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D İ K K A T.! 
Bu Belgesel Kitapta  

 

* KUR'AN-ı KERİM'den - Âyet'i Kerîme'ler, 
* Hadîs'i Şerîf'ler  - Hz.MUHAMMED'in sözleri,s.a.v. 
* Din Büyükleri'nin  - Bu konudaki örnek sözleri var 

 
 

 Bu sebeple,    
 
 

  BU KİTABA GEREKLİ EDEP - HÜRMET GÖSTERİLMELİ’dir 
 

ve 
 

 KİTAP, GELİŞİ GÜZEL YERLERE KONMAMALI  
 

ve 
 

ABDEST'li OKUNMASI – GEREKLİ’dir. 
 

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

 
Ettehiyyâtü lillâhi ves'selevâtü vet'tayyibât. 

      Bütün varlığım ; GERÇEK DOST olan ALLAH'ın sevdiği ve 
                       beğendiği bütün yollara fedâ olsun.. 
 
 

----------*****---------- 
 
TAVSİYE ; 
------- 
BU KİTABI HAZIRLADIĞIMA PİŞMAN OLDUM.! 
Çünkü, yıllarca bu hususta yüzlerce belge derlemiştim ve 
bu sebeple derlediğim belgeler, ilgili tarihlerdeki bir veya  
birkaç kötü haber olduğu için - insanı fazla etkilemiyordu... 
Ancak, DAMLAYA-DAMLAYA GÖL OLUR örneğindeki gibi hepsi birden  
KİTAP haline getirilen KIYÂMET hakkındaki bütün KÖTÜ HABERLER, 
benim PSİKOLOJİMİ etkiledi. KİTABI OKUYAN

inanın ki kitabı hazırladığım için - bin pişman oldum... 

 duygusal insanların 
PSİKOLOJİSİNİ bozabilir sanıyorum... İşte bu sebeple,  

Ayrıca, asrımızdaki yaşam şartları her geçen gün ağırlaşıyor ve 
Günümüz insanına MORAL ve DAYANMA GÜCÜ
bunun tam tersi işlerin, zararlı olma ihtimâli vardır... 

 verecek şeyler gerekirken 

İşte bunu önlemek için, AŞIRI DUYGUSAL İNSANLARIN ve KARAMSAR, 
MUTSUZ ve UMUTSUZ İNSANLARIN okumamasını -> tavsiye ediyorum.. 
 

----------*****---------- 
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           Eûzü billâhi mineş’şeytânir’racîm 
         Bismillâhir'Rahmânir'Rahîm
             Kovulmuş şeytandan ALLAH’a sığınarak, 

. 

             Esirgeyen bağışlayan, ALLAH adıyla başlarım...   
 

Es’salât-ü ves’selâmü a’lâ Resulünâ Muhammed’in ve 
A’lâ âlihî ve sahbihî ecmâîn ve selâm’ün alel’Mürselîn. 
İbâdet ve hayır - hasenâtlarımızın sevâpları ile selâmlarımız 
en yüce insan-Peygamber Hz.MUHAMMED’e ve bütün SAHÂBE’ye olsun, 
ve bütün PEYGAMBER’lere ve EVLİYÂ’ya da selâm olsun... 
 

                     ----------*****---------- 
 
YÜCE YARATICI
Söylenmesi gereken – 

’nın ve DİN BÜYÜKLERİ’nin ADI ile beraber, 
HÜRMETLİ SÖZLER

  
 – şunlar : 

Hz.ALLAH
          * Celle Celâlihû,  * Cenâb'ı Allah,  * Cenâb’ı Hakk'              

  * ALLAH TEALÂ,     * Cenâb'ı Mevlâ,  * Hakk'Tealâ,  

          * Erişilemeyecek bir yücelik ve azamet sâhibi... 
            anlamında. 
 
Hz.MUHAMMED için -  S.A.V = sav = SALAVÂT
* Sallallahü aleyhi ve sellem.    

 denir ki – şunlar,    

* Aleyhi ve a'lâ âlihissalâtü ves'selâm. 
* Allahümme salli a'lâ seyyîdinâ Muhammed. 
Bütün güzel DUA'lar-DİLEK’ler ve TEŞEKKÜR’lerimizi arz etmek. 
 
Diğer PEYGAMBERLER için : A.S. * Aleyhis'selâm
SELÂM ve bütün güzellikler O'nun üzerine olsun. - Anlamında. 

... 

 
ÂL ve ASHÂB'ı Kirâm
ÂL. . . . . .  = AKRABA – soy – sülâle, demektir... 

 için : Hz.MUHAMMED’in,sav yakınlarıdır ve  

ASHÂB'ı Kirâm  = Hz.PEYGAMBER’in yakın AHBAP ve ARKADAŞ’ları. 
Bunların hepsi için ;  
R.A = Rıdvânullâhi aleyhim ecmâin
Bütün hepsi, ALLAH'ın CENNET MELEK’lerinden’dir – anlamında. 

, 

 
R.A = Radıyallâhü anh
      

, = ALLAH, Ondan-onlardan râzı olsun... 
Radıyallahü anhüm ve Radû anh

ALLAH onlardan RAZI olmuş ve onlar da ALLAH'tan hoşnut oldular. 
 = 58/22.âyetin sonunda'dır. 

  
VELÎ'ler = EVLİYÂ’lar için :  
R.A = Radıyallâhü anh
      

,  
Rahmetullâhi aleyh

      ALLAH'ın rahmeti onun üzerine olsun – anlamında.. 
... 

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

Elhamdü'lillâhi'Rabbil'âlemîn. 
Âlemlerin Rabbi olan ALLAH’a HAMD’olsun–âmin. 
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      KONULAR :                                                     SAYFA  
      ------------------------------------------------------------ ------- 
1.KISIM
      Edepli-hürmetli sözler ve içindekiler. . . . . . . . . . . .   2-3 

..KAPAK – DİKKAT.! - BESMELE. . . . . . . . . . . . . . . .   0-1 

      101.KARİA Sûresi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..    4 
      Ana rahminden geldik – YALAN DÜNYA-Şiir - Bir insan göçmüşse    5  
      ÖNSÖZ
      4/104.  5/62.63.   20/115.   47/35.âyetler. 

 – ÇÖLLEŞME – CİHAD ve bazı âyetler. . . . . . . . . ..    6 

      Emânet edilen dünyayı niçin bu hâle getirdiniz.? Âyet soruları  7 
      2/93.âyet soruyor.! Konfiçyüs ve İlber Ortaylı’dan... 
      İnsanlar artık OKUMUYOR fakat çok konuşuyor...! ve .........    8 
      Medeniyet ve VERA ile TAKVA Hk...    
      Dünyanın ömrünün uzaması İNSANA BAĞLI. ve 95.TİN Sûresi.....    9 
      İLİM yoluyla dünyanın sonunu görmek 102.TEKASÜR Sûresi .....   10 
      BAZI BÜYÜK SORULAR ve ÂLEMLER Hk............................   11 
      Kıyamet–doğal değildir. KÖR 13/19. 34/3. 44/15.16. 53/57->62.  12 
      Kıyâmete yakın zamanda en acınacak insanlar...   
      Dünyanın ve insanlığın ÖMRÜ ve kaç NESİL.? .................   13  
      29/14.Hz.NÛH’un ömrü ve 46/15..40’YAŞ Hk... 
      Kıyâmet ne zaman kopacak..? MUHARREM ayındaki olaylar.?......  14 
      33/63.   34/29.30.   16/77.   21/49.   15/4.5. 
      Kıyâmetin zamanı bilinemez mi.? DÜZEN BÖYLE - HİÇ SÖYLENME...  15 
      EVRİMLEŞME
      DEĞİŞİM ve Değiştirmek 34/6. Kıyâmeti araştırmak–geciktirmek.  16 

 Hk. – 14/47.48. – Evliyâ ve bazı ÂLİMLER Hk. 

      Kıyametin GECİKMESİ
      DOĞA ve İNSAN DENGELERİ Hk. – MADDE ve MÂNÂ’nın bozulması....  18 

 hk. 11/104.âyet..ÇİN-HİNT nüfus artışı...  17     

      10/98.  – 37/145->148.YÛNUS milleti Hk. 
      GÖKLERİN ve YERİN fesada uğraması Hk. 23/71. ve 7/187........  19 
      Üzüm->Üzüme baka-baka kararırmış... 
      Tarihteki KÜÇÜK KIYÂMETLER Hk. örnekler 4/164.  6/6.  9/7.... 20-21
      22/42->45.  29/40.  30/9. 41/13.15. 47/13. 50/12->14.âyetler. 

  

 
2.KISIM..KUR’AN-ı KERİM’deki KIYÂMET ile ilgili âyetler............ 22->47 
3.KISIM
      ESKİ-YENİ İNSANLAR hakkında bazı örnekler - ÂİLE DAĞILIYOR... 

..İNSAN Hakkında derleme belgeler........................... 48->69 

      DİN ve FEN adamları Hk - ULÂMA ve UKALÂ Hk.   
      İNSANIN ÖLÜMÜ – ONUN KIYÂMETİDİR... GÖK KAPILARI Hk. 
4.KISIM
      ÇERNOBİL’e giden Amerikalı PROF.400.İlim adamının kararı.!.       

..KIYÂMETİN KÜÇÜK-BÜYÜK ALÂMETLERİ ve bazı sebepler Hk...... 70->109 

      SARI IRK’ın DÜNYAYA HÂKİM OLMASI. MESİH Hk.ve Hz.ALİ’nin sözleri 
      BAŞ ÖRTÜSÜ’nün, Kıyâmette önce KONUŞMASI veya KONUŞULMASI.! 
5.KISIM
      DİN nedir.? KADER ve KAZA hk.derleme. İNSAN 3-tesir altında 

..KADER ve İRADE Hakkında................................... 110->135 

      Sıcak savaşlar - DİĞER bozulmalar - Paranın TANRILARI... 
      DÜNYA BAŞIBOŞ DEĞİL
      Din ve 

. KIYÂMET ALÂMETLERİNDEN DETAYLAR 
Dünyanın 3-Temeli

      ESKİ–YENİ insanlar arasındaki farklar –İNSAN–AİLE–EVLİLİK.  
 - ÖNCEKİ Milletler - FİZİK Sebepler. 

