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* KIYÂMET ile ilgili âyetler *

2.Kısım.

KIYÂMET hakkında
KUR’AN-ı KERİM’de BULUNAN

ÂYET’i KERİME’ler
Meâl = TERCÜME = Türkçe anlamları

Dinî Belgesel Derleme
İsmet Kemâl GÖNEN -

mimar - yıl : 2003 -> 2010

Ömerpaşa sk.Mehmet efendi Apt. 84/7 Erenköy - İSTANBUL
Tel : 0 216 386 45 78 - 0 555 339 13 27

İÇİNDEKİLER ;
SAYFA
------------------------------------------------------ -------

2.Kısım başlığı ve konuların fihristi ...........................
KIYÂMET İLE İLGİLİ ÂYETLERE AİT ÖZETİN - GENEL FİHRİST...........
KIYÂMET hakkındaki - ÂYET'i KERÎME'lerin tercümeleri.............
İNSANLIĞA GÖNDERİLEN BÜTÜN BÜYÜK DİNLERDE DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI Hk..
FİRAVUN’un-> ALLAH’lık taslaması Hk.bir hikâye ve DEVLET ADAMI Hk.
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BismillâhirRahmânirRahîm.
KUR’AN-ı KERİM’de - KIYÂMET ile İLGİLİ TÜM ÂYETLERE ait,
GENEL FİHRİST ÖZETİ ;

NOT ; 2/Rakamı SURE numarasını – diğerleri ÂYET numarasını – gösteriyor.
2/48.....KİMSENİN - kimseden faydalanamayacağı O’günden korunun.!
3/25.30..ONLARI bir araya toplarız – Büyük hesap gününü düşünün.
6/31.....KIYÂMET, ANSIZIN gelecek.
6/67.....HER haberin gerçekleşeceği bir zamanı var.
6/73.....SÛR’a üfürüldüğü gün – hükümranlık yalnız ALLAH’ındır...
6/134....SİZE vâd'edilen şeyler başınıza gelecektir...
7/24.25..BİRBİRİNİZE DÜŞMAN OLARAK -> YERYÜZÜNE İNİN...
7/187....KIYÂMET’in zamanını ancak ALLAH bilir..
Göklerin ve yerin AĞIRLIĞI KALDIRAMAYACAĞI O’saat.!
Bak->19/88->91. 23/71. 42/3->5. 55/37.38.âyetler ;
GÖKLER, ÇATLAYIP - YARILACAK gibi olması Hk.!
10/44.45.ALLAH, insanlara hiçbir sûrette zulm'etmez – onlar dünyada,
sanki bir birkaç saati kadar kaldıklarını sanacaklar...
11/103->105.ÂHİRET azabından korkanlar için, elbette ibretler vardır.
KIYÂMETİ, Ancak sayılı bir zamana kadar ERTELERİZ.!
11/106.107. KIYÂMET zamanında -> bahtsızlar ve mutlular Hk.
12/103->107.İNSANLARIN ÇOĞU İNANMAZ - KUR’AN ancak ÖĞÜT’tür.
ANSIZIN gelecek KIYÂMET’ten, onlar güvende’midir.?
14/48->50.. YERİN başka yere göklerin de başka göklere dönüştürüldüğü,
zaman - suçluları zincire vurulmuş olarak görürsün...
15/4.5.85.. BİZ hiçbir milleti - şehri, habersizce yok etmedik,
Hiçbir ÜMMET, ECEL’ini asla öne alamaz veya geciktiremez...
16/77.... KIYÂMET’in KOPMASI, ancak bir GÖZ’KIRPMASI gibi bir anda olur.!
18/47->49.YERİ DÜMDÜZ olarak görürsünüz ve onlar, saf-saf olarak,
Rabbinin huzuruna getirilir ve AMEL DEFTERLERİ ortaya konunca...
20/15.16. 99->110.ZAMANI GİZLİ tutulan Kıyâmet - Kitap-Kur’an verdik Kim ki,
ondan yüz çevirirse Kıyâmet gününde ağır bir günâh yükü yüklenecek
ve akıllıları da der ki : “Dünyada, ancak 1’gün kaldınız.”
Ve Rabbim, Dağları darmadağın edecek...
21/1.40.47->49.97->104.İNSANLARIN hesap günü –KIYÂMET- YAKLAŞTI. Fakat onlar,
hâlâ GAFLET içinde, Hakk’dan yüz çevirmektedirler.. KIYÂMET onlara
ansızın gelir de onları şaşırtır ve her işin karşılığını vereceğiz
TAKVÂ sahipleri Rablerinden korkarlar ve kıyâmetten de ürkerler...
ÖNCE NASIL YARATMAYA BAŞLAMIŞSAK, TEKRAR ÖYLE YARATACAĞIZ
22/1.2.KIYÂMET saatinin sarsıntısı müthiş bir şeydir - Her EMZİKLİ KADIN
emzirdiğini unutur, Hâmile düşük yapar. İnsanlar, SARHOŞ gibidir...
25/11->14.23->30.ONLAR Cehennemin uğultusunu işitecekler, Onların yaptıkları
iyi işleri ele alır, toz-duman ederiz ve O’gün gök beyaz bulutlarla
yarılacak ve Melekler bölük-bölük indirilecektir.! Peygamber O'gün,
der ki : "EY RABBİM.! ÜMMETİM, GERÇEKTEN BU KUR'AN-ı TERK ETMİŞTİ...
27/65->68.87->90.ONLAR, tekrar diriltilmekten ve âhiretten şüphededirler.
SÛR’a ÜFÜRÜLDÜĞÜ GÜN korku - dehşet içinde kalırlar...
DAĞLAR Kıyâmette bulutlar gibi gelip - geçerler...
onlara : “Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz” denir
29/53. ÖNCEDEN SÜRE BELİRTİLMEMİŞ OLSAYDI azap elbette onlara hemen gelirdi.
30/12. KIYÂMET’in kopacağı gün günahkârlar ümitsiz - suskun kalırlar..
31/33.34........ALLAH’ın AFFINA GÜVENDİREREK ŞEYTAN SİZİ KANDIRMASIN SAKIN..
Kıyâmetin zamanını bilmek yalnız ALLAH’a aittir.
33/45.46.63->68.Ey PEYGAMBER.! İnsanlar SANA Kıyâmet'in zamanını soruyorlar,
Ne bilirsin.! Belki, O'saatin zamanı çok yakındır..
Keşke, Allah'a ve Peygambere itaat etseydik...
RABBİMİZ.! BİZ İDARECİLERE - BÜYÜKLERİMİZE UYMUŞTUK. derler.
34/3.29.30.İNKÂR edenler : “KIYÂMET SAATİ BİZE GELMEYECEKTİR” dediler.!
Siz ondan ne bir saat geri ve nede bir saat ileri geçemezsiniz..
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39/15.31.68->75.HÜSRANA UĞRAYANLAR ; Kıyâmet gününde kendilerini de,
âilelerini de hüsrana uğratanlardır – MÂLİK onlara : “Size,
bu güne kavuşacağınızı ihtar eden Peygamber gelmedi mi.?” der.
RIDVÂN bunlara : “SELÂM SİZE.! SİZLER NE İYİ KİMSELERSİNİZ..
ARTIK, SONSUZA KADAR KALMAK ÜZERE, CENNETLERE GİRİN.” der..
40/16->18.59.ONLARI, yüreklerin ağza geleceği yaklaşan O’gün için uyar –
Fakat, İNSANLARIN ÇOĞU BUNA İNANMAZ...
41/47.53.....KIYÂMET’in Vaktini - saatini yalnız ALLAH bilir...
Yakında DELİLLERİMİZİ ÂLEMDE GÖSTERECEĞİZ, Kendilerine de..
42/17.18.47..NE BİLİRSİN, Kıyâmet saati, belki pek yakındır..
Kıyâmete inanmayanlar ; onun çabucak gelmesini isterler..!
43/11.61.66->68.BİZ, SUYU indirir ve onunla kupkuru ölü bir yere-memlekete
hayat verir diriltiriz, sizler de, bu şekilde diriltileceksiniz..
İSÂ’da Kıyâmet habercisidir... O’gün, ALLAH’a karşı gelmekten
sakınanların dışındaki kimseler birbirlerine düşman kesilirler.!
43/85.... KIYÂMET saatini ancak O’bilir ve sizler de O’na döndürüleceksiniz.
44/10->16.GÖKLERİN İNSANLARI KAPLAYACAK ve GÖRÜLECEK DUMAN ÇIKARACAĞI GÜNÜ
GÖZETLE-BEKLE. ONLARI ÇARPTIKÇA–ÇARPACAĞIMIZ GÜN HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ,
ONLARDAN ÖCÜMÜZÜ - İNTİKÂMIMIZI ALACAĞIZ...
45/26->28.O’GÜN – her ümmeti DİZLERİ ÜZERİNE ÇÖKMÜŞ görürsün...
O’GÜN – Her ümmet, kendi Kitabına çağrılır...
46/3.35...BİZ - Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ;
ancak Hak-Gerçek olarak ve belirli bir süre için yarattık. Onlar,
dünyada sadece bir saat kadar bir süre kaldıklarını sanırlar
47/18.....MUHAKKAK ki onun âlâmetleri belirmiştir...
50/15.16.19->22.41->44. BİZ – ilk yaratışımızda âcizlik mi gösterdik.?
Ona : “İşte senin kaçıp durduğun şey budur. Sen bundan gafildin,
işte senden gaflet perdesini kaldırıp - açtık.” Denir...
51/59.60. KIYÂMET gününün azâbından, kâfirlerin vay haline.!
52/7->12. GÖĞÜN çalkalanacağı – DAĞLARIN yerinden oynayıp yürüyeceği gün..
53/57->62.KIYÂMET, yaklaştıkça yaklaşmıştır... Onu, ALLAH'tan başka ortaya
koyacak bir kimse yoktur. siz bu söze mi şaşıyorsunuz.?
54/1->8.17.22.32.40.46->55.KIYÂMET YAKLAŞTI AY YARILDI ve HER İŞİN BİR SONU
VARDIR. Fakat, UYARMALAR FAYDA VERMİYOR.. Onlar O’gün ÇEKİRGELER
gibi davetçiye koşarak, kabirlerinden çıkacaklar ve Andolsun ki
BİZ, KUR’AN-ı DÜŞÜNÜP -> ÖĞÜT alınması için kolaylaştırdık..
55/37.... GÖKLER YARILIP – GÜL GİBİ KIZARDIĞI ve YAĞ GİBİ ERİDİĞİ zaman.!
56/1->3. 8->14. 49.50. KIYÂMET koptuğu zaman SİZLER 3’SINIF olursunuz..
SAĞDAKİLER – SOLDAKİLER ve ÖNDE OLANLAR ki işte BUNLARIN ÇOĞU ESKİ
ÜMMETLERDENDİR.. Ey yalancılar siz, ZAKKUM AĞACINDAN yiyeceksiniz.
67/16.
GÖKTE OLANIN SİZİ, YERİN DİBİNE GEÇİRMEYECEĞİNDEN EMİN MİSİNİZ.?
İşte O’zaman yer, sarsıldıkça – sarsılır.!
67/25.26. KÂFİRLER : BU KIYÂMET NE ZAMAN GERÇEK OLACAK.?” diye sorarlar..,
68/16->20. 31->33.44.45.ALLAH azâbı İşte böyledir. ÂHİRET azâbı ise daha da
büyüktür. Keşke bilseydiniz. O’gün onlar SECDE’ye DAVET edilirler.
69/Hakkâ ve 70/Meâric sûresinin tamamının okunması tavsiye edilir...
72/25->28.TEHDİT EDİLDİĞİNİZ O’GÜN yakın mı bir süre GECİKTİRİR mi bilemem..
73/14.17.18.GENÇLERİ İHTİYARLATACAK olan KIYÂMETTE, NASIL KORUNACAKSINIZ.?
74/8->17. KENDİSİNE bol MAL-SERVET ve çevresinde evlâtlar nimetler verdiğim,
O’kimseyi bana bırak – cezasını Ben vereceğim.!
75/Kıyâmet ve 77/Mürselât ve 78/Nebe ve 79/Nâziât sûrelerini okuyunuz...
80/33->42.O’GÜN KİŞİ, akrabalarından ve eşinden ve evlâtlarından kaçar...
81/Tekvîr sûresi tamamı 1->6.Alâmetleri..
82/1->5.17->19.
83/10->12.
84/1->19.
85/1-3.
86/8->10.
87/16->19.
88/1->16.25.26.
89/17->30.
90/10->20.
93/3.4
96/15->18. 99/1->8.
100/6->11.
101/1->11.
102/3->8.ÂYETLERİN tamamının,
aşağıdaki metinlerinden okunması için – burada özeti verilmedi... Ayrıca ;
75.KIYÂMET Sûresinden sonraki -> 114.SÛRE’ye KADAR - Sûrelerin tamamının,
Diyânetin hazırladığı KUR’AN TERCÜMESİNDEN OKUNMASI tavsiye edilir ve
yukarıdaki âyetlerin tam metninin tercümelerini - aşağıda bulacaksınız ->

