYILACAKTIR... 
 
Madde olarak - Fizik bozulmalar ; 
İklimler ve Hava + Su + Işık + Isı ve Ormanlar, 
Dağlar + Denizler + Teknoloji + Sanayi v.s, 
İşte, bütün bu ana konularda ; 
------------------------------------- 
1.YARATILIŞ KANUN ve KURALLARI VAR’dır.. 
  Bunlara tamamen aykırı bir tutum içerisine girmiş insanoğlu 
  DOĞAL HAYATI SÜRATLE TÜKETMEKTE’dir.. 
2.DOĞAL YAŞAMIN – EKOLOJİK DENGE ZİNCİRİ KOPMUŞ OLUP, 
  BUNUN, İNSAN GÜCÜ İLE ONARILMASI da MÜMKÜN DEĞİLDİR.. 
3.İnsanoğlu, KENDİ AKLINI – ALLAH’ın AKLINDAN ÜSTÜN GÖRMEKLE, 
  BÜTÜN YARATILIŞ DENGELERİNİ BOZMUŞ ve bozmaya devam ediyor.. 
4.İnsanoğlu, bu kötü işlerinin neticesi olarak ; 
  kendisi de ; Bir ROBOT olmuş ve ROBOT gibi yaşamaktadır.. 
5.Ve ne Zenginlerin - ne de fakirlerin ; 
  BEREKETİ ve ÂFİYETİ ve HUZURU da – ARTIK KALMAMIŞ’tır. 
  Medeni denilen dünya artık ; 
  SAVAŞLARLA – TERÖRLE, KORKUYLA – ACILARLA birlikte yaşanıyor. 
 

  GÖKLERDEKİ ALÂMETLER ; 
   ------------------------------ 

1.UZAK GÖK’lerde -> UZAYDA ; 
  İNSAN’oğlunun uzayı bozması – elbette mümkün olamaz.. 
  Fakat, dünya atmosferinin dışına gönderdiği her çeşit 
  UYDULAR ile – UZAYIN YAKIN BOŞLUĞUNU da, 
  UZAY ÇÖPLÜĞÜNE ÇEVİRDİĞİ – belgelenmiş... 
2.YAKIN GÖK olan –> ATMOSFER’de ; 
  İNSAN’oğlunun DÜNYA ATMOSFERİNİ bozması mümkün olmuş ve 
  OZON tabakasındaki DELİK’lerin GİDEREK BÜYÜDÜĞÜ BİLİNİYOR. 
  OKSİJEN HİDROJEN ve KARBON DİOKSİT dengeleri de bozuluyor. 
  ve HAVA KİRLİLİĞİ – her yerde giderek artmakta... 
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FİZİKİ -> MÜSPET BELGE’ler, 
DOĞA denen TABİAT’ın TÜKENİŞİ’nin KANITI’dır. 
-------------------------------------------- 
DOĞAL FELÂKET’ler -> FİZİKİ - MÜSPET BELGE’lerdir ; 
------------------------------------------------- 
* DEPREM’ler fiziki doğal dengelerin bozulmasının kanıtıdır. 
* SEL FELÂKET’leri her çeşit yaşam şartlarına zarar veriyor. 
* SÖNMÜŞ YANARDAĞ’ların CANLANMASI ihtimâlleri artıyor. 
* KASIRGA’lar + HORTUM’lar + FIRTINA’lar ARTMAKTA’dır. 
* KÜRESEL ISINMA ile –> BUZUL’ların HIZLA ERİMESİ ve 
  Aşırı SICAK’lıklar veya SOĞUK’luklar ve 
  İKLİM’lerin bozulması ile doğal yaşamın bozulması hızlanıyor. 
* ORMAN’ların YANMA ve KESİLME ile yok edilmesi sonucunda, 
  EROZYON sebebiyle, verimli toprakların yok olması ve 
* AKARSU’ların bu toprakları taşıması ile akarsu yataklarının 
  ve deniz diplerinin balçık tabakasıyla kaplanması süreklidir. 
  ve sulardaki canlı eko-sistemin bozulması tehlikeli boyutta. 
* TATLI SU’ların BOZULMASI veya YOK OLMASI, giderek çoğalıyor. 
  Etkili yağışların azalması veya asit yağmuru ile kirlenmesiyle,  
* YER ALTI SU kaynaklarının yok olması veya derine çekilmesiyle, 
* GÖL’lerin beslenememesi ve kuruyup yok olmasıyla ve 
* AKARSU’ların kirlenmesi veya kuruyup yok olmasıyla ve 
* HADDİ AŞAN veya bilinçsiz kullanma ile SULAR telef oluyor... 
* KİRLENME’ler-> NEREYE KADAR GİDECEK.? 
  ----------------------------------- 
  TABİİ – NÜKLEER – ELEKTRONİK – SANAYİ olarak ayrılabilir ve 
  DÜNYA’yı ilgilendiren şu yerlerde kirlenme var ; 
  ---------------------------------------------- 
* UZAYIN kirlenmesi,  
  uzayın UYDU ÇÖPLÜĞÜ olduğu söyleniyor... 
* ATMOSFERİN kirlenmesi ve OZON tabakasının giderek YOK OLMASI.. 
  Ayrıca-> Kimyasal – Nükleer ve Elektronik olarak belirlenmiş.. 
* SULARIN kirlenmesi haddi aşıyor ve AĞIR KOKULU->LÂĞIM oluyor.. 
* Denizler, Akar sular ve Göller, her çeşit sebeple kirleniyor..   
* Toprakların kirlenmesiyle, yer altı su kaynakları kirleniyor.. 
* Atmosferin kirlenmesiyle, asitli, çamurlu yağmurlar oluşuyor.. 
* KAZA – İHMÂL  gibi sebeplerle, telâfisi imkânsız kirlenmeler.. 
* TOPRAKLARIN kirlenmesi, 
* Kimyasal, Nükleer,  
* Atmosferdeki kirlenmenin etkileriyle, 
* İnsanların tabii ve yapay atıklarıyla, 
* EROZYON, plânsız yapılaşma gibi sebeplerle, 
* BİTKİLERİN - ÜRÜNLERİN KİRLENMESİ, 
* Etkin kimyasal ilâçlama yollarla, bilinçli kirlenmeler, 
* HORMON denilen sistemlerle, ürünlerin bozulması, 
* SU ve TOPRAK’ların kirlenme etkileriyle olan kirlenmeler, 
* GEN’lerle oynamalar sebebiyle, kimyasal bozulmalar, 
* HAYVANSAL GIDALARIN KİRLENMESİ de bunlara bağımlıdır... 
  İşte bunlar tamamen, İNSANLARIN DAVRANIŞ ESERLERİ’dir 
  ve Kıyâmetin küçüklü - büyüklü sebepleri ve alâmetleri’dir.. 
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KIYÂMET'in -> BÜYÜK ALÂMET’leri ; 
 
Bu ALÂMET’lerin 10 adet olduğu rivâyet edilmiş, 
Bak-> Envâr’ül âşıkîn - sayfa: 460->468'den ; 
------------------------------------------- 
1.BENÎ AFSAR-> SARI IRK'ın çıkışı.. (Kıyâmet’in ilk işareti) 
 
2.DUMAN. . . . . . . . . (Bak-> 44/10->14. ve 55/35.âyetler) 
 
3.DECCÂL.. . . . . . . . (Bak-> Aşağıda geniş bilgi verildi) 
 
4.DÂBBE’TÜL ARZ .. . . . (Bak-> 27/82.âyet) 
 
5.GÜNEŞ’in BATI’dan DOĞMASI. (ile TÖVBE kapısı kapanacakmış.) 
  Bak-> AY’ın yarılması hk. 54/1->3.âyetlere. 
 
6.Hz.İSÂ'nın,a.s.GÖKTEN DÜNYA’ya İNMESİ.(Hz.MEHDİ’a.s zamanı) 
 
7.YE'CÛC ve ME'CÛC-un ÇIKMASI.(Bak-> 18/94.ve 21/96.âyetler.) 
 
8.DOĞU BÖLGEDE bir YERİN – YERE BATMASI... 
 
9.ARAP ÇÖL’lerinde bir YERİN – YERE BATMASI.. 
 
10.YEMEN'den bir ATEŞ ÇIKIP. HALKI YERİNDEN–YURDUNDAN SÜRMESİ.! 
   ATEŞ -> Zâlim bir hükümdar olabilir)    

----------*****---------- 
 
KIYÂMET’in büyük ALÂMET’lerine dair önceki din büyükleri olan 
EVLİYALAR ile DİN ÂLİMLERİ kendi kitaplarında birçok bilgiler 
vermişler ve sonraki araştırmacılar, bu bilgileri kendilerine 
göre tasnif ile neşrettikleri için, bu belgelere ait bilgiler 
aynen aktarıldı. Ancak sıralamanın doğru olmadığı anlaşılıyor. 
 
Muhakkak ki bu bilgilerin de AÇIKLANMAYA ihtiyacı var.  
Ancak, bunları açıklayacak kesin bilgimiz elbette yok.. 
Çünkü, MÜSPET İLİM gibi DİN İLMİ de çok geniş ve derin ve 
bizim gibi araştırıcıların HER BELGEYİ ARAŞTIRMAYA - OKUMAYA, 
zamanı ve zemini yoktur.. Bu İNCE ve DERİN bilgileri,  
keyfi olarak da yorumlamak, ciddi insanların işi değildir...   
Bu sebeple, METAFİZİK = Akıl ötesi bazı konular için,  
mevcut âyetleri vermekle yetindim ve  
bu hususta güvendiğim bazı bilgilere bu kitapta yer verdim.  
Bu hususlarda ve Dinin ince bilgileri hakkında daha derin bilgi 
edinmek isteyenlere – ÖNCEKİ DİN ÂLİMLERİNİN KİTAPLARINDAN veya 
onların belgelerini derleyen kitaplardan faydalanmayı-> TAVSİYE 
ediyorum... Önceki âlimler şüphe yok ki, başta Hz.MUHAMMED’sav 
olmak üzere evliyâların PÎRİ-Başı Hz.Abdülkadir GEYLÂNİ’r.a ve 
Hz.MEVLÂNÂ’r.a ve Hz.İmâm RABBÂNİ’r.a ve Hz.İmâm GAZÂLİ’r.a. 
ve bu büyüklerin ASHÂB’ı -> Arkadaşları ve talebeleridir... 
                   ----------*****---------- 
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BÜYÜK ALÂMET’lere ait AÇIKLAMALAR ; 
Bak->Envâr-ül âşıkîn S; 459-467 de açıklanmış. 
Bak->Envâr-ül âşıkîn S; 462.de  Rivayete göre, 
RESUL’ü EKREM, buyurmuş ki : 
 

SON ZAMANLARDA PEYGAMBERLİK İDDİASIYLA 30’KİŞİ TÜREYECEK’tir.. 
Bunlar HALKI azdırmada DECCÂL’den fenadır. Fakat son Peygamber 
BEN olduğum için, ALLAH TEALÂ bunları perişan edecektir...”  

 
NOT ; Son zamanlarda Dünyada, kendini Peygamber ilân eden  
      insanlar – ortaya çıkmaya başlamıştır.. 
 

  Bak->Envâr-ül âşıkîn S; 459.da ; 
  --------------------------------- 
  RESÛL’ü EKREM, bu hususta buyurmuş ki : 
 “Kıyâmet alâmetlerinden bazıları ; 
* İLMİN ortadan kalkıp, cehâletin halkı kaplaması, 
* ZİNÂ ve LİVÂTA’nın artması, 
* İÇKİ ve KUMAR’ın çoğalması, 
* KADINLARIN ÇOĞALIP, Erkeklerin azalmasıdır. Hattâ, 
  öyle olacak ki 50’kadına bakacak bir erkek ancak bulunacak. 
 
1 -> BENÎ AFSAR = SARI IRK'ın çıkışı.   
  
Hz.MUHAMMED’sav, buyurmuş ki ; 
---------------------------- 
Afsar'oğulları (SARI-IRK) ; 
ŞAM'civarındaki A'MAK kasabasına varmadıkça Kıyâmet kopmaz.. 
  
