UFO’lar
ve
METAFİZİK
ve
CİN - ŞEYTAN
Dinî Belgesel Derleme
İsmet Kemâl GÖNEN - mimar - yıl : 2009

Ömerpaşa Sk. Mehmet Efendi Apt. 84/7 Erenköy–İSTANBUL
Tel ; 0 216 386 45 78 – 0 555 339 13 27

* UFO –> CİN ve ŞEYTAN ile ilgili DİNİ derleme *

D İ K K A T.!
Bu Belgesel Kitapta
* KUR'AN-I KERÎM'den - Âyet'i Kerîme'ler,
* Hadîs'i Şerîf'ler - Hz.Muhammed'in sözleri,s.a.v.
* Din Büyükleri'nin - Bu konudaki - örnek sözleri..
Bulunmaktadır.
Bu sebeple
BU KİTABA GEREKLİ SAYGI-HÜRMET GÖSTERİLMELİ’dir.
dolayısıyla ;
BU KİTAP, GELİŞİ GÜZEL YERLERDE BULUNDURULMAMALI
ve
ABDEST'li OKUNMASI – TAVSİYE EDİLİR...
----------*****---------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 sahâbeye olsun,
ve bütün Peygamberlere ve Evliyâya da selâm olsun...
Ettehiyyâtü lillâhi ves'selevâtü vet'tayyibât."
Bütün varlığım ; gerçek sevgili olan Allah'ın sevdiği,
beğendiği bütün yollara fedâ olsun...
----------*****---------ÖN BİLGİ ;
-------BU KİTABI HAZIRLAMAĞA, âdetâ MECBUR EDİLDİM.!
Çünkü, yıllarca bu hususlarda pek-çok belge derlemiştim.
Zamanımızda -> UFO ismiyle belirtilen varlıklar artık,
Dünya üzerinde çok yerde görüldüğü için KUR’AN-ı KERİM’i
bilmeyen veya inanmayan MÜSPET İLİM ADAMLARI’nın KEYFİ.!
bilgileriyle veya HERZE denen SAÇMA-SAPAN açıklamalarla,
bilgisiz ve CÂHİL insanlar etkilenmektedir...
Bu sebeple,
UFO ve CİN ve ŞEYTAN’ın, DİNİ BELGELER’deki,
yer ve durumunun gerçek şekli – bu kitapta derlendi...
----------*****----------
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BESMELE -> BismillâhirRahmânirRahîm.
Hadis-i Şerif’te :
BESMELE ile BAŞLAMAYAN HİÇBİR İŞ’de HAYIR YOK’tur... Buyurulmuş.
BESMELE, Dini-Dünyevi her iyiliğin BAŞI-ANAHTARI kabûl ediliyor.
96/1.ALÂK Sûresinde buyurulmuş ki :
Ikre’bismi Rabbi’kellezî halâk,
Ey Muhammed.! YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU...
Rûh-ül Beyân da :
“Rivayete göre ; ALLAH TEALÂ’nın 3.000 İSMİ VAR’dır.
BUNLARIN HEPSİNİN ANLAMI ; ALLAH ve RAHMÂN ve RAHÎM isimlerinde
toplanmıştır. Bunları bilen ve söyleyenler, Cenâb-ı Hakkı bütün
isimleriyle zikretmiş - anmış olur.” diye belirtilmiş...
İSTİÂZE = Eûzü besmele okuyarak – Allah’a sığınmak... demektir.
Huzura girmek için kapıyı vurup izin istemeye benzer.
Demişler ki ;
Düşüncenin-Gönlün-Dilin, bilhassa ŞEYTAN’ın şerrinden korunması
için, KUR’AN-I KERÎM okumaya başlamadan önce – EÛZÜ ile beraber
Besmele söylenmesi emredilmiş ve böylece dini bir farz olarak ;
ALLAH TEALÂ’nın KORUMASINA SIĞINILMAKTA’dır...
Rûh-ül Beyân da :
“Şeytanların VESVESE ve ÇARPMA ve ZARAR VERME gibi fiillerinden,
İSTİÂZE okuyarak Allah’a sığınılır. Şeytanların erkekleri ve
dişileri de vardır ve doğumla çoğalırlar.!
Şeytanlar -> CİN’lerin bir türüdür...” diye belirtilmiş...
KUR’AN-ı KERİM de ; Kâinatta yaratılanlar apaçık belirtilmiş..
Bu bilgilere göre ; İNSANLAR gibi – CİN’ler de bir gerçektir..
Cinlerden en kötüleri olan ŞEYTANLAR’ın, insanlar üzerinde bazı
etkinlikleri de muhakkaktır ve bunlardan korunma çarelerinin en
başında olan şey -> aşağıdaki âyette belirtilmiş ;
16/98.âyet ; ( Eûzü billâhi mineş’şeytânir’racîm )
Kur’an okuyacağın zaman, önce kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.
Eûzü billâhi mineş’şeytânir’racîm - Bismillâhir'Rahmânir'Rahîm.
Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınarak,
Esirgeyen bağışlayan, Allah adıyla başlarım.
7/200.201.âyetler -> Bak->41/36.âyet de benzer âyet.
Eğer Şeytanın fitnesi, Sana tesir ederse, hemen ALLAH’a SIĞIN.
Şüphe yok ki Allah, her şeyi duyar ve bilir...
Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, Şeytanın bir VESVESE’sine
uğrayınca ALLAH’ı HATIRLAR-ANARLAR, HEMEN DOĞRU YOLU GÖRÜRLER.
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BAZI BİLGİLER ;

ÂLEM kelimesinin, MADDİ ve MÂNEVİ olmak üzere 2-yönü var..
ÂLEM = KÂİNÂT olarak bilinen, dünyamızın da içinde olduğu,
Gözle görülebilen ve görülemeyen bir uzay ile,
Görülemeyen ve bilinemeyen mânevi bir yaşamdır...
ÂLEM = Alâmet’ten – Nişan’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 KARADA OLMAK ÜZERE,
ALLAH TEALÂ’nın -> 1.000 ÂLEM’i var..”
Mukatil ise “40’bini DENİZDE -> 40.000 de KARADA OLMAK ÜZERE,
ALLAH TEALÂ’nın –> 80.000 ÂLEM’i var.”... demiş.
Vehb’e göre “ALLAH TEALÂ’nın -> 18.000 ÂLEM’i var.
ve DÜNYA, BU ÂLEMLERDEN SADECE BİRİNE DAHİL’miş.”
Ve Kâ’bül AHBÂR’a göre ;
“ALLAH TEALÂ’nın ÂLEMLERİNİ, KENDİSİNDEN BAŞKA KİMSE BİLMEZ..”
Nitekim Müddesîr sûresinde 74/31.âyettin sonunda buyrulmuş ki :
“RABBİNİN ORDULARINI, KENDİSİNDEN BAŞKA KİMSE BİLMEZ...”
NOT ; En doğru söz -> 74/31.âyete uygun olandır...
Şu halde, diğerleri nereden uydurmuş.? Anlaşılamıyor.!
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ÖN BİLGİLER ;
----------5–KISIM’da DERLEDİĞİMİZ BU KİTAPTA,
MUHKEM... = Herkesin kavrayabileceği bilgileri derleyerek,
MÜTEŞÂBİH = Açıklanması gereken bilgileri de EVLİYÂ dediğimiz,
Kutsal DİN ÂLİMLERİ’nin belgelerinden alarak,
İnsanların bu GİZEMLİ konuda, bilgi sahibi olmasını diledik...
METAFİZİK = AKIL ÖTESİ – anlamında bir kelimedir ve
İMÂN’ı tamamlanmamış insanlar -> Bu konulara kolay inanamaz...
Bu sebeple,
Bak-> Başta Hz.MEVLÂNA’nın,r.a. -> Mesnevî 6'cilt olmak üzere,
eski Evliyâ'ların -> tüm kitaplarını öneririz...
Bu büyük eserleri - tercüme ederek, insanlık âlemine hizmet
edenlere minnet ve şükranlarımızı, arz ediyoruz...
Maalesef Dünya ve insanlık âlemi -> ömrünü tamamlamak üzeredir.
ÂHİR ZAMANDA -> mânâ ilmi yok olacağı için,
Köklü kültürle yeni neslin arasındaki DİN ve AHLÂK köprülerinin
yıkıldığının belgesi -> aşağıda özetlenmiş...
Ondan önce gizemli bir METAFİZİK hikâye ile açılış yapalım ;
VAKIF'lara ait, bir HİKAYE,
Hz.Mevlâna.r.a.- Mesnevî'de buyurmuş ki :
--------------------------------------Hz.SÜLEYMAN, İnsanlar, Hayvânat ve Cin'lerden oluşan ordusunu
topladığında, HÜDHÜD KUŞU'nun çok gecikmesine kızar ve kuşa ;
* Ey Hüdhüd kuşu.! gecikmenin geçerli sebebi yoksa cezalısın.?
sözüne karşı Hüdhüd kuşu cevaben :
* Yâ Süleyman.! Beni haksız yere cezalandırırsan,
SARAYINI BAŞINA YIKARIM.! deyince,
bu sözlere şaşıran Hz.Süleyman alayla - gülerek derki :
* Ey kendi minik – sözü büyük kuş.! haddini aşan bu işi,
nasıl yapacaksın.? deyince, kendinden emîn kuş,
* Yâ Süleyman.! VAKIF TOPRAĞINDAN BİR MİKTAR ALIR,
SARAYININ BİR GEDİĞİNE YERLEŞTİRİRİM, O'BU İŞE YETER.!
deyince, Hz.Süleyman minik kuşun kendisine anlatmak istediği
HİKMET'i anlar ve kuşa yumuşak - sevecen davranır...
Ben şahsen Antalya’da, 30'yıl ikametim sırasında ;
BAZI VAKIFLARI TALAN EDENLERİN, acı âkıbetlerine şahit oldum...
KIZILAY - T.H.KURUMU - S.S.K ve ESKİ VAKIFLAR'ı talan edilişin
CEZASI -> zamanımızdaki EKONOMİK BELÂLAR olamaz mı.?
----------*****---------Bir deyiş ;
--------EDEP ve İLİM EHLİ, KEREM’den HÂLİ KALMAZ,
EDEPSİZ İLİM OKUSA, ASLA ÂLİM OLAMAZ...
----------*****----------
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ÇOK ÜZÜCÜ – İBRETLİ BİR BELGE ; Bak->14. ve 41.Sayfaya.!