----------*****----------
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KIYÂMET’le ilgili ÂYET'lerin tam metni ;
Sûre/Âyet – numaraları ile.
2/48.âyet.;
KİMSENİN - kimseden faydalanamayacağı, ŞEFÂAT kabûl edilmeyecek,
kurtuluş BEDELİ alınmayacak, YARDIM görülmeyecek günden korunun.
3/25.
ONLARI biraraya toplayacağımız gün, halleri ne olacak.?
O’günün geleceği muhakkaktır ve O’gün, Herkese kazancının
karşılığı verilecektir ve onlara zulm’edilmeyecektir...
3/30.
HERKESİN yaptığı HAYRI, hazırlanmış halde karşısında bulacağı,
işlediği kötülükle de ; arasında uzun bir mesâfe bulunmasını
arzulayacağı O’günü – Kıyâmet - Hesap gününü düşünün. Böylece,
kullarına karşı şefkatli olan ALLAH, dikkatinizi çeker..
6/31. (NOT; İnsanın ölümü = Küçük kıyâmettir... Buyurmuşlar.)
ALLAH’ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar, gerçekten zarara
uğramış ve kaybetmişlerdir. KIYÂMET SAATİ, ÖLÜM VAKTİ ONLARA
ANSIZIN GELİP ÇATINCA – günahlarını arkalarına yüklenerek,
derler ki : “DÜNYADA İŞLEDİĞİMİZ BÜYÜK GÜNAHLARDAN DOLAYI,
BİZLERE YAZIKLAR OLSUN.!” Taşıdıkları, ne de kötü YÜK’tür...
6/67.
HER haberin gerçekleşeceği bir ZAMAN vardır ki,
SİZ de onu yakında bileceksiniz...
6/73.
GÖKLERİ ve YERİ gerçek olarak Hakk ve Hikmetle yaratan O’dur.
“OL” dediği an – her şey hemen oluverir. O’nun sözü gerçektir.
SÛR’a üfürüldüğü gün – hükümranlık yalnız O’nundur. O, görüleni
de – görülmeyeni de bilir. Hüküm ve hikmet sahibi olan ALLAH,
her şeyden haberdardır...
6/134.
Muhakkak ki, size SÖZ VERİLEN şeyler başınıza gelecektir ve
SİZ, olacak şeylerin önüne asla geçemezsiniz...
7/24.25.
ALLAH : “BİRBİRİNİZE DÜŞMAN OLARAK YERYÜZÜNE İNİN ve SİZ,
BİR SÜRE için ORADA YERLEŞİP GEÇİNECEKSİNİZ ve ORADA YAŞAR,
ORADA ÖLÜR ve ORADA DİRİLİRSİNİZ.” diye buyurdu...
7/187.
Yâ MUHAMMED.! Senden,
KIYAMET’in ne zaman kopacağını soruyorlar. Onlara :
“ONU, ANCAK RABBİM BİLİR ve ONU, ONDAN BAŞKA BİLECEK YOK’tur..
Göklerin ve yerin -> ağırlığı kaldıramayacağı O’saat,
size ansızın gelecektir.” de... Sen, sanki biliyormuşsun da
gizliyorsun gibi – sana sorarlarsa onlara de ki :
“ONU ANCAK ALLAH BİLİR.” Fakat İNSANLARIN ÇOĞU bunu anlamaz..
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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10/44.âyet,
ALLAH, insanlara hiçbir sûrette ZULM'etmez...
Fakat İNSANLAR -> kendilerine ZULM'ederler...
10/45.
O’GÜN – Kıyâmet gününde ALLAH, onları yeniden dirilterek, öyle
bir toplayacak ki, kendilerini DÜNYADA, sanki bir günün birkaç
saati kadar kaldıklarını sanacak ve birbirlerini tanıyacaklar.!
ALLAH’ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar, elbette kaybedenlerdir.
Çünkü onlar – doğru yola girmemişlerdi...
11/103.
İşte bunlarda ÂHİRET azabından korkanlar için, elbette ibretler
vardır.! O’GÜN, bütün insanların bir araya toplanacağı gündür..
Ve O’GÜN, bütün mahlûkatın hazır bulunacakları bir gündür...
11/104. (Kıyâmet gününün geciktirilmesi hk.!)
BİZ O’GÜNÜN GELMESİ, ANCAK SAYILI BİR ZAMANA KADAR ERTELERİZ.!
11/105.
O’GÜN geldiğinde, ALLAH’ın İZNİ olmaksızın hiç kimse konuşamaz.
Onlardan bir kısmı bahtsızdır – bir kısmı da mutludur...
11/106.107.
Bedbaht olanlar CEHENNEM ateşindedirler...
Orada, inleyerek NEFES alıp-vermeleri ve feryatları vardır..
RABBİNİN DİLEMESİ HARİÇ – göklerle yeryüzü durdukça ;
Onlar orada, EBEDİ olarak kalırlar...
NOT ; Affı seven ALLAH TEALÂ, cehennemdekilerin cezalarını tamamladıktan
sonra – dilerse, onları da bağışlayacaktır... anlamı var âyette...
Buradaki gökler ve yer – dünya ve gökleri değildir. 14.İBRAHİM s./47.âyette
bahsedilen – değiştirilmiş gökler ve yer’den – bahsedilmekte..

11/108.
MUTLU olanlara gelince, onlar da Cennetlerdedirler.
RABBİNİN DİLEMESİ HARİÇ – göklerle yeryüzü durdukça ; onlar da
orada, EBEDİ olarak kalırlar. Bu, bitmez-tükenmez bir lütuftur..
12/103.104.
SEN, NE KADAR ÜZERLERİNE DÜŞSEN de, İNSANLARIN ÇOĞU İNANMAZ...
Halbuki SEN, buna karşılık onlardan hiçbir ÜCRET istemiyorsun.
KUR’AN – ÂLEMLER İÇİN –> ancak ÖĞÜT’ten İBÂRET’tir...
12/105.106.
Göklerle yer yüzünde, nice deliller - kanıtlar vardır ki ;
bunları görmezler ve yüzlerini çevirip geçer - giderler...
ONLARIN ÇOĞU – Ancak, ALLAH’a EŞ-ORTAK KOŞARAK İNANIR...
12/107. (küçük kıyâmet - ölüm.!)
ALLAH katından gelen ve herkesi kaplayacak bir azâba uğramaktan
veya hiç haberleri de yokken, ANSIZIN gelip - çatacak olan
KIYÂMET’ten, onlar emin’midir.? güvende’midirler.?
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14/47.48.
O’HALDE, ALLAH’ın Peygamberine verdiği sözden cayacağını sanma
sakın... Çünkü ALLAH, mutlak üstündür ve ÖC-İNTİKÂM ALICI’dır..
Yerin başka yere göklerin de başka göklere dönüştürüldüğü ve
insanların da ALLAH’ın huzuruna çıktıkları gün Öcünü alır..
14/49.50.
O’GÜN, suçluları – ZİNCİRE vurulmuş olarak görürsün.
Onların gömlekleri KATRAN’dandır yüzlerini de ATEŞ bürüyecektir.
15/4.
KÖTÜ KADER’i olmayan ve kendilerine verilmiş bir süresi-zamanı
olmayan hiçbir milleti - şehri, Biz habersizce yok etmedik...
15/5. Bak->23/43.
HİÇBİR ÜMMET, ECEL’ini asla öne alamaz veya geciktiremez...
NOT ; Bu apaçık âyetten anlaşıldığı gibi, tıpkı bir insan hayatı gibi DOĞMAGELİŞME-İHTİYARLAMA-ÖLME olarak - MİLLETLERİN de – DEVLETLERİN de BİR KADERİ
ÖMRÜ ve BİR ECELİ VAR ve vakti gelince - yıkılıp - yerine başkaları geliyor.
KÖTÜ KADER, ZÂLİM veya AHLÂKSIZLIĞA bulaşan milletlerin insanların dünyadaki
tutum ve davranışlarının bir sonucu oluyor. KÖTÜ KADER YAZILANIN ÖMRÜ KISA
oluyor ve İYİ KADER YAZILANLARIN da ÖMRÜ UZUYOR ve bundan başka bir görüş
Allah Tealâ’ya suç yüklemektir İFTİRA olur. ALLAH’a iftira ise büyük suçtur.
ZÂLİMLER Dîn’siz olarak ALLAH HAKKINI ADALET’siz olarak da KUL hakkı tanımaz
AHLÂKSIZLIK = İnsanca bir yaşamdan uzaklaşıp HAYVANCA bir yaşama bulaşmaktır.
KIYÂMET’in, bu tip insanların çoğalmasıyla başlarına kopacağı da muhakkaktır.