HADİS ÂLİM’lerinin bildirdiğine göre ; 
------------------------------------ 
AFSAR’OĞULLARI, Hıristiyan Avrupalı olan Frenklerle birleşecek 
ve batıdan 80 sancak x 12.000 kişi = 1’MİLYON İNSAN’dan, 
BİR ORDU ile hücuma geçeceklermiş.! 
 

RESÛL’ü EKREM buyurmuş ki : 
------------------------- 
6’ŞEY MEYDANA GELMEDEN KIYÂMET KOPMAZ. Bunlar ;   
--------------------------------------------- 
1.VEBÂ (Aidis) ölüm hastalığı, bu çoğalır... 
2.BEYT-ÜL MAKDİS’in açılması, (MESCİD’i AKSÂ açılacak.!?) 
3.ÖLÜM (Katl) olaylarının, her yerde çoğalması, 
4.MAL ve SERVET’in artması ; hattâ,  
  bir adama 100’altın verseler onu bile beğenmez... 
5.ARAP’da fitnelerin çoğalması, (Bu gerçekleşiyor.!) 
6.MÜSLÜMANLARIN cihânı feth’etmesi, pek çok memleketler elde    
  etmeleri, hattâ BENİ AFSAR (Sarı ırk) ile sulh yapmalarıdır. 
  Sonra bunlar, anlaşmayı bozar ve Müslümanları dağıtırlar. 
  Ümmetimin arasına bir fitne, bir kılıç girdiği zaman,  
  artık Kıyâmete kadar çıkmaz ve Kıyâmet bundan sonra kopar. 
                   ----------*****---------- 



* KIYÂMET ALÂMETLERİ ile ilgili belgeler * 

* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ * 

90 

2 -> DUMAN ; Kur’an-ı Kerîm’de var ; 
---------------------------------------------  
* Doğudan çıkan bir DUMAN -> Batıya kadar ilerleyecek ve, 
bütün dünyayı kaplayacak 40 gün 40 gece yeryüzünde kalacakmış.! 
* MÜMİN’ler -> NEZLE'ye tutulacak, (ZÜKAM hastalığı) 
* KÂFİR'ler -> SARHOŞ gibi olacakmış.! 
 
BismillâhirRahmânirRahîm.             
 

44/10->14.âyetler ; 
Ey MUHAMMED.! artık SEN ; 
GÖKLERİN, İNSANLARI KAPLAYACAK ve GÖZLE GÖRÜLECEK BİR DUMAN 
ÇIKARACAĞI GÜNÜ GÖZETLE-BEKLE. İşte bu can yakıcı bir azâptır. 
İnsanlar O’zaman diyecekler ki : “RABBİMİZ.! Bu azabı bizden 
kaldır. BİZ artık inanıyoruz” Nerede onlarda öğüt-ibret almak. 
Oysa kendilerine Hakkı-gerçeği açıklayan Peygamber gelmişti de 
ondan yüz çevirmişler ve ona “ÖĞRETİLMİŞ BİR DELİ” demişlerdi. 
Biz sizden azabı bir süre kaldıracağız, fakat SİZ yine, tekrar 
inkârcılığa geri döneceksiniz. ONLARI ÇARPTIKÇA – ÇARPACAĞIMIZ 
GÜN, muhakkak ki ONLARDAN ÖCÜMÜZÜ - İNTİKÂMIMIZI ALACAĞIZ... 

 
Buna örnek, zaman-zaman görülebilen SİS’lerdir..Bu sisler bazen 
O’kadar yoğun oluyor ki buna : GÖZ-GÖZÜ GÜRMÜYOR – denir... 
Bu sebeple DUMAN olayı, inkâr edilemeyecek bir gerçektir... 
 

55/35.36.âyetler ; 
Ey İNSANLAR ve CİNLER, Üzerinize ATEŞSİZ bir ALEV ve bir DUMAN 
gönderilir de kaçıp-kurtulamaz ve bir yardımcı da bulamazsınız 
Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz 
2/210.âyet ;  
Onlar, BULUT GÖLGELERİ İÇİNDE – ALLAH azabının ve 
Meleklerin,  tepelerine inip – işin bitmesini mi bekliyorlar.? 
Bütün işler ALLAH’a döner. 

 
NOT ; BULUT GÖLGELERİ İÇİNDE, MELEKLERİN KİMSEYE GÖRÜNMEDEN,  
ALLAH’ın CEZASINI veya ALLAH’IN LÜTFUNU - İKRAMINI İNSANLARA GETİRMESİ Hk. 
K.Kerim-den  Bak-> 13/11.   19/64.   26/1ın.   46/24.25.   52/44.âyetlere. 
 

46/24.25.âyetler , 
Nihayet azâbın BİR BULUT olarak vâdilerine yayılarak geldiğini 
gördükleri zaman : “BİZE YAĞMUR GETİREN YAYGIN BİR BULUTTUR.!” 
demişlerdi. HÛD da : “HAYIR.! İŞTE O’BULUT, GELMESİNİ ACELE 
İSTEDİĞİNİZ – BİR FIRTINANIN GÖRÜNÜŞÜ OLAN AZAP BULUTU’dur ve 
RABBİNİN EMRİYLE HER ŞEYİ YIKAR-PARÇALAR-YOK EDER” demişti ve 
bunun üzerine evlerinin harabelerinden başka bir şey kalmadı. 
BİZ, suçta direnen milletleri işte böyle cezalandırırız...  
52/44.âyet ; 
Ve onlar, eğer GÖKTEN BİR PARÇA AZAP DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRSELER :  
“Bu, kümelenmiş bir BULUT’tur.!” derler.. 
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3 -> D E C C Â L - Hakkında DİNİ DERLEME ; 
----------------------------------------------------- 
ÂHİR ZAMANDA SÛRET ÂLİMLERİ’nin ÇOĞU-> SAPIK olacakmış.. 
Çünkü bunlar -> İFRAT ve TEFRİT'te HADDİ AŞACAK.. 
 
İFRAT -> Haddinden çok fazlalık, 
TEFRİT-> Haddinden çok azlık’tır ve  
İfrat da -> tefrit gibidir – buyurmuşlar... 
 
Bu sebeple âhir zamanda ifrat ve tefritte ileri gitmiş olan, 
sûret alimlerinin ağa babaları = PÎR'leri, DECCÂL olacakmış. 
Bunların alâmetleri - Çeşitli Din kitaplarına göre şöyle ; 
  

* 3/7.âyeti Kerîme’nin - emrine uymayacaklar ve 
* Her konuda çok KONUŞUP çok YAZI yazacaklar ve  
* MAL ve MAKAM sahibi olacaklarmış – buna işâret eden ÂYET ; 

6/123.ayet, 
Böylece BİZ, HER ŞEHİR ve KASABA’daki GÜNAHKÂRLARI,  
HİLE’ler, DÜZEN’ler KURMALARI için BÜYÜTTÜK - YÜCELTTİK.! 
Hâlbuki onlar ; sadece kendilerini kandırır - aldatırlar,  
                fakat bunu da bilmezler..  

  Büyüklerin sözü olan – ATASÖZÜ’ne göre : 
* ÇOK MAL HARAM'sız - ÇOK SÖZ YALAN'sız OLMAZ'mış. 
 

  DECCÂL’in yandaşları, âhir zamanda ; 
  ---------------------------------- 
* DİN işlerini -> TİCARET'aracı yaparak ; 
  Dünyalık kazanacak ve mal yığacaklarmış... 
* DİN işlerini -> SİYASET'aracı yaparak ; 
  Yüksek makamlara yükselerek, halkın gözüne gireceklermiş... 
 

* DİNDE -> halkın işine gelen KOLAYLIKLAR getirecekler ve 
  Namaz - Oruç - Zekât - Faiz – Talih oyunları v.s işlerde, 
  Zamana göre, HÜKÜMETLERİN EMRİNE UYGUN ayarlamalar yapacaklar 
  ve Dine aykırı FETVA'lar vereceklermiş... 
 

* CÂHİL HALK’ da,  
  Eski büyükleri kötüleyip - bu sapıklıklara uyacakmış...   
 

* Bütün bu BİD'AT-ler sebebiyle, şu ibretlik Hadis'e göre ; 
 
  HADİS’i Şerîf : 
  ------------- 
  İNSAN’lar bir BİD'AT ÇIKARDIKLARI ZAMAN, 
  ALLAH TEALÂ, BUNA MUKABİL bir SÜNNETİ KALDIRIR... 
   
  Hadis Hükmü gereği olarak, 
  Bütün bu sapıklıkların artacağına ve 
* önce DECCAL'in çıkmasına, 
* sonra KIYAMETİN kopmasına sebep olacağı anlaşılıyor... 
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D E C C Â L  Hakkında BİLGİ’ler : 
------------------------------- 
DECL.: Karıştırmak, yalan söylemek, Anarşi çıkarmak, anlamında. 
 
Kıyâmet'ten az evvel çıkacak ve  
Hz.İSÂ'a.s tarafından öldürülecek olan, 
D E C C Â L  - lügat anlamı olarak : 
---------------------------------- 
* YALANCI ve ZARARLI KİMSE ve YALANCI MESİH... anlamında.. 
* HALKI SAPTIRAN – HALKA ZULMEDEN KİMSE – anlamında.. 
* HAKKI-> Bâtıl ve BÂTILI da-> Hakk-gerçek gösteren kimse... 
 
HAKK -> Varlığı şüphesiz olan gerçeklerdir ve 
        Bunların başında - Allah Teâlâ vardır.. 
BÂTIL-> Gerçek olmayan – uydurulmuş sapık şeylerdir ve 
        Bunların başında da – çeşitli PUT'lar vardır... 
                   ----------*****---------- 
 
HADİS’i Şerîf'lerin bildirdiğine ve  
DİN büyüklerinin açıklamalarına göre, 
DECCÂL, âhir(SON) zamanda ortaya çıkacak ve ; 
------------------------------------------- 
* Hz.MUHAMMED'in sav, peygamberliğini İNKÂR edecek ve 
* İslâmîyeti tahrîbe - bozmaya ve yok etmeye çalışacak ve 
* İnsanlığı KÖTÜLÜKLERE - ZULME sevk etmeye uğraşacak olan ; 
* HÂİN-İSYÂNKÂR-ZÂLİM-AHLÂKSIZ bir şahıs veya şahıslar'dır.!? 
  
İbni KESİR'r.a, buyuymuş ki : 
--------------------------- 
ALLAH TEALÂ önce  ŞEYTAN'ı -> İNSAN’lara musallat etti, 
            sonra DECCAL'ı -> İNSAN’lara musallat edecektir.. 
 
* TEK GÖZLÜ - kısa boylu insan -> bir YAHUDİ olacak ve 
* HÂŞÂ “Kendisinin ALLAH veya PEYGAMBER olduğunu" bildirecek ve 
* Bazı KERAMET’ler göstererek, inançsızları aldatacağı ve 
* Bu sûretle de, bir çapulcu YAHUDİ ordusu meydana geleceği ve 
* Bunların dünyada bâzı kötü işler yapacağı ve sonradan, 
* Yine ALLAH TEALÂ'nın izniyle, Hz.MEHDİ'a.s veya Hz.ÎSÂ'a.s 
  tarafından bu hâinlerin yok edileceği, rivâyet edilmiş... 
* İRAN, İSFEHAN'dan 70.000 YAHUDİ ona katılacakmış ve 
* Bütün dünyayı dolaşacakmış...  (Mekke-Medîne hariç) 
* DECCÂL'e - bir cemâat insan inanacak ve 
* Alnında "KÂFİR" diye yazılı – TEK GÖZÜ KÖR olacakmış... 
* O’zaman Dünyayı, felâket bulutları kaplayacak ve 
  DECCÂL, Rüzgâr önündeki BULUT gibi gidecekmiş... 
* Bir yanında "SU"  ve  Bir yanında "ATEŞ" olacakmış ve 
  Kendisine uyanları SUYA, uymayanları da ATEŞE atacakmış.! 
 
  Bu bilgilerin doğru olup-olmadığını ancak zaman gösterecek.. 
 