6.KISIM
      DÜNYA'nın süratle bozulması hk.ilmî kanıtlar. 

..MEDYA HABERLERİ .......................................... 136->172           

      HIRİSTİYAN’ların Kıyâmet hakkındaki görüşleri... 
      KIYÂMETİN VAKTİ - SAATİ Hk. Medya haberleri... 
      DEPREMLER – SELLER – GÖKLER – İKLİMLER – DAĞLAR – TOPRAKLAR v.s. 
      İLİM ve GENLERİN bozulması – İnsanlık tarihi – Hastalıklar v.s 
      Diğer etkenler – NESİLLERİN yok oluşu – önemli haberler... 
7.KISIM.. SON KISIM – KIYÂMETTEN KORUNMA ve KURTULUŞ Hk............ 

    METAFİZİK Hk. - MISIR Piramitleri, Meksiks-daki AZTEKLER Hk. 
173->208 

      İLÂHİ GAZAPTAN KORUNMAK – TÖVBE – DUA – MÜNECCİMLER – GÖZ YAŞI.                
      YÂSİN Sûresinden örnek âyetler - İNSAN, KIYÂMETİ DAVET EDİYOR..  
      DEĞİŞİK BİR GÖRÜŞ – KIYÂMET HAYIRLI BİR OLAYDIR  
      Kıyâmeti özetleyen bir şiir Belgelerin ÖZETİ ve 
      PEYGAMBERLER + CENNETLİK İNSANLAR + KUR’AN Sûreleri Listesi.        
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101 –  KÂRİA sûresi ; 11 âyet... 

  
KÂRİA = KAPIYA GELEN – KAPIYI ÇALAN KIYÂMET
 

 – anlamında... 

Sûrede -> Kıyâmet hakkında bilgi veriliyor...  
 
PERVÂNE = Küçük bir KELEBEK’tir
ışığa çarpa-çarpa, ışığın sıcaklığı ile yanıyor ve yere düşüp ölüyor.. 

 ; gece yakılan bir ışığa koşuyor ve  

İşte böyle, Kıyâmeti gören insanlar da havalarda uçuşup-parçalanacakmış. 
           
HÂVİYE
 

 = Cehennemin en derin, en kötü yeri – en dip çukuru... 

BismillâhirRahmânirRahîm.                     
Esirgeyen bağışlayan Allah adıyla,   

30.CÜZ 

                       
101/1.  
El’kaâri'a.! 
           KAPIYA GELEN, KAPIYI ÇALAN KIYÂMET
101/2.  

.! 

Mel’kaâri'a.? 
           NEDİR O'KIYÂMET.? 
101/3.  
Ve mâ edrâke melkaâri'a.? 
           NE ANLADIN SEN, KAPIYA GELEN KIYÂMETTEN.? 
101/4.  
Yevme yekûn’ünnâsü, kelferâşil'mebsûsi. 
           O'GÜN İNSANLAR, ATEŞİN ETRAFINDA, 
           ÇIRPINIP-DÖKÜLEN PERVÂNE
101/5.  

'ye DÖNECEK’tir. 

Ve tekûnil’cibâlü kel'ıhnilmenfûş. 
           DAĞLAR, ATILMIŞ RENKLİ YÜNE BENZEYECEK. 
101/6.7.  
Fe'emmâ men sekûlet mevâzî'nühü, Fehüve fî îşetin râdıye. 
           FAKAT, TARTILARI AĞIR GELENLER (O’gün) 
           HOŞNUT OLACAKLARI BİR YAŞAYIŞ İÇİNDEDİR’ler. 
101/8.9.  
Ve emmâ men haffet mevâzî'nühü, Fe'ümmühü hâviye.! 
           Ve FAKAT, TARTILARI HAFİF GELENLERİN (O’gün) 
           ONLARIN da YERİ-YURDU HÂVİYE
101/10.11. 

 ÇUKURU’dur.! 

Ve mâ edrâke mâhiyeh.? Nârün hâmiye... 
           Ve ONUN MÂHİYETİNİ SEN BİLİR’misin.? 
           ORASI, ÇOK KIZGIN - YAKICI BİR ATEŞ’tir... 
 

----------*****---------- 
 
NOT ; EL KÂRİA
      Bu Sûreyi okuyanlar tarafından anlaşılacaktır... 

 ismini bu Kitaba koymamızın sebebi,  
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      ANA RAHMİNDEN - GELDİK PAZARA, 
      BİR KEFEN ALDIK DÖNDÜK MEZARA. 
 
Kim umar senden VEFÂ’yı –> YALAN dünya değil misin
Enbiyâ’nın seyyîd-ini ---> ALAN  dünya değil misin.? 

.? 

Kasd edip halkın özüne –-> TOPRAK doldurup gözüne, 
EHL-i GAFLET-in yüzüne –-> GÜLEN dünya değil misin.? 
Kimisini NÂLÂN eden -----> kimisini GİRYÂN eden, 
En sonunda URYÂN edip ---> SOYAN dünya değil misin.? 
İşin gücün dâim yalan ---> çok kişiden arta kalan, 
Nice kerre boşalıp da ---> DOLAN dünya değil misin.? 
 
 
Enbiyâ’nın Seyyîd’i = Peygamberlerin en büyüğü, 
Ehl’i Gaflet ...... = Ölümü ve gerçekleri göremeyenler.. 
NÂLÂN ............. = İnleten–sızlatan,  
GİRYÂN ............ = ağlatan–gözünden yaş getiren, 
URYÂN ............. = Çıplak eden – Malsız-mülksüz bırakan. 
 

BİR İNSAN GÖÇMÜŞ se eğer –> GERİDE KALIR,, ESER’i... 
BİR EŞEK  GÖÇMÜŞ se eğer –> ONDAN da KALIR SEMER’i... 

MEDENİYET
Enteller – bu sözcüğü bile keyfiyetlerine göre saptırıyorlar... 

 = Dünyada, insanca yaşamaktır ki,  

Bugünkü ilim : “Leş KARGA’larının eşleştiği görülememiştir.” 
demekle, eşleşmenin-çiftleşmenin gizliliğinin-güzelliğini ve  
bu husustaki Leş KARGA’sının HAYÂ’sını ortaya koymasına rağmen. 
ENTELLER
hoşnut olmaktadırlar ve Medeniyeti böyle sanıyorlar... 

, insanlardaki cinselliğin-çıplaklığın sergilenmesinden 

Bilgin ÇİÇERO’nun ; 

MİLLETLER PARASIZLIKTAN DEĞİL-> AHLÂKSIZLIK’tan MAHVOLUR’lar. 

sözüne rağmen veya Meşhur ROMA ve 45 km yanındaki zevk-ü safâ 
kasabası POMPEİ

ahlâksızlığın-çıplaklığın ve alkol-uyuşturucu ve kumar gibi 
alışkanlıkların önlenmesine engel sağlanamadığı gibi, aksine 
olarak haddi aşan TERS CİNSEL İLİŞKİLER bile yasallaştırılıyor. 

 gibi yüzlerce ülkenin de ahlâksızlık sebebiyle 
mahvolduğu – tarihi kaynaklarda bulunmasına rağmen Dünyada, 

Dünyada, bu hususlara değer vermeyen veya MEDENİYETİ sadece,  
LÜKS-MODERN ve ZEVK-ü SAFALI DÜNYA YAŞAMINDA GÖREN ENTELLER
bu kimselerin 

 ve  
TAPTIĞI bazı MÜSBET veya DİN İLMİ PROFESÖRLERİ

İnkârda-İnat ederek, keyfi senaryolar üretmekte yarışıyor... 
 ; 

İşte bu kitaptaki belgelerde, bunlara esaslı cevaplar var... 
İşte bu sebeple ;  
A.MÜSBET İLİM ADAMLARI, Dini hiçbir bilgileri olmadıkları hâlde    
  ÂCİZ AKILLARI ile
  Bak->13/33.  49/16.  53/35.âyetlere... 

 -> ALLAH TEALÂ’ya AKIL VERMEYE  kalkışıyor.! 

B.Müspet ilimlerden bi-haber olan, şu âhir zamanın  
  DİN İLMİ ADAMLARININ çoğu ise, bütün câhillikleriyle ve 
  Keyfi görüşleriyle - düşünüşleriyle halkı saptırıyor...  
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ÖNSÖZ ve ÖN BİLGİLER
 

 ; İNSANLIK ÂLEMİNE AİT. 
SAYGIDEĞER OKUYUCU.!                
Yukarıdaki bazı önemli ön bilgilerden sonra arz ediyorum ve   
sizlere, saygı ve selâmlarımı sunarak sözlerime başlıyorum... 
Çok değerli KUR’AN-I KERÎM âyetleriyle diğer belgeleri kapsayan,  
bu belgesel kitapta, çok geniş açıklamaların öz-anlatımı var.. 
Kitabın hazırlanmasına - 10.Nisan.1992-Hürriyet Gazetesi'ndeki; 
 
"ÇÖLLEŞME TEHLİKESİNE KARŞI BÜYÜK İTTİFAK
 başlıklı yazı sebep olmuştur. Bu sebeple ; 

..." 

 Kitabın başlangıç tarihi 1993 – bitişi 2009
 

’yılı içinde.. 

 
ALLAH TEALÂ'nın beğendiği işler, "CİHAD
CİHAD'ın en geniş anlamı ; 

" kapsamında olup, 

 
"İSLÂM Dînine uygun yaşamak (Düşünmek–konuşmak-iş yapmak.) 
 ve yaratılan herkese - her şeye faydalı olmaktır...” 
 
HİZMET, ancak çalışmakla mümkün olduğundan, DİN'lerin en büyük 
emirlerinden birisi de şüphesiz ki ; "ÇALIŞMAK
 

" tır - görelim : 

BismillâhirRahmânirRahîm  
Esirgeyen bağışlayan Allah adıyla başlarım. 
  
  
53/39.âyet : İNSAN, ancak çalıştığına erişir. 
74/38.âyet : Her şey, kazanca bağlıdır... 
94/5..âyet : Güçlükle beraber - mutlaka bir kolaylık vardır. 
94/7..âyet : Öyleyse, bir işi bitirince, diğerine giriş.. 
94/8..âyet : Ve ümit ettiğin şeyi, yalnız Rabbinden iste. 
 