15/85.
BİZ – gökleri, yeri ve ikisinin arasında buluna her şeyi, ancak
gerçek olarak ve gerektiği gibi yarattık. KIYÂMET günü - saati,
mutlaka gelecektir. O’halde – YUMUŞAK OL ve İYİ DAVRAN...
16/77.
Göklerin ve yerin GAYB’i(SIR’ları) – yalnız ALLAH’a aittir...
KIYÂMET’in KOPMASI da ancak bir GÖZ’KIRPMASI veya daha da kısa
BİR AN içinde olur.! Muhakkak ki, ALLAH’ın her şeye gücü yeter.
18/47.
BİR GÜN ; DAĞ’ları yerinden sökeriz-yürütürüz de, yeri dümdüz
olarak görürsünüz ve onların hiç birini geride bırakmaksızın,
Ölülerin hepsini de MAHŞER yerinde toplarız...
18/48.
Ve ONLAR, saf-saf olarak Rabbinin huzuruna getirildikleri zaman
onlara : “Andolsun ki, sizi ilk defa nasıl yaratmışsak, şimdi de
O’şekilde Bize geldiniz. Size söz verdiğimiz, bu belirli zamanın
asla mümkün olmayacağını sanmıştınız – değil mi.?” denir...
18/49.
AMEL DEFTERLERİ ortaya konunca – defterde yazılı olan şeylerden
suçluların korktuğunu görürsün ve : “VAY HALİMİZE.! BU DEFTER
NASIL OLMUŞ da KÜÇÜK-BÜYÜK HİÇBİR ŞEYİ BIRAKMAYIP HEPSİNİ SAYIP
DÖKMÜŞ.!” derler ve yaptıklarının tamamını önlerinde bulurlar..
Senin Rabbin, hiç kimseye haksızlık ve zulmetmez...
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20/15.
HERKES’in –> yaptıklarının karşılığını görmesi için ;
zamanını gizli tuttuğum Kıyâmet, mutlaka gelecektir...
20/16.
BANA inanmayan ve hevesine - nefsinin arzularına uyan kimseler,
Sakın seni de inancından uzaklaştırmasın, yoksa helâk olursun.
20/99.100.
Ey MUHAMMED.! Biz, geçmişteki olayları sana böylece anlatıyoruz.
Katımızdan, Sana da bir Kitap-KUR’AN verdik. KİM ki, ondan yüz
çevirirse, Kıyâmet gününde ağır bir günâh YÜKÜ yüklenecektir...
20/101.
Bu kimseler, bu günahın azabında devamlı kalacaklardır ve
onların taşıdıkları yük – ne kötü bir YÜK’tür...
20/102.
SÛR’a üflendiği O’gün, korkudan gözleri morarmış-körelmiş bir
halde olan günahkârları, O’GÜN MAHŞER’de toplayacağız...
20/103.
Onlar aralarında : “Dünyada, ancak 10’gün kadar kaldınız.!”
diye gizlice konuşurlar...
20/104.
Aralarındaki konuşmaları, Biz çok iyi biliriz. İçlerindeki en
akıllıları da der ki : “Dünyada, ancak 1’gün kaldınız.”
20/105->107.
Ey MUHAMMED.! Sana, DAĞLAR’ı da sorarlar. Onlara de ki :
“Rabbim, Dağları darmadağın edecek ve ufalayıp savuracaktır ve
böylece onların yerlerini boş ve dümdüz bırakacaktır ve
Orada, bir iniş ve bir yokuş da görülmeyecek.”
20/108.
O’GÜN insanlar, dâvetçiye tâbi olacaklar ve başka bir yöne
sapamayacaklardır. Artık – Esirgeyen ALLAH’ın heybetine hürmet
edilerek bütün sesler susacak, ancak bir FISILTI duyulacaktır.
20/109.
O’GÜN, RAHMÂN’ın İZİN verdiği ve sözünden hoşlandığı kimseden
başkalarının ŞEFÂAT’i asla bir fayda sağlamaz..
20/110.
ALLAH, insanların geçmişlerini de ve geleceklerini de bilir.
Onların ilmi ise, bunları kavrayamaz...
21/1.
İNSANLARIN HESAP GÜNÜ –> KIYÂMET YAKLAŞTI.
Fakat onlar hâlâ GAFLET içinde, Hakk’dan yüz çevirmekteler...
21/40.
O’GÜN onlara, Kıyâmet-Ölüm ansızın gelir de, onları şaşırtır.!
Artık onu geri çeviremezler ve onlara süre-mühlet de verilmez.
21/47.
KIYÂMET gününde, ADALET terazilerini kuracağız ve hiçbir kimse,
hiçbir şekilde haksızlığa uğramaz. Bir HARDAL tanesi kadar bile
olsa, her işin KARŞILIĞINI vereceğiz ve hesapçı olarak yeteriz..
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21/48.
Andolsun ki BİZ, MÛSÂ’ya ve HÂRUN’a ;
Hakk-gerçeği, bâtıldan-sapıklıktan ayıran bir Kitabı-FURKÂN’ı
TAKVA sahipleri için bir IŞIK ve ÖĞÜT olarak vermiştik...
NOT ; FURKÂN = Hakk-gerçeği, bâtıldan-sapıklıktan AYIRAN KİTAP, anlamında
olup, KUR’AN = Gerçekleri-Kerametleri-Hikmetleri İÇİNDE TOPLAYAN, anlamında
ve Kur’an-ı Kerîm için hem KUR’AN hem de FURKÂN olarak tarif ediliyor...
ve bütün İlâhi Kitaplar, sadece İnanan-TAKVA sahiplerine bir IŞIK oluyor..
ve inkârda inatla direnen kâfirleri de azgınlaştırıp Cehenneme sürüklüyor..
Bak->2/185. 3/3.4. 4/174.175. 14/52. 15/87. 17/82. 35/32. 41/44. 56/77->80.

21/49.
O’TAKVÂ sahipleri ki – Onlar, Rablerini görmedikleri halde,
Rablerinden KORKARLAR ve kıyâmetten de ÜRKERLER...
21/97.
Gerçek KIYÂMET (Ölüm) yaklaştığı zaman,
İNKÂR edenlerin gözleri dikilip kalır ve derler ki :
"EYVAH BİZE.! BUNDAN ÖNCE GAFLET İÇİNDEYDİK. HAYIR ZALİMDİK.."
21/101.
Yaptıklarına karşılık kendileri için – tarafımızdan iyi şeyler
yazılmış olanlar - İşte bunlar, Cehennemden uzak tutulanlardır.
21/102.
Bunlar, cehennemin uğultusunu da duymazlar ve canlarının
istediği nimetler içinde, ebedi olarak Cennette kalacaklardır.
21/103.
En büyük korku - dehşet bile bunları üzmeyecektir.
MELEKLER, bunları karşılarlar ve derler ki :
“İşte – size söz verilen MUTLU GÜN, bu gündür..”
21/104.
BİZ O'GÜN, kitabı katlar gibi GÖKLERİ büküp - katlayacağız.!
Önce, NASIL YARATMAYA BAŞLAMIŞSAK, TEKRAR ÖYLE YARATACAĞIZ...
Bu, Bizim sözümüzdür ve gerçekten bunu yapacağız.
Gücümüz - Kudretimiz, bunu yapmağa elbette yeter...
22/1.
Ey insanlar.! Rabbinizden sakının - korkun...
Çünkü, KIYÂMET saatinin sarsıntısı müthiş bir şeydir.!
22/2.
KIYÂMETİ gören ; her emzikli KADIN, emzirdiği çocuğunu unutur,
her hâmile KADIN, çocuğunu düşürür. İnsanları da, SARHOŞ olarak
görürsün, oysa onlar sarhoş değillerdir.!
Fakat bu, ALLAH AZABI’nın çok şiddetli olmasındandır...
25/11.12.
ONLAR – üstelik, KIYÂMET’i de yalanladılar. Biz de O’saati,
Kıyâmet’i yalanlayanlar için, alev-alev yanan ateşi hazırladık.
CEHENNEM ateşi onlara uzaktan görününce ;
Onlar, onun kaynamasını ve uğultusunu işiteceklerdir...
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25/13.
Ve ONLAR, elli boyunlarına bağlı olarak Cehennemin en dar yerine
atıldıkları zaman, oracıkta hemencecik yok olmayı isterler..
25/14.
O’zaman onlara şöyle denecektir :
“Bir kere yok olmayı değil, birçok kere yok olmayı dileyin.”
25/23.
Onların yaptıkları İYİ işleri de ele alır, toz - duman ederiz.!
NOT ; Yukarıdaki âyette ; İlâhi bir CEZA olarak – İmânsızların yaptıkları tüm
iyi işlerin bile Allah Teâla’nın katında hiçbir değeri olmadığı, anlatılıyor.
Demek oluyor ki ; Cehennemden Kurtuluş ve korunmanın ana-ön şartları ;
Önce İMÂN-İNANÇ sonra İYİ-HAYIRLI İŞLER -> Âmenu ve âmilus’sâlihâti, oluyor.

25/24.
O’GÜN cennetliklerin kalacağı yer çok iyi-huzurlu ve
dinlenecekleri yer de pek güzeldir...
25/25.26.
Ve O’GÜN GÖK’lerdeki beyaz bulutlar yarılacak ve
Ve O’GÜN Melekler bölük - bölük indirilecektir.!
Ve O’GÜN gerçek hükümranlık RAHMÂN’ındır ve
Ve O’GÜN KÂFİR’er için - çok yaman çok ÇETİN bir gündür.!
25/27->29.
Ve O’GÜN zalim kimseler – pişmanlıktan ellerini ısıracaklar ve
şöyle söylerler: “Keşke Peygamberle birlikte bir yol tutsaydım.
Yazık bana.! Keşke (falancayı) dost - arkadaş edinmeseydim.!
Çünkü, KUR’AN - İMÂN bana gelmişken – O’beni yoldan saptırdı.
ŞEYTAN, insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakandır.”
25/30.
Peygamber O'gün der ki :
"EY RABBİM.! ÜMMETİM, GERÇEKTEN BU KUR'AN-ı TERK'ETMİŞTİ.
27/65.66.
De ki: “Göklerde ve yerde, ALLAH’tan başka GAYB’ı kimse bilemez”
Ve onlar, ne zaman diriltileceklerini de bilemezler...
Evet.! Onlar, tekrar diriltilmekten ve âhiretten şüphede’dir.
Belki buna karşı KÖR’dürler...
27/67.68
İNKÂR eden kâfirler derler ki : “Biz ve Atalarımız, ölüp-toprak
olduktan sonra – tekrar diriltilip, mezardan çıkarılacak mıyız.?
Andolsun ki böylece, bizler de atalarımız da tehdit edilmiştir.
Bu iş – öncekilerin MASAL’larından başka bir şey değildir...”
27/87.
SÛR’a ÜFÜRÜLDÜĞÜ GÜN – ALLAH’ın diledikleri hariç-müstesnâ ;
Göklerde ve yerde bulunanlar, korku-dehşet içinde kalırlar.!
ve HEPSİ de, hor-hakir-boynu bükük olarak huzura gelirler...
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27/88.
SEN – DAĞLARI yerinde duruyor gibi sanırsın.! Hâlbuki onlar
Kıyâmette bulutlar gibi gelip-geçerler. Bu iş, her şeyi sağlam
yapan ALLAH’ın işidir. O, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır.
27/89.
KİM ki iyiliklerle huzura gelirse, ona daha iyi mükâfat vardır
ve onlar, O’günün dehşetli korkusundan uzak - emin olurlar..
27/90.
Ve KİM ki yaptığı kötülüklerle huzura gelirse ;
onlar da yüzükoyun CEHENNEME atılırlar ve onlara :
“SİZ ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz.” denir.
29/53. Yâ MUHAMMED.!
Senden – azabı çabucak getirmeni istiyorlar.! Eğer, ÖNCEDEN
SÜRE BELİRTİLMEMİŞ OLSAYDI, azap elbette onlara hemen gelirdi.
Fakat, onlar fark etmeden, azap onlara ANSIZIN gelecektir...
30/12.
Ve Kıyâmetin kopacağı gün günahkârlar ümitsiz-suskun kalırlar..
31/33.34.
Ey insanlar.! RABBİNİZE KARŞI GELMEKTEN SAKININ - KORKUN...
Ne babanın evlâdına ve ne de evlâdının babasına ;
hiçbir şeyle fayda veremeyeceği güne hazırlanın.!
Sakın – DÜNYA hayatı sizi aldatmasın ve
SAKIN – ALLAH’ın AFFINA GÜVENDİREREK, ŞEYTAN SİZİ KANDIRMASIN..
Kıyâmet vaktine ait bilgi – ancak ALLAH katındadır...
Yağmuru O’yağdırır. Rahimlerde olanı O’bilir.
Hiç kimse, yarın ne kazanacağını ve nerede öleceğini bilemez...
Şüphe yok ki ALLAH, her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır...
33/45.46.
Ey PEYGAMBER.! Biz seni, gerçek bir ŞÂHİT ve bir MÜJDECİ ve
ALLAH azabıyla korkutan bir UYARICI ve ALLAH’ın izniyle ALLAH’a
çağıran bir DÂVETÇİ ve NÛR SAÇAN BİR KANDİL olarak gönderdik...
NOT ; ALLAH TEALÂ bu âyette Hz.Muhammed’in,sav, görevlerini ve vasıflarını
saymış-belirtmiş ve 40.âyette de SON PEYGAMBER olduğu vurgulanmış...
Kutsal Kitapla hükmeden 4’büyük Peygamber tahminen 1.000 yıl ara ile gelmiş
Ve son Peygamber üzerinden de 1428 yıl geçmiş olması, KIYÂMET’in çok yakın
olduğunun alâmetidir ve Halk arasında : “1300-de ŞAŞMAM 1500-ü AŞMAM” diye,
bir söz var ve MÜSPET İLİM gözüyle bakıldığında, dünya son asrını yaşıyor...
Bak->33/63.âyet. bu hususu açıklıyor...