----------*****---------- 
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Çeşitli rivâyetlere göre âhir zamanda ;  
-------------------------------------   
* 1 veya 3 veya 27 adet DECCÂL, ortaya çıkacakmış.. 
* Demek ki bunların en azılısına "DECCAL" deneceği anlaşılıyor. 
* Bunlara Hz.Mevlâna’r.a :  
 "KENDİSİNİ İDRİS GÖSTEREN -> İBLİS'ler" demiş.. 
 
Bak->Envâr-ül âşıkîn S; 462.de ; 
DECCÂL hakkına RESÛL’ü EKREM'sav, buyurmuş ki : 
--------------------------------------------- 
* Yeryüzünde.. - 40 gün kadar kalacak, 
* birinci günü - bir yıl, 
* ikinci günü  - bir ay, 
* üçüncü günü  - bir hafta, 
* diğer günler de - mutâd günler gibi olacaktır.. 
 

M E S İ H ; 
--------- 
Bir şey üzerinde EL YÜRÜTEN -> MESH'EDEN İNSAN - demektir. 
Bir şey den, ondaki eseri gidermek, anlamında... 
Hz.İSÂ'ın.a.s' ismi’dir – çünkü ; 
----------------------- 
Hz.İSÂ’a.s ; elini sürerek - "MESH'ETTİĞİ" hastaları 
iyileştirmesi sebebiyle kendisine - "İSÂ MESİH" denmiş... 
 
SORU  : Her DECCÂL’a -> MESİH denmesinin hikmeti nedir.? 
CEVAP : Hz.İSÂ'a.s, nasıl ki, Hz.MÛSÂ'nın şerîatindeki 
        bâzı yükümlülükleri kaldırdıysa (Şarap içmek-içmemek) 
        ve bu gibi bazı HARAM'ları -> HELÂL etmişse ; 
MİN FİTNET'i MESİH'id DECCAL denmesinin sebebi de, 
DECCÂL’e -> MESİH denmesinin sebebi de şu ; 
----------------------------------------- 
* Hıristiyanlardaki - Hz.İSÂ'a.s Şerîatinin kalıntıları  ile, 
* Müslümanlardaki   - ...İslâm   Şerîatinin kalıntılarını da, 
  tamamen kaldırabilmek için DECCÂL, 
* İNSANLARDAKİ ; 
- İNSANI-> insan yapan bağların kopmasına ve 
- MADDİ - MÂNEVİ bağların çözülmesine ve 
- SOSYAL yaşantının bozulmasına ve 
- NEFS'lerin başıboş bırakılmasına ve 
- SAYGI-Merhamet gibi NÛRANİ vasıfların bozulup-çözülmesine ve 
- ŞİDDET ve ZORLAMA - gibi anarşinin doğmasına sebep olacak ve 
  DECCÂL’in GAYRETLİ ÇALIŞMALARI NETİCESİNDE, 
  İNSAN’lara artık – bu sebeplerden dolayı ; 
 

  HÜRRİYET ve DEMOKRASİ ile İDARE edilemeyeceği ve 
  İSTİBDAT'tan başka çâre olmadığı AŞILANACAK’mış... 

İşte bunlar İNSANLIK HASLET’lerini yok edici FİTNE’lerdir. 
Hz.MEHDÎ’a.s.mın devrine kadar, devam edeceği anlaşılıyor. 
                   ----------*****---------- 
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MESİH-ÜD-DECCÂL - Denmesinin diğer bir sebebi de : 
------------------------------------------------ 
* Bir GÖZÜ silik -> KÖR. yâni AYIPLI olmasındandır. 
* Sâdece bu dünyayı görüp – ÂHİRETİ İNKÂR etmesinden... 
  Buhârî - C:9 - S: 199’da ; 
  ------------------------ 
* MESİH-> uğursuzluğundan dolayı, Deccâl'in lakâbıdır. 
- Nakşı silinmiş para, 
- Çok GEZEN adam, 
- Çok CİMÂ eden kimse - (ZİNÂ ve FUHUŞ seven) 
- KEZZAP, (Çok yalan söyleyen) 
- Bir GÖZÜ SİLİNMİŞ adam... Anlamlarında... 
 

Hak dîni KUR'AN dili C:5 S:4172’deki anlatım ; 
-------------------------------------------- 
* DECCÂL, Yalancı bir MESİH, demektir. 
- HALKI aldatmakta hünerli bir sahtekârdır ki, 
- Kâfirliği - sahtekârlığı, yüzünden belli olduğu halde 
- BİR TAKIM HARİKALAR - Kerametler göstererek, 
  Yücelik-büyüklük iddia eder ve bu şekilde, 
- YALANCI BİR MESİH OLMASI – onun, Hıristiyanlık maskesi  
  altında ortaya çıkacağına delil-kanıt teşkil eder... 
 

Hz.MEVLÂNA’r.a, DECCÂL hakkında Mesnevi 1.Ciltte buyuruyor ki ; 
------------------------------------------------------------- 
1/371.HIRİSTİYANLARIN VEZİRE UYMALARI : 
      Hıristiyanlar, tamamen ona gönül verdiler. 
     (Hıristiyanlığı yok etmek isteyen sahtekâr-kindar vezîre) 
      Zâten, avâmın takyîdinin kuvveti ne olabilir ki.?  
     (Halkın şarta bağlanma kuvveti zayıftır - anlamında)    
1/372.KALP’lerinin içine, onun muhabbetini ektiler, 
      O’YAHUDİ’yi, İSÂ'nın halîfesi sandılar... 
1/373.O'ise hakîkatte -> TEK GÖZLÜ MEL’ÛN DECCÂL'dı. 
      Ey TANRI.! Feryâdımıza yetiş. Sen ne güzel yardımcısın. 
1/374.Ey TANRI.! yüz binlerce tuzak ve yem var.. 
      BİZ’ler de yemsiz kalmış -> HARİS KUŞ’lar gibiyiz.! 
 
Hz.MEVLÂNA'r.a Emîr Pervâne'nin ısrârı üzerine, kendisine  
nasihat verirken, sanki âhir zamandaki Dünyada DECCÂL 
sayılacak ÖNDERLERE hitâp ediyor gibi buyurmuş ki : 
------------------------------------------------- 
* Ben sana ne nasîhati vereyim.? 
* TANRI Seni ÇOBAN  yapmış, sen KURT'luk yapıyorsun, 
* TANRI Seni BEKÇİ  yapmış, sen HIRSIZ'lık yapıyorsun, 
* TANRI Seni SULTAN yapmış, sen ŞEYTAN emriyle davranıyorsun. 
  
Hz.ÖMER diyor ki - sayfa:51-52 - Mustafa Fahreddin AKABALI. 
---------------- 
İDARE adamlarının en alçağı, en Haydudu ; (Deccâl gibi) 
İDARE işlerini omuzlarına aldığı topluluktaki insanların, 
NAMUS'suzluğa SAPMALARINA SEBEBİYET VEREN KİMSELER’dir..." 
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4 –> DÂBBE’TÜL ARZ ;  
------------------------ 
DÂBBE -> YARATIK (Yaratılmış hayvan) demek. 
BismillâhirRahmânirRahîm.             
  

27/82. 
Sözümüz-KIYÂMET başlarına geldiği zaman, YERDEN BUNLAR İÇİN  
BİLMEDİKLERİ BİR YARATIK – DÂBBE ÇIKARIRIZ ve Dabbe onlara : 
“İNSANLARIN, HAS-HÂLİS İMÂN’larının OLMADIĞINI.!” söyler. 

 
NOT ; DÂBBE’TÜL ARZ -> Yerden çıkarılacak, kimseye benzemeyen BİR YARATIK. 
Âhir zamanda, Kıyâmetin yaklaştığı bir zamanda, insanların gözleri önünde 
Topraktan CANLI olarak çıkan DABBE’nin İNSANLARLA KONUŞACAĞI anlaşılıyor.! 
Tıpkı Hz.SÂLİH’in DEVE’sinin –> SEMÛD milleti içindeki inatçı kâfirlerin 
gözleri önünde KAYALARIN İÇİNDEN canlı olarak mûcizevî şekilde yaratıldığı 
gibi, DABBE’nin de -> KIYÂMET’in BÜYÜK ALÂMETLERİ’nden olduğu bildirilmiş. 
 
Envâr-ül âşıkîn - sayfa: 463->468'de ; 
* Yerden türeyen ve İnsanlarla konuşan bir hayvan, 
  ALLAH TEALÂ'nın emri ile meydana çıkacağı belirtiliyor. 
* Bu hususa  ait örnek, KUR'AN-ı KERİM'de kesin delîl olan, 
  Hz.SÂLİH'in a.s  DEVE'si" göz önünde tutulursa, 
  DABBE’TÜL arz olayını anlamak, güç değildir... 
* Bu hususta KEŞŞAF rivayetindeki Hadis-i Şeriflere göre, 
  Resûlü Ekrem buyurmuş ki : (Bak->Envâr-ül âşıkîn S;464-465) 
  ------------------------ 
  DABBE’TÜL Arz isimli yaratık, 
- Yer yarılıp SAFÂ tepesinin altından 3 günde yerden çıkacak, 
- DEVE ayağı gibi 4'AYAK'lı ve BOYUN'lu olacak, 
- KUŞ gibi KANAT'lı - Domuz GÖZ'lü - Fil KULAK'lı, 
- Gergedan BOYNUZ'lu – GÖĞSÜ Aslana – RENGİ Kaplana  
- KUYRUĞU da koç kuyruğuna benzeyen ve  
- Her çeşit RENK'te olan, DABBE’TÜL ARZ adlı yaratığın, 
- SAĞ elinde - Hz.MÛSÂ'nın, ASÂ'sı olacak... 
  ASÂ ile    - MÜMİN'in alnına vurunca, 
  MÜMİN'in yüzü NÛR’lanıp - alnında "MÜMİN" yazılır.. 
- SOL elinde - Hz.SÜLEYMAN'nın' MÜHRÜ olacak, 
  MÜHRÜ ile Kâfir'in alnına basınca, 
  Kâfir'in yüzü kararır ve alnında "KÂFİR" yazılır.! 

11/64.âyet ; (Bu konuya örnek âyetlerdir) 
Ey MİLLETİM.! İşte – ALLAH’ın ŞU DİŞİ DEVE’si BİR MÛCİZE’dir. 
Sakın ona dokunmayın da, bırakın yeryüzünde otlasın ve gezsin. 
Aksi halde siz, yakında büyük bir azaba uğrarsınız.!”” 
26/155->157.âyetler ; 
SÂLİH de onlara : “İşte size bir mûcize.! Bu DİŞİ DEVE’dir. 
Su içme hakkı belli bir gün onun ve belli bir gün de sizindir. 
Bu DEVE’ye sakın bir kötülük yapmayın.! Yoksa  sizi, büyük bir 
günün cezası - azabı yakalar ve sizi yok eder.!” demişti...  
Buna rağmen onlar DEVEYİ KESTİLER - ÖLDÜRDÜLER... 
Fakat sonradan pişman da oldular. Bak-> 54/27->30.âyetlere... 
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5 -> GÜNEŞİN BATIDAN DOĞMASI ve 
     TÖVBE kapısının kapanması olayı ; 
------------------------------------ 
Envâr-ül âşıkîn S; 464-465.de ; 
----------------------------- 
Hz.İSÂ’a.s yeryüzünde iken -> GÜNEŞ, BATIDAN DOĞACAK ve 
bu olayı gören herkes, TÖVBE edip, İMÂN’a gelecek fakat, 
Kıyâmetin büyük alâmetlerinden sayılan bu olay gözle görüldüğü 
için – artık bundan sonraki İMÂN -> KABÛL EDİLMEYECEKMİŞ... 
Şu HADİS’i Şerife göre ; 
  
GÜNEŞ batıktan sonra, Doğudan-doğmak için ALLAH’tan İZİN ister. 
Fakat bu izin verilmeyince BATIDAN DOĞAR. Hâtta 3’gün geçtikten 
sonra doğacaktır. GECE İBÂDET edenler, bunun farkına varacak ve 
TÖVBE-İSTİĞFÂR edecekler. GÜNEŞ BATIDAN DOĞUP, tam zevâl yerine 
geldiği vakit, AY da aynı yere gelmiş olacak ve orada GÜNEŞ ile 
AY tutulması olacaktır ve bir süre sonra açılacaktır ve yine 
GÜNEŞ BATIDAN BATACAKTIR. Sonra, yine eskisi gibi Doğudan-doğup 
sonra batıdan-batacaktır. Ancak, bundan sonra, 
TÖVBE KAPISI KAPANMIŞ OLACAK’tır..  
 