Yukarıdaki kesin belgelerde görüldüğü gibi, sürekli iyi ve 
faydalı işlerde çalışmayı emreden DİN ; GEVŞEKLİĞİ İSTEMİYOR
 

. 

4/104.DÜŞMAN olan milleti, kovalamakta gevşek davranmayın... 
 
5/62. Onların ÇOĞUNU, günah işlemekte, düşmanlık etmekte, 
      haram yemekte, birbirleri ile yarış ederken görürsün. 
      Yaptıkları, ne kötü şeylerdir... 
5/63. Keşke hükümleri bilen BİLGİN KİMSELER
      söyleyip, onları HARAM YEMEKTEN KÖTÜLÜKTEN 

, suç olan şeyleri 
MEN

 
 etselerdi. 

20/115.Andolsun ki BİZ, ilk önce ÂDEM’den bir söz almıştık.  
       Fakat O, verdiği sözü unutmuştu ve onu azimli bulmadık.. 
 
47/35.Ey İNANANLAR.! sizler daha üstün olduğunuz halde, 
      DÜŞMAN KARŞISINDA GEVŞEMEYİN ki,  
      BARIŞ istemek zorunda kalmayasınız. ALLAH sizinledir ve  
      yaptıklarınızın sevabını eksiltmeyecektir... 
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ÂYETLERDE BELİRTİLDİĞİ gibi gevşemeden ve devamlı çalışarak, 
sonu yaklaşmakta olan dünyamızın, daha fazla TAHRİP olmasını 
önlemeliyiz ki, hiç değilse ÖZÜR dileyecek bir yüzümüz olsun.. 
Çünkü ;  
bir tanıdığımıza bir şey verip de - geri aldığımızda, 
O’şeyin çok hırpalanmış olduğunu görürsek – hepimiz ona : 
"EMÂNETİ, NİÇİN BU HALE GETİRDİNİZ
DÜNYAYI bize emânet eden Allah Tealâ, hesap sormayacak mı.? 

.?” hesabını sorarız ve 

Elbette : “ÂHİRET sorgusu pek çetin olacaktır
 

” buyurmuşlar ve 

İşte, BUNLARI AKIL EDEMEYENLERE,  
ALLAH TEALÂ KUR’AN-ın AŞAĞIDAKİ ÂYETLERİNDE ŞU SORULARI SORUYOR : 
-------------------------------- Bak-> Diğer sorular 73.Sayfada. 
2/93.. Ey MUHAMMED.! Onlara de ki:  
 "Eğer inanmışsanız, imânınız size HANGİ KÖTÜ ŞEYİ emrediyor
2/140. 

.?" 
SİZLER mi - yoksa ALLAH mı DAHA İYİ BİLİR

4/82.. 
...?  

Onlar
49/16. Ey MUHAMMED.! Onlara de ki :  

 KUR’AN-ı biraz olsun DÜŞÜNMÜYORLAR MI.?  

      "ALLAH’ın DİNİNİ ALLAH'a ÖĞRETMEK Mİ İSTİYORSUNUZ.?"     
53/35. GÖRÜLMEYEN ALLAH’ın İLMİ YANINDA – O’MU GÖRÜYOR..? 
95/8.  Ey MUHAMMED.! Onlara de ki : 
      “ALLAH, hükmedenlerin en üstünü değil midir....????” 

77/50.: Bundan sonra onlar, 
        KUR’AN-dan BAŞKA HANGİ SÖZE İNANACAKLAR.? 

Şimdiki NESİL ise, bütün bunları es-geçiyor ve insanların çoğu 
kendilerini akıllı sanıyor, tabii ki aldanıyor... Ancak, 
 
              BİR NESLİN KADERİNİ,              
              BİR EVVELKİ NESİL TÂYİN EDER.....Konfiçyüs. 
                                      
NESİLLER ise giderek bozulmakla İnsanlık vasıflarını kaybediyor. 
Bu kaybediş – tüm dünya üzerindeki insanları kapsamaktadır.. 
Bu hususa – şu örnek belge – apaçık bir kanıttır... 
 
ZAMANIMIZDA -> İNSAN ÇOĞUNLUĞU OKUMUYOR
BİR ÖRNEK BELGE ; 

.! 

AHİR ZAMANDA - İnsanımıza dair bir görüş: (Bir acı gerçek.!) 
Prof.İlber ORTAYLI'dan ; 
---------------------- 
"BİR TUHAF HALİMİZ VARDIR BİZİM. NEDENİNİ-NİÇİNİNİ BİLEMİYORUM. 
 MUALLÂKTA BİR MESELEDİR. ARAŞTIRILMAYA MUHTAÇTIR. O'DA ŞU ; 
 Bizim insanımız yalnız kalamıyor. Bir köşeye çekilip OKUMUYOR
 Kendi başımıza oturamıyoruz - yazamıyoruz - düşünemiyoruz... 

. 

 Biz, ille birini bulur, VIDI-VIDI KONUŞURUZ
 İRANLI'lar bile bizden çok okur... 

.! 

 Şimdi de böyleyiz, OSMANLI zamanında da böyleydik. Bu itibarla 
 MATBAA'nın GECİKMESİ, BİZE BİR ŞEY KAYBETTİRMEMİŞ’tir.!" 
 
 Ata sözü: "LAF'la -> PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ
 

."  
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BASIN - YAYIN (Medya) haberlerine göre ; 
-------------------------------------- 
ABD’de, HALK’ın KİTAP OKUYUP - OKUMADIĞINI DENEMEK İÇİN, 
bir gazete ekinde – gazete alanlara içinde hiçbir bilgi hiçbir 
yazı olmayan kitaplar vermişler ve pek azı hariç – hiç kimseden 
bir şikâyet gelmemiş ve bu sûretle HALKIN KİTAP OKUMADIĞINA, 
kanaat getirmişler. Bu durum âhir zaman işlerindendir, çünkü ; 
Asrın oyalayıcı icatları ve hayatın hızlı akışı ve hızlı yaşam 
koşullarının zorlayıcılığı veya insanların eğlenceye düşkünlüğü

uzaklaşıyor ve insanların çoğu AŞK’la-SEKS’le-MACERA ile ilgili 
heyecan veren kitapları tercih ediyorlar. Fakat, METAFİZİĞE ait 
heyecan veren DİNİ KİTAP ve BELGELERE rağbet edenler çok az... 

 
v.s gibi sebeplerle – artık insanların çoğu – KİTAP OKUMAKTAN 

Ancak ;  
KIYÂMET’e benzer

Ancak ; 

 bazı doğal felâketlerin, sık-sık yaşanılır 
olması ve dünya tabii=doğal ortamının hızla bozulması ve KIYÂMET 
inancına, bütün büyük dinlerin ortak olması gibi sebeplerden 
dolayı, insanlık âlemi artık -> KIYÂMET’le yakından ilgileniyor. 

Bazılarının ilgileri ; kendi âciz akılları-mantıkları dahilinde 
olduğundan, uydurdukları senaryoları–hikâyeleri-varsayımları,  
çoğu kez birbirine çelişkili ve saçma-sapan HERZE’lerdir... 
(HERZE
 

 = Boş ve asılsız şeyler-sözler.) 

DİN ilminden nasip verilmemiş bazı ; 
bu herzeleri ile HALK’ı ikna ederek – kendilerine halk gözünde 
itibar kazandırmaya devam ede’gelmiş, devam ede’gitmektedirler. 

MÜSBET İLİM PROFESÖRLERİ 

 
Ucu-bucağı olmayan veya derin dibi bulunamayan MÜSPET = FİZİK 
veya DİN = METAFİZİK ilimlerin İLÂHİ İHTİŞÂM’ını
bilinemeyenler karşısında İnsanın acizliğini anlayabiliyorlar.. 

 görebilenler, 

Bunu kavrayanlar, BİLGİDE-İLİMDE NE KADAR İLERİ-ÜSTÜN OLSALAR 
bile – İNSANIN ÂCİZ
DİNE ve METAFİZİK ETKİNLİKLERE YAKÎNEN İNANANLAR bu teslimiyetle 
EVLİYÂ’ların kesin Dini belgelerinde bu gerçekleri buluyorlar...  

 OLDUĞUNA İNANIYORLAR ve HADDİ AŞMIYORLAR... 

Çünkü ;  
A.KÂİNÂT’ın ve Dünya’nın – nizam ve intizamının tamamıyla Yüce 
  yaratıcısının MUHTEŞEM TASARRUFUNA bağlı olduğu – ANA YASADIR. 
B.DÜNYA’nın Doğal MADDİ-MÂNEVİ dengesinin de, baştanbaşa MUCÎZE 
  olduğu ve KUR’AN-I KERÎM’de birçok mûcizenin yazılı olduğu ve  
  bunun alâmetinin de İlâhi ; “OL
C.insanlığa 

” emri olduğu na işaret edilmiş 
MEDENİYET

  İnsana “
’i yakalayabilmesi için, Rabbini bilmesi ve 

VERA ve TAKVÂ
D.MEDENİYETİN 2’TEMEL TAŞI ; 

” içinde yaşaması emredilmiş... Çünkü ; 

-------------------------- 
1.V E R A
              HAYA = utanma duygusudur. Bak->2/46.âyete.                   

 ..: HAYA-EDEP, SAKINMAK-ÇEKİNMEK, SAYGI ve HÜRMET'tir. 

2.T A K V A
              HELAL'lerle YETİNMEK ve İHTİYACI AŞMAMAK ve 

 : HARAM'lara ve YASAK’lara BULAŞMAMAK, 

              DÎNÎ BÜTÜN EMİRLERE UYUP – UYGULAMAK’tır.. 
              Bak-> 25/77.âyet. - 87/16.17.âyetlere. 
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DÜNYADA YARATILAN MADDİ veya MÂNEVİ HER ŞEYİN, 
BELİRLİ BİR ÖMRÜNÜN OLDUĞU ve BU ÖMRÜN, UZAMASININ veya 
KISALTILMASININ İNSANA BAĞLI OLDUĞU – hakkında
 

 ; 

Bütün hususlara somut-gerçek kanıt verebilmek için, 
YÜCE KİTAPTAN SÛRELER veya ÂYETLER ve HADÎS-İ ŞERİFLER ve 
EVLİYÂ BELGELERİNDEN AÇIKLAMALARA yer verildi... 
 