33/63.
Ey MUHAMMED.! İnsanlar sana, KIYÂMET'in zamanını soruyorlar.
Onlara de ki : "Onun bilgisi, ancak ALLAH katındadır...
Ne bilirsin.! Belki, O'saatin zamanı çok yakındır."
NOT ; KIYÂMET’in vakti-saati, her devirde İnançlı-İnançsız bütün insanların
ilgisini çekmiş ve çekmeye de devam ediyor ve Hz.Muhammed’e,sav, de bu konuda
sorular sorulmuş ve Hz.Muhammed’sav, bu hususta sadece KIYÂMETİN ALÂMETLERİNE
dair birçok söz söylemiş ki – bu sözler HADİS-i ŞERİF kitaplarında var...
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33/64.65.
Şu muhakkaktır ki ; ALLAH, kâfirleri rahmetinden kovmuştur ve
Onlara, çılgın alevli bir ateş hazırlamıştır. Orada ebedî olarak
kalırlar. Orada, ne bir dost ne de bir yardımcı bulamayacaklar.
33/66.
O'gün, yüzleri ateşte çevrildiği gün, derler ki :
"Eyvah bize.! Keşke, ALLAH'a ve PEYGAMBER’e itaat etseydik."
33/67.68.
"RABBİMİZ.! BİZ, İDARECİLERE ve BÜYÜKLERİMİZE İTAAT ETMİŞTİK,
ONLAR BİZİ YOLDAN SAPTIRMIŞLARDI. RABBİMİZ.! ONLARA AZABINDAN
2-KAT VER ve ONLARI, BÜYÜK BİR LÂNET'e UĞRAT." derler...
34/3.
Ve inkâr edenler “KIYÂMET SAATİ BİZE GELMEYECEK’tir” dediler.
Onlara de ki “Hayır.! öyle değil. Gaybı-> gizlilikleri bilen
Rabbimin hakkı için, O’gün - O’saat size mutlaka gelecektir..
Göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile, O’nun bilgisinin
dışında değildir. Bundan daha küçüğü veya daha büyüğü de,
hiç şüphe yok ki, bir KİTAP’ta apaçık mevcuttur - yazılıdır..
NOT ; Aklı kısa ve dar-sapık düşünceli olanlar Kıyâmeti kabûl edemiyorlar.!
Aslında 2’çeşit KIYÂMET var. 1.BÜYÜK KIYÂMET, Dünyanın yok olma olayıdır ve
bu olay, Dünya üzerinde gelip - geçen en büyük olay olacaktır ve bu olayda
insanların ÖLÜM ŞEKLİNİN çok farklı olacağı, İNANANLARIN -> ÂNİDEN KOLAYCA
ÖLECEĞİ ve KÂFİRLERİN DEHŞETLİ KIYÂMETİ GÖRECEĞİ ve HELÂK EDİLEREK ÖLECEĞİ
Evliyâ belgelerinde bildirilmiş ve bazı Milletler bunun benzerini yaşamış..
2.KÜÇÜK KIYÂMET -> Hadis-i Şerif-e göre ; BİR İNSANIN ÖLÜMÜ’dür ki öldükten
sonra insanların başına gelecek olaylar her 2-Kıyâmette de aynı olacağı ve
her insanın başına geleceği için, buna da Küçük kıyâmet dendiği anlaşılıyor.
HER ŞEYİN TESPİT EDİLDİĞİ, KUR’AN-ı KERÎM’in de NOKSANSIZ OLDUĞU açıklanmış.

34/29.30.
ONLAR : “Eğer doğru sözlü iseniz söyleyin bakalım ; BİZE SÖZ
verilen KIYÂMET ne zaman KOPACAK.?” diye sorunca,
ONLARA : “SİZE öyle bir gün tâyin edilmiş ki SİZ, O’SAAT’ten
ne bir saat GERİ ve nede bir saat İLERİ GEÇEMEZ’siniz.” de..
NOT ; KIYÂMET’in VAKTİ - Saati her devirde insanların ilgisini çekmiş ve
bu hususta birçok âyet var. Bu VAKİT ve SAAT, elbette gizli tutulmuş...
Açıklansaydı, DÜNYADA HİÇBİR DENGE DÜZEN KALMAZ ve KÖTÜ ŞEYLER OLURDU.

39/15.
Ey PUT’PERESTLER.! Artık – siz de ALLAH’ı bırakıp, dilediğiniz
şeylere tapın.! De ki : “Gerçek hüsrana uğrayanlar ; Kıyâmet
gününde KENDİ’lerini de – ÂİLE’lerini de hüsrana uğratanlardır.
Dikkat edin.! İşte bu, apaçık zararın - ziyanın ta’kendisidir..
39/31.
Ey insanlar.! En sonunda sizler - hepiniz, şüphe yok ki,
Kıyâmet günü, Rabbinizin huzurunda mahkemeye çıkarılacaksınız.
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39/68.
Ve SÛR’a üflendiği zaman, ALLAH’ın dilediği KİMSE’ler hariç
Göklerdeki ve yeryüzündeki bütün canlılar düşüp – ÖLÜR’ler..
Sonra SÛR’a bir kere daha üflendiği zaman ÖLÜLER AYAĞA KALKAR
ve hayretler içinde, şaşkın-şaşkın etrafa BAKIŞIR’lar.!
NOT ; KIYÂMET’te BAZI KİMSELER HARİÇ -> Hz.CEBRÂİL, Hz.MİKÂİL, Hz.İSRÂFİL
Hz.AZRÂİL ve MELEKLERİ HARİÇ, gibi anlaşılmış ve böyle TEFSİR doğru değil.
Çünkü KIYÂMET -> GÜNEŞ SİSTEMİNE AİT ve MELEK’ler BU SİSTEMİN DIŞINDA’dır.
SÛR’a 1.ÜFÜRME-> KIYÂMET’i BAŞLATMAK’tır ve ÖLEN’ler -> İMÂN’lı KİMSE’ler.
Çünkü İYİ-İMÂNLI KİMSE’lerin-> KIYÂMET FELÂKETİNİ GÖRMESİ ENGEL’leniyor ve
KÂFİR’ler ve KÖTÜ’ler-> KOLAY ÖLMEYİP KIYÂMETİ GÖRECEK PARÇA-PARÇA OLACAK.
Çünkü KIYÂMET – ÂHİRET’e İNANMAYAN’lara GÖSTERİLECEK en büyük FELÂKET’tir..
Bak->3/169.170.âyetlere, ALLAH yolunda öldürülenler ölü değil, DİRİ’dir.
anlaşıldığı gibi, TOPTAN ÖLÜM ve DİRİLİŞ için SÛR’a-> 2-DEFA üfürülecek..

39/69.70.
O’GÜN yeryüzü Rabbinin NÛRU ile aydınlanır ve KİTAPLAR açılır
ve PEYGAMBERLER ve ŞÂHİTLER getirilir ve onlara asla haksızlık
veya zulüm yapılmaksızın, aralarında ADALETLİ hüküm verilir...
Ve herkese ne yapmışsa KARŞILIĞI noksansız olarak ödenecektir.
Çünkü ALLAH, onların yaptıklarını en iyi bilendir...
NOT ; Bu âyette, Kıyâmet sonrasında BÜYÜK HESAPLAŞMANIN nasıl başlayacağı ve
KİTAPLAR’ın ....; Dini Kitaplar ve insanların-cinlerin AMEL DEFTERLERİ olduğu
PEYGAMBERLER’in ; ÜMMET’lerin, MİLLET’lerin, KAVİM’lerin UYARICI’ları olduğu,
ŞÂHİTLER’in ....; PEYGAMBER – EVLİYÂ - ÂLİM veya İNSANLAR - CİNLER olduğu,
KUR’AN-ı KERİM’in diğer âyetlerinde belirtilmiş...