İbni ABBAS-ın rivâyetindeki,    
Şu HADİS’i Şerife göre ; 
  
TÖVBE kapısı BATI’dadır. Altın, İnci ve Yâkut ile işlenmiş ve  
2-Kanatlı bir kapıdır. Kanatlar arasında 40’yıllık bir mesafe 
vardır. Bu kapı, insanlar yaratıldığından beri açıktır. 
Kapandıktan sonra, artık hiçbir şey kabûl olmaz... 
 
Bundan sonra Hz.İSÂ a.s, MEDİNE’ye gidip orada bir kadınla 
evlenir ve KIZ çocukları olur. Yeryüzünde tam 40’yıl kaldıktan 
sonra ÖLÜR ve Hz.Muhammed’in sav, yanına gömülür...deniyor.! 
 
Çünkü ; herkes tarafından gözle görülebilen en açık bir kanıt, 
bir alâmetten sonra, imânın kabûlü kapısı da kapanıyor ve 
ALLAH TEALÂ’nın VARLIĞINA-BİRLİĞİNE ve KIYÂMETİN YAKLAŞTIĞINA 
inanmanın – O’kimselere hiçbir faydası olmayacağı anlaşılıyor. 
 
Dini belgelerde CENNETİN 8’KAPISI olduğu ve bu kapılardan, 
birinci kapı olan yalnız TÖVBE KAPISI’nın, Güneşin batıdan 
doğacağı zamana kadar hiç kapanmayacağı ve ALLAH TEALÂ’nın 
insanlara olan büyük şefkati-merhameti sebebiyle O’zamana kadar 
insanların TÖVBEKÂR olmalarına fırsat vereceği - belirtilmiş...  
 
E.âşıkîn – Sayfa :546.da - CENNETİN 8’KAPISI şunlar ;  
--------------------------------------------------- 
1.kapı TÖVBE.....    - 2.kapı NAMAZ    - 3.kapı ZEKÂT,  
4.kapı EMRİ MÂRUF,   - 5.kapı HAC..    - 6.kapı NEFSE HÂKİMLİK,  
7.kapı HELÂL-HAYIR,  - 8.kapı ANA-BABA İTAATİ. 
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6 -> Hz.İSÂ'nın'a.s GÖKTEN -> DÜNYA’ya İNMESİ 
     ve Hz.MEHDİ’a.s zamanı hakkında bilgiler ; 
 
BismillâhirRahmânirRahîm.             

43/61.âyet ; 
Şüphesiz ki İSÂ -> KIYÂMET’in HABERCİSİ’dir...  
O’saatin - Kıyâmetin geleceğinden, sakın şüphe etmeyin ve  
Bana-Emirlerime - KUR’AN-a UYUN – işte bu dosdoğru yoldur... 

 
NOT ; Rivâyet edildiğine göre, KIYÂMET’in büyük alâmetlerinden birisi ; 
Muhakkak ki, Hz.İSÂ’nın’a.s, GÖKTEN-> YERYÜZÜNE İNMESİ ve Hıristiyan âlemini, 
Hz.MEHDİ’ye’a.s. uymaya ve Müslüman olmaya DAVET ETMESİ’dir... 
Çünkü, KUR’AN-ı KERİM’de ve bütün EVLİYA belgelerinde de sabittir ki ; 
1.Hz.İSÂ’a.s - İsrâiloğulları tarafından öldürülemedi ve gök yüzüne çekildi. 
  Bak->3/55.âyete ve Hz.MEVLÂNA-Mesnevi 6/4367.beyitlerde bu olayı anlatıyor.  
2.21/35. 29/57.âyetlere göre ; HER CANLI HER İNSAN ÖLÜMÜ TADACAK’tır.. 
  Hükmüne göre Hz.İSÂ’a.s. ÖLÜMÜ TATMAK için dünyaya geri gelmesi gerekiyor. 
3.Hz.İSÂ’a.s, yaratılışında ki mûcize gibi, muhakkak ölümü de mûcizeli..... 
  Bak-> 3/59. 23/50. ve 19/16->35.âyetlere. 
4.Hz.İSÂ’a.s, Sûriye’nin ŞAM kentindeki AK minareye indirilecek - deniyor. 
 
Hz.MEVLÂNA’r.a. Mesnevî 6.ciltte  
Hz.İSÂ’nın,a,s, öldürülmediği hakkında buyurmuş ki : 
------------------------------------------------- 
6/4364.Beyit.-> 
ÂRİF’ler –> KAN DENİZİ’nden geçip - gitmişlerdir.! de 
bu yüzden, daimî bir emniyet içindedirler.. 
Bunların emniyeti – KORKU’nun ta kendisinden meydana gelmiştir. 
Hâsılı, her an da – O’EMNİYET çoğalıp durur.. 
 
Ey temiz adam.! KORKU’da GİZLENMİŞ EMNİYETİ GÖRDÜN, 
                ÜMİT’te GİZLİ OLAN KORKU’yu da GÖR.! 
6/4367.beyitler ; 
* O’BEY –> HİLEYE SAPTI ve İSÂ’yı TUTTURMAK İSTEDİ.! 
  İSÂ, evine girdi ve yüzünü gizledi.. 
* O’BEY de –> TÂC’a sahibolmak için İSÂ’nın evine girince ;  
  İSÂ’ya benzedi (Bukalemun gibi) ve darağacının tâcı oldu.. 
* AMAN BENİ ASMAYIN – BEN, İSÂ DEĞİLİM.! 
  BEN, YAHUDİLERİN KUTLU BİR BEYİYİM..” dedi...  
* YAHUDİLER : “Hemen yürüyün saldırın bu İSÂ’dır, elimizden  
  kurtulmak istiyor. Tez, darağacına çekin.!” dediler... 
* Nice TACİR’ler vardır ki, kâr ümidiyle BAYRAM edeceklerini  
  sanırlar. Ödağacı gibi kendileri yanar - yıkılırlar.! 
* DÜNYADA bu çeşit nice AKSİ ŞEYLER vardır(Hz.İSÂ olayı gibi) 
  Adam onu ZEHİR sanır – halbuki BAL’ın ta kendisidir.. 
 
Envâr-ül Âşıkîn - S:461.de ; 
-------------------------- 
Önce MEHDİ, sonra da DECCÂL çıkar... 
Önce doğudan çıkan bir DUMAN batıya kadar ilerler ve  
yeryüzünde 40’gün-gece kalır. MÜMİN’ler bundan NEZLE olur ve 
KÂFİRLER de, ne dediklerini bilemeyecek kadar SARHOŞ olurlar. 
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Envâr-ül Âşıkîn - S:462-463.de ; 
------------------------------ 
Hz.İSÂ’a.s, 
* DIMEŞK'de - EMEVİ Camii doğusundaki AK MİNARE'ye, 
* 2-ELİ, Meleklerin omzunda olarak inecek ve 
* Hz.İSÂ’nın,a.s, yüzünden İNCİ tanesi gibi TER akacak ve 
* Hz.İSÂ’dan çıkan MİSK KOKUSU, 15'km-den duyulacak... 
 
* KUDÜS'ün LED'kapısında DECCÂL ile karşılaşacak ve 
 "HARBE"si ile vurarak Deccâl’i öldürecek, 
* Sonra, bir kavmi Cennetle müjdeleyecek ve O’na uyacaklar ve 
  Cemâatiyle birlikte "TUR-i SİNA" ya çekilecek, 
 
* Bu sıralarda - YE'CÜC ve ME'CÜC zulmü devam etmektedir ve 
* Nihayet ALLAH TEALÂ bunlara KÜÇÜK BÖCEK'leri musallat ederek, 
  bunları KUDÜS'te helâk edecekmiş ve Ye'cüc ve Me'cüc-un  
  LEŞ KOKU'larından kurtulmak için, Hz.İSÂ'a.s DUA'edince,  
  LEŞ KALDIRAN KUŞLAR’la ALLAH TEALÂ leşleri temizletecekmiş. 
 
* Bundan sonra, yeryüzüde yeniden düzen ve bereket olacakmış. 
  Bu hususta İbni KESİR’demiş ki : 
 “Bu sırada öyle bir düzenlik olacak ki, KURT -> KOYUN ile  
  yürüyecek ve yıkılan şehirler yeniden tamir edilecektir.” 
  
 
RESÛL-ü EKREM'sav, buyurmuş ki : 
------------------------------ 
İSÂ, yeryüzüne inip, bütün PUT ve HAÇ'ları kırdıktan sonra, 
ve yeryüzünü adaletle düzene koyduktan sonra, 
MEHDİ ile buluşacak ve aralarındaki anlaşma neticesinde, 
MEHDİ imam olup - NAMAZ kılacaklar... 
 
 
B.KÂB’ın anlattığına göre Hz.MUHAMMED şöyle buyurmuş : 
---------------------------------------------------- 
* Hz.İSÂ’nın a.s, ilk yardımcıları "ASHAB-ı KAHF" olacak ve 
* Beraberce HAC’ca gidecekler ve 
* Hz.İSÂ'a.s, 7-yıl HALİFE'lik yapacaktır... 
* Daha sonra 3-Memeleket batar.! Bunlardan biri DOĞUDA,  
  diğeri BATIDA ve 3’cüsü de ARAP YARIMADASINDA’dır. 
  Sonra da, KUR’AN-ı KERİM -> YERDEN (Göklere) KALDIRILIR... 
 
NOT ; Bu inişte, Hz.İSÂ’a.s yeni bir Din getirmeyip, 
"Kendisinin, Hz.MUHAMMED ümmetinden olduğunu...." bu sebeple, 
"Kendi ümmetini de Müslüman olmaya dâvet edeceği" anlaşılıyor. 
 
Envâr-ül Âşıkîn S; 465.de : 
------------------------- 
Bundan sonra Hz.İSÂ a.s, MEDİNE’ye gidip orada bir kadınla 
EVLENİR ve KIZ çocukları olur. Yeryüzünde tam 40’yıl kaldıktan 
sonra ÖLÜR ve Hz.MUHAMMED’in sav, yanına gömülür.....deniyor.! 
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6 -> Hz.MEHDİ'a.s ve Zamanı ; 

------------------------------------------------------ 

Hz.MEHDİ’a.s -> âhir zamanın SÜLEYMAN’ı olacaktır sanıyoruz. 
Hz.MEHDİ‘nin,a.s – Dünyada görünmesi bir âlâmettir ve 
Hz.MEHDİ‘nin,a.s – yenilmez ordusu – âhir zamanda,  
Dünyada temizlik yapacağı bildirilmiş – Yâni ; 
Aşağıdaki hükümler icra edilecekmiş ; 
---------------------------------------------------- 

Hz.Ebû Said El HUDRİ’nin rivayetine göre ; 
Envâr-ül Âşıkîn S; 461.de : 
------------------------------------- 

RESUL-ü EKREM'sav, buyurmuş ki : 
* MEHDİ BENDEN’dir. Ahir zamanda çıkıp, zâlimlerin ortalığı 
  zulüm ile kasıp-kavurduğu sırada, ADALETLE HÜKMEDECEK’tir. 
* DİN, Bizimle başladı ve Bizimle tamamlanacak’tır.. 
  O'vakte yetişenler, O'nun nişanlarını gördükleri vakit, 
  O'na uysunlar. O, esirgeyici ve koruyucudur... 
Envâr-ül âşıkîn S; 464. - Hadiste buyurulmuş ki : 
---------------------------------------------------------------------- 

* MEHDİ, ancak ÇİN diyârına gidip, orada kendine bir EŞ  
  bulabilecek ve eşi, bir oğlan doğuracak, BU ÇOCUK  
 "SON DOĞAN ÇOCUK" olacaktır. Bundan sonra KISIRLIK olacak ve  
  kimse çocuk doğurmayacaktır ve böylece HALK TÜKENECEK’tir.. 
                                                                        
Envâr-ül Âşıkîn  S; 466.da Hz.Muhyiddin ARABİ buyurmuş ki : 
  
Kıyâmetin alâmetlerinden birisi de, 
* ÇİN diyarında – bir doğumda bir oğlanla + bir kızın beraber    
  doğmasıdır. Şöyle ki ; Önce oğlan çıkar ve sonra da oğlanın  
  BAŞINA -> AYAKLARI EKLİ olduğu halde bir de kız doğar.! 
* Sonra nesil değişir ve İNSAN’lar KISIR’laşır.! 
* Son doğan da, MEHDİ’nin soyundan’dır... 
 