Dünyada yaratılan İNSAN’ın, ister beyaz olsun isterse siyah,  
fark etmiyor, çünkü mayası aynı çamurdan ve insanların, 
“İNSAN, KONUŞAN-DÜŞÜNEN BİR HAYVANDIR
Yarısı İNSAN – yarısı HAYVAN veya başka benzetmelere göre ; 

” diyenlere göre ; 

Yarısı MELEK – yarısı ŞEYTAN’dır... 
 

95 – TİN Sûresi  ;  8’ âyet... 

  
TÎN = İNCİR
Bu sûrede – insanın en mükemmel olarak yaratıldığı ve                  

 – anlamında.. 

İlâhi emirlere - yasaklara uymayanların da ; 
aşağıların en aşağısı yapılacağı apaçık belirtilmiş..                                             
 

BismillâhirRahmânirRahîm.                              
Esirgeyen bağışlayan Allah adıyla,   
 

95/1.2.Vet’tîni vez’zeytûni ve tûri sî'nîne, 
          İNCİR’e ve ZEYTİN’e ve SİNÂ’dağına, 
95/3...ve hâzel’beledil'emîni,  
          ve GÜVENLİ ŞEHİR MEKKE’ye ANDOLSUN ki, 
95/4...Lekad halaknel'insâne fî'ahseni takvîmin                   
          BİZ İNSANI
95/5...Sümme redednâhü esfele sâfilîn,  

 GERÇEKTEN EN GÜZEL BİR ŞEKİLDE YARATTIK.. 

          SONRA ONU, AŞAĞILARIN - AŞAĞISI YAPTIK
95/6...İllellezîne âmenû ve âmilûs’sâlihâti felehüm ecrün  

.! 

       gayrimemnûn  -  ANCAK, İNANANLAR ve  
          HAYIRLI İŞLER YAPANLAR İÇİN DÂİMİ MÜKÂFATLAR VARDIR. 
95/7...Femâ yükez’zibüke bağdü bid’dîn.? 
          ŞU’HALDE DİNİ, CEZA GÜNÜNÜ YALANLAMANA
95/8...Eleysallahü biahkemil'hâkimîn.? 

 SEBEP NEDİR.? 

          ALLAH, HÜKMEDENLERİN EN ÜSTÜNÜ DEĞİL MİDİR.? 
----------*****---------- 

Ceza gününün yalanlanması = Kıyâmete inanmamak ve 
                            Kıyâmeti inkâr – anlamında... 
Bu husus İLKEL ve CÂHİL âhirzaman insanı için geçerlidir.. 
Çünkü, Şu âhir zamanda MÜSPET İLİM ADAMLARININ ÇOĞUNLUĞU, 
Müspet ilim yoluyla –> DÜNYANIN SONUNUN GELMEKTE OLDUĞUNU, 
Sık-sık açıklıyor ve bu bilgi-belgeler, hızlı-etkin iletişim 
sayesinde bütün insanlık âlemince kabul gördüğü için, 
İnsan çoğunluğu artık –> KIYÂMET’e inanıyor.. Bu hususa dair,  
GAZETE BELGELERİNE bu kitapta yer verildi.... Bak->6.kısımda. 
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AŞAĞIDAKİ SÛREDE ise, Kıyâmet’in yaklaştığını anlamak için, 
KEŞKE, KESİN BİLGİ ile BİLSEYDİNİZ
Müspet olan, Fizik-Kimya-Matematik gibi ilim yoluyla baksaydınız 

, buyurulmuş ve bunun anlamı ; 

KIYÂMET’in kapıya geldiğini görürdünüz...demektir... 
 

102 – TEKÂSÜR Sûresi ; 8’ âyet 

  
TEKÂSÜR = MAL ve EVLÂT ÇOKLUĞU ile ÖVÜNMEK
 

 – anlamında... 

İLMEL’YAKÎN
Burada – her iki ilime de işaret ediliyor ; 

 = İLİMDE DERİNLEŞMEK ve 

yâni DİN ve DÜNYA ilimlerinde DERİNLEŞİP İLERİ GEÇENLER, 
Dinde belirtilen – olacak şeylere sanki, GÖZLERİYLE GÖRÜYORLARMIŞ GİBİ
İnanır - imân ederler – anlamında...         

.   

 
AYNEL’YAKÎN
              HAKİKİ İMÂN’ın ta kendisi ve İNSANLAR için gerekli İMÂN. 

 = HİÇ ŞÜPHE DUYMAKSIZIN GÖRMEK – BİLMEK - İNANMAK ki ; 

 
HAKK’EL’YAKÎN
İnsanlar ise -– âhirette, gözleriyle gördüklerinde hakiki imâna ulaşacakmış. 

 = Bu mertebeye ancak – Peygamberler ve Evliyâlar ulaşabiliyor. 

 
 
 

BismillâhirRahmânirRahîm.                       
Esirgeyen bağışlayan Allah adıyla,   

30.CÜZ 

 
102/1.  
Elhâkümüt'tekâsürü, 
          ÇOĞUNLUK OLMAK, SİZİ ÖYLE OYALADI ki, 
102/2.  
Hattâ zürtümül'mekaâbir.! 
          HATTÂ, KABİRLERİ de ZİYERETTE SAYDINIZ.! 
102/3.  
Kellâ sevfe ta’lemûne.! 
          ELBETTE, YAKINDA BİLECEKSİNİZ.! 
102/4.  
Sümme, kellâ sevfe ta’lemûn.! 
          SONRA, ELBETTE, YAKINDA BİLECEKSİNİZ.! 
102/5.6.  
Kellâ lev tağlemûne ilmelyakîn
          

, Leterevünnel'cahîme. 
KEŞKE, KESİN OLAN BİLGİ ile BİLSEYDİNİZ

          MUTLAKA, KIZGIN CEHENNEMİ GÖRMÜŞ GİBİ OLURDUNUZ.! 
.(Müspet ilim) 

102/7.  
Sümme leterevünnehâ 
          SONRA ONU, GÖZLERİNİZLE AYNEN GÖRECEKSİNİZ. 

aynelyakîni. 

102/8.  
Sümme letüs'elünne yevmeizîn aninna'îm... 
          SONRA, SİZE VERİLMİŞ HER NİMETTEN O’GÜN, 
          MUTLAKA SORGUYA ÇEKİLECEKSİNİZ... 
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BAZI SORULAR
GÖKLERE - DÜNYAYA BAKAN ve DERİN-DERİN DÜŞÜNEBİLEN İNSANLAR, 

 ; 

KENDİLERİNE – ŞU SURULARI SORUYOR ; 
--------------------------------- 
* UÇSUZ-BUCAKSIZ BU ÂLEM-KÂİNÂT
* 

 NEDİR, NASIL’dır.? 
BU DÜNYA

* GÜNEŞ’ten DÜNYA’dan 
 NİÇİN – NASIL – NE ZAMAN YARATILMIŞ...? 

BAŞKA ÂLEMLER
* İNSAN ve HAYVANLAR’dan 

 de VAR MI....? 
BAŞKA YARATIKLAR

* BU 
 VAR MI.? 

ÂLEMLER’in SAHİBİ
* 

 veya SAHİPLERİ KİM’dir....? 
İNSANLARIN RENK’leri

* DÜNYA’da NİÇİN - 
 NİÇİN-NASIL ÇEŞİTLİ OLMUŞ.? 

ÇEŞİTLİ DİN’ler
* 

 YARATILMIŞ....? 
MELEKLER

* 
, NİÇİN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLMEMİŞ.? 

MÜSLÜMANLAR
* 

, DÜNYADA ÜSTÜNLÜĞÜ NİÇİN KAYBETTİ..? 
ŞEYTAN

* 
 KİM’dir, İNSANLARI NASIL ETKİLİYOR......? 

KIYÂMET
* İNSAN’lar, ÖLDÜKTEN SONRA NASIL DİRİLTİLECEK...? 

 NASIL - NİÇİN ve NE ZAMAN - KOPACAK....? 

 
İşte bu ve buna benzer soruları düşünenler, NET-KESİN cevaplar 
ararlar ve kendi ÂCİZ akıllarınca veya duydukları bilgilerle 
bazı cevaplar verebilirler ki bu insanlara MUKALLİT
TAKLİTÇİ = Mukallitlerin keyfi cevaplarının çoğu asılsızdır.. 

 deniyor.. 

Bazı insanlar da, kendi akıllarına güvenmezler ve 
Bu ağır sorulara, ÂLİM bildikleri inandıkları kimselerin, 
bıraktıkları eserlerden cevap bulurlar ki, bu kimselere de, 
MUHAKKİK
 

 deniyor. (TETKİK-TAHKİK EDEN ARAŞTIRICI, anlamında) 

Aşağıda, ÂLEM konusundaki araştırmamızda bile, 
Önceki Bilginlerin çelişkili açıklamalarını bilhassa ortaya 
koyduk ki, DERİN DİN BİLGİLERİNİ herkes bilemiyor
 

... 

ÂLEM kelimesinin, MADDİ ve MÂNEVİ olmak üzere 2-yönü var
 

 ki, 

ÂLEM = KÂİNÂT olarak bilinen, dünyamızın da içinde olduğu, 
       Gözle görülebilen ve görülemeyen bir uzay ile, 
       Görülemeyen ve bilinemeyen mânevi bir yaşamdır... 
ÂLEM = ALÂMET’ten – NİŞAN’dan, alınmış bir kelimedir ve 
       ALLAH TEALÂ’dan başka
 

 her şeyi içine alıyor... 

Said İbnül MÜSEYYEB’e göre ; (Bak->Envâr’ül âşıkîn S; 415.)  
-------------------------- 
              600’ü DENİZDE ve.. 400’ü de KARADA OLMAK ÜZERE, 
              ALLAH TEALÂ’nın - 1000 ÂLEMİ
Mukatil ise ; 40’bini DENİZDE ve 40’bini de KARADA OLMAK ÜZERE, 

 VAR..       