39/71.
Ve KÂFİRLER, gurup-gurup Cehenneme sürülecek ve oraya geldikleri
zaman, Cehennem kapıları açılır ve bekçiler (ZEBÂNİ) ONLARA :
“SİZLERE, Rabbinizin âyetlerini okuyan ve bu güne kavuşacağınızı
İHTAR eden, aranızdan bir Peygamber gelmedi mi.?” derler.
Onlar da : “EVET GELDİ.!” diye cevap verirler. Fakat artık,
AZAP sözümüz, kâfirlerin üzerine Hak-gerçek olmuştur...
39/72.
ONLARA : “Artık, içinde sonsuza kadar kalacağınız CEHENNEME
kapılarından girin. KİBİR’lenenlerin yeri ne kötüdür.!” denir..
39/73.74.
Ve Rablerine karşı gelmekten SAKINANLAR gurup-gurup CENNETLERE
sevk edilirler. Oraya geldiklerinde kapılar açılır ve bekçileri
(RIDVÂN) BUNLARA da : “SELÂM SİZE.! SİZLER NE İYİ KİMSELERSİNİZ.
ARTIK, SONSUZA KADAR KALMAK ÜZERE, CENNETLERE GİRİN.” derler..
Bunlar da : “Bizi, dilediğimiz yerde kalabileceğimiz Cennetlere
vâris yapan ve bize verdiği sözlerine sâdık olan Rabbimize HAMD
olsun. Hayırlı işler yapanların mükâfatı ne güzelmiş.” derler..
NOT ; BÜYÜK HESAPLAŞMA gününden sonra İnatçı Kâfirlerin CEHENNEME girmeleri,
ve İnanarak, Hayırlı-İyi işler yapan kimselerin de CENNETLERE girmeleri ;
RÛHLARIN ARINMAK için TEKRAR-TEKRAR BAŞKA BEDENLERDE DÜNYAYA GERİ GELMELERİNE
denilen -> REANKARNASYON -> SAPIK iddia olarak - böylece çürütülmüş oluyor..
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39/75.
Ve O’GÜN MELEKLERİ, ARŞ’ın etrafını sarmış - çevrelemiş olarak,
Rablerini HAMD ile Tesbih-ZİKR ederken görürler. Artık, herkesin
hesabı ADALET’li olarak görülmüştür ve Cennetlerdeki herkes :
“ÂLEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH’a HAMD OLSUN.” der...
“ELHAMDÜ’LİLLÂHİ’RABBİL’ÂLEMÎN...”
40/16.
O’GÜN ONLAR, kabirlerinden meydana çıkarlar.! Onların hiçbir işi
ALLAH’a gizli değildir. Onlara : “BU GÜN HÜKÜMDARLIK KİMİN’dir.?”
diye sorulduğunda hepsi der ki : “KAHHAR OLAN, TEK ALLAH’ındır..”
40/17.
O’GÜN HERKESE – ne kazanmışsa onun KARŞILIĞI verilir. O’gün
haksızlık yoktur. Şüphe yok ki ALLAH, hesabı çabucak görendir...
40/18.
Ey MUHAMMED.! Onları, yüreklerin ağza geleceği ve
gönüllerin dertle dolacağı - yaklaşan O’GÜN için uyar.!
O’GÜN zâlimlere ne bir dost, ne de bir şefaatçi bulunamaz...
40/59.
Kıyâmet saati mutlaka gelecektir. Onda, hiçbir şüphe yoktur...
Fakat, İNSANLARIN ÇOĞU BUNA İNANMAZ...
41/47.
Kıyâmet’in vaktini yalnız O’bilir. O’nun bilgisi olmaksızın ;
hiçbir meyve tomurcuklardan çıkamaz, hiçbir dişi gebe kalamaz ve
doğuramaz. Allah : “Bana koştuğunuz eş-ortaklar nerede.?” diye
onlara sorulduğu gün, “Buna dair bizden başka hiçbir şahit
olmadığını – sana arz ederiz.” diye cevap verirler...
41/53.
Yakında ; DELİL’lerimizi – ÂYET’lerimizi – KANIT’larımızı,
ÂLEMDE de GÖSTERECEĞİZ - KENDİ VARLIKLARINDA da GÖSTERECEĞİZ.!
Rabbinin her şeye şahit olması – Sana yetmez mi.?
42/17.
ALLAH, KİTABI ve ADALETİ – HAK’gerçek olarak indirmiştir...
Ne bilirsin, KIYÂMET saati, belki pek YAKIN’dır.!
42/18.
Kıyâmete inanmayanlar ; onun çabucak gelmesini isterler.!
İnananlar ise onun korkusu içindedirler ve onun gerçek olduğunu
bilirler. İyi bilin ki ; Kıyâmetten şüphe edip tartışanlar,
derin bir sapıklık içindedirler...
42/47.
ALLAH katından asla geri çevrilmeyecek olan O’günün, Kıyâmetin
gelmesinden önce, Rabbinizin dâvetine uyun. Çünkü O’GÜN, kaçıp
sığınacak hiçbir yer bulamazsınız ve O’NU İNKÂR da edemezsiniz
NOT ; Bu âyette de şu hususa işaret ediliyor ; KİŞİNİN KIYÂMETİ, ÖLÜM’dür.
Şu halde Ölüm gelmeden önce – İMÂN ve İTAAT edilmesi için ikaz ediliyor...
Bak->6/93.
7/37. 21/97. 34/51->54. 50/22. 56/83->85.ÖLÜM ANINDA DURUM.
Bak->30/57. 40/52. 45/35. 75/14.15. 77/34->36. O'GÜN ÖZÜR RED’edilecek..
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43/11.
GÖKTEN, bir ölçüye göre SUYU indiren O’dur. Biz onunla,
kupkuru ölü bir yere-memlekete hayat verir - diriltiriz.!
İşte - SİZLER de, bu şekilde diriltileceksiniz...
43/61.
Muhakkak ki İSÂ -> KIYÂMET HABERCİSİ’dir. O’saatin geleceğinden
şüphe etmeyin ve KUR’AN-a UYUN – işte bu, dosdoğru YOL’dur...
43/66->68.
Onlar, farkında olmadıkları halde,
KIYÂMET gününün ansızın kendilerine gelmesini mi bekliyorlar.?
O’gün, ALLAH’a karşı gelmekten sakınanların dışındaki,
birbirine dost olan kimseler, birbirlerine düşman kesilirler.!
O’GÜN ALLAH iyilere : “Ey inanan - MÜSLÜMAN kullarım.!
Bugün size korku yoktur ve sizler üzülmeyeceksiniz.” der...
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 döndürüleceksiniz...
44/10.
Ey MUHAMMED.! artık Sen ;
GÖKLERİN, İNSANLARI KAPLAYACAK ve GÖZLE GÖRÜLECEK BİR DUMAN
ÇIKARACAĞI GÜNÜ GÖZETLE-BEKLE. İşte bu can yakıcı bir azâptır.
44/11.12.
İnsanlar O’zaman diyecekler ki :
“RABBİMİZ.! Bu azabı kaldır. Doğrusu biz artık İNANIYORUZ”
NOT ; Rivâyete göre, Kıyâmet’in büyük alâmetlerinden birisi de ;
Muhakkak ki, bu âyetlerde belirtilen – GÖKYÜZÜNÜ KAPLAYACAK DUMAN’dır..
Çünkü bu, KUR’AN-ı KERİM’de ve bütün Evliyâların belgelerinde de sabittir.
Ancak, gelecek zamanın DEĞERLİ İNSANLARI veya SABIRLI FAKİRLER tarafından
yapılacağı belirtilen DUA’nın kabûl edilmesiyle, BU DUMANIN kaldırılmasına
rağmen – insanların sözlerini tutmayıp yine kâfirliğe döneceklerine işâret
ediliyor ve evvelce HELÂK edilen milletler de, bu suçun cezasını çekmiş...

44/13.14.
Nerede onlarda öğüt-ibret almak.! Oysa kendilerine Hakk-gerçeği
açıklayan bir Peygamber gelmişti de ondan yüz çevirmişler ve
O’Peygambere : “ÖĞRETİLMİŞ BİR DELİ.” demişlerdi...
44/15.16.
BİZ sizden azabı bir süre kaldıracağız, fakat siz yine-tekrar
inkârcılığa geri döneceksiniz. ONLARI ÇARPTIKÇA – ÇARPACAĞIMIZ
GÜN, hiç şüphe yok ki, ONLARDAN ÖCÜMÜZÜ-İNTİKÂMIMIZI ALACAĞIZ.
NOT ; Bu âyette belirtildiği gibi Peygamberler zamanında ALLAH TEALÂ, inkâr
edenleri yola getirmek için, onlara belâ - sıkıntı göndermiş ve onlar önce
imâna gelerek bu cezânın kaldırılmasını sağlamışlar. Sonra sözlerinden dönüp
tekrar putperest olmuşlar. Bu husus KUR’AN-ı KERİM’in sûrelerinde var. Ancak
Âhir zamanda GÖKYÜZÜNÜ KAPLAYACAK OLAN DUMAN, insanlara azap vereceği için,
onlarında yalvararak, azabı kaldırtacağı ve azap kalktıktan sonra insanların
yine AZGIN–ZÂLİM hale geleceği ve KIYÂMETİN KOPACAĞINA işaret edilerek,
İnsanların çarpıldıkça-çarpılarak, göklere savrulup ÖC ALINACAĞI haberi var.
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45/26.
ONLARA de ki : “Sizi ALLAH önce diriltiyor, sonra öldürecek ve
daha sonra, şüphe götürmeyen Kıyâmet gününde herkesi birarada
toplayacaktır. Fakat İNSANLARIN ÇOĞU BUNA İNANMAZ...
45/27.28.
Göklerin ve yerin mülkü ALLAH’ındır. Kıyâmetin kopacağı gün,
bâtıla sapanlar, işte O’gün hüsrana uğrayacaktır.!
O’GÜN – her ümmeti DİZLERİ ÜZERİNE ÇÖKMÜŞ görürsün...
Her ÜMMET, kendi Kitabına çağrılır ve onlara denir ki :
“Bu gün size yaptıklarınızın karşılığı olan ceza verilecektir!”
46/3.
BİZ - Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ;
ancak Hakk-Gerçek olarak ve belirli bir süre için yarattık.
İnkâr edenler, uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler.
46/35.
Ey Muhammed.! Peygamberlerden AZİM sâhibi olanlar gibi sabret.
İNKÂR edenler için acele etme.! Onlar, kendilerine söz verilen
azâbı gördükleri zaman, dünyada sadece BİR SAAT kadar bir süre
kaldıklarını sanırlar. İşte bu KUR’AN İNSANLARA BİLDİRİ’dir..
Yoldan çıkmış sapıklardan, başkası mı helâk ile yok edilir.?
NOT ; âyette işaret edilen AZİM SAHİBİ PEYGAMBERLER = ÛLÛL-AZM sahipleridir.
Diğer âyetlerden anlaşıldığı ve rivâyet edildiğine göre şu Peygamberlerdir ;
Hz.NÛH’a.s. Hz.İBRÂHİM’a.s. Hz.MÛSÂ’a.s. Hz.İSÂ’a.s.ve Hz.MUHAMMED’sav,dir.
Çünkü bu 5’isim Bak->33/7.âyette geçmekte ve Bak-> 20/115. 46/35.âyetlere.