Hz.Muhyiddin ARABİ’r.a, buyurdu ki : 
 
RESUL’ü EKREM iki parmağını yan-yana getirerek, 
İşte, BEN ve KIYÂMET BÖYLE YARATILDIK.! Buyurdu ve kendisinin, 
Kıyâmetten O’kadar önce geldiğini haber verdi. Yeryüzünde İMÂN 
edenlerden kimse kalmadığı vakit KÂFİRLER ÜZERİNE SÛR ÜFÜRÜLÜR. 
 
  Hz.MEHDİ’nin,a.s - KİM’dir ; 
   --------------------------------------- 

* Ahirzaman NEBİ'si olduğu ve 
* Hz.MUHAMMED'sav, soyundan olacağı ve 
* Yeni bir ŞERİÂT getirmeyeceği, Ancak, 
* BİD'AT-lerle bozulmuş Müslümanlığı düzelteceği ve    
  İnsanların, bir süre HUZUR İÇİNDE yaşayacağı - anlaşılıyor... 
  Bunun HİKMETİ bilinmiyor ve 
  Buna -> * FIRTINADAN ÖNCEKİ SESSİZLİK veya 
       -> * ÖLÜMDEN ÖNCEKİ DİRİLİK.! Diyebiliriz – Çünkü ; 
İNSAN’lar bilir ki ÖLÜMCÜL HASTA’lar ÖLMEDEN EVVEL sanki, 
İYİLEŞİYORLAR gibi CANLILIK gösteriyor. YALANCI DİRİLİK.! 
                   ----------*****---------- 
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7 -> YE'CÛC ve ME'CÛC-un ÇIKMASI ;  
------------------------------------------- 
BismillâhirRahmânirRahîm.             
18/92->99.âyetler ; 
SONRA yine bir yol tutup gitti ve nihâyet 2-DAĞ arasındaki, 
bir bölgede – hiçbir sözü anlamayan bir millete rastladı.! 
Onlar dediler ki : “Ey ZÜLKARNEYN.! Buradaki YE’CÛC ve ME’CÛC 
isimli kabileler bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onlar arasında 
bir ENGEL-SED yapman için sana vergi-masraf-ücret verelim mi.?” 
ZÜLKARNEYN de : “Rabbimin bana verdiği nimetler ve kudret sizin 
vereceğinizden çok daha hayırlıdır. SİZ, gücünüzle bana yardım 
edin de, aranızda aşılamayan bir engeli-seddi beraberce yapalım. 
“Hadi bana DEMİR kütle-parçalarını getirin.” dedi işe koyuldu. 
Sonunda yığdıkları şeyler Dağların iki yakası gibi yükselince : 
“ÜFLEYİN-körükleyin ateşi.!” diye emretti ve demirler kızarınca 
“Bana, erimiş BAKIR getirin de üzerine dökeyim.!” demişti.. 
Artık - YE’CÛC ve ME’CÛC, bu seddin üstünden de geçemediler ve  
onların bu SEDDİ delip-geçmeye güçleri de yetmedi.! 
ZÜLKARNEYN dedi ki: “Bunlar, Rabbimin Rahmetinden bir lütuftur. 
Rabbimin söz verdiği KIYÂMET zamanı geldiği zaman, elbette bu 
seddi düm-düz edecektir ve Rabbimin her sözü HAK’tır-gerçektir” 
Ve İŞTE O’GÜN onları kendi hallerine bırakırız ve onlar çokluk 
olmakla dalgalar halinde birbirlerine girerler.! ve SÛR’a 
üfürülünce – hepsini de MAHŞER’de toplar bir araya getiririz..  

18/100.101.âyetler ;  
Ve GÖZLERİNİ, Bizim öğütlerimize - âyetlerimize karşı kapatan, 
Ve KUR'AN-ı DİNLEMEYE TAHAMMÜL EDEMEYEN KÂFİR’lere ; 
O’GÜN, cehennemi öyle bir göstereceğiz ki.! 

 
NOT ; EGO-> NEFS’e veya ŞEYTAN’a uyup - kapılıp, kendi İRADE = İHTİYÂR-ı ile  
KUR’AN-ı KERİM’e inanmayan veya kısmen önemseyen insanların ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU 
ve İlâhi Âyetlere-Öğütlere-Emirlere-Yasaklara uymadıkları bir yana – bunları 
duymaya-görmeye bile TAHAMMÜL EDEMEDİKLERİNE işâret edilerek, bu KÂFİRLERİN, 
Cehenneme girecekleri ve orada kötü cezalarla karşılaşacakları açıklanıyor.. 
 

21/96.âyet ; 
En sonunda – YE’CÛC ve ME’CÛC Seddi, açılıp - yıkıldığı zaman, 
dağlardan - tepelerden akın eder ve inerler - saldırırlar.!? 

 
NOT ; MÜTEŞÂBİH-> GİZLİ ANLAMLARI OLAN ve AÇIKLANMAYI GEREKTİREN bu âyet için 
çeşitli görüşler var YE’CÛC ve ME’CÛC seddi ; * 18/83->98.âyetlerde geçiyor, 
Hz.ZÜLKARNEYN’a.s,ve YE’CÛC ve ME’CÛC seddi hakkında KUR’AN-ı KERİM’de kesin 
bir bilgi yok... * Rivâyet ederler ki ; İYİLER ve KÖTÜLER arasında İlâhi bir 
PERDE-SET var ve bu Perde sayesinde birbirlerine saldıramıyorlar.! Ancak,  
ALLAH TEALÂ, İNSANLARI BİRBİRİNE SALDIRTMAK MUSALLAT ETMEK İSTEDİĞİ ZAMAN 
bu Perdeyi kaldırıyor ve Kötüler, her şeye herkese zararlar veriyor ki ; 
bu durum İNSANLA->İNSAN veya MİLLETLE->MİLLET arasındaki bir SAVAŞ demektir. 
* Veya FAKİRLERLE-> ZENGİNLER arasında İlâhi bir PERDE var ve birbirlerine  
saldırıp zarar veremiyorlar.! * veya KABİR hayatında bir PERDE var ve 
Kıyâmetten sonra bu perde açılacak ve MAHŞER gününde herkes akın edecek.! 
Bak->25/53 27/61.63. 55/19->21.âyete ACI-TATLI suların arasındaki perde gibi. 
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8-> DOĞU BÖLGEDE bir YERİN –> YERE BATMASI ; 
DENİZ SEVİYESİNE YAKIN YERLER  – DENİZE GÖMÜLEBİLİR.! Çünkü, 
KÜRESEL ISINMA, BUZULLARI ERİTİYOR ve DENİZ SEVİYESİ ARTIYOR. 
TAYLAND–VENEDİK ve DUBAİ–ENDONEZYA civarındaki ADA’lar BATAR. 
9-> ARAP ÇÖLLERİNDE bir YERİN YERE BATMASI ; 
Bâzı yerlerde oluşacak çöküntüler için, DOĞU'da, BATI'da ve  
ARAP yarımadasında da çöküntülerin olacağı, rivâyet edilmiş.! 
10-> YEMEN'den bir ATEŞ veya Zâlim bir hükümdar  
     ÇIKIP - HALK'ı -> MAHŞER yerine sürmesi.!   
 

YEMEN taraflarından büyük bir ateş doğup, 
pek-çok insanı buralardan süreceği de rivâyet edilmiş ve 
Elbette, GAYB olan bu işleri – yalnız ALLAH TEALÂ BİLİR... 
 

Envâr-ül Aşıkîn S;465.de KEŞŞÂF’ın beyanına göre ;  
------------------------------------------------ 
  Âhir zamanda ALLAH TEALÂ -> İNSAN’ları, 
* SİLÂH veya DEPREMLER veya ATEŞTE YANMAK veya 
  SUDA BOĞULMAK SURETİYLE veya HASTALIKLARLA –> HELÂK EDER...  
* HABEŞİSTAN’dan gelecek kimseler, -> MEKKE’yi yıkacaklar, 
* MEDİNE-> açlık ve kıtlıkla, BASRA-> suya batmakla,  KÛFE->  
  yıldırımlarla, DAĞLAR-> depremlerle, HORASAN-> harap olmakla, 
* Diğer ŞEHİR’ler de-> benzeri felâketlerle MAHV’olacak. sonra, 
* Yumuşak bir RÜZGÂR esecek ve İMÂNLI KİMSE’ler-> ÖLECEK ve 
* Yeryüzünde KÂFİR’lerden başka kimse kalmayacak ve 
  KIYÂMET -> yalnız KÂFİR’lerin BAŞINA kopacakmış... 
 

İbni KESİR’in anlattığına göre ; Envâr-ül Aşıkîn S;460.da.. 
------------------------------ 
BUHTU’N NASR, KUDÜS’ü harap ettiği zaman, İSTANBUL : 
“Ben ALLAH’ın ARŞ-ı gibi su üstünde duruyorum.  
 Bana kimse dokunamaz.” Diye böbürlenmiş ve bunun üzerine, 
ALLAH TEALÂ da ona buyurmuş ki : 
“EY MÜTEKEBBİR.! SENİ de ÂHİR ZAMANDA HARAP EDERİM.” 
 
NOT ; 2.000-li yıllarda, İSTANBUL DEPREMİ - konuşuluyor... 
      Acabâ.! Bunun haberlerine mi işâret edilmiş.? 
 

Envâr-ül Aşıkîn S;467.de, Hz.İmâm GAZÂLİ buyurmuş ki : 
---------------------------------------------------- 
İSRÂFİL a.s, ALLAH TEALÂ’nın emriyle ilk defa SÛR’a üflemesinde, 
DAĞLAR hallâç pamuğu gibi atılacak ve DENİZLER birbirine girip 
kaybolacak ve GÜNEŞ-AY dürülüp kararacak ve YILDIZLAR kararıp 
dökülecek ve YERLER uzayıp-kısalacak ve DÜMDÜZ hale gelecektir. 
Böylece bütün mahlûkat helâk olduktan sonra 40’yıl geçecektir.. 
Rivâyete göre ;  
Dünya yaratıldığından 62.960 yıl sonra Hz.ÂDEM-> dünyaya inmiş  
İnsanlık tarihi süresi 7.000 yılmış + 40’yıllık sessizlik  ile 
Dünyanın ömrü TOPLAM. 70.000 yıl olarak tamamlanacakmış... 
                      ----------*****---------- 
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KIYÂMET’le ilgili ALÂMET’lere ait, 
bazı HADİS'i ŞERİF'ler ;  
 
Ölüm-Ahiret-Kıyâmet S:20. – RESÛL’ü EKREM'sav, şöyle buyurdu ; 
------------------------------------------------------------ 
6-Şeyden dolayı, ÖLÜME DOĞRU KOŞUNUZ ; 
1.BEYİNSİZ olanların, DEVLET idaresini ellerine geçirmeleri.. 
2.DEVLET kapısında, POLİS ve jurnalcilerin çoğalması......... 
3.HÜKMÜN – ADALETİN RÜŞVET'le satılması.(Yetkililerce.)...... 
4.DİNİ hükümler olan ŞERÎAT’in veya  
  insan öldürülmesinin hafif görülüp - KISÂS’ın TERK edilmesi. 
5.BİRLEŞTİRİLMESİ emredilen, AKRABA'lık bağlarının koparılması 
6.DİN İLMİ bakımından kendilerinden az bile olsa, 
  KUR'AN ile kendilerine TEGANNİ için (Müzikli şekilde okumak) 
  KUR'AN-ı KERİM'i -> MUSIKİ ÂLETİ edinen bir kimseyi, 
  önlerine geçiren bir KAVİM -> TÜREDİĞİ ZAMAN... 
 