              ALLAH TEALÂ’nın -- 80’BİN ÂLEMİ
Vehb’e göre ; ALLAH TEALÂ’nın -- 

 VAR..” demiş.  
18.000 ÂLEMİ

              Ve DÜNYA, BU ÂLEMLERDEN SADECE BİRİNE DAHİL.”         
 VAR. 

Ve Kâbü’l AHBÂR’a göre ise ; 
“ALLAH TEALÂ’nın ÂLEMLERİNİ, KENDİSİNDEN BAŞKA KİMSE BİLMEZ..” 
Nitekim Müddesîr sûresinde 74/31.âyettin sonunda buyurulmuş ki : 
“RABBİNİN ORDULARINI, KENDİSİNDEN BAŞKA KİMSE BİLMEZ..”  
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KIYÂMET –> BİR DOĞAL OLAY DEĞİL, 
KIYÂMET –> MECBURİ BİR OLAY’dır
ve ANCAK ALLAH TEALÂ’nın BİR EMRİYLE GERÇEKLEŞECEK olan, 

... 

BİR İLÂHİ GERÇEK OLDUĞU, MADDİ-MÂNEVİ HER HUSUSTAN BELLİ’dir. 
 
ALLAH TEALÂ’nın hükümranlığına inanmayan kâfirlerle–müşrikler, 
KIYÂMETİN – DOĞAL BİR TABİAT OLAYI
Veya Nükleer bir savaş veya büyük bir gök cismi ile çarpışmak, 

 OLDUĞUNA İNANIYORLAR.! 

Veya Küresel ısınma ile buzulların erimesi gibi senaryolar 
üreterek insanların ilgisini çekmek istiyorlar - Çünkü onlar ; 
Yüce yaratıcıya ya inanmıyorlar veya daima şüphe içindedirler. 
Bu sebeple, KIYÂMET HAKKINDA ÇEŞİTLİ SENARYOLAR
Bu senaryolar – birbirlerine çelişkili ve farklı olduğundan 

 ÜRETİLİYOR... 

dolayı da, birbirlerinin tezleri daima çürütülmüş oluyor.! 
Buna rağmen inatları sebebiyle, birbirlerine de uymuyorlar... 
İlâhi belge ve bilgileri önemsemeyenler, KUR’AN-I KERÎM-in  
pek çok âyetinde - AKILSIZ KÖR’ler
 

 – olarak tescilleniyor... 

Bu kimseler, KIYÂMET’i ....... milyon senelerce uzak
veya Kıyâmet’in, doğal bir uzay felâketi olarak gerçekleşeceğine 

 görüyorlar,  

veya Kıyâmet’in, mümkün olamayacağına inanıyorlar.! 
 
Bismillâhir'Rahmânir'Rahîm. 
13/19.âyet. 
Ey MUHAMMED.! SANA, Rabbinden indirilenin gerçek olduğunu  
bilen kimse, onu inkâr eden KÖR
Bunu, 

 kimse gibi olur mu.? 
ancak AKIL sahipleri bilir

34/3.âyet.  
 ve ibret alır... 

Ve İNKÂR edenler : “KIYÂMET SAATİ BİZE GELMEYECEK’tir

44/15.16.âyetler.    

” dediler. 
ONLARA de ki : “Hayır.! öyle değil. Gaybı-> gizlilikleri bilen 
Rabbimin hakkı için, O’GÜN - O’SAAT size mutlaka gelecektir... 

BİZ SİZDEN AZABI bir süre kaldıracağız fakat SİZ yine de TEKRAR 
inkârcılığa geri döneceksiniz.! ONLARI ÇARPTIKÇA - ÇARPACAĞIMIZ 
GÜN, HİÇ ŞÜPHE YOK ki, ONLARDAN ÖCÜMÜZÜ - İNTİKÂMIMIZI ALACAĞIZ
53/57->62.âyetler ;  

. 

KIYÂMET, yaklaştıkça yaklaşmıştır.!                                                           
Onu, ALLAH'tan başka ortaya koyacak yoktur
ve gülüyorsunuz-ağlamıyorsunuz.? Habersiz oyalanmaktasınız.!                                

. Bu söze mi şaşıyor  

Artık ; SECDEYE VARIN, ALLAH'a KUL'luk EDİN...               
----------*****---------- 

 
KIYÂMETE YAKIN ZAMANDA EN ACINACAK İNSANLAR – ŞUNLAR ; 
---------------------------------------------------- 
1.ALLAH’ı–PEYGAMBER’i–KİTAP’ları İNKÂR EDENLER ve MÜNÂFIKLAR. 
2.BAŞKALARINA İnsan-Hayvan-Bitki gibi HERŞEYE ZARAR VERENLER. 
3.BAŞKALARINA ve hiçbir şeye FAYDASI-YARDIMI-HAYRI OLMAYANLAR. 
4.İbâdet edenlerden de CÂHİL – GÂFİL - SAPIK ve HÂİN olanlar. 
5.Ve EMEKLİ PRİMİ ÖDEYİP EMEKLİ OLAMADAN
Bak->

 KIYÂMETİ GÖRENLER.! 
51/59.60. ve 104.HÜMEZE Sûresinde, Vay hâline onların.! 
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DÜNYA ÖMRÜ’nün HESABI Bak->Envâr-ül âşıkin S;468 
----------------------------------- 
FİZİK âlimlerinin
Fizik ilimlerinde – tespit edilen müspet bazı hususların bile 

 ne hesabına sığar – nede uydurdukları gibidir. 

yanlış bilindiği, zamanla ortaya çıkmaktadır veya bazı konularda 
yüksek Profesörler – çelişki içerisindeler. Bunlara kıyaslarsak,  
bazı Profesörlerin ; Dünya yaşını - MİLYARLARCA YIL

Çünkü – ilim ne kadar ilerlerse-ilerlesin,  

 olarak, 
çelişkiler içinde ortaya atmaları – sadece uydurma haberlerdir.. 

İlâhi izin sınırını asla aşamayacaktır... Çünkü âyetlere göre, 
BU KONUDA da MUTLAK HÜKÜMDARLIK, yalnız YÜCE YARATICIYA AİT’tir. 
 
Fakat bazen – bulunan tarihi eserlerin – 70’bin yılı aşmayan 
tarzda açıklanan bilgilerinde isabet vardır. Çünkü,  
bu rakamlar – dini belge rakamlarına uygun görünümdedir... 
GAYB = Gizli bilgiler – ancak - İlâhi izin dahilinde ve  
DEĞERLİ DİN ADAMLARI olan EVLİYÂ’LAR aracılığı ile insanlara 
bildirilmiş ve bunlar bazı din kitaplarında yazılıdır... 
Buna göre ; 
--------- 
DÜNYANIN ÖMRÜ ...  70.000
Hz.ÂDEM'a.s inişi  62.960  yıl sonra...  

  yıl-İlk yaratılış-Kıyâmet arası. 

Bu süre zarfında dünya, yaşama elverişli duruma gelmiş... 
 
İNSANLIĞIN ÖMRÜ ->  7.000  yıl-> İnsanın dünyadaki yaşam süresi 
KIYÂMET'ten sonra.     40  yıl-> DÜNYA HARAP halde kalacakmış.  
                   ------ 
Toplam. . . . . .. 70.000  yıl–> Dünyanın Doğum ve Ölüm arası
 

.. 

29/14.âyet. 
Andolsun ki Biz – NÛH
içlerinde bin yıldan elli yıl eksik kaldı. (

’u milletine Peygamber olarak gönderdik de 
950 YIL

 

) ve nihayet 
onlar zulümlerini sürdürürken – TUFÂN onları yakalayıverdi... 

İlk insanların ortalama ömrü  – 1.000 yıl civarında... 
Son insanların ortalama ömrü  -    70 yıl civarında... 
Bu hesaba göre insanlık NESLİ -    40 NESİL
Kur’an-ı Kerîm-e göre bazı özel rakamlar, özel işâretlerdendir.. 

 – oluyor ki, 

 

46/15. 
Biz insana ANA-BABASINA İYİ DAVRANMASINI ve İYİLİKLER YAPMASINI 
TAVSİYE ETTİK. Çünkü ANNESİ onu, güçlük içinde karnında taşımış 
ve sıkıntı içinde onu doğurmuştur.! ONU TAŞIMASI ve SÜT VERMESİ 
30’AY SÜRER... Nihayet İNSAN, erginlik-yiğitlik çağına gelip de 
40’YAŞINA ulaşınca : “RABBİM.! BANA ve ANAMA-BABAMA VERDİKLERİN 
NİMETLERE ŞÜKRETMEMİ ve HOŞNUT-RAZI OLACAĞIN HAYIRLI İŞLERİ de 
YAPMAMI SAĞLA, BENİM ve SOYUMUN da DOĞRU YOLDA GİDİŞİNİ SÜREKLİ 
KIL. BEN SANA YÖNELDİM ve TESLİM OLDUM, İMÂN ETTİM.” demelidir. 
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KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK.? 
-------------------------------- 
KIYÂMET’in vaktini - saatini bilmek, mutlak surette yalnız, 
Yüce Yatıcıya aittir. O’yaratmıştır – elbette O,yok edecektir. 
AŞÛRE GÜNÜ
Hz.Ebu’LEYS’in r.a, beyanına göre – bu önemli günde ; 

 – Muharrem ayının 10.günüdür.. 

olmuş ve olacak büyük olaylar şunlar
1. YER ve GÖK’lerin yaratılması, 

 ; 

2. Hz.ÂDEM’in tövbesinin kabûl edilmesi, 
3. Hz.NÛH’un, gemisinin karaya oturması, 
4. Hz.MÛSÂ’nın, Firavun’dan kurtulması ve Firavun’un helâkı. 
5. Hz.İBRÂHİM’in dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması, 
6. Hz.EYÜP’ün, hastalıktan kurtulması – şifâya kavuşması, 
7. Hz.YÛNUS’un, balığın karnından kurtulması, 
8. Hz.SÜLEYMAN’a, saltanat verilmesi, 
9. Hz.HÜSEYİN’in şehit edilmesi ve 
10.KIYÂMET’in kopması
 

, AŞÛRE gününün CUMA’ya rastlaması ile.! 