47/18.
ONLAR, Kıyâmet gününün kendilerine âniden-ansızın gelmesini mi
bekliyorlar.? Hiç şüphe yok ki onun âlâmetleri belirmiştir.!
Kendilerine gelip çatınca, ibret almaları neye yarar.?
50/15.16.
BİZ – ilk yaratışımızda âcizlik mi gösterdik.? Hayır.!
Fakat onlar yeniden yaratılma hususunda şüphe içindeler...
Andolsun ki insanı Biz yarattık ve nefsinin, insanı düşürdüğü
vesveseleri de biliriz ve Biz ona, şah damarından daha yakınız..
50/19->22.
ÖLÜM sarhoşluğu - baygınlığı geldiği zaman insana denir ki :
“İşte – senin kaçıp durduğun şey budur.!”
SÛR’a üfürülür – işte bu, söz verilen gündür...
HERKES, yanında bir sürücü ve şahit iki Melekle gelince ona :
“Andolsun SEN bundan GAFİLDİN ve işte senden gaflet perdesini
kaldırıp - açtık. Bugün artık, GÖZÜN KESKİN’dir.!” denir...
50/41->44.
Bir çağırıcının - yakın bir yerden ÇAĞIRACAĞI güne kulak ver.!
İnsanlar O’GÜN gerçek çığlığı duyarlar.!
İşte bu, KABİRDEN KALKIŞ günüdür. Şüphe yok ki BİZ DİRİLTİRİZ ve
BİZ ÖLDÜRÜRÜZ ve dönüş ise ancak BİZE’dir...
O’GÜN yer yarılır ve onlar çabucak çıkarlar - ayrılırlar...
Bu İŞ, BİZE göre kolay bir toplanmadır - Haşir’dir...
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51/59.60.
Muhakkak ki kendilerine zulmedenlerin, öncekilere benzer suçları
vardır.! Benden, cezalarını acele istemesinler...
Vay hâllerine.! Kendilerine söz verilen – O’Kıyâmet gününün
azâbından, O’can yakıcı azâbın acısından kâfirlerin vay haline.!
52/7->12.
RABBİNİN AZABI, şüphe yok ki mutlaka gelecektir ve Onu savacak
engelleyecek hiçbir şey yoktur.. GÖĞÜN, sallanıp çalkalanacağı
DAĞLARIN, yerinden oynayıp yürüyeceği gün – daldıkları,
bâtıl-sapıklık içinde oynayanların, vay hallerine O’gün.!
53/57->62.
KIYÂMET -> yaklaştıkça - yaklaşmıştır.! ve
ONU, ALLAH'tan başka ortaya koyacak bir kimse, bir şey yoktur.
Şimdi siz bu söze mi, KUR’AN-a mı şaşıyorsunuz.?
Ve GÜLÜYOR’sunuz da-> AĞLAMIYOR’sunuz.!
Ve HABERSİZMİŞ gibi, GAFLET içinde oyalanmaktasınız.!
Artık, ALLAH’a SECDE edin ve ALLAH'a KUL'luk - İBÂDET edin...
54/1->5.
KIYÂMET YAKLAŞTI ve AY YARILDI.!
ONLAR bir mûcize gördükleri zaman hemen yüz çevirirler ve
derler ki : “BU SÜRÜP-GELEN BİR BÜYÜDÜR” Böylece yalanlarlar ve
kendi heveslerine uyarlar. Halbuki - HER İŞİN BİR SONU VAR’dır.
Andolsun ki Onları, bu yaptıklarından vazgeçirecek nice haberler
gelmiştir. Bu haberlerin her birinde, yüksek hikmet vardır.!
Fakat, UYARMALAR FAYDA VERMİYOR.. Artık onlardan yüz çevirin..
54/6->8.
Ey Muhammed.! Artık onlardan yüzünü çevir. Bir dâvetçinin,
görülmemiş hoşlanılmayan bir şeye çağıracağı O’günü bekle.!
ONLAR O’GÜN – gözleri kararmış olarak, perişan bir halde ve
ÇEKİRGELER gibi davetçiye koşarak, kabirlerinden çıkacaklar ve
Kâfirler O’zaman : “BU GÜN, ÇOK ÇETİN BİR GÜN’dür.!” diyecek.
54/17.22.32.40.âyetler aynı ;
Andolsun ki BİZ – KUR’AN-ı DÜŞÜNÜP -> ÖĞÜT alınması için
kolaylaştırdık. Düşünüp Öğüt alan yok mudur.?
54/46->55.
ONLARA söz verilen KIYÂMET günü ne korkunç ne acı bir gündür.!
Muhakkak ki suçlular sapıktır ve çılgın ateşler içindedirler.
O’GÜN onlar – yüzüstü CEHENNEME atılırlar ve onlara :
“Tadın cehennemin tadını.!” denir...
Şüphesiz ki Biz – HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATTIK...
ve Bizim emrimiz tek'tir, bir göz-kırpması gibi süratlidir...
Andolsun ki BİZ – sizin benzerlerinizi helâk ile yok etmiştik..
ÖĞÜT ALAN YOK MUDUR.? Yaptıkları her şey–Kitaplarda mevcuttur..
ve küçük - büyük hepsi her şey yazılmıştır...
Ancak - ALLAH’a KARŞI GELMEKTEN SAKINANLAR, güçlü hükümdarın
katında, yüce derecelerde, CENNETLERDE IRMAK başlarındadırlar..
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55/35->37.
Ey İNSANLAR ve CİNLER.! Üzerinize – ATEŞSİZ BİR ALEV ve DUMAN
gönderilir de kendinizi kurtaramaz bir yardımcı da bulamazsınız
ÖYLEYKEN RABBİNİZİN NİMETLERİNDEN HANGİSİNİ YALANLAYABİLİRSİNİZ
(Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân.?)
GÖK yarılıp da – GÜL gibi kızardığı – YAĞ gibi eridiği zaman,
haliniz nice olur.! hiç düşünmez misiniz.?
56/1->3.
KIYÂMET koptuğu zaman, Onun oluşunu kimse YALAN’layamayacaktır.
O, kimini alçaltacak ve kimini de yükseltecektir...
56/4->7.
YER, şiddetle sarsıldığı – DAĞLAR parçalanıp, toz-duman haline
geldiği zaman – Ey insanlar.! sizler 3-SINIF olursunuz...
56/8->14.
SAĞDAKİLER, ne mutlu bu sağdakilere..
SOLDAKİLER, ne yazık O’soldakilere.!
ÖNDE OLANLAR ise, karşılık almak için öndedirler ve
İşte bunlar nimet cennetlerinde gözdelerden olacaklardır...
Bunların ÇOĞU ESKİ ÜMMETLERDEN Bir kısmı da SONRAKİLERDEN’dir.
56/49->57.
Ey Muhammed.! Onlara de ki : “Muhakkak ki hem öncekiler, hem de
sonrakiler belli bir günün belli bir vaktinde toplanacak’tır.!”
Sonra, ey SAPIK’lar, ey YALAN’layıcılar.! Doğrusu sizler ;
ZAKKUM AĞACINDAN yiyecek ve karnınızı bununla dolduracaksınız.
Üstüne de KAYNAR SULAR içeceksiniz, hem de SUSAMIŞ DEVE’lerin
suya saldırdığı gibi bir saldırışla içeceksiniz.!
İşte – ceza gününde, onlara sunulacak ziyâfet budur.!
SİZİ YARATAN BİZİZ, HÂLÂ DAHA KABÛL ETMİYOR MUSUNUZ.?
67/16.
GÖKTE OLANIN SİZİ, YERİN DİBİNE GEÇİRMEYECEĞİNDEN EMİN MİSİNİZ.?
İşte O’zaman YERYÜZÜ, sarsıldıkça – sarsılır.!
67/25.26.
ve Kâfirler : “EĞER DOĞRU SÖYLÜYORSANIZ – BU TEHDİT, BU KIYÂMET
NE ZAMAN GERÇEK OLACAK.?” diye sorarlarsa onlara : “Bunu bilmek,
ancak ALLAH’a mahsustur ve Ben, sadece bir uyarıcıyım..” de...
68/16.
Biz, büyüyüp HORTUM’a benzeyen BURNUNU yakında yere sürteceğiz.!
68/17.18.
BİZ, onları AÇLIK'la deneriz.!
Nitekim, O'BAHÇE sahiplerini de denemiştik.
Sahipleri, sabah erkenden bahçelerindeki ÜRÜNLERİ devşirmeğe
And içmişlerdi. Onlar yoksulların payını vermek istemiyorlardı.
68/19.20.
Hâlbuki, onlar uyurlarken bahçelerinin üzerinde,
RABBİNDEN GELEN BİR FELÂKET DOLAŞIYORDU.! ve birden'bire bahçe
bütün ÜRÜNÜ kesilip - biçilmiş çorak bir yere dönmüştü.!
* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *

* KIYÂMET ile ilgili âyetler *

39

68/31->33.
ve ONLAR da : “Bize yazık oldu.! Çünkü biz gerçekten azmıştık..
Belki Rabbimiz bunun yerine bize daha hayırlısını verir.
Artık biz, Rabbimizden dilemede ve beklemekteyiz..” dediler..
İşte, ALLAH AZABI böyledir.
ÂHİRET AZABI ise daha da büyüktür. Keşke bilseydiniz.!
68/42.43.
O’GÜN onların işi güçleşir.!
O’GÜN onlar SECDE’ye DAVET edilirler. Fakat, güçleri yetmez.!
Gözleri kararır ve kendilerini rezillik kaplar. Halbuki onlar
dünyada sâlim ve sağlam iken de SECDE’ye davet edilmişlerdi..
68/44.45.
Ey Muhammed.! Sen artık – KUR’AN-ı yalanlayanları Bana bırak...
BİZ onları fark edemeyecekleri-bilemeyecekleri bir yoldan yavaş
yavaş azaba yaklaştıracağız... Şimdilik onlara MÜHLET veriyorum.
Doğrusu Benim tuzağım çok sağlamdır - çetindir...
69/1->3.
Gerçekleşecek olan KIYÂMET - Nedir gerçekleşecek olan gün.?
Gerçekleşecek olanın ne olduğunu – sen bilir misin.?
69/13->16.
SÛR-a bir kere ÜFÜRÜLDÜĞÜ ve DAĞLAR yerinden sökülüp, birbirine
çarpılarak parçalandığı zaman – İşte O’gün Kıyâmet kopmuş olur.
O’gün GÖKLER de yarılır ve bitkin, çökmeye yakın bir hâle gelir
NOT ; Bu âyetlerde ; KIYÂMETİN DEHŞETLİ OLAYLARINA işâret ediliyor...
Bundan sonraki sûrelerde de, bu hususta bazı önemli bilgiler veriliyor ;
Bak-> GÖKLERİN YARILACAK olması 19/88->91. 23/71. 42/3->5. 55/37.38.âyet.
Bak-> GÖKLERİN erimiş mâden gibi olması, 55/37.38. ve 70/8.âyetlerde..
Bak-> DAĞLAR hakkında 70/8->10. 77/8->11.MÜRSELÂT Suresi 81/1->6.âyetler.

69/17.
Ve MELEKLER, Göklerin çevresindedirler ve
O’GÜN RABBİNİN ARŞ’ını, MELEKLERİN 8’TANESİ YÜKLENİR.!
NOT ; Âyette ; KÂİNÂT = ARŞ çevresinde olan 8’BÜYÜK MELEĞE işâret ediliyor..
Ancak, bu yüklenmenin, görevlendirilme olduğu anlaşılıyor. Çünkü ; Evvelce,
görev taksimi yapılmış olan Hz.CEBRÂİL - Hz.MİKÂİK - Hz.İSRÂFİL ve Hz.AZRAİL
için, 4’MELEK yüklenmişti – şeklinde açıklamalar var... Bak->40/7.âyete..

70/1->3.
Birisi – gelip-çatacak olan AZABI – HEMEN istedi.!
O’azabı, kâfirlerden savacak - uzaklaştıracak bir kimse yoktur.
O’azap, yükselme derecelerinin sahibi olan ALLAH katından gelir.
70/4->7.
MELEKLERLE RÛH, ORAYA BİR GÜNDE ÇIKARLAR.
ORANIN MESAFESİ-UZAKLIĞI 50.000 YILDIR...
Ey Muhammed.! Sen, en güzel bir şekilde sabret...
Fakat kâfirler, gerçekten azabı uzak görüyorlar.!
Biz ise onu, çok yakın görüyoruz...
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70/8->10.
O’GÜN GÖKLER – ERİMİŞ MADEN gibi olacaktır.!
DAĞLAR da – ATILMIŞ PAMUĞA benzer..........!
Hiçbir DOST da – dostunu hatırlamaz-sormaz.!
70/11->14.
Ve ONLAR birbirlerini görüp - tanırlar. Günahkârlar ise O’günün
azabından kurtulabilmek için oğullarını ve eşini ve kardeşini
ve kendisini koruyup-gözeten akrabalarını ve dünyada kimi-neyi
varsa hepsini FİDYE olarak vererek kendisini kurtarmak ister.!
70/15->18.
Fakat mümkün değildir.! Çünkü, CEHENNEMİN ateşi alevlidir...
Yanmadık - ne el bırakır ne ayak, ne de deri.!
İMÂNDAN YÜZ ÇEVİRİP -> GİDENİ ve
MAL TOPLAYIP -> YIĞANI - SAKLAYANI, O’ATEŞ ÇAĞIRIR.!
70/42->44.
Ey MUHAMMED.! Sen onları bırak da, tehdit edildikleri O’güne
kavuşuncaya kadar – boş laflara dalsınlar, oynasınlar...
O’gün onlar, sanki bir nimete-putlarına koşuyorlarmış gibi,
kabirlerinden çabucak çıkacaklardır ve onların GÖZLERİ
KARARACAK ve KENDİLERİNİ REZİLLİK KAPLAYACAK’tır..
İşte, onların tehdit edildikleri gün – bu gündür...
72/24.
Nihayet onlar, TEHDİT EDİLDİKLERİ azabı gördükleri zaman, kimin
yardımcısı pek zayıf ve sayıca kimin az olduğunu göreceklerdir.!
72/25.
Ey MUHAMMED.! Onlara de ki: “TEHDİT EDİLDİĞİNİZ O’GÜN yakın mı,
yoksa Rabbim O’günü -> bir süre GECİKTİRİR mi bilemem.!”
NOT ; Allah Tealâ tarafından, âyetlerde İNSANLARIN TEHDİT EDİLMESİ ;
1.DÜNYADA verilecek cezalar ki bunlar ; DEPREM, SEL FELÂKETLERİ, KASIRGA v.s.
2.KIYÂMET felâketidir ve Akşamdan-> Sabaha kadar sürecek en büyük felâkettir.
3.ÂHİRETTE Cehennem azabıdır ki bunların zamanını yalnız Allah Tealâ biliyor.
Ancak, bunların alâmetlerine göre, yakın olup - olmadığı tahmin edilebiliyor.
ÖRNEK ; Yaşlılık, Hastalık ve Yaşam şekli bir insanın ölümünün alâmetleridir.
ÖRNEK ; Bunun gibi, Dünyanın da, Milletlerin de, Fertlerin de alâmetleri var.