Bak->Envâr-ül Âşıkîn S; 466.da, Hadis-i Şerif’te : 

* İnsanlarla -> Hayvanlar, konuşup - anlaşmadan.! 
* Kişinin ayakkabısı ve BAŞ ÖRTÜSÜ KONUŞMADAN, Kıyâmet kopmaz. 

  NOT ;  
* 2008 yılı başlarında, JAPON KADINLARINA SORMUŞLAR : 
 “Sizin en güvendiğiniz bir kimse var mıdır.?” 
  Cevap : “En güvendiğim kimse KÖPEĞİM’dir..!” 
* KADINLARIN BAŞ ÖRTÜSÜ konusu bütün dünyada konuşuluyor ve  
* Mahkemeler bile bu konu ile ilgili Kararlar almaktadırlar.!   
* BAŞ ÖRTÜSÜ, KUR’AN-ı KERİM emirlerinin belki en küçüğüdür.. 
* Sonra, KUR’AN-ı KERİM YERYÜZÜNDEN KALDIRILIR. Buyurmuşlar.. 
  Acaba, sıra K.Kerime mi geldi.............................? 
* Eğer böyleyse, bu kötü işe baş koyanlara yazık olacak... 
 
  Hz.Abdülkadir GEYLÂNİ - Sırrül Esrâr - S; 21.den ; 

   ------------------------------------------------ 
* Bir gün BİR ÇOBANIN, Hz.MUHAMMED’e sav, gelerek ; 
  Bir KURT’un kendisi ile konuştuğunu söylemesi üzerine, 
  Hz.MUHAMMED’sav, şöyle buyurmuştur : 
 “Çoban doğru söylüyor. Hz.MUHAMMED’in sav, hayatı,  
  kudretli elinde olan ALLAH’a yemin ederim ki,  
  CANAVAR’lar -> İNSAN’larla KONUŞMADIKÇA ve 
  KİŞİNİN AYAKKABISININ BAĞI, KENDİSİ ile KONUŞMADIKÇA ve 
  KİŞİNİN ASÂSI da KİŞİYE, KENDİ YOKKEN, 
  ÂİLESİNİN NE YAPTIĞINI HABER VERMEDİKÇE kıyâmet kopmaz.” 
                                              -İmâm Hanbel – Müsned- 
* Hz.Ahmed er RUFÂİ – Mâneviyyat Bağçesi s; 224-ten, 
  Bir Hadis : 
 “ÖYLE BİR ZAMAN GELECEK ki O’ZAMANDA ÇOĞUNLUK,  
  HAZRET’i İNSAN’dan, KOYUN’un KURT’tan KAÇTIĞI GİBİ KAÇACAK.” 
  NOT ; Hazret’i insan = Gerçek DİN İLİM adamlarıdır...  
                     ----------*****---------- 
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Tezkere-i Kurtubî muhturasından – rivâyetle, 
Hz.Abdullah İbni ÖMER.r.a, bildirmiş ; 
------------------------------------ 
* Ümmetim için korktuklarımın en korkuncu, 
  KUR'AN-ı KERÎM'e kendi görüşlerine göre mânâ vermeleri, 
  yersiz tercüme etmeleridir... 
 
  Şems-ül Abdülgaffâr KERDERİ rivâyet etmiş ; 
  ----------------------------------------- 
* HER ASIR, önceki asırdan daha kötü olacaktır. 
  Böylece kıyâmete kadar bozulacaktır. 
  Kıyâmet yaklaştıkça, DİN ADAMLARI, 
  EŞEK leşinden daha bozuk - daha KOKMUŞ olacaklar’dır.. 
 
* İnsanlara – bir zaman gelecek ki ; 
  Onlar NAMAZ kılarlar – fakat NAMAZ kılmış SAYILMAZ’lar... 
 
* CÂHİL’den dolayı –> ÂLİM’e de helâk gelir. 
  Çünkü, bildiğini, ona belletmez... 
 
* Hatâ, gizli kaldığı zaman ancak sahibine zarar verir. 
  Fakat hatâ, açıktan işlenir de düzeltilmezse eğer, 
  Umûma zararlı olur... 
 
* KIYAMETE YAKIN - AHİR ZAMANDA, 
 “Yıllar->AY gibi, aylar->GÜN gibi, günler->SAAT gibi geçecek." 
  NOT ; Zaman hızlı akacak demektir ki, bu sürece girilmiştir. 
 
* HER DEVİR,  BİR ÖNCEKİNİ ARATACAK..  
  NOT ; Bu süreçte başlamış ve yaşam giderek zorlaşıyor... 
 
* ÜZÜNTÜM – ÂHİR ZAMANDA GELECEK ÜMMETİM İÇİN’dir.. 
 
  Aşağıdaki Hadis-lere göre AHLÂKSIZLIK  
  Kıyâmetin önemli sebebidir... 
  -------------------------- 
  ET TEREBÂNİ - İbni Ömer rivâyetine göre ; 
* İNSANLAR -> HAYVAN’lar gibi  
  sokaklarda ÇİFTLEŞME’dikçe Kıyâmet kopmaz... 
 
  HÂKİM – Ebu Hüreyre-den rivâyet etmiş ; 
* Gündüzleyin YOLLARDA ZİNÂ edilmedikçe, Kıyâmet kopmaz... 
  Öyle ki, bu hareketi hiç kimse ÇİRKİN bulmaz ve  
  en iyi kimseler : “Keşke bu işi bir KENARDA yapsalar.” der. 
 
  ET TEREBÂNİ ve HÂKİM’den rivâyete göre ; 
* ÂHİR ZAMANDA, EVLÂT beslemektense -> KÖPEK ENİĞİ-YAVRUSU  
  beslemek TERCİH edilecektir. O’zaman, büyüklere hürmet,  
  küçüklere şefkat gösterilmez.. ZİNÂ çoğalır,  
  öyle çoğalır ki ;  Kadınlarla YOL ÜZERİNDE ZİNÂ edilir.  
  KOYUN POSTU giyerler fakat, sinelerinde KURT kalbi taşırlar... 
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Diğer HADİS’ler ; 
------------------------- 
Fazilet takviminden ; 04.09.2004 ; 
-------------------------------- 
50-MİSLİ ECİR -> SEVAP hakkında, 
Peygamber efendimiz sav, buyurmuş ki : 
*“Ya Ebâ Sâ’lebe.!   
  İyilikleri emret ve kötülüklerden vazgeçirmeye çalış.(TAKVÂ) 
 (ÖYLE BİR ZAMAN GELECEK ki.!) Ne zaman ki ; 
  Aşırı derecede CİMRİLİK hâkim olur NEFS’lerin peşinden gidilir 
  DÜNYA, âhirete tercih edilir – herkes, KENDİ görüşünü beğenir, 
  Kimse-kimseyi TANIMAZ hâle gelirse ;  
  İşte O’zaman, insanlardan vazgeç ve yalnız KENDİNE BAK...  
  Önünüzde KARANLIK geceler ve kıt’alar gibi büyük FİTNELER var.    
  O’günlerde, benim SÜNNET’ime SARILAN’lara ; 
  Sizlerin bugün aldığınız mükâfatın 50’misli mükâfat vardır..” 
  Ve devamla : “Sizin 50’misli fazlanızı alırlar. Çünkü Sizler,  
  iyilikler için yardımcı bulursunuz, fakat onlar bulamazlar.” 
                                                       –İhyâ-i Ulûmiddin-  
* MÜSLÜMAN’lık GARİP olarak BAŞLADI, 
  BAŞLADIĞI gibi GARİP AVDET EDECEK’tir NE MUTLU GARİP’lere.. 
 
* DÜNYÂNIN ZİNETİ, 150 SENESİNDE KALDIRILIR... 
  NOT ; Hadîs'in, İmâm Azam Ebû HANİFE'yi kasdettiği açıktır. 
  Çünkü ; 150 yılında – Hz.İmâm AZAM ŞEHİT edilmiş. 
 
* İŞ, EHLİNDEN GAYRİYE TEVDİ OLUNURSA, KIYÂMETİ GÖZETLE-BEKLE.. 
 
* Sayfa 364-den ;  
  KIYÂMETE yakın ÂBİT ve ZÂHİT’ler ÇOĞALIR Fakat hepsi CÂHİL’dir,  
  ÂLİM’ler de ÇOĞALIR fakat İLİM’le AMEL eden azalır. Bu zamanda  
  gerçek DERVİŞ ve SÂLİH’lerle YOKSUL’ların hali PERİŞAN’dır... 
 
* ÖYLE bir ZAMAN GELECEK ki, İSLÂM’ın RESMİ ve KUR’AN-ın İSMİ  
  KALACAK’tır. EVLERİ MÂMUR, FAKAT MESCİTLERİ – CÂMİLERİ, 
  CEMAAT YÖNÜNDEN HARÂB OLACAK’tır... 
  ÂLİM’ler-> FÂSIK,  HAFIZ’lar-> ŞARLATAN, ŞEYH’ler-> CÂHİL ve  
  BİD’AT sahipleridir. BUNLAR böyle olunca AVAM-HALK takımı da, 
  DÜNYA’ya aldanıp-> HARAM’a dalar-> Böylece, DİN ELDEN GİDER. 
 
  ŞU 3-TAİFE, bu âlemin yıkılmasına ve  
  Bu DİNİN MAHV’olmasına sebep olacaktır ;  
  1.CÂHİL SOFİ’ler...... (Âbit - Zâhit) 
  2.FÂSIK ÂLİM’ler...... (Hâfız – Vâiz - Müftü) 
  3.ZÂLİM HÜKÜMDAR’lar.. (Devlet - Hükümet adamları)  
 
* ÂLİMİN ÖLÜMÜ -> ÂLEMİN ÖLÜMÜ DEMEK’tir... (Hadis-i Şerif) 
NOT ; 
ÂLİM’in ölümü ile Yetki -> CÂHİL ve ZÂLİM’lerin eline geçer ve  
ADALET’in ölümü ile de, -> KIYÂMET’in kopacağı – anlaşılıyor... 

----------*****---------- 
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Muhammed B.Resûl Al’HÜSEYNİ isimli muhteremin kitabını, 
Tercüme eden Nâim ERDOĞAN’ın, 
KIYÂMET ALÂMETLERİ isimli kitabından özet derlemeler ; 
 
Sayfa 108-110 ve 139 dan ; 
------------------------------------ 

* DEPREM’lerin sıklaşması ve CİNÂYET’lerin sürekli olması, 
* İNSAN SÛRETİ’nin-> MAYMUN kıyâfetine dönmesi, 
* GÖK’lerden TAŞ YAĞMASI ve ŞİDDETLİ RÜZGÂR’ların esmesi, 
* ERKEK’lerin EŞE itaat edip, ANNE’sine karşı gelmesi, 
* ARKADAŞA yakınlık gösterip, BABA’sına yabancılık yapmak, 
* CAMİ’lerde oturanların-> KULÜP’lerde oturanlar gibi olması, 
* En ÂDİ kimselerin -> BAŞA – BAŞKAN’lığa getirilmesi, 
* KİŞİYE ŞER’rinden korkulduğu için SAYGI-ikram gösterilmesi, 
* ÖLÇÜ ve TARTI’da -> HİLE YAPAN’ların çoğalması, 
 

Sayfa 140-dan ; 
------------------- 

* Kişiye KÖPEK yavrusu yetiştirmek,  
  KENDİ öz evlâdını YETİŞTİRMEK’ten daha iyi-hayırlı olması, 
* BÜYÜK’lere SAYGI, KÜÇÜK’lere SEVGİ ve merhamet kalmayacak, 
* ZİNÂ ÇOCUK’ları çoğalacak, İNSAN’lar sokaklarda ZİNÂ edecek  
..ve kimse bunlara MÜDAHALE edemeyecek.! 
* BÜYÜK’lerde çirkin SÖZ’ler – KÜÇÜK’lerde hâkimiyet,  
* ALÇAK’larda İLİM – İYİ KİMSE’lerde-> MÜDÂHANE - denilen   
 (Münâfıklık ve Dalkavukluk) gibi KÖTÜ İŞ’ler çoğalacak, 
* İŞ’ler -> EHLİYETSİZ KİMSE’lere verilecek, 
* CAMİ’lerde-> NAMAZ kıldıracak İMÂM bulunamayacak,  
* İNSAN, KABİR civarından geçtiği zaman ÖLÜ’ye imrenecek ve 
 “KEŞKE ONUN YERİNE, BURADA BEN YATMIŞ OLSAYDIM.!” diyecek, 
* İYİ LİDER’ler öldürülecek ve KÖTÜ KİMSE’ler LİDER olacak, 
* KİŞİ -> Kardeşini bile öldürecek, 
* HATİP’ler çoğalacak ÂLİM’ler LİDERE uyacak HARAM’a-> HELÂL   
  diyerek, BAŞTA’kilerin isteklerine göre FETVA’lar verecek, 
* HÂFIZ’lar. -> KUR’AN-ı PARA karşılığı okuyacak ve 
* DİNİ İŞLER -> TİCARET metahı olacak.  
 