ERKAM takvimi - 7.mart.2002'den ; (ERKAM = Rakamlar - Yazılar)
------------------------------YURT DIŞINA TAŞINAN HAZİNE ; (Başlık)
SAHAFLAR ŞEYHİ -> diye bilinen Muzaffer ÖZAK'la yapılmış
eski bir röportajın - oğlu tarafından bulunarak,
yeniden neşredilmiş nüshasından bir bölüm - şöyle ;
------------------------------------------------"Yabancılar, ne tip kitapları alıyorlar.? Sorusuna,
Muzaffer ÖZAK'ın cevabı şöyle :
Onların bir kısmı, bulduklarını alırlar...
Bir de öyle müşteriler var ki bunlar ne alacağını iyi bilirler.
Ve YIĞIN-YIĞIN KİTAPLAR BUNLARIN ELİYLE DIŞARIYA TAŞINMIŞ’tır..
Zaten bizim eserler, bu devirde yağma oldu... (Yağmalandı.!)
Bunun sebebi de ;
HARF İNKILABI'nın bazı memurlarca -> yanlış anlaşılmasıdır..
Bu memurlar,
EVLERDE NE KADAR KİTAP VARSA – KUYU’lara DOLDURUYOR’lardı.!
Öyle bir hâl almıştı ki ; Bir adamın evinde kitap saklaması,
KOBRA YILANI saklamasından beterdi.!
Herkes korkudan, kitaplarını başından defetmeye çalışıyordu.!
Ben askerdeyken, bir olaya şâhit olduk ;
ÇANKIRI MEVLEVİ HANESİ’nin bütün kitapları toprağa gömülmüştü...
Bana gösterdiler. Ancak O'kadar kitabın içinde,
çürümemiş bir-tek kitap bulabildim -> NESİMİ DİVANI...
Çoğu ev halkı, DAYAK ve SOPA altında,
kitaplarını kuyulara dökmek zorunda bırakılmıştı...
Keşke, BÜTÜN KİTAPLARI -> AVRUPALILAR DIŞARI TAŞISAYDI.!
Çünkü bu ; şöyle veya böyle,
ESERLERİMİZİN, İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNULMASINA YARAYACAKTI..
Sonra şu var ;
O'devirde İSLÂM ÂLEMİ’nin kitap işi Türklerin elindeydi...
Bir MATBAA-i AMîRE'yi düşünün.! (Emreden-Büyük matbaa.)
En muteber eserler, burada basılırdı..
Harf inkılâbından sonra ;
Matbaa-i âmîrenin basım taşları -> MISIR'a satıldı...
Bir tek taş kaldı onlardan...
Çok ilginç olan şu'ki ; satılan bu taşlar VAKIF'tı.!
----------*****---------Fazilet takvimi - 31.Ocak.2002'den.
Prof.Dr.İlber ORYAYLI - Tarihçi'den ;
----------------------------------TUHAF BİR HALİMİZ VARDIR BİZİM.! NEDENİNİ-NİÇİNİNİ BİLEMİYORUM.
MUÂLLAKTA BİR MESELEDİR. ARAŞTIRILMAYA MUHTAÇTIR. O'DA ŞU :
Bizim insanımız yalnız kalamıyor. Bir köşeye çekilip,
kendi başımıza oturamıyoruz - yazamıyoruz - düşünemiyoruz ...
Biz, ille birini bulur, VIDI-VIDI konuşuruz.!
İRANLI'lar bile bizden çok okur... Şimdi de böyleyiz,
Osmanlı zamanında da böyleydik. Bu itibarla ;
MATBAA'nın GECİKMESİ, BİZE BİR ŞEY KAYBETTİRMEMİŞ’tir.."
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MADDE -> BEDEN’dir ve MÂNÂ -> CAN’dır..
CAN’sız bedeni -> hemencecik tıkarlar Mezara...
VATAN -> BEDEN’dir... KİTAP-İLİM-KÜLTÜR de -> CAN’dır...
MÂNEVİ varlıklarını yitirenlerin de sonu zillet ve ÖLÜM...
DİN – DİL – KÜLTÜR -> AVRUPALI’laşma yoluna sokulmuştur ve
Bedeni yok edemeyenler, CAN’ı çıkarmayı bu yollarda arıyor...
Ayrıca, Ülkede FİTNE çıkararak Bizi-> bize düşürmektedirler..
----------*****---------DÜNYADA, artık ANLAŞILMIŞ’tır ki :
HER'ŞEY, AKIL ve MANTIK'a DAYANAN -> FELSEFE ile ÇÖZÜLEMİYOR...
METEFİZİK denen AKIL'ÖTESİ yeni-yeni işler - her an çıkmaktadır.
Bunların en çarpıcısı, güncelliğini yitirmeyen "UFO.!"lardır.
DÜNYA ve KÂİNAT’a ait Dini Metafizik bilgilerin kaynağı,
EDİLLE-i ŞER'İYYE = Din bilgilerinde kesin kaynaklar – anlamında,
Müctehid'lerin, temel dayanağı ve kaynağıdır dır ki,
Sırası şöyle ;
1.Kur'an-ı Kerîm.... Allah Tealâ'ın âyetleri - en geçerli delil.
2.Hadîs-i Şerif'ler. Hz.Muhammed'in sözleri - 2.derecede delil.
3.İcmâ-i Ümmet...... Eshâb-ı Kirâm veya büyük İmam olan Tâbî'in,
İcmâ = sözbirliği ile belirttikleri şeyler...