15/4.5.âyetler ; 
KADER
hiçbir ülkeyi veya şehri BİZ, yok etmedik ve hiçbir millet 

’e bağlanmayan – belirlenmiş bir zamanı olmayan, 

tespit edilmiş olan ECEL’ini öne alamaz veya geciktiremez... 
16/77. 
Göklerin ve yerin GAYB’i(Sır’ları) – yalnız ALLAH’a aittir... 
KIYÂMET’İN KOPMASI
bir an içinde olur. Muhakkak ki, ALLAH’ın her şeye gücü yeter... 

 da – ancak bir GÖZ’KIRPMASI veya daha da kısa 

21/49. 
O’TAKVÂ sahipleri ki – ONLAR, Rablerini görmedikleri halde,  
Rablerinden korkarlar ve KIYÂMET’ten de ürkerler... 
33/63. 
Ey MUHAMMED.! İnsanlar SANA, KIYÂMET'in zamanını soruyorlar
De ki : "Onun bilgisi, ancak ALLAH katındadır. Ne bilirsin.? 

. 

Belki, O'saatin zamanı belki çok yakındır." 

34/29.30. 
ONLAR  : “Eğer doğru sözlü iseniz söyleyin bakalım ; BİZE SÖZ 
          verilen KIYÂMET ne zaman KOPACAK
ONLARA : “SİZE öyle bir gün tâyin edilmiş ki SİZ, O’SAAT’ten 
ne bir saat GERİ ve nede bir saat İLERİ GEÇEMEZ’siniz.” de.. 

.?” diye sorunca, 

43/85. 
Göklerin, yerin ve her ikisi arasındaki her şeyin hükümdarlığı 
yalnız kendisine ait olan ALLAH çok yücedir. Kıyâmet saatini de 
ancak O’bilir ve sizler de ancak O’na geri döndürüleceksiniz... 
 
NOT ; Bu apaçık âyetten anlaşıldığı gibi, tıpkı bir insan hayatı gibi DOĞMA-
GELİŞME-İHTİYARLAMA-ÖLME olarak, her şeyin başlangıcı ve sonu var ve kiminin 
ömrü kısa, kimi de uzun ömürlü oluyor ki bu ; insanların AHLÂKI ile doğru 
orantılı oluyor. ZÂLİM veya AHLÂKSIZLIĞA bulaşan milletlerin ömrü kısalıyor. 
ZÂLİM = DİN’siz olarak ALLAH HAKKINI, ADALET’siz olarak KUL HAKKINI tanımaz. 
AHLÂKSIZLIK = İnsani yaşamdan uzaklaşıp, HAYVANCA bir yaşama bulaşmaktır... 
KIYÂMET’in – bu tip insanların çoğalmasıyla kopacağı bildirilmiş. Bak->7/187. 
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KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK.? 
BU ZAMAN -> BİLİNEMEZ Mİ
Âyetler ve Hâdislerden (NASS’dan)anlaşılacağı gibi ; 

.? 

Kıyâmetin vaktini - saatini bilmek, muhakkak ki, 
yalnız ALLAH TEALÂ Hazretlerine mahsustur ve 
DÜNYA’nın ömrü mutlaka bir gün bitecektir... Bak-> Say.->106. 
DİNİ belgelere göre MÜSLÜMANLIK ÖMRÜ 1.500-yılı geçmeyecek.. 

DÜZEN BÖYLE, - HİÇ SÖYLENME - ÜZÜLME ASLA, 
BÖYLE GELMİŞ - BÖYLE GİTMEZ - DEĞİŞİR DÜNYA.                                                  
 DEĞİŞİM -> EVRİM çeşitlidir ; 
---------------------------- 
1.KUTSAL
* Hz.Muhammed sav : ”Günde 70’kere tövbe ederim.” sözü ile, 

 ve İmânlı insanların evrimi-> iyiye-yüceliğe doğrudur. 

  Günde 70’makam birden yükseldiğine - işâret etmiş... 
  Hz.Yûnus EMRE r.a. : 
* HAM’dım –> PİŞ’tim –> YAN’dım... sözüyle evrimini anlatmış... 
 

2.ÂLİM’lerin
  Konfiçyüs – kendindeki evrimini şöyle açıklamış : 

 evrimi doğruluğa – gerçeklere - İmâna doğru oluyor. 

* 15 yaşında ARAŞTIRMA’lara daldım... 
  30’umda kendimi AYAKTA tutabildim... 
  40’ımda her türlü BAĞLARDAN çözüldüm... 
  50’sinde GÖK TANRISININ EMİRLERİNİ ÖĞRENDİM... 
  60’ımda TANRI EMİRLERİNE İTAAT EDER OLDUM... 
  70’imde TANRI SINIRLARINI AŞMADAN -> arzularımı takip ettim... 
 

3.CÂHİL KALAN
  kötüye doğru oluyor ve buna örnek bir bitkiyi verebiliriz ; 

 ve Dünya nimetlerine dalan İnsanların değişmesi, 

  Avusturyalı İlim adamı MENDEL
* BEZELYE’nin kötüye-kalitesizliğe doğru değişimini ispatlamış. 

,  

* İşte bu örneğe benzer şekilde ; Eğitilemeyen kitleler ve 
  kendinden başkasını düşünmeyen NEFSE DÜŞKÜN HIRSLI İNSAN’lar
  Dünyanın doğal hayatının değişmesinde etkili olduğu için, 

, 

  bu değişmelerde hem insan çoğunluğunun hem de doğal yaşamın  
  kötüye doğru değişiklikleri GEOMETRİK DİZİ
  artmakla, artık geriye dönüşü imkânsız bir yola girilmiştir ve  

 olarak katlanarak  

  Dine – Medeniyete - İnsanlığa ait kötü işlerin çoğalması ->  
4.Dünyanın BAŞKA BİR DÜNYA ile değiştirilmesine sebep olacak ki, 
  İşte buna KIYÂMET deniyor ve şu âyetler buna işârettir ; 
 

7/187.âyette ; 
“ONU, ancak RABBİM BİLİR ve ONU, ONDAN BAŞKA BİLECEK YOK’tur.. 
GÖK ve YERİN, ağırlığı kaldıramayacağı O’saat
14/47.48.âyetler ; 

 ansızın gelecek. 

O’halde, ALLAH’ın Peygamberine verdiği sözden döneceğini  
sanma sakın. Çünkü Allah mutlak üstündür, ÖC-İNTİKÂM ALICIDIR   
Yerin başka bir yere göklerin de başka göklere dönüştürüldüğü
insanların da ALLAH’ın huzuruna çıktıkları gün intikamını alır 

, 
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Bu âyetlere göre, YER ve GÖKLER değişecek veya değiştirilecek... 
DEĞİŞİM, bu dünyanın değişmesidir ve bilgiler buna işâret ediyor. 
DEĞİŞTİRMEK
ve bu şekle ait bilgiler çok zayıf kalıyor, 

, insanların başka bir dünyada yeniden yaratılmasıdır, 
doğruyu ALLAH BİLİR

Ancak ; 
. 

----- 

34/6.âyet, 
Kendilerine BİLGİ verilenler
GERÇEK OLDUĞUNU ve KUR’AN-la dilediğini, mutlak güçlü-gâlip 

, SANA RABBİNDEN İNEN KUR’AN-ın  

ve HAMD’e-övgüye lâyık olan ALLAH yoluna götürdüğünü bilirler. 

 
NOT ; Kendilerine bilgi verilenler
Diğer 

 ; Başta Peygamberler,a.s, olmak üzere, 
EHLÛLLAH

SAHÂBE-i KİRÂM - EVLİYALAR ve bunların vârisleri olan ÂLİMLER ve SÂLİHLER. 
 = ALLAH’ın HAS-HÂLİS KULLARI’dır, SEÇİLMİŞLER ki bunlar,  

 
5.“KIYÂMETİN VAKTİNİ - SAATİNİ ARAŞTIRMAYIN...” veya 
  “KIYÂMETİN VAKTİNİ - SAATİNİ TAHMİN ETMEYİN.” gibi, 
   yasaklamalar da konmamış ve böylece anlaşılıyor ki ; 
   KIYÂMETİN
   

 ; 
VAKTİNİ-SAATİNİ ARAŞTIRMAK, TAHMİN ETMEK SERBEST BIRAKILMIŞ

 
.. 

6. Hattâ ; Küçük-büyük alâmetleri bile belirtilmiş ve 
   102.TEKASÜR Sûresinde de ; 
   ------------------------ 
   MÜSPET İLİM YOLUYLA BAKILDIĞINDA
   Gözlerimizle görülmüş gibi olacağı - vurgulanmış.. 

 da, pek-çok şeyin, 

 
  KIYÂMET’in GECİKMESİ
 

.; 

78/17.18.âyetler, 
Muhakkak ki – HÜKÜM GÜNÜ tespit edilmiştir
SÛR’a üfürüldüğü gün – hepiniz, bölük-bölük gelirsiniz... 

...  

Kıyâmetin gecikmesi – diye bir husus elbette söz konusu bile 
olamaz... Çünkü ; Yüce Yaratıcının her işi, 
noksansız ve kusursuzdur – yâni, tam yerinde ve zamanındadır... 
Fakat ; 
A.MÂNEVİ yönden, İLÂHİ RAHMET
  Kıyâmetin alâmetlerini gören insanların ; TÖVBEKÂR olarak, 

 neticesi olarak düşünüldüğünde, 

  Cehennemden kurtulmaya sebep olan amelleri-işleri yapmalarına  
  fırsat vermek üzere – Kıyâmet belki geciktirilebilir.? 
 
B.MADDİ
  yeni başka binalar-eserler yapmak istedikleri zaman, yıllarca  

 yönden, İnsanlar eski binaların - eserlerinin yerine, 

  yaşattığı bu eserlerinin yıkılmasına kolayca karar veremeyip, 
  bu yıkımı, mümkün olduğu kadar geciktiriyorlarsa, bunun gibi, 
  YÜCE YARATICI da ; KÂİNAT
  Rivayete göre -> 63.000 YILDA YARATTIĞI GÜNEŞ SİSTEMİ ile  

’ın KÜÇÜK ve ÇOK MUHTEŞEM OLAN ve 

  İÇİNDE BULUNAN DÜNYAMIZIN da YOK OLMASI sayılan KIYÂMET’in
  MÜMKÜN OLDUĞU KADAR 

, 
GECİKTİRELECEĞİ varsayımı, düşünülebilir.! 
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11/104.âyet,   
BİZ, O’GÜNÜN GELMESİNİ ANCAK BELLİ BİR ZAMANA KADAR ERTELERİZ. 
72/25.âyet, 
Ey Muhammed.! Onlara de ki: “TEHDİT EDİLDİĞİNİZ O’GÜN yakın mı 
yoksa Rabbim O’günü -> bir süre GECİKTİRİR mi bilemem.!” 