Sayfa 142-den ; 
------------------- 

* ÂHİR zamanda SELÂMLAŞMAK-> aralarında sövüp-saymakla olacak, 
* KİŞİ, MÜSLÜMAN’ı TERK ederek,  
  geçimini sağlamak için asaletsiz bir İNSAN’la EVLENECEK.! 
* İSLÂM -> GARİP, sahipsiz bir hâle gelecek, (Bu Hadis’tir.) 
* AKRABA’lar-> TERK edilecek, birbirinden ŞİKAYET edecek.! 
* KALP’ler birbirinden NEFRET edecek ve FİKİR’ler ayrılacak, 
  ÖZ KARDEŞ’ler DİN’de bile ihtilâfa - ayrılığa düşecek.! 
* HELÂL KAZANÇ, FAYDALI İLİM, ALLAH için SEVGİ-SAYGI azalacak. 
 

Sayfa 143-den ; 
------------------- 

* SADAKA -> gizlenecek - kaybolacak,  
* PARALI ASKER’ler tutulacak, MÂMUR beldeler HARAP edilecek, 
* EMÂNETE -> HİYÂNET artacak, 
* LİDER’ler Halka ZULM’edecek, (Bunların çoğu gerçek oldu) 



* KIYÂMET ALÂMETLERİ ile ilgili belgeler * 

* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ * 

106 

Sayfa 143-den devam ; 
------------------- 
* YILDIZ FAL’ları-> DOĞRU’lanacak – KADER-> YALAN’lanacak, 
* KİŞİ CAMİ önünden geçecek 2-Rekât NAMAZ kılmaktan çekinecek, 
* ERKEK-Erkeğe, KADIN-Kadına ve CİNSEL TERS ilişkiler artacak, 
* CÂRİYE’lere-> SEKRETER’e AKIL danışılacak istişare edilecek, 
* KADIN’lar ve SEFİH KİMSE’ler-> HÂKİM-SAVCI veya EMİR olacak, 
* GEÇİM SIKINTISI çeken İNSAN’ları-> AYIP’layacaklar ve  
  ONLARI yanlış YOL’lara sürükleyecekler ve ONLAR da, 
  KARANLIK YOL’lara sapınca -> HELÂK olup gidecekler.. 
* MÜMİN’ler -> kendilerini GİZLEYECEK, 
* İNSAN’ların gayeleri-> MİDE’leri ve ARZU’ları-> MAL’ları ve 
  KIBLE’leri-> KADIN’ları ve DİN’leri de-> PARA’ları olacak,                      
* Bazı ÂLİM’ler -> KÖPEK’ler gibi öldürülecek,  
  keşke ONLAR,, -> AHMAK’ça davransalar.. 
  ÂLİM’ler, öyle bir ZAMAN’la karşılaşacak ki ; 
  ÖLÜM onlara,, -> kırmız ALTIN’dan daha SEVİMLİ gelecektir.. 
 

Sayfa 146-147-150-den ; 
* 50-KİŞİ NAMAZ kılacak ve hiçbirinin NAMAZI kabûl olmayacak, 
* ÇARŞI ve PAZAR’ın TEKÂRUBU olacak, 
  (Tekârup-> Alıcı ve Satıcıların ticaretten memnun olmaması) 
* DİNİ - İMÂNI İNKÂR edenler -> SU yüzüne çıkacak ve 
  Bazı İNSAN’lar ALLAH’ı bile-> kötüleyecek, TENKİT edecek. 
* BİNA’lar,, -> GÖKDELEN haline gelecek, 
* ÜRÜN’ler,, -> Azalacak BEREKET kalkacak, 
* ÂNİ ÖLÜMLER-> Artacak, 
* ÇOCUK’lar. -> Minbere çıkıp HUTBE okuyacak ÖĞÜT verecek, 
* CÂMİ İÇİ.. -> Tıpkı HAVRA’lar gibi SÜS’lenecek ve 
* MUSHAF’lar -> ALTIN kaplanacak – MİMBER’ler-> yükseltilecek, 
* MÜMİN’lerin KALBİ -> Bu KÖTÜLÜK’leri değiştiremediği için, 
  suda eriyen TUZ gibi ERİYECEK ve  MÜMİN’ler,  
  O’İNSAN’ların arasında KORKU - ENDİŞE içinde dolaşacak, 
* MÜSLÜMAN ERKEK’ler-> ALTIN’la SÜS’lenecek, İPEKLİ giyecek, 
* İÇKİ ve HARAM’lar -> SU yüzüne çıkacak - artacak, 
* ŞARKICI KADIN’lar ve ÇALGILI İŞ’ler -> çoğalacak, 
* KADIN’lar -> TİCARET’te erkeğine ORTAK olacak.. 
 

Sayfa 151-152-155-den ; 
* EMİRLER->Seyahat için  HALK->Ticaret için, KUR’AN okuyan DİN  
  ADAMLARI da RİYÂ ve kendilerini göstermek için HACCA GİDECEK. 
* DİN ve SÜNNET TERK edilip -> Dünyaya rağbet edilecek, 
* EMÂNET... -> GANİMET sayılacak, 
* FÂHİŞELER -> SIK-SIK ziyâret edilecek, 
* IRAK’ın iyileri -> ŞAM’a ve  
  ŞAM’ın kötü insanları da -> IRAK’a yerleşecek, 
 

  Bazı HADİS’ler : (Sayfa-299’dan) 
* Her DEVİR -> Bir ÖNCEKİNDEN DAHA KÖTÜ olacak... 
* BUHRANLI ZAMANLARDA İBÂDET -> BANA HİCRET GİBİ’dir. 
* Bu ÜMMETİN ÖMRÜ -> 1.000-SENE’yi geçecek, 
            Fakat -> 1.500-SENE’yi AŞMAYACAK’tır...  
                   ----------*****---------- 
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İNSANLIK TARİHİ içinde, bazı MEDENİYET’lerin HELÂK ile  
YOK EDİLMESİNE AİT, YAŞANMIŞ olan KÜÇÜK KIYÂMET ÖRNEKLERİ, 
BÜYÜK KIYÂMET’in ALÂMETİ ve İNSANLIK ÂLEMİNE İBRET OLMALI’dır. 
------------------------------------------------------------- 
Bu örnekler, 1.kısmın sonunda 20-21.sayfalarda ki âyetlerde ve 
KÜÇÜK KIYÂMETLER kısmında incelenebilir...  
İlgili âyetlerde, Hz.MUHAMMED’sav. devrinden 
önceki MİLLET'lerin, ÇOK GÜÇLÜ OLDUĞU da BELİRTİLMİŞ... 
Ayrıca, 
KUR’AN-ı KERİM’de ANLATILMAYAN, 
Fakat – HELÂK ile YOK EDİLEN DİĞER MİLLETLER HAKKINDAKİ, 
Aşağıdaki Âyetler örnektir ve kanıtlar aşağıda yazıldı... 

4/164.âyet, 
Ey MUHAMMED.! Bir kısım Peygamberleri sana daha önce anlattık, 
bir kısmını ise anlatmadık ve ALLAH, MÛSÂ ile KONUŞMUŞTU... 

 
NOT ; ALLAH TEALÂ Hazretleri muhakkak ki ; dilediği gibi hareket etmekte 
serbesttir ve her çeşit tasarrufta, hükümranlıkta hiçbir şeye bağımlı olamaz. 
Çünkü ALLAH TEALÂ ; SINIRSIZ ve SORUMSUZ bir saltanat-hükümranlık sahibidir.  
Bak-> 12/21. 21/22.23. 25/1.2. 52/37.  76/20.âyetlere... Bu sebeple, dilediği 
kimselerle doğrudan irtibat yapıyor veya konuşuyor veya aracı bazı Meleklerle 
dilediğini yaptırıyor. Yukarıdaki âyetlerde ZEBÛR VERDİK – sözü ;  
aracı bir Melek tarafından, Hz.DÂVUD’a a.s, ZEBÛR’un YAZILI BİR KİTAP olarak 
verildiğine işârettir ve TEVRAT da, Deri üzerine yazılı olarak Hz.MÛSÂ’ya a.s 
verildiği âyetlerde belirtilmiştir. ALLAH TEALÂ’nın Hz.MÛSÂ’a.s ile aracı 
olmadan KONUŞTUĞU bildiriliyor. Bu sebeple Hz.MÛSÂ’ya = KELÎMULLAH deniyor. 
 
  

25/37->40. 
Ve NÛH milletini de, Peygamberlerini yalanladıkları için,  
SUDA boğmuştuk ve onları, insanlar için birer ibret yapmıştık.  
ve BİZ, ZALİM’leri için sürekli ve elemli bir azap hazırladık. 
Ve ÂD ve SEMÛD ve ASHÂB’ı RESS’i ve (Hz.ŞUAYB’ın kavmi) 
bunların arasındaki birçok milleti de helâk ile yok etmiştik. 
Bu MİLLET’lerin her birine ibretli - örnekler bildirmiştik ve 
ÖĞÜT almadıkları için, hepsini de kırdık geçirdik... 
Ey MUHAMMED.! Andolsun ki bu Putperestler, BELÂ YAĞMURU’na 
tutulmuş O’beldeye uğramışlar ve olanları görmemişler miydi.? 
Evet onlar, Öldükten sonra tekrar diriltilmeye inanmıyorlardı.   