72/26->28.
GAYB’ın bütün gizliliklerini - sırlarını bilen ancak ALLAH’tır..
GAYB’ın sırlarını da kimseye bildirmez...
Fakat – Peygamberlerden seçtikleri bunun HARİCİNDE’dir...
Bunların da önünden-arkasından gözetleyiciler-koruyucular yollar
ve Peygamberlerin, elçiliği ve tebliğleri doğru yapıp-yapmadığını
kontrol ettirir.. ALLAH, onların yaptıklarını da, ilmiyle kuşatır
ve her şeyi sayarak, her birini tespit eder...
73/14.
Kıyâmetin koptuğu gün yeryüzü ve dağlar (DEPREMLERLE) sarsılır.!
DAĞLAR, YUMUŞAK – AKICI - KAYGAN BİR KUM YIĞINI haline gelir...
73/17.
Eğer sizler de İNKÂR’da ısrar ederseniz GENÇLERİ İHTİYARLATACAK
olan KIYÂMET GÜNÜNÜN DEHŞETİNDEN, NASIL KORUNUP-KURTULACAKSINIZ.?
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73/18.
O’GÜNÜN dehşetinin şiddetinden, GÖKLER bile paramparça olur ve
böylece, ALLAH’ın sözü mutlaka yerine gelir...
74/8->10.
SÛR’a üfürüldüğü zaman ; İşte O’GÜN,
İNKÂR edenlere -> kolay olmayan ZORLU BİR GÜN olacaktır.!
74/11->17.
Ey Muhammed.! Tek olarak yaratıp, kendisine bol-bol MAL-SERVET
ve çevresinde oğullar-evlâtlar verdiğim ve çeşitli nimetlerimi
genişlettiğim O’kimseyi bana bırak –> cezasını BEN vereceğim.!
Üstelik O, nimetlerimi daha da artırmamı umuyor.!
Hayır – Asla ummasın.! Çünkü O, Bizim âyetlerimize karşı son
derecede inatçıdır.... ONU –> ÇOK SARP BİR YOKUŞA SÜRECEĞİM.!
75-KIYÂMET sûresi/1->4.âyetler ;
KIYÂMET gününe YEMİN ederim ki,
ve pişmanlık duyan - kendini kınayan NEFS’e yemin ederim ki,
İNSANLAR, ÖLDÜKTEN SONRA TEKRAR DİRİLTİLECEKLER’dir...
İNSAN, kemiklerini biraraya toplayamayacağımızı mı sanıyor.?
Evet.! onun parmak uçlarına varıncaya kadar bütün incelikleriyle
birlikte – onu yeniden yaratmaya – elbette bizim gücümüz yeter..
75/5->12.
Fakat insan – gelecek için de SUÇ işlemek ister ve
“Kıyâmet günü ne zamanmış.?! diye sorar...
GÖZÜN KAMAŞTIĞI ve AYIN TUTULDUĞU ve GÜNEŞ ve AYIN BİRARAYA
GETİRİLDİĞİ zaman insan : “Kaçacak yer neresidir.?” der.
Hayır.! Asla kaçıp - sığınılacak bir yer yoktur ve
O’gün varıp - durulacak tek yer sadece, Rabbinin huzurudur...
75/20->25.
Ey insanlar.! Acele etmeyin. Sizler çabucak elde edebileceğiniz
DÜNYA nimetlerini seviyorsunuz ve ÂHİRETİ bırakıyorsunuz.!
O’GÜN, birtakım yüzler Parlayacak ve Rablerini göreceklerdir.
O’GÜN, birtakım yüzler de buruşacaktır – asıktır ve
kendisinin belkemiğinin kırılacağını sanacaktır.!
75/26->30. (ÖLÜM = Küçük kıyâmettir. - Hadis.)
Dikkat edin.! CAN boğaza gelip de – köprücük kemiklerine
dayandığı zaman : “ÇARE BULAN TABİP YOK MU’dur.?” derler..
ve O’insan artık – AYRILIK vaktinin geldiğini anlar da,
BACAKLARI birbirine dolaşır.!
İşte O’GÜN onlar, Rablerinin huzuruna doğru SEVK’edilirler...
77/6->11.
ve uyarmak için telkin eden Meleklerin hakkı için, andolsun ki
Ey insanlar.! size söz verilen KIYÂMET mutlaka gerçekleşecektir.
Ve YILDIZLARIN ışığı söndürüldüğü zaman.!
Ve GÖKLER yarıldığı zaman.!
Ve DAĞLAR pamuk gibi atıldığı zaman.!
Ve PEYGAMBERLERE de, ümmetleri hakkında ki ŞAHİT’lik vaktinin
geldiği bildirildiği zaman – KIYÂMET kopmuş gerçekleşmiş olur..
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78/1->5.
ONLAR neyi soruşturuyor, birbirlerine neyi soruyorlar.?
Üzerlinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi.?
Evet.! Elbette GÖRÜNCE bilecekler ve
Evet.! Elbette BİLDİKLERİ zaman anlayacaklardır...
78/17->20.
Doğrusu, HÜKÜM GÜNÜ tespit edilmiştir...
SÛR’a üfürüldüğü gün, hepiniz bölük-bölük gelirsiniz.!
GÖKLER – kapı-kapı açılacaktır...
DAĞLAR – yürütülüp, serap olacaktır...
79/6->12.(NÂZİÂT sûresi)
O’GÜN YER sarsılacak ve arkasından bir sarsıntı daha gelecek..
O’GÜN KALPLER titreyecek ve GÖZLER kararacak ve
Onlar HAYRET ederek : “Biz önceki halimize mi döndürülüyoruz.?
Çürüyüp - ufalanıp bir kemik yığını olduktan sonra, tekrar mı
diriltileceğiz.? O’halde bu iş çok ziyanlı bir dönüş.!” derler.
79/13->14.
ONLARA –> bir tek ÇIĞLIK - haykırma yetecektir ve
Onlar, -> derhâl – DÜMDÜZ BİR YERDE TOPLANACAKLAR.!
79/34->36.
Fakat ; O’büyük – müthiş felâket, KIYÂMET gelip - çatınca ;
O’GÜN İNSANLAR, NE İÇİN ÇALIŞTIĞINI ANLAYACAK’tır.!
O’GÜN CEHENNEM de GÖREBİLENE APAÇIK GÖRÜNECEK’tir...
NOT ; Âyette işaret edilen husus – şöyle açıklanabilir ;
1.ÂHİRETİ benimseyen kimseler DÜNYA ve ÂHİRETİ bilir ve âhiret için çalışır.
2.DÜNYAYI benimseyen kimseler ÖLÜM ZAMANINDA GAFLETTEN UYANIRLAR ve dünyada
boş işlerle oyalandıklarını anlarlar. Fakat artık iş-işten geçmiştir...
Bak->6/93.94.158. 21/97.98. 34/51->54. 40/84.85 50/22. 56/83->85.âyetlere.
Bak->29/64. 57/20.DÜNYA HAYATI, BİR OYUN - OYALANMADAN İBÂRET...