4.Kıyâs-ı Fükahâ.... Fıkıh âlimi belgelerine göre kıyaslamak...
Yukarıdaki geçerli kaynaklarda -> DÜNYADA ve UZAYDA VAR OLAN
BÜTÜN YARATIKLARIN -> RÛH + MELEK + CİN-ŞEYTAN + İNSAN + HAYVAN,
Ve TABİAT içindeki BİTKİLER ve GÖZLE GÖRÜNMEYENLER’den başka,
UFO gibi bir varlıktan söz edilmemiştir...
CİN’lerden haber veren YARATICI, bir başkasını niçin gizlesin.?
Felsefeci Âlimler – Profesörler, MÜSPET ilimlerde ne kadar
ilerleseler veya Metafiziği ne kadar inkâr etseler de artık,
bir yerden sonra işin içinden çıkamadıklarını görmelerine rağmen,
inatla, kendi fikirlerinde, âcizliklerinde direnmektedirler.!
Ayrıca, bazı konularda birbirleriyle de – çelişme içindeler...
"BİZE ZAMAN VERİLSE HER'ŞEYİ ÇÖZEBİLİRİZ.!" diyerek avunuyorlar.
Bunlar, çoğunluk olan cahilleri de, peşlerine takabiliyor,
pek tabii ki hepsi de aldanıyor boşuna oyalanıyorlar.! Hayret.!
Gerçek olan Metafizik sistemler, tamamen DİN'e bağlı olduğundan,
"Dinin, insanlar için var olduğuna," değil.!
"İnsanların, Dini icat ettiğine...!" inanan bazı insanlar ;
KÂİNAT'taki akıl almaz olayları, Akıl-Mantıkla çözmeye çalışıp
Çoğu zaman, ya aşılmaz duvarlara tosluyorlar.! veya ;
Din lâbirentinde yolu-yordamı kaybedip bir bahâne uyduruyorlar..
Bunlar, Kâinatın azametli - muhteşem yapısına karşı uyuyor.
Uyanmalarının da ancak, ölüm döşeğinde olacağı bildirilmiş..
Fakat artık çok geçtir ve REANKARNASYON = yeniden dünyaya 2.kez
dönüş de mümkün olmadığından, SAPIKLAR çok pişman olacaklarmış.!
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AKIL -> ancak görünen – bilinen hususları anlayabiliyor ve
GÖZ ve DENEY – Aklın dayanaklarıdır...
GAYB -> görünmeyen – bilinmeyen hususlara ..... deniyor ve
KALP – GÖNÜL – İMÂN – ALÂMET, Gaybın dayanaklarıdır...
Bu hususlar, Metafizik dosyasında görülebilir...
DÜNYA TARİHİNE -> kısa bir bakış ;
-------------------------------Hz.ÂDEM ile HAVVA, Cennetten çıkarılıp -> DÜNYA’ya indirilmesi
Ve bunların çocukları çoğalıp da, DÜNYADA İLK NESİL-JENARASYON
İlk topluluk oluşunca, FİZİK’i ilimlerde bu devirler ;
--------------------TAŞ –> YONTMA TAŞ –> ÇİLÂLI TAŞ devirleri - olarak açıklanmış.
DİN’ler tarihinin de, böyle başlamış olduğu anlaşılıyor...
Aşağıdaki KUR’AN âyetlerinden anlaşılacağı gibi ;
Dinler tarihinin NÛH Milleti ile başladığı anlaşılıyor çünkü,
Hz.ÂDEM ile Hz.NÛH arasındaki Milletlerden hiç bahsedilmiyor.
Bu ilkel Devirlerde, İnsanların ÇOK CÂHİL ve TECRÜBESİZ olduğu,
herkesin mâlumudur.. Bu sebeple YÜCE YARATICI -> insanlara,
geçim için –> RIZIK TEMİNİ, TEDÂVİ, BARINMA gibi konularda,
her çeşit yardımı yaptığı muhakkak’tır...
İNSANLAR, Dünyada var oluşları veya
Kâinât’taki gizlilikler için -> NİÇİN – NASIL sorularına,
her devirde cevap aradıkları da herkesin mâlumudur...
Çünkü, GAYB denen bilinmeyen gizlilikleri,
MERAK, BİLME ve ARAŞTIRMA duygusu insana yaratılışta verilmiş.
Bu sebeple,
İnsanlar çoğaldıkça -> SORUN’lar da artmış ve
Sorunlar arttıkça.. -> ÇARE’ler Yüce Yaratıcının katından,
bildirilmiş olduğu da, Dini kitaplardan anlaşılmaktadır...
DİNLER TARİHİNDEN anlaşılan – ana hususlar şunlar ;
------------------------------------------------1.DÜNYA ve KÂİNAT’ta var olan bir-Tek yaratıcı var ve
İLÂH – TANRI olarak bilinen varlığın adı -> ALLAH...
Yaratılmamış ve hiçbir şeye muhtaç değil...
2.DÜNYA’da YAŞAYAN YARATIK’lar ; Karada ve Denizlerde olarak,
* GÖRÜLEBİLENLER -> İNSAN – HAYVAN – BİTKİ ve BÖCEKLER v.s.
* GÖRÜLEMEYENLER -> MİKROP – BAKTERİ v.s...
3.KÂİNAT’ta YAŞAYAN YARATIK’lar ;
* 8-MELEK –> ARŞ’ı taşıyanlar............... Bak->40/7. 69/17.