 
NOT ; KUR’AN-ı KERİM’de sıkça geçen ve helâk ile yok edilen milletler ; 
NÛH, ÂD, SEMÛD, MEDYEN, FİRAVUN, milletleridir... Yukarıdaki 38.âyetten de 
anlaşıldığı gibi, bu milletlerin arasında, BİRÇOK TOPLULUKLARIN da helâk ile 
yok edildiği, fakat bunların açıklanmasına gerek duyulmadığı – anlaşılıyor.. 
Tarihte, helâk ile yok edilen kavim veya aşiret veya milletlerin yaşadığı  
KÖY-KASABA-ŞEHİR-ÜLKE gibi yerlerin HARABELERİ, küçük-büyük ne olursa olsun,  
dünya üzerinde pek çok yerde rastlanıyor ve kazılarda ortaya çıkarılıyor... 
Bu yerlerde yaşayanların, ALLAH TEALÂ’nın gazâbına uğraması sebebiyle helâk  
ile yok edildiklerine – insan çoğunluğu inanmıyor ve DOĞAL - TABİAT OLAYI.! 
olarak görüyor ve ibret-öğüt almıyor ve kendilerine bir pay çıkarmıyorlar...  
Bunun sebebinin ; ÖLDÜKTEN SONRA, TEKRAR DİRİLME ve HESAP VERMEYE İNANMAMAK, 
olduğu 40.âyetle belirtilmiş ve asrımızın insan çoğunluğu da aynı durumda..! 
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MISIR PİRAMİTLERİ -> DÜNYANIN HÂRİKA ESERLERİNDEN’dir. 
3-BÜYÜK -> KEOPS, KEFREN ve MİKERİNOS isimleri ile anılıyor.  
----------------------------------------------------------- 
2008-yılında EGE-TV belgeselinde ; 
İşte, bu Piramitlerin bir benzeri de, AMERİKA kıtasında, 
MEKSİKO CİTİ şehri civarında olduğu anlatılıyor.. 
Buradaki Piramitlere de GÜNEŞ ve AY Piramitleri deniyor.. 
Bu hususta verilen bilgilere göre ; AZTEKLER denilen ve  
nüfusu 200.000 kadar olan bir millet tarafından yapılmış... 
Buradaki harabelerden çıkarılan ve üzerindeki yazılardan, 
Arkeolog’ların açıklamalarına göre, bulunan EN GÖRKEMLİ ESER, 
GÜNEŞTAŞI 1790 yılındaki kazılarda bulunmuş ve bir çeşit takvim 
olduğu anlaşılmış ve üzerinde yazılı olan, M.Ö.13.Ağustos.3114 
tarihi –> Dünyanın başlangıcını – diğeri,, M.S.13.Ağustos.2012 
tarihi –> Dünyanın sonunu yâni Kıyâmeti gösteriyormuş... 
ÇOK TANRILI AZTEKLER, Tanrılarına insanları kurban ederlermiş ve 
SAPIK İNANIŞLARI ve ÂDETLERİ ve YAŞAMLARI sebebiyle bunlar da 
ALLAH TEALÂ’nın gazabına uğramış ve kuvvetli ordulara sahip olan 
AZTEK’lerin, dünyadaki 6-büyük şehirden biri olan TİOPİKAN isimli 
başşehri önce ÇİÇEK HASTALIĞI SALGINI ile perişan olmuş – sonra 
da İSPANYOL askerlerinin istilâsı, AZTEK’leri yok etmiş... 
M.S.750 yılındaki depremlerde şehrin helâk edildiği sanılıyor.. 
SEBEPLER -> ÇOK TANRIYA TAPMAK + Zenginlik sonucu AHLÂKSIZLIKLAR. 
Bu kıtada bilinen bir başka Millet ise, MAYALAR ve 
bu milletlere ait harabelerden, bu milletlerin de diğerleri gibi 
İLÂHİ GAZÂBA uğrayarak, helâk ile yok edildikleri anlaşılıyor... 
Ancak bu milletlere ait bilgiler -> KUR’AN-ı KERİM-de yok... 
 

----------*****---------- 
 
Hz.İSÂ’a.s DOĞUMUNUN BAŞLANGICI SAYILAN MİLÂT-tan 
2007 yıl GEÇMESİNE RAĞMEN, 
KUR’AN-ı KERÎM’de bildirilen, tarihi harabeler, 
Zamanımızdaki kazılarda, adetâ her yerde yerden fışkırıyor... 
İşte bütün bunlar, yüce âyetlerin birer delili-Kanıtıdır... 
Fakat insanlar, bunlardan kendilerine ibret çıkarmıyor... 
O’devirde, 200.000 nüfuslu AZTEK şehrinin yakınında, 
Bu’devirde  20’MİLYON nüfuslu MEKSİKO CİTİ şehri var..  
Buna kıyasla, 
Dünyanın diğer büyük şehirleri sayılan ve 
İsmine METROPOL denilen bazı şehirlerin, örneğin ; 
NEWYORK, MOSKOVA, TAHRAN, KAHİRE gibi şehirlerin Nüfusları da 
artık haddi aşmış durumda ve 18->25’milyon civarındaymış.... 
Yine haberlere göre ; 
SON ASIR = SON 100-YIL-da, DÜNYA NÜFUSU 4’KAT ARTMIŞ ve 
Dünyanın en kalabalık ülkelerinden olan ; 
ÇİN’in nüfusu...... – her yıl 15-milyon kişi artıyor ve 
HİNDİSTAN’ın nüfusu – her yıl 20-milyon kişi artıyormuş... 
 
BÜTÜN OLUMSUZLUK’lar -> KIYÂMET’in birer ALÂMETİ’dir.. 
 

----------*****---------- 
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  ERKAM Takviminden – 22.Mayıs.2005 ; 
  --------------------------------- 
Hz.ALİ’r.a bir CENÂZE ile kabre gidip de orada yüksek sesle  
ağlayan cenazenin AKRABA’larını görünce - dedi ki : 
-------------------------------------------------   
* Niçin AĞLIYOR’sunuz.? ALLAH’a YEMİN ederim ki, eğer bunlar, 
  KENDİ ÖLÜMLERİ’ndeki FECİ MANZARAYI GÖRMÜŞ OLSALARDI.! 
  bu ÖLÜYÜ UNUTUR’lardı. ÖLÜM ELÇİSİ bunları da teker-teker  
  alıp götürecek ve bir tek fert kalmayacaktır.. 
  Ey İNSAN’lar.!  
* ÂHİRET için ÇALIŞ’maksızın, –> ÂHİRET’te İYİLİK UMAN.! 
* UZUN EMEL’ler peşinde koşup -> TÖVBE ETMEYİ GECİKTİREN.! 
* DÜNYA’yı sevmeyen kimselerin-> DİLİ İle dünyadan bahseden, 
  fakat, DÜNYA’yı SEVEN’ler gibi ÇALIŞAN.! 
* KENDİ’ne verilince doymayan ve VERİLMEYİNCE de SIZLANAN.! 
* KENDİ’ne verilene ŞÜKR’etmediği halde – DAHA da İSTEYEN.! 
* KENDİ yapmadığı şeyleri,,, –> başkalarına emreden ve 
  KENDİ yaptığı şeylerden de –> başkalarını yasaklayan.! 
* SÂLİH kimseleri sevdiği hâlde,,, –> onlardan olmayan.!  
  ve KÖTÜ kimseleri sevmediği hâlde–> onlardan olan.! 
* KESİN BİLGİ’lere uymadığı hâlde, –> ZAN ve TAHMİNE uyan.! 
* ZENGİN’leştikçe -> AZGINLAŞAN ve baştan çıkan Haddi aşan, 
  FAKİR’leşince de–> ÜMİTSİZ’liğe düşüp gevşeyen.! 
* HASTA’lanınca da–> sızlanıp yakınan.! 
* ALLAH’ın bol NİMET’lerine rağmen–> GÜNAH’lar içinde yüzen.! 
* SAĞLIĞA ŞÜKR’etmeyip–> BELÂ’ya SABR’etmeyen.! 
* ÖĞÜT ve İKAZ’lardan –> hiç ETKİ’lenmeyen.! 
* ÖLÜM’le korkutulduğu zaman –> ÖLÜM ve ötesinden KORKMAYAN.!  
  Bu KİMSE’ler gibi OLMAK’tan SAKININ.. 
  GÜN GELİR ;  
* İSLÂM DİNİNİN YALNIZ İSMİ ve KUR’AN-ın da YALNIZ YAZISI KALIR. 
* KİŞİ, bilmediği şeyi sorup - öğrenmekten ve kendisine sorulan    
  KİMSE de O’şeyi bilmiyorsa : “BİLMİYORUM” demekten utanmasın. 
 
* O’GÜN ; CÂMİ’lerimiz CEMÂATLE DOLAR. Fakat İÇİNİZ ve DIŞINIZ,   
  HİDÂYET’ten (Doğruluk + Hak + Adalet’ten) YOKSUN’dur ve 
  GÖK KUBBE ALTINDAKİ KİMSELERİN EN KÖTÜSÜ de DİN ADAMLARI’dır. 

----------*****---------- 
 
Yukarıdaki BELGE’lerde apaçık görüldüğü gibi ; 
-------------------------------------------- 
ÂHİRZAMAN olan zamanımızda KIYÂMET’in KÜÇÜK ALÂMETLERİ’nin ÇOĞU, 
derlediğimiz belgelere göre –> DÜNYA’nın üzerinde gerçekleşmiş. 
* 3-Büyük DİN, birçok bölünmeler - parçalanmalara uğramış ve 
* MÜSLÜMAN’lar, SÜNNİ – ALEVİ olarak 2-Ana kısma ayrılmış... 
Yukarıdaki belgede, Hz.ALİ’r.a, Müslümanlığın temel kurallarını 
apaçık belirtmiş olmasına rağmen – artık bunlar lâfta kalmış ve 
ALEVİ’ler de SÜNNİ’ler gibi bütünlükleri bozulup parçalanmış ve 
bu sebeple Kıyâmetin en büyük alâmeti DİN’lerin PERİŞANLIĞI’dır. 
İşte, HADİS’te bildirilen İSLÂM’ın GARİP OLARAK BİTMESİ - budur. 
 

----------*****----------    
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Bir ÂYET ve bir ALÂMET ve AÇIKLAMA 
BismillâhirRahmânirRahîm. 

 

7/187.âyet,  
Ya MUHAMMED.! ONLAR SENDEN, 
KIYAMET’in ne zaman kopacağını soruyorlar. Onlara : 
* ONU ancak RABBİM BİLİR ve ONU ONDAN BAŞKA BİLECEK YOK’tur. 
GÖK’lerin ve YER’in -> AĞIRLIĞI kaldıramayacağı O’saat,  
SİZE ANSIZIN gelecektir.” de. SEN, sanki biliyorsun da  
GİZLİYOR’sun gibi SANA sorarlarsa onlara de ki :  
* ONU ancak ALLAH BİLİR.” Fakat İNSANLARIN ÇOĞU bunu anlamaz. 
 

* GÖK’lerin ve YERİN AĞIRLIĞI KALDIRAMAYACAĞI, Sözü.! 
Hem MECAZİ hem de MADDİ anlama işaret ediyor. Çünkü ; 
A.MECAZİ anlamdaki işareti 2-ŞEY ; 
-------------------------------- 
1.DİN’in,, bozulmasına, KUR’AN-a DEĞER VERİLMEMESİNE ve 
2.AHLÂK’ın bozulmasına, AHLÂKSIZ’lığın çoğalmasına işarettir. 
B.MADDİ anlamdaki işareti 2-ŞEY ; 
------------------------------- 
1.DÜNYA’nın MADDİ YAPI DENGESİ’ni sağlayan,  
* ENERJİ, İKLİM, TOPRAK ve SU gibi MADDE’lerin bozulması ve 
* GÖKDELEN’lerin çoğalması ile oluşan İNŞAAT AĞIRLIĞI’dır. 
2.ZENGİN’lerin ÇOK ZENGİN, FAKİR’lerin ÇOK FAKİR olmasıyla 
* SOSYAL YAŞAM bozulduğu için oluşan -> MADDİ AĞIRLIK’tır. 
ALÂMETİ ; 
* ESKİ BİNA’lar yıkılıp, YENİ’leri YAPILMADIKÇA KIYÂMET KOPMAZ. 
Çünkü ; 
DÜNYA’da EKONOMİK ve SOSYAL YAŞAMIN DEVAMINI SAĞLAYAN TEK ALAN, 
* İNŞAAT’tır. 
* Diğer FAALİYET’ler tamamen İNŞAAT’a BAĞLI’dır. 
* İNŞAAT DURDUĞU ZAMAN -> YAŞAM BİTER. Çünkü, 
İNSAN’ın YAŞAMASI için 2-ŞEY gerekir ; 
------------------------------------ 
1.İŞ gerekir -> İŞ’siz olan AŞ’sız kalır SÜRÜNÜR.! 
2.EV gerekir -> EV’siz olan BARINAMAZ REZİL olur.! 
* Bu sebeple BİNA’ların yıkılıp YAPILMASI gerekiyor ve 
DÜNYA TARİHİNDE ; 
--------------- 
Önceki küçük KIYÂMET’lerin çoğu MÂMUR OLUŞ’tan sonra KOPMUŞ. 
* ÖRNEK olarak -> BABİL’in ASMA BAHÇE’leri gösterilir.!  
* DÜNYA’da İNŞAAT faaliyetleri TAM GAZ devam ediyor ve 
* Her GÜNÜN BU GÜNDEN BETER’dir YARINI.! Demişler bu sebeple, 
* Her DEVİR ÖNCEKİNİ ARATACAK ve nihayet, KIYÂMET de kopacak. 
Bir PATLAMA için de 2-ŞEY gerekiyor ; 
-----------------------------------  
1.PATLATICI olan bir ŞEY ve 
2.PATLAYICI olan bir GÜÇ gereklidir. Bunlar HAZIR’lanıyor.!   
* Bunlar YUKARIDA açıklandı. Vesselâm. 
                  ----------*****---------- 

 