 
 
ALLAH, DÜNYA’nın DURDUKÇA DURMASINI İSTER
 

. - Hz.Mevlâna’r.a.  

C. DÜNYA
a. ASRIMIZDA = ÂHİR ZAMANDA yaşayan insanların toplam adedinin 

 yaratıldığından beri ; 

   diğer zamanlardakinden kat-kat fazla olması ve 
b. ÂHİR zamandaki insan çoğunluğunun – Dinden uzaklaşıp, 
   itaatsiz bir yaşamda inatla direneceği – gibi sebeplerle, 
   KIYÂMETİN VAKTİNDEN EVVEL KOPMA OLASILIĞI da düşünülebilir.! 
D. Fakat İLÂHİ DÜŞÜNCENİN DOĞRULUĞU-İSABETİ-YÜCELİĞİ KARŞISINDA
   insan düşüncesinin ve hesabının hiçbir değeri olmadığı, bunun 

,  

   OKYANUS suyuna karşı BİR DAMLA SU mesabesinde olması sebebiyle 
   İLÂHİ HÜKÜMLERİ KABUL ve O’na teslimden başka çare yoktur...   
E. ÇEVRECİLER
   

 gibi çeşitli isimler altında birleşen insanlar ve  
TABİATI -> DOĞAYI SEVENLER

   EKOLOJİK DENGENİN BOZULMAMASI için, bütün gayretleri ile  
 ; CANLI YAŞAMIN DEVAM ETMESİ ve  

   çalışmalarına rağmen – DOĞAYI MAHVEDEN KİTLENİN YAPTIĞI -> 
   TAHRİBATI ÖNLEMELERİ ASLA MÜMKÜN OLAMIYOR ve OLAMAYACAK’tır.  
   Çünkü ; Üretenlerle - Tüketenlerin kıyaslanması da yine,    
   BİR OKYANUS suyuna karşı BİR GÖL mesabesinde olduğu kesindir. 
   Meselâ :  
   30.Ocak.2005 – VATAN Gazetesinde : 
  “DÜNYANIN ÖMRÜNÜ UZATABİLİRSİNİZ
   yapılması gerekenler açıklanmıştır ve buna benzer, pek çok   

.!” başlığı altındaki yazıda, 

   AKIL VEREN KURULUŞLAR olmasına rağmen gerekenler yapılamıyor. 
   Çünkü ; İNSANIN HIRSLI TÜKETİMİNE, ENGEL OLUNAMIYOR
   Çünkü ; YAPILMASI GEREKEN TEDBİRLERDE ÇOK GEÇ KALINIYOR.. 

... 

   Çünkü ; ARTIK TERCİH İNSANIN LEHİNE - DOĞANIN ALEYHİNE ve 
           ARTAN NÜFUS’a yaşam alanı kazandırabilme çabaları, 
           doğal yaşamdan tâvizlere sebep olmaktadır ki, 
           bütün dengeler Doğal yaşam aleyhine
   ÖRNEK ; Gazete haberlerine göre tahminen, 

 bozulmaktadır... 

   1,5 milyarlık ÇİN de, nüfus her yıl 15 milyon
   

 artıyormuş ve 
HİNDİSTAN’da ise nüfus, her yıl 20 milyon

   Bu iki millet, dünya üzerinde nüfusu en çok artan milletmiş. 
 kişi artıyormuş... 

   ÇİN nüfusu, dünyada en fazla olmakla beraber, bu hususta  
   daha AKILCIL yola girmiş ve nüfusunu kontrol altına almış. 
   Ancak, 
   NÜFUS çoğunluğu ile
   DÜŞMANLARINDAN 

 -> DÜNYAYA HÂKİM OLMAYI veya 
DAHA KUVVETLİ

   öngören veya KÜRT KAVMİ-AŞİRETİ gibi 
 OLMAYI veya ZAYIF DÜŞMEMEYİ  

DEVLET KURABİLMEYİ
   amaçlayan toplumlarda ise, nüfusun süratle artması yoluna 

  

   gidilmesi sebebiyle her ailede ortalama 7-8’çocuk varmış.! 
   BU ŞEKİLDE NÜFUS ARTIŞI – KIYÂMET’in ÖNEMLİ SEBEBİ OLACAK. 
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KIYÂMET’in GECİKMESİ söz konusu olamaz. Çünkü, 
--------------------------> İLÂHİ ADALET DOĞRU ve NOKSANSIZ’dır. 
Artık YAPILAN TERCİHLER, İNSANIN LEHİNE ve DOĞANIN ALEYHİNE’dir.   
  

ÇOĞALAN İNSAN YAŞAMINA -> YETERLİ OLMAYAN ŞARTLAR SEBEBİYLE, 
MECBUREN DOĞAL HAYATA, -> ZARAR VERİLMESİNE GÖZ YUMULUYOR... 
 

AÇLIĞI gidermek – BARINMAYI sağlamak - İŞSİZLİĞİ önlemek ve 
DÜNYAYA HÂKİM OLABİLMEK için HADDİ AŞKIN ÜRETİMLER - TÜKETİMLER

ÇEVRE KİRLİLİĞİ yaratıldığı da hesaba katıldığında – artık ;  

 
yapılıyor ve bu sebeple ; 

Doğal yaşamın ekolojik dengesi katlanarak bozuluyor... 
ÖRNEKLER ;  
Özet olarak şunlardır ve geniş doküman ileriki sayfalardadır ; 
A.MÂNÂ’nın bozulması durumu herkesçe mâlumdur ve artan ağırlık.? 

 7/187.âyet ; 
 Senden – KIYAMET’in ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki : 
“ONU, ANCAK RABBİM BİLİR - ONU, ONDAN BAŞKA BİLECEK YOKTUR..   
 Göklerin ve yerin - ağırlığı kaldıramayacağı O’saat
 size ansızın gelecektir.” Sen, sanki biliyormuşsun da  

,  

 gizliyorsun gibi sana soruyorlar. Onlara de ki : “KIYÂMET’i 
“ANCAK ALLAH BİLİR. FAKAT, İNSANLARIN ÇOĞU BUNU ANLAMAZLAR.” 
 

B.MADDE’nin bozulması
1.HAVA’nın bozulması,                                             

 ; İlmen de sabittir ve 

2.SULARIN bozulması ve tükenmesi,                           
3.HAYVANSAL neslin tükenmesi,                                  
4.BİTKİSEL neslin bozulması,                                      
5.HADDİ AŞAN TÜKETİM ile, doğal dengelerin bozulması, 
6.NÜKLEER veya KİMYASAL etkinlikler,                
7.GÜNEŞ ışınlarının bozulması –> CEHENNEMİN 7-Kapısı gibi, 
Bütün bunlar - Yaşamın kaldıramayacağı ağırlıklardır... 
Ve bütün bozulmaların bir tek önleyicisi olan ; 
--------------------------------------------- 
DİN ve ALLAH KORKUSU
bu sebeple – KIYÂMETİN GECİKMESİ için hiçbir ÜMİT kalmamıştır.. 

, artık yok olmaya yüz tutmuştur ve  

Kanıt ise ; YÛNUS milletidir ve bu millet, aşağıdaki âyetlere 
göre insanlık tarihinde İLÂHİ GAZAPTAN KURTULAN tek millettir, 
KIYÂMETİ GECİKTİRİLEN YÛNUS MİLLETİ Hk.âyetler şunlar ; 

10/98.âyet, 
İNANIP
Ancak - 

 da - inançlarından fayda gören şehir halkı ; 
YÛNUS MİLLETİ

dünya hayatında REZİLLİĞİ GEREKTİREN AZABI ONLARDAN KALDIRDIK.. 
’dir. İnandıkları zaman, 

37/145->148.âyetler, 
BİZ ONU
ve üstüne gölge yapması için, geniş yapraklı bir bitki bitirdik 

 halsiz-bitkin bir halde iken balığın karnından çıkardık 

ve onu, YÜZBİN veya daha çok kimseye 
Nihâyet ONA inandılar, BİZ de onları bir zamana kadar yaşattık. 

Peygamber olarak gönderdik 
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İNSANLARIN HEVESLERİ - HIRSLARI
HER ŞEYİ BOZMAKTA – fesada uğratmaktadır ve bu durum,  

, GÖKLERLERDEKİ ve YERDEKİ, 

aşağıdaki âyetlerde apaçık belirtilmiş ; 
 

17/11.âyet, 
İNSAN
İNSAN, GERÇEKTEN ÇOK ACELECİ’dir... 

, DUA’da HAYIR-İYİLİK İSTEDİĞİ gibi, ŞER-BELÂ da İSTER.! 

23/71.âyet, 
Eğer GERÇEK, onların heveslerine uyup onlara tâbi olsaydı, 
Gökler ve yer ve bunların içinde bulunanlar FESADA uğrar, 
bozulup giderdi. Evet biz onlara öğüt veren KUR’AN-ı getirdik. 
Fakat onlar, öğütlerden yüz çeviriyorlar... 
70/19->21.âyetler, 
Gerçekten İNSAN, HARİS -> HIRSLI YARATILMIŞ’tır
KENDİSİNE bir kötülük dokunduğu zaman.... bağırır - SIZLANIR.! 

... 

ve bir şeyler elde edince de kimseye vermek istemez KISKANIR.. 

 
Bütün İLÂHİ dinlerde, açıkça belirtilen şudur ki ; 
------------------------------------------------ 
İNSANLARA VERİLEN İLÂHİ EMİRLER ve KONULAN YASAKLAR,  
insanların dünyada insanca yaşamalarını sağlamak ve âhiret  
hayâtında da, insanların Cennete girmesini sağlamak içindir... 
 