* 4-MELEK –> İşleri idare edenler........... Bak->
* YAZICI MELEK’ler, insanın 2-omzunda....... Bak->
* CİN’ler –> ATEŞ’ten yaratılan varlıklar... Bak->
* DÜNYADAN GÖÇEN -> Peygamber’ler, Evliyâ’lar, Şehit’ler...
Bütün bunlar -> GAYB’dır – Gizlilikler içindedir...
Bildirilmesi gerenler, önce DİNİ KİTAP’larda bildirilmiş ve
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İnsanlığa, 4-büyük İLÂHİ KİTAP verilmiş. Bunlar sırasıyla,
--------------------------------------------------------1.TEVRAT - Hz. MÛSÂ'ya AS....... Bak-> 7/144-145.âyetler.
2.ZEBÛR - Hz. DÂVUD'a AS....... Bak->17/55.âyet.
3.İNCÎL - Hz. İSÂ'ya AS....... Bak-> 5/46.âyet.
4.KUR'AN - Hz. MUHAMMED'e SAV... Bak-> 3/7.âyet - 7/52.âyet.
Bak->20/100.âyet.
Hz.Ebû Zer GIFÂRÎ’nin bildirdiği Hadîs-i Şerîf-te buyurulmuş ki:
--------------------------------------------------------------Hz.İBRÂHİM’e, SUHÛF = Sahifeler, Ramazandan 3’gece geçince,
Hz.DÂVUT’a... ZEBÛR - Ramazandan 18’gece geçince,
Hz.İSÂ’ya.... İNCİL - Ramazandan 13’gece geçince, indirildi.
Hz.MUHAMMED’e KUR’AN-ı KERİM -- Ramazanın 24’ünde indirildi...
İnsanlığa, (17/106.âyet) gerektikçe ve yeterince verilen
bu kitaplar, zamanın şartlarına uygun olarak,
Peygamberler vasıtasıyla insanlığa ulaştırılmış İlâhî emirleri,
ibret alacağımız geçmiştekilerin örnekleri ile gösteriyor.
İlâhî emirlerin, temelinde bir değişiklik olmadığı,
Ancak ; zamanın şartlarına uygun olarak,
bazı değişikliklerin yapıldığı da bildirilmiş...
ÖRNEK – bazı âyetler -> RIZIK ve KUR’AN hakkındadır...
--------------------------------------------------13/26.
ALLAH, KİMİ DİLERSE ONUN RIZKINI BOLLAŞTIRIR veya DARLAŞTIRIR...
Ve onlar, dünya yaşayışı ile şımarır ve böbürlenirler..!
Oysa, âhiretin yanında, dünya hayatı ; değersiz ve süresi az ve
geçici bir yaşamdan – bir faydalanmadan ibarettir...
16/71.
Andolsun ki Allah, RIZIK hususunda bazı kimseleri üstün kıldı..
Buna rağmen, bol rızka kavuşanlar da, emirleri altında bulunan
insanların rızkını kendileriyle eşit - benzer olarak vermezler.
Böylece onlar, Allah’ın nimetini bile-bile inkâr mı ediyorlar.?
17/20.
Onlara da - bunlara da, herkese de Rabbinin nîmetinden veririz.
Zaten, Rabbinin nîmeti, dünyada kimseden men edilmemiştir...
29/60.
Nice yaratıklar var ki, kendi rızıklarını elde edemez veya yanında
taşıyamaz. Onları da ve sizleri de rızıklandıran ancak Allah’tır
ve Allah her şeyi işitir ve bilir...
42/27.
Allah, eğer kullarının rızkını – hepsine eşit olarak ve
bol-bol vermiş olsaydı, yeryüzünde azgınlıklar yaparlardı.!
Fakat Allah Rızkı dilediği ölçüde indirir. Muhakkak ki Allah,
kullarını görüyor ve kullarının her hâlinden haberdardır...
67/21.
Eğer ALLAH, SİZE VERDİĞİ RIZKI KESİVERSE, SİZE KİM RIZIK VERİR.?
Evet.! Onlar inatla, azgınlıkta direnmektedirler...
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KUR'AN ÂYETLERİ –> Değiştirilemez,
NOKSANSIZ ve KUSURSUZ ;
Bismillâhir'Rahmânir'Rahîm.
İNSANLIK ÂLEMİ -> Hz.NÛH’un soyundan devam ettirilmiş ;
29/14.âyet,
Andolsun ki Biz – NÛH’u milletine Peygamber olarak gönderdik de
içlerinde bin yıldan elli yıl eksik kaldı. (950 YIL) ve Nihayet,
onlar zulümlerini sürdürürken – TUFÂN onları yakalayıverdi.!
37/77->79.
Ve yalnız NÛH’un soyunu - zürriyetini, dünyada devam ettirdik...
Ondan sonra gelen ümmetler içinde, O’na İYİ BİR NÂM bıraktık..
BÜTÜN ÂLEMLER İÇİNDE, NÛH’a SELÂM OLSUN...
42/13.
ALLAH : “Dine bağlanın ve dinde ihtilâfa - ayrılığa düşmeyin.”
diyerek, NÛH’a EMRETTİĞİ ŞEYLERİ SİZE de DİN OLARAK EMRETMİŞ’tir.
Ey Muhammed.! Sana VAHY’ettiğimiz gibi,
İBRÂHİM’e ve MÛSÂ’ya ve İSÂ’ya da vahyettik. Fakat Putperestleri
inanmaya çağırdığınız şeyler, onlara pek zor, büyük gelmektedir.