79/40.41.
Fakat, KİM RABBİNİN MAKAMINDAN KORKUP da, NEFSİNİ KÖTÜLÜKTEN
KÖTÜ İSTEKLERDEN UZAK TUTMUŞ sa eğer ; Bu kimselerin,
varacağı yer de – muhakkak ki CENNETİN ta kendisidir...
79/42->46.
Ey Muhammed.! Sana, KIYÂMETİN kopma zamanını soruyorlar...
Sen, ona dair ne bilirsin ki.?
Onun bilgisi RABBİNE aittir – yalnız O’bilir...
Sen ancak, ALLAH’tan - Kıyâmetten korkanları uyarabilirsin...
Onlar, Kıyâmeti gördükleri gün -> YERYÜZÜNDE ancak,
bir akşam veya bir kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanırlar...
80/33->42.
O’MUAZZAM gürültülü sesle -> KIYÂMET koptuğu zaman.!
O’GÜN – kişi, kardeşinden ve anasından ve babasından ve
eşinden ve evlâtlarından kaçar...
O’GÜN – herkes kendi derdine düşer.!
O’GÜN – birtakım yüzler aydınlıktır-parlaktır güler-sevinir...
O’GÜN – birtakım yüzler de toz-toprak içinde ve kararmıştır...
İşte onlar - ALLAH’a karşı gelenlerdir, kâfirlerdir...
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81/1->6.
GÜNEŞ dürülüp - ışığı kalmadığı zaman ve YILDIZLAR döküldüğü ve
DAĞLAR yerinden söküldüğü zaman ve GEBE DEVELER, başı-boş
bırakıldığı zaman ve VAHŞİ HAYVANLAR bir araya toplandığı ve
DENİZLER, kaynayıp - kabardığı zaman...
81/7->14.
İşte O’ZAMAN, Rûhlar-> bedenle birleşince, insanlar guruplaşınca,
DİRİ-DİRİ TOPRAĞA GÖMÜLEN KIZLARA hangi suçtan dolayı öldürüldüğü
sorulunca ve DEFTERLER açılınca ve GÖKLER katlanıp dürüldüğü ve
CEHENNEM alevlendirilip ve CENNETLİKLER-> CENNETE yaklaştırılınca
HERKES -> NE getirmişse ONU bilecektir.! (NE ekmişse ONU biçecek)
82/1->5.
GÖK yarıldığı zaman ve YILDIZLAR dağıldığı zaman ve
DENİZLER birbirine kaynaştığı-bütünleştiği zaman,
ve KABİRLERİN içindekiler-> dışarı çıktığı zaman ;
İNSANLAR yaptıklarını ve sonraya bıraktıklarını görüp-anlarlar.!
82/17->19.
CEZA gününün ne olduğunu sen bilir misin.?
Sonra SEN, ceza gününün ne olduğunu nereden bilir - anlarsın.?
O’GÜN HİÇ KİMSE, HİÇ KİMSEYE BİR YARDIM YAPAMAZ ve
O’GÜN BUYRUK - HÜKÜMRANLIK YALNIZ ALLAH’a AİT’tir...
83/10->12.
O’GÜN – inkârcıların vay hâline.! İşte onlar ;
ceza gününü yalan sayarlar ve Kıyâmeti ancak ;
HADDİ AŞAN ve GÜNAHLARA DALAN kimseler yalanlarlar...
84/1->15.
GÖK yarıldığı ve Rabbinin emrine kulak verip boyun eğdiği zaman.
YERYÜZÜ uzanıp, dümdüz olduğu ve içindekileri atıp boşaldığı ve
Rabbinin emrine kulak verip boyun eğdiği zaman...
Ey İNSAN.! Sen, Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp-çabalarsın...
Fakat - KİMİN KİTABI, KENDİSİNE SAĞDAN VERİLİRSE bunun,
HESABI kolayca görülür ve âilesinin yanına sevinç içinde döner.
Fakat – KİMİN KİTABI da KENDİSİNE, ARKADAN VERİLİRSE ;
O’da derhâl yok olmayı ister – fakat alevli ateşe atılır...
Çünkü DÜNYADA, AİLESİNİN ARASINDA KENDİSİ SEVİNÇ İÇİNDEYDİ.!
Ve kendisinin diriltilemeyeceğini Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.
Hâlbuki – Rabbi onu görüyordu...
84/16->19.
ŞAFAK SÖKMESİNE ve ALACA KARANLIĞA ve GECEYE ve
DOLUNAY OLMUŞ AYA - andolsun ki ; Ey insanlar.!
sizler elbette bir halden -> başka bir hale geçeceksiniz.!
84/20.21.(SECDE–kelimesi geçtiğinde kıbleye dönülür, 1’Secde yapılır.)
Böyleyken onlara ne oluyor da inanmıyorlar.? Ve KUR’AN OKUNDUĞU
ZAMAN SECDE ETMİYORLAR.. Evet.! KÂFİRLER, gerçeği yalanlıyorlar.
Hâlbuki ALLAH – onların kalplerinde gizlediklerini biliyor...
Ey Muhammed.! Artık onlara, elem verici bir azabı müjdele.!
Ancak ; İNANIP da İYİ - HAYIRLI İŞLER YAPANLARA,
Elbette bitmez - tükenmez mükâfatlar vardır...
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85/1->3.
BURÇ’lara sahip olan gökyüzüne ve geleceği mutlak olan Kıyâmete
ŞÂHİTLİK edecek olanlarla, ŞÂHİT olunanlara Andolsun ki,
İnsanlar öldükten sonra –> tekrar diriltileceklerdir...
86/8->10.
ALLAH’ın gücü-kudreti, tekrar diriltmeye muhakkak ki yeterlidir.
Onların bütün sırlarının - gizlediklerinin ortaya çıkarıldığı,
O’GÜN artık, insanın bir gücü-kuvveti ve bir yardımcısı yoktur.
87/16->19.
Fakat SİZ, DÜNYAYI tercih ediyor ve dünyayı diliyorsunuz.!
Hâlbuki ÂHİRET, daha hayırlı ve süreklidir...
Muhakkak ki bütün bunlar,
Önceki Kitaplarda, İBRAHİM ve MÛSÂ’nın sayfalarında da vardı.
88/1->7.
Ey MUHAMMED.! Her şeyi kaplayacak O’müthiş felâketin,
KIYÂMETİN haberi sana gelmedi mi.?
O’GÜN birtakım rezil yüzler kararacaktır ve onlar,
zor işler altında bitkin düşerler ve ateşe girerler ve
Onlara, kaynar sulardan da içirilir...
Onların, gıdasız ve açlığı gidermeyen ve kötü kokulu
KURU DİKEN’lerden başka bir yiyecekleri de yoktur...
88/8->16.
O’GÜN birtakım parlak yüzler de vardır ki ;
Dünyada iyi çalıştıkları için, hoş-hoşnut edilmişlerdir...
BUNLAR Yüce bir cennettedirler ve orada boş sözler işitmezler..
ORADA, sürekli akan PINAR’lar vardır ve
ORADA, yükseltilmiş TAHT’lar ve Sürahiler - kadehler ve
sıralanmış YASTIK’lar ve serilmiş yumuşak HALI’lar vardır...
88/25.26.
Şüphe yok ki, onların da – bunların da DÖNÜŞÜ BİZE’dir...
Sonra muhakkak ki, HESAPLARINI GÖRMEK de BİZE AİT’tir...
89/17->20.
Evet.!......SİZLER ;
YETİM'e. -> CÖMERT.. davranmıyor’sunuz...
YOKSUL'a -> YEDİRMEYE, özenmiyor’sunuz...
MİRAS'ı. -> HAK gözetmeden yiyor’sunuz...
MAL'ı... -> PEK – ÇOK... seviyor’sunuz...
89/21.22.
Fakat – YERYÜZÜ parça-parça edildiği zaman.!
MELEKLER saf-saf dizilip, Rabbinin emri geldiği zaman...
89/23.24.
O’GÜN CEHENNEM ortaya konur ve insanlar yaptıklarını hatırlar
ve ÖĞÜT almaya çalışır fakat, artık öğütten ona fayda gelmez ve
"KEŞKE BU HAYATIM İÇİN ÖNCEDEN BİRŞEYLER YAPSAYMIŞIM.!" derler.
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89/25.26.
O’GÜN – ALLAH’ın azabı gibi, hiç kimse azap yapamaz ve
O’nun vuracağı BAĞ gibi, hiç kimse bağ - zincir vuramaz...
89/27->30.
Ey - huzur içinde olan CAN.!
Hoşnut etmiş ve hoşnut olmuş olan RABBİNE dön..
Ey CAN.! Seçkin kullarımın arasına katıl ve cennetime gir...
90/10->16.
BİZ İNSANA -> EĞRİ ve DOĞRU 2-yolu da göstermedik mi.?
Fakat İNSAN, ZOR geçidi aşmaya girişemedi.!
O'ZOR geçidin ne olduğunu, sen bilir misin.?
O'GEÇİT -> bir KÖLE azât etmek,
veya AÇLIK gününde, yakınlığı olan bir ÖKSÜZÜ,
veya toprağa serilmiş bir YOKSULU DOYURMAK’tır...
90/17.18.
Sonra, İNANIP - birbirlerine SABRI tavsiye eden,
merhametlilerden olmayı tavsiye edenlerden olmak’tır..
İşte bunlar, amel defterleri SAĞ'dan verilenlerdir...
90/19.20.
Âyetlerimizi İNKÂR edenler ise,
işte onlar ; amel defterleri SOL’dan verilenlerdir ve
Onlar, her yönden ateşle çevrileceklerdir...
93/3.4.
Ey MUHAMMED.! Rabbin seni ne terketti ve ne de Sana darıldı.
Elbette – SENİN için ÂHİRET, DÜNYADAN daha HAYIRLI’dır...
96/15->18.
Evet.! Ezadan-Cefâdan vazgeçsin. Eğer bundan geri durmazsa ;
onu günahkâr perçeminden tutar ve CEHENNEME atarız. Artık O,
kafadarlarını çağırsın, BİZ de ZEBÂNİ’leri çağıracağız.!
99/1->8.
YER, dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı ve ağırlıklarını dışarı
çıkardığı ve İNSANIN "Ne oluyor buna.?" dediği zaman.!
İşte O’GÜN yer, Rabbinin vahyi ile bütün haberlerini anlatır.
O'GÜN insanlar ;
işlerinin karşılığını almak için, gurup-gurup döner gelirler.
Ve KİM zerre kadar iyilik yapmışsa, onun karşılığını görür..,
Ve KİM zerre kadar kötülük yapmışsa onun karşılığını görür...
100/6->11.
Muhakkak ki İNSAN, Rabbine karşı çok NANKÖR'dür.!
Ve dâima buna, KENDİSİ de ŞAHİT’tir ve, MAL'a düşkünlüğünden,
O’pek KATI’dır. O'İNSAN, kabirdekilerin diriltildiği zaman ve
kalplerdeki gizliliklerin ortaya çıkarıldığı zaman,
hâli ne olur, hiç düşünmez mi.?
Çünkü RABBİN, onların her halinden, elbette haberdardır...
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101/1->11.
KAPIYA gelen, kapıyı çalan KIYÂMET.!
Nedir O'Kıyâmet.? Ne anladın sen Kapıya gelen Kıyâmetten.?
O'gün İNSANLAR,
ateşin etrafında, çırpınıp - dökülen PERVÂNE'ye dönecektir.
O'GÜN DAĞLAR, atılmış renkli yüne benzeyecektir... Ancak,
tartıları ağır gelenler hoşnut olacakları bir yaşayıştadır..
fakat, tartıları hafif gelenlerse,
onların yeri-yurdu HÂVİYE çukurudur.! ve SEN,
onun mâhiyetini sen bilir misin.? O, kızgın bir ateştir.!
102/3->8.
ELBETTE yakında bileceksiniz. Sonra yakında bileceksiniz. Keşke,
kesin bilgi ile bilseydiniz, kızgın CEHENNEMİ görebilirdiniz.!
Sonra, onu gözlerinizle AYNEN göreceksiniz. Sonra,
size verilmiş her nimetten O'GÜN mutlaka sorguya çekileceksiniz.
----------*****---------İNSANLIĞA GÖNDERİLEN BÜTÜN BÜYÜK DİNLER ve KİTAPLARIN ASLINDA
HİÇBİR DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI, aşağıdaki âyetlerle sabittir...
30/30.
Ey Muhammed.! Artık SEN, ihlâslı-kararlı olarak Hakka-gerçeğe,
ALLAH’ın, İNSANLARA YARATILIŞTA VERDİĞİ DİN’e tamamen dön...
Çünkü, ALLAH’ın yaratışında bir değişme yoktur...
Çünkü, en doğru din budur. Fakat İNSANLARIN ÇOĞU BİLMİYOR.!
42/13.
ALLAH : “DİNE bağlanın ve dinde ihtilâfa - ayrılığa düşmeyin.”
demiş ve 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 VAHY’ettik. Fakat Putperestleri
inanmaya çağırdığınız şeyler, onlara pek büyük ve zor geliyor.
ALLAH, dilediği kimseyi kendisine seçer ve kim ALLAH’a doğru
yönelir - dönerse, ALLAH onu doğru yola eriştirir...
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 SİZ, DÜNYAYI tercih ediyor ve dünyayı diliyorsunuz.!
Hâlbuki ÂHİRET, daha hayırlı ve süreklidir...
Şüphe yok ki bunlar ; Önceki Kitaplarda da,
İBRAHİM ve MÛSÂ’nın SAYFALARINDA da vardı...
SADAKALLAHÜL'AZÎM..
Kudret-Azamet sahibi ALLAH - Gerçekleri apaçık buyurdu...
ELHAMDÜ'LLİLÂHİ'RABBİL'ÂLEMİN..
Ve Âlemlerin Rabbi olan ALLAH’a HAMD’olsun. – ÂMİN...
----------*****---------* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ *
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KENDİNİ ALLAH - İLÂH olarak ilân eden,
MISIR FİRAVUN’larına ait BİR HİKÂYE şöyle,
Mevlânâ Takvimi – 17.Kasım.1966, dan alındı ;
------------------------------------------Hz.Abdullah b.ÖMER’den.r.a, rivayet edilmiştir...
---------------------------------------------BİR FİRAVUN ZAMANINDA, NİL NEHRİ AKMAYIP - TAŞMIŞTI ve
Memleketin halkı Firavuna gidip :
* EY MELİK.! NİL’i akıtmalısın.! Dediklerin zaman Firavun :
* Ben sizden razı değilim... Deyip onları kovdu...
Halk, 3-defa gelip gittiler ve nihayet :
* EY MELİK.! Hayvanlarımız öldü, çocuklar ve bâkireler
helâk oldu.. Eğer NİL’i akıtmazsan,
SENDEN BAŞKA BİR İLÂH BULUR - SEÇERİZ.! Dedikleri zaman,
FİRAVUN, onların çöle çıkmalarını söyleyip – kendisi de,
kimsenin göremeyeceği, sesini de işitemeyeceği bir yere girip,
Başını yere koyarak ve şahâdet parmağını kaldırarak :
* EY ALLAH’ım.! zelîl bir kölenin, efendisinin huzuruna çıktığı
gibi işte senin huzuruna, çıktım. NİL’i akıtmaya Senden başka
bir kimsenin bulunmadığını biliyorum, NİL’i akıt..” dedi.. ve
NİL akmaya başladığı zaman -> halkın karşısına çıkarak :
* EY HALKIM.! NİL’i, sizin için akıttım.
Haydi, bana SECDE edin...” dedi...
----------*****---------MISIR da, Peygamberliğini ilân eden Hz.MÛSÂ’a.s,
ALLAH TEALÂ’ya bir gün münâcât ederek :
------------------------------------* YA RABBİ.! Sen semâdasın, biz arzdayız. Senin gazâbını,
hoşnutluğundan ayıran alâmet nedir.? – diye sorunca,
HAK TEALÂ şöyle VAHY’etmiş :
* EY MÛSÂ.! İNSANLARIN BAŞINA,
HAYIRLI KİMSELERİ GETİRDİĞİMDE BU HOŞNUTLUĞUMUN ALÂMETİDİR ve
ŞERLİ KİMSELERİ GETİRDİĞİM ZAMAN, BU da GAZÂBIMIN ALÂMETİ’dir.
Rûh-ül-beyân 1/316.
----------*****---------İŞTE BUNUN GİBİ,
ÂHİR ZAMANDA - MİLLETLERİN BAŞINDAKİ ÖNDERLER,
Aşağıdaki Hadis-i Şerif-de târif edilmiş ;
---------------------------------------GELECEKTE SİZE ÖNDERLİK EDENLER, MALLARINIZI GASP EDECEKLER,
SİZİNLE KONUŞTUKLARI ZAMAN, YALAN KONUŞACAKLAR ve
YAPTIKLARINI, FENÂ YAPACAKLAR,
ONLARIN KÖTÜ İŞLERİNİ -> GÜZEL GÖRÜP, ONLARI TASDİK ETMEDİKÇE,
SİZDEN ASLA HOŞNUT OLMAZLAR..
HAKK’a RAZI OLDUKLARI ZAMAN, ONLARA HAKKI VERİNİZ,
(Doğru olanı söylemekten çekinmeyin.)
HADDİ AŞTIKLARI ZAMAN, YAPTIKLARINI TASVİP ETMEDİKLERİ İÇİN,
BU YOLDA ÖLDÜRÜLENLER ŞEHİT’tir...... (Teberâni-Rivâyetidir)
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