KUR’AN-ı KERİM’in pek-çok sûresinde,  
İnsanlık tarihi içindeki bazı toplulukların veya milletlerin ; 
------------------------ 
A.ADALETTEN SAPMALARI veya  
B.DİNDEN - İMÂNDAN ÇIKMALARI veya  
C.DÜNYA veya DİN İŞLERİNDE HADDİ AŞMALARI sebebiyle, 
  İNSANLIKTAN ÇIKTIKLARI için,  
  HELÂK ile yok edildiklerine dair bilgiler verilmiş... 
D.KIYÂMET’in yakınlaştığı asrımızda İNSANLIK ÂLEMİ, 
  ÇOĞUNLUK olarak DİNİ EMİR ve YASAKLARA tamamen aykırı olan ; 
a.DUYGU – DÜŞÜNCE ve EYLEM içerisinde olacaklar ve 
b.SADECE DÜNYA NİMETLERİNE KAVUŞMAK için çalışacaklarmış... 
 
ÜZÜM - ÜZÜME BAKA BAKA KARARIR
İNSANLIK ÂLEMİ, insani ve sosyal yaşamda 

 - derler, ata sözüdür... 

hızlı bir koşuşturma ve çöküş yolunda ilerliyor... 
kötüye doğru gidişte 

Ve böylece artık ;  
Yalnız dünya için, dünyada zevk-ü safâ içinde yaşamak için 
çalışmalar ön plâna gelmiş olup, 
Metafizik kurallar-kanunlar gereği, 
İNSANLAR BİRER ROBOT haline gelmektedir... 
İşte bu sebeplerle,  
önceki milletlerin başına gelen KÜÇÜK KIYÂMETLER bu sefer, 
TÜM DÜNYANIN başına gelecek ve büyük kıyâmet kopacakmış ve 
BÜYÜK KIYÂMET’e, insanların çoğunluğu artık inanıyor... 
 

----------*****---------- 
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TARİHTEKİ -> KÜÇÜK KIYÂMETLER
Hadis-i Şerif-e göre KÜÇÜK KIYÂMET = 

 ; 
BİR İNSANIN ÖLÜMÜ

Yani ; Bir insanın ölümü = O’insanın Kıyâmeti sayılıyor. Fakat, 
’dür... 

anlatılmak istenen şey, tarihteki bazı milletlerin Kıyâmetidir. 
İşte, genel anlamdaki KÜÇÜK KIYÂMETLER Hz.Muhammed’e sav kadar 
Dünya üzerinde pek-çok vaki olmuş ve bunlardan haber verilmiş.. 
İNSANLIK TARİHİNE GÖRE
DÜNYA yoktan yaratılıp, yaşanacak bir yer haline gelince, 

 ; 

Hz.ÂDEM ile eşi Hz.HAVVA, Cennetten kovularak yeryüzüne 
indirilmiş ve Kur’an-ı Kerim-den anlaşılacağı gibi, 
Hz.NÛH’a.s ile DİNLER TARİHİ
Yine KUR’AN-ı KERİM-den anlaşılacağı gibi ; 

 başlamış... 

----------------------------------------- 
a.Bak->29/14.âyet.13.sayfada, Tahminen 1.000 yıl civarında 
  yaşamış olan Hz.NÛH MİLLETİ, Dinden-İnsanlıktan saptıkları  
  için, İlk KÜÇÜK KIYÂMET’i görmüş ve helâk ile yok edilmişler.. 
b.Sonra, şu sıralamaya göre ; ÂD, SEMÛD, İBRAHİM, LÛT, FİRAVUN 
  milletleri de Küçük Kıyâmeti yaşamış ve HELÂK ile yok edilmiş. 
c.Bunların arasında da,  isim ve bilgi verilmeyen milletler var. 
  Örnek ; Güney Amerika’da yaşamış olan MAYA, İNKA ve AZTEK’ler. 
  İşte bu hususa ait âyetlerden bazıları şunlar ; 
4/164.âyet ; 
Ey MUHAMMED.! Bir kısım PEYGAMBER’leri sana daha önce anlattık, 
bir kısmını ise ANLATMADIK
6/6.âyet ;   

 ve ALLAH, MÛSÂ ile KONUŞMUŞTU... 

Kedilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi görmüyorlar mı.? 
ÖNCEKİLERE

bereketli yağmur yağdırmış, altlarından da ırmaklar akıtmıştık. 

, size yeryüzünde vermediğimiz imkânlar – kudretler 
vermiş ve onları güzel yerlere yerleştirmiştik. Gökten de bol 

Sonra da, büyük günahlarından dolayı ONLARI HELÂK ile YOK ETTİK 
ve arkalarından başka nesiller yarattık
9/70. 

... 

Sizden önce gelip-geçmiş olan, NÛH ve ÂD ve SEMÛD milletlerinin, 
İBRÂHİM milletinin, MEDYEN halkının ve alt-üst edilen şehirlerin 
haberleri, size ulaşmadı mı.? Peygamberleri onlara ;  
apaçık deliller ve mucizeler getirmişlerdi.! Fakat ;  
ALLAH onlara zulmetmedi, onlar KENDİLERİNE yazık ettiler... 
 
NOT ; Hz.NÛH’a.s,mın milleti NÛH TÛFANI denen SEL FELÂKETİ ile,, yok edilmiş. 
Hz.HÛD’a.s.mın milleti ÂD, ŞİDDETLİ SOĞUK FIRTINA,, ile helâk ve yok edilmiş. 
Hz.SÂLİH’a.s.mın milleti SEMÛD, ŞİDDETLİ BİR DEPREM ile helâk ve yok edilmiş. 
Hz.İBRÂHİM’a.s.mın milleti de, SİNEK SALDIRISI, v.s ile helâk ve yok edilmiş. 
Hz.ŞUÂYB’a.s.mın milleti olan MEDYEN halkı da, ATEŞ ile helâk ve yok edilmiş. 
Bunlara ait haberler birçok Sûrede var ve bunlardan ibret alınması gerekiyor. 
 
11/116.117. 
SİZDEN ÖNCEKİLERİN -> ÖNDER’leri, yer yüzünde bozgunculuğa,  
niçin engel olmadılar.? Onlardan kurtardıklarımız pek azdır.. 
Kendilerine verilen nîmetlere-refâha-bolluklara karşı haksızlık 
eden ZALİMLER
Ve Rabbin, Şehirlerin - Kasabaların halkı ISLAH olmuşken, 

, zevklerinin peşine düştüler ve suçlu oldular... 

haksız yere onları asla - helâk ile yok etmez. (cezalandırmaz)  
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22/42->44.âyetler, 
Ey MUHAMMED.! Seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan önce, 
gelip geçen NÛH ve ÂD ve SEMÛD ve İBRÂHİM ve LÛT milletleri ve  
MEDYEN halkı da Peygamberini yalanlamış MÛSÂ da yalanlanmıştı. 
Ben de onlara önce bir süre verdim
BENİ İNKÂR ETMEK ve Benim cezalandırmam nasılmış görsünler...! 

 ve sonra onları yakaladım.! 

22/45. 
Nitekim – nice şehirlerin halkını, ZÂLİM olmaları sebebiyle  
Helâk ile târumâr ettik. Şimdi O’yerlerde ; Çatılar ve Tavanlar,  
yıkılan duvarların üzerine çökmüş – Kuyuları kurumuş ve  
büyük Sarayları da terk edilerek bomboş - ıssız kalmıştır.! 
29/40. 
ONLARIN her birini suçüstü yakaladık ve cezalandırdık.! 
Onlardan kimine –> TAŞLAR SAVURAN FIRTINALAR gönderdik, 
Onlardan kimini –> KORKUNÇ ŞİDDETLİ BİR SES helâk etti, 
Onlardan kimini –> DEPREMLE YERİN DİBİNE GEÇİRDİK ve 
Onlardan kimini -> SUDA BOĞDUK.! 
Onlara ALLAH zulmetmiyordu, onlar KENDİLERİNE yazık ediyorlardı
30/9. 

. 

Onlar – yeryüzünde gezip-dolaşıp da, Kendilerinde öncekilerin 
âkıbetlerine, sonları ne olmuş – hiç bakmazlar mı.? 
Hâlbuki evvelkiler, kendilerinden daha güçlü - kuvvetliydi.! 
Evvelkiler, yerin üstünü de altını da kazıp, onlardan daha çok 
imâr etmişlerdi ve Peygamberleri, onlara da nice belgeler ve  
mûcizeler getirmişti.! Ancak ; ALLAH onlara zulmetmemiştir, 
fakat - onlar kendilerine zulmediyorlardı... 
41/13. 
Ey MUHAMMED.! Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki : “ÂD ve SEMÛD 
milletlerinin başına, YILDIRIMLARLA GELEN KASIRGA

41/15. 

’ya benzer bir 
felâketin, sizin başınıza da gelmesinden sakınmalısınız.!” 

Peygamberimiz HÛD, ÂD milletine geldiği zaman, onlar yeryüzünde 
haksız yere büyüklük tasladılar ve : “BİZDEN DAHA BÜYÜK ve  
DAHA GÜÇLÜ KİM VARMIŞ.?” dediler ve kendilerini yaratan ALLAH’ın  
kıyaslanamaz güç ve kudrette olduğunu – hiç düşünmediler mi.? 
Ve onlar, âyetlerimizi bile-bile inkâr ediyorlardı... 
47/13. 
Ey MUHAMMED.! Nice şehirler, seni MEKKE’den sürüp-çıkaranlardan 
çok daha güçlü-kuvvetliyken – Biz onları HELÂK ile yok ettik... 
Onlara yardım edecek bir kimse – bir kurtarıcı bulunmadı... 

50/12->14. 
Onlardan önce NÛH milleti ve ASHÂBI RESS halkı ve SEMÛD milleti 
de yalanlamıştı ve ÂD ve FİRAVUN ve LÛT’un kardeşleri ve EYKE 
halkı ve TÜBBÂ milleti, bunların hepsi de kendi Peygamberlerini 
yalanladıkları için BENİM TEHDİDİM bunlar üzerinde gerçekleşti.  

Tahminen 5.000-yıllık İnsanlık tarihindeki Küçük kıyâmetlere ait 
KUR’AN-ı KERİM’de açıklanan bilgilerden bazı âyetler bunlardır. 

ÂYET’lerin yorumu-> okuyucuya aittir. 
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