Allah, dilediği kimseyi kendisine seçer ve her kim,
Allah’a doğru yönelir - dönerse, onu doğru yola eriştirir...
KUR’AN-ı KERİM hakkında birkaç âyet şöyle ;
4/82.
Onlar KUR’AN-ı biraz olsun DÜŞÜNMÜYORLAR MI..?
Eğer Kur’an, Allah katından değil de başka yerden gelmiş olsaydı
elbette onda birbirini tutmaz-çelişkili birçok şey bulurlardı...
6/38.
Yeryüzünde yürüyen HAYVANLAR ve kanatlarıyla uçan KUŞLAR da,
sadece sizin gibi birer topluluktur ve BİZ, KİTAPTA HİÇBİR ŞEYİ
EKSİK BIRAKMADIK. Sonra hepsi Rabbinin huzurunda toplanacak.
6/59.
GAYB’ın anahtarları Allah’ın katındadır. Bunları ; O’ndan
başkası bilmez. Karada ve denizlerde ne varsa, hepsini bilir.
O’nun bilgisi dışında – BİR YAPRAK BİLE DÜŞMEZ.!
Yerin karanlıklarındaki, bir tek tâneyi de bilir.
YAŞ ve KURU ne varsa, hepsi apaçık Kitaptadır...
6/114.
Onlara de ki : “Allah’tan başka bir hakem mi arayayım.?” Halbuki
O’size, muhtaç olduğunuz her şeyi açıklayan Kitabı indirmiştir.
Kendilerine Kitap verdiğimiz kimseler KUR’AN-ın Rableri katından
indirildiğini gerçekten bilirler. Sakın şüphelenenlerden olma.!
6/115.
RABBİNİN SÖZLERİ ; DOĞRULUK ve ADALET BAKIMINDAN TAM’dır ve
O’NUN SÖZLERİNİ –> DEĞİŞTİRECEK HİÇ KİMSE YOK’tur ve
O, HER ŞEYİ GERÇEKTEN DUYAN ve BİLEN’dir...
7/185.
Onlar, GÖK'lerin ve YER'in hükümranlığını ve Allah'ın yarattığı,
her şeyi ve ÖLÜM çağlarının yaklaştığını düşünmüyorlar mı.?
Onlar, KUR’AN’dan sonra, başka hangi sözlerle inanacaklar.?
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10/61.
Ey Muhammed.! Ne iş yaparsan yap ve bu işe dair Kur'an-dan
ne okursan oku ve ey insanlar.! ne yaparsanız yapın,
yaptıklarınıza daldığınız anda, Biz sizi mutlaka görürüz...
Yerde ve gökte hiçbir zerre, Rabbinden gizli değildir..
Bundan daha da küçük - büyük hiçbir şey yoktur ki,
Apaçık Kitapta tespit edilmiş olmasın.! (Levh-i Mahfûz-Kur’an)
12/111.
Andolsun ki, Onların ibretli hikâyelerinde, akıl sahipleri için
nice İBRET’ler vardır ve KUR’AN, UYDURULACAK BİR SÖZ DEĞİL’dir.
Ancak ; kendinden önceki Kitapları tasdik eder ve inananlara da,
her şeyi açıklayan, doğru yol gösteren bir REHBER ve RAHMET’tir.
17/77.
Ey Muhammed.! Senden önce gönderdiğimiz Peygamberlerimize de,
UYGULADIĞIMIZ KANUN - YASA böyledir...
Sen bizim yasamızda hiçbir değişik - sapma bulamazsın...
17/105.106.
BİZ KUR’AN-ı, ancak Hakk-gerçek olarak indirdik ve O’da gerçeği
getirdi. Ey Muhammed seni de, müjdeci-uyarıcı olarak gönderdik.
Ve KUR’AN-ı yavaş-yavaş okuman için, bölüm-bölüm, âyet-âyet
gönderdik ve gerektiği gibi – en uygun şekilde indirdik...
18/27.
Ey Muhammed.! Rabbinin Kitabından, sana VAHY’edileni oku...
O’nun sözlerini - kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur...
O’ndan başka sığınılacak - güvenilecek kimseyi de bulamazsın...
18/54.
Andolsun ki Biz, bu KUR'AN-da insanlara her türlü örneği verip
açıkladık. Fakat insanlar her işten daha çok TARTIŞMA yapıyor.!
30/58.
Andolsun ki Biz ; bu Kur’an da, insanlar için her çeşit misâli
ibretli - hikmetli örneği verdik... Buna rağmen – eğer sen,
onlara bir mûcize getirmiş olsan bile – inkârcılar yine de :
“SİZ ANCAK, BÂTIL-YALAN ŞEYLERİ ORTAYA ÇIKARANLARSINIZ.” derler.
33/62.
Allah’ın, evvelki gelip - geçmişlere uyguladığı kanunu budur.
Ve sen, Allah’ın kanununda - âdetinde bir değişiklik bulamazsın.
35/24.
Biz seni, müjdeleyici ve uyarıcı olarak – Hak-gerçekle gönderdik.
Gelip-geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.
48/22.23.
Eğer Kâfirler, sizinle savaşa girişselerdi, mutlaka arkalarını
dönüp kaçacaklar, sonra bir dost bir yardımcı bulamayacaklardı.
Çünkü Allah’ın, gelip-geçmişlere uygulanan kanunu budur ve sen,
Allah’ın kanunlarında – asla bir değişme - çelişme bulamazsın.
87/16->19.
Fakat siz, dünyayı tercih ediyor ve dünyayı diliyorsunuz.!
Hâlbuki âhiret, daha hayırlı ve süreklidir...
Şüphe yok ki bunlar ; Önceki Kitaplarda da,
İBRAHİM ve MÛSÂ’nın sayfalarında da vardı...
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DÜNYA YAŞAMI - ŞAMASI ;
Cansız veya bedensiz yaşanmıyor.
İ N S A N
D İ N -> CAN’dır.
Sağ kanat Sağ kol.

D Ü N Y A -> BEDEN’dir.
Sol kanat Sol kol.

METAFİZİK-> Mânâ-Tasavvuf
Güneş-Elektrik-Elektronik

FİZİK-> Madde-Felsefe
Hava-Su-Toprak

3'metafizik gerçek.
-----------------* Kur'an-ı Kerîm.
* Hadîs-i Şerîfler.
* Evliya sözleri ve
* Metafizik ilimler.

10'fizik gerçek.
--------------1.Adalet. müeyyide + Ceza
2.İlim ve eğitim.
3.Devlet şeffaf siyâset.
4.Zaman - vakit-nakittir.
5.Ticaret – Helâl kazanç.
6.Ekonomi - sanayi.
7.İş ve çalışma-Alın teri.
8.Teknik ve teknoloji.
9.Kudret. varlık ve enerji
10.Sosyal kurumlar ;
Hastane-Vakıf-Kızılay
Sigorta-Emeklilik v.s.

DÜNYA’da İNSAN’lara 2-İLİM VERİLMİŞ ;
----------------------------------1.FİZİK İLİMLER.... -> MADDİ ve KISMEN MÂNEVİ’dir...
2.METAFİZİK İLİMLER -> Tamamen DİNİ ve MÂNEVİ’dir...
Bu sebeple – Ermişlerden Hz.Mirza SAİD - buyurmuş ki :
---------------------------------------------------KALBİN NÛRU –> DİN İLİMLERİ’dir...
AKLIN NÛRU –> FEN İLİMLERİ’dir...
İkisinin biraraya gelmesiyle – hakikat ortaya çıkar...
Kişi uçacak kanat bulur.!
Sâdece DİN ilimlerinden ----> TAASSSUP doğacağı gibi..
Sâdece FEN ilimlerinden de –> HİLE ve ŞÜPHE doğar.....
İşte bu sebepledir ki ; Günümüz dünyasındaki İNSANLARIN,
TAASSUBA - İRTİCAYA bulaşmaları – ŞÜPHEYE DÜŞMELERİNİN sebebi;
DİN ADAMLARININ –> FEN ilimlerinden,
FEN ADAMLARININ –> DİN ilimlerinden, uzaklaşmalarıdır...
Bu sebeple olsa gerek, bazıları TAM ADAM ARIYORLAR–BULAMIYORLAR.
Çünkü ; TAASSUP veya İRTİCÂ, yalnız DİN adamlarına ait değildir.
Bak->6.14.41.sayfalara.!
Maalesef – bu noksanlık – giderek telâfi edileceği yerde,
giderek artmaktadır ki ; Bu husus – KIYÂMET ALÂMETLERİNDEN-dir..
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Bir HADİS'i Şerîf-te ;
-------------------İLİM 2-dir ;
BİRİSİ, KALP’te olan İLİM ki bu, FAYDA VEREN İLİM’dir.
BİRİSİ de, DİL'de olan İLİM ki bu da,
ALLAH'ın ÂDEM’oğluna KARŞI HÜCCETİ'dir." Hüccet = vesîka-senet.
Hâfız-ül MUNZİRİYYÜ, rivâyetle demiş ki ;
--------------------------------------Şüphesiz gizli bir İLİM vardır ki ;
Onu ancak ÂRİF’i billâh olanlar bilirler. Ondan bahsedildiği
zaman, ALLAH'tan GAFİL olanlar, onu inkâr ederler...
HIZIR Aleyhisselâm'ın MÛSÂ'ya açıkladığı ilim bu çeşitten di.
Bu sebeple demişler ki :

CÂHİL CESUR’dur ve BU CESARETİ ONU,
TELÂFİSİ İMKÂNSIZ SUÇLAR İŞLEMESİNE SEBEP OLUR.!
ÂLİM TEDBİRLİ’dir ve BU TUTUMU ONU,
PİŞMÂN OLACAĞI ve MAHCUP OLACAĞI BİRÇOK YANLIŞTAN KORUR..
İLİM - HAKKINDA BAZI ÂYETLER ;
2/30.31.
Rabbin Meleklere :
"Ben,yeryüzünde bir HALİFE yaratacağım." demişti. Melekler de :
"Orada bozgun çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın.?
Oysa biz Seni överek yüceltiyor ve Seni Kutsal sayıyoruz." dedi.
Allah da: "Şüphesiz ki Ben sizin bilmediklerinizi bilirim" dedi.
Ve Rabbin Âdem'e, her şeyin ismini öğretti. Sonra onları,
meleklere gösterdi ve : "Eğer sözünüzde samîmiyseniz,
bu eşyaların isimlerini, Bana söyleyin..!" dedi.
2/32.
MELEKLER de :
"Yâ Rab.! Seni noksan sıfatlardan tenzîh ederiz-öğrettiklerinden
başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz ki, her şeyi hakkıyla bilen
ve her şeyi hikmetle yapan, yalnız Sen'sin..." dediler.
2/140.
Yoksa, İBRÂHİM ve İSMÂİL ve İSHÂK ve YÂKUP ve TORUNLARI’nın ;
Yâhudi veya Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz.? Peki ;
SİZLER Mİ - yoksa ALLAH MI DAHA İYİ BİLİR.? Allah tarafından,
kendisine bildirilen gerçeği gizleyenden daha zâlim kim vardır.?
Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir...
3/7.
SANA KİTABI İNDİREN O’DUR. KİTAPTA, KİTABIN TEMELİ-ASLI OLAN,
KESİN ANLAMLI (Muhkem.) ÂYETLER VARDIR. DİĞERLERİ de ÇEŞİTLİ
ANLAMDA’dır.. (Müteşâbih.) KALPLERİNDE EĞRİLİK OLAN KİMSELER ;
FİTNE ÇIKARMAK – BUNLARIN ÇEŞİTLİ ANLAMDA OLANLARINI, KENDİ
SAPIKLIKLARINA GÖRE YORUMLAR ve UYDURURLAR.! OYSA, BUNLARIN
YORUMUNU ANCAK ALLAH BİLİR. Fakat BİLİMDE DERİNLEŞMİŞ OLANLAR :
“Biz Ona inandık. Hepsi, Rabbimizin katındandır.” derler ve
bunu ancak, AKIL sahipleri düşünebilir...
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İş bankası yayını İYİ VATANDAŞ - İYİ İNSAN Sayfa:163 ;
-------------------------------- Bak->6. ve 41.Sayfaya.!
En ileri memleketlerde de, GERİCİ = MÜRTECİ soyundan insanlar,
her zaman mevcut olmuştur. Bizde, geriliğin mutlaka medreseden
yetişmişler arasında bulunduğunu zannetmek hatadır...
Dinî terakkiyi önleyici değil, hızlandırıcı olarak görenler,
SARIKLI'larımız arasında vardır. Buna mukabil ;
Ecnebi memleketlerinde tahsilini yapmış - diplomalar almış ;
öylelerine de tesadüf edilebilir ki, bunlar ;
BİRER GARP MODELİ GERİCİDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLLER’dir. Denmiş.
Yâni;
Gericilerin ve İrticanın tümü - Dindarlardan değil...
AYDIN'denen okumuşların bir takımı da GERİCİ ve NANKÖR.
İşte günümüzdeki ÖRNEK ;
ERMENİ SOYKIRIMI -> İFTİRA’sını kabûl ederek,
bu Milletin ekmeğini yiyip - suyunu içtikten sonra,
ŞEHİT’lerimize İFTİRA atarak, ERMENİ’lere yağdanlık olan ve
GERÇEĞİ BİLMEDEN - ERMENİ’lerden ÖZÜR dileyen -> İÇİMİZDEKİ,
TÜRK ve MÜSLÜMAN DÜŞMANI olan bazı HÂİN’ler için yazılmış,
bu şiiri – CESUR yürekli İsmail TÜRÜT okumuş ve
bu şiir, 9.5.2009 Haber TÜRK gazetesinden alındı ;
Bu kimseler, muhakkak ki 2-AŞIRI UÇTA olan sahte AYDIN’lardır.
------------------------------------------------------------Sahte AYDIN gömleği giyenler -> kulak versin.!
Mes’ûl diye şu Milleti yerenler kulak versin.!
“HEPİMİZ ERMENİ’yiz” diyenler-> kulak versin.!
KIBLE’ye karşı yaptı, alayınız ÇİŞ’ini...
Sizin gibi AYDIN’ın.. 7-den -> 70-şini.!
Alayınız NOBEL’lik bir->
Hattâ bana göre ondan da
TÜRK’ün canı yandı mı ->
KÖR olur görmez’seniz ->
Sizin gibi AYDIN’ın.....

Orhan PAMUK’sunuz...
YAMUK’sunuz...
GÖZLERİ YUMUK’sunuz.!
ERMENİ’nin geçmişini.
7-den -> 70-şini.!

Meşhur atasözü’dür -> DOMUZ GÖNÜ POST OLMAZ...
ERMENİ’den dost olur, asla sizden dost olmaz.!
Bir ülkede de İHÂNET, bu kadar serbest olmaz..
Ey ahmaklar.! Bulmak zor TÜRKİYE’nin eşini,
Sizin gibi AYDIN’ın..... 7-den -> 70-şini.!
----------*****---------ATATÜRK, büyük NUTUK’da -> Bu günlere işâret etmiş ve,
İçimizde DAHİLİ BEDHÂH’lar olacağını, bize haber vermiş...
Ayrıca ;
DİN işleri çok hassastır...... “HEPİMİZ ERMENİ’yiz” diyenler,
belki MÜSLÜMAN’lıktan çıkarılmış ve omuzdaki YAZICI MELEKLER
tarafından ERMENİ olarak tescillenmiş de olabilir...
Çünkü ALLAH TEALÂ –> DİNE İHÂNETİ bağışlamıyor...
Bu sebeple MÜSLÜMANLAR, sözlerine dikkat etmelidir...
----------*****----------
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