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MEDYA denilen BASIN-YAYIN KURULUŞU - BAZI GAZETELERDEKİ 

ŞUNLAR. Ancak ; 
KIYÂMET HAKKINDA BİLDİRİLEN HABERLERLE - BAZI SENARYOLAR 

Bazı haber tarihlerini tespit etmemişim, yazamadım... 
Aslında tarihe gerek yoktur. Çünkü, ilmen KIYÂMET devrine 
girildiği – herkes tarafından kabûl ediliyor ve ilgili  
haberler, çeşitli detaylarla yakın geleceğin göstergesidir. 
 
KIYÂMET ALÂMETLERİNDEN HABER’ler ; 
-------------------------------- 
* KAN’a TAPANLAR
  Sosyal yaşamın çok bozulduğunu, aşağıdaki satırları ile 

... Vatan G.. 13.01.2006. Bir köşe yazarı ; 

  açıklamış ve bilmeden Kıyâmet-in alâmetlerine değinmiş : 
  ------------------------------------------------------ 
 “TUHAF GÜNLER YAŞIYORUZ, Kötüleri->iyi – Eğrileri->Doğru 
  İnsanlığa ihâneti->sadakat – Vatana ihâneti->Kahramanlık      
  Cinâyeti-> Cesaret – Korkaklığı-> Kurnazlık, 
  Alçaklığı->Yücelik – Ölümü-> Ödül – Yaşamı-> Ceza,  
  Cehâleti-> DİN – Kadınlara-Hayvanlara zulmü->İmân, 
  GİBİ SUNUYORLAR -> İNANIYORLAR -> PAYLAŞIYORLAR.! Ve 

 HAYIR.! Öyle değildi, böyle olmamalı
Cılız seslerini de – çoğunluğun me’şum homurtusu bastırıyor.! 

.. diye haykıranların 

Bunlar, hangi belânın habercisidir bilemem...Fakat, bunca 
kötülüğün hazırladığı yarınlar, kuşkusuz pek parlak olmayacak. 
Bunca ALÇAK, HÂİN, ZÂLİM ve CÂHİLE YARAYAN GÜNLERDEN NE DİRLİK 
BEKLENEBİLİR NE DE DÜZEN. Belki de doğrusu kalmamıştır artık. 
Devletiyle, çoğunluğuyla EĞRİYE TESLİM OLMUŞTUR TÜRKİYE
 

...”” 

BÜYÜK KIYÂMET Hakkındaki GENEL HABERLER ; 
--------------------------------------- 
* AFFET BİZİ KOCA DÜNYA
  YERYÜZÜNE 20’TOKAT ATTIK, ŞİMDİ YANIP-YAKINIYORUZ... 

.! 29.04.1990 – Derleyen Feyza ALGAN.. 

  Başlığının altında şu konular açıklanmış ; 
  1.ANTARTİKA – BALİNALAR – ÇÖPLER – DENİZLERİN KİRLENMESİ – 
  ENDÜSTRİ BALIKÇILIĞI – KİMYASAL ATIKLAR – TARIMIN SORUNLARI– 
  MİMARİ DÜZENSİZLİK – NÜFUS ARTIŞI – NÜKLEER SANTRALLAR – 
  OTOMOBİLLER – OZON TABAKASI – PLÂSTİKLER – SERA ETKİSİ – 
  SU KAYNAKLARI – SULAK BÖLGELER – ÜLKELERİN GELİŞMESİ - 
  YOK OLAN ORMANLAR – LÜKS TUTKUSU ve 20.ZARARLI HOBİLER... 
  İşte bu hususlarda üzücü bilgiler verilerek, 
 “BU BAŞIBOZUKLUK, HEPİMİZİN SONU OLACAK...” denmiş.... 
 
* ABD, LOS ANGELES ŞEHRİNDE KIYÂMET KORKUSU
  DEPREM, California eyaletini beşik gibi sallarken ; 

... 30.06.1992 Haberi, 

a.YOLLAR, ağır hasar gördü, 
b.TOPRAK, 5.5 Metre ayrıldı ve bu yarılma 60 Km.uzunluktaydı.. 
c.1906 San Francisco depremini hatırlattı... 
d.BÖLGE HALKI bölgeden kaçıyor, olağanüstü hâl ilân edildi... 
NOT ; Âhir zamanda çok büyük depremler olacakmış, işte kanıt... 
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* EVET – KIYÂMET KOPACAK
a.Bilim adamlarının yaptığı deneyler, KÂİNÂT-ın patlayarak, 

... 19.06.2001 – Milliyet gazetesi ; 

  TOZ haline geldikten sonra yok olacağını – ortaya koydu... 
b.Alman bilim adamları da, Atmosferde giderek artan CO-2
  Karbondioksit gazının,  

  

  BÜYÜK İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNE SEBEP OLACAĞINI – açıklamış... 
 
NOT ; Bu haber, Dini belgelere uygun-gerçekçi bir haberdir... 
 
* KIYÂMET
  

 – Hakkında yazı dizisinden – Sabah G. Eylül-1993... 
SONUMUZ NE OLACAK

  isimli araştırmacı-yazar, bir dizi yazılarında, DİNİ KUTSAL  
.? Sorusuna cevap aramak üzere F.Ü.ŞEN  

  KİTAPLARDAN KIYÂMET hakkında belgeler yazmış ve bu hususlarda  
  bazı sapık örneklere göre – BİR GÖKTAŞI DÜNYAYI YOK EDECEK ve 
a.FRANSIZ fizik uzmanına göre 2.000 yılında Kıyâmet kopacak veya 
b.UFO’culara göre Dünyanın içinde bulunduğu SAMANYOLU
  süren devrini 2.000 yılında tamamlayacak ve Kıyâmet kopacak. 

 26.000-yıl  

  Haberleri gerçekleşmemiş ve bütün gerçekleşmeyen senaryolar 
  bize şunu anlatıyor ; FİZİKÇİLERİN ÇOĞU -> ATMASYONCU
 

...  

* DÜNYANIN DOĞAL KAYNAKLARININ 2/3 ÜNÜ TÜKETTİK
  Başlıklı haberin devamında ; 

...  

a.1960-> 2000 arasında dünya nüfusu 2-kat artıp 6-milyar olmuş.. 
b.KARADENİZ-i istilâ eden zehirli denizanaları, 
  26-BALIK TÜRÜNÜ YOK ETMİŞ... 
c.GÖL ve Nehirlerdeki su çekilmesi son-40-yılda 2-kat artmış... 
d.HAYVANLAR ve BİTKİLERİN ÖLÜM oranları 1.000-kat artmış.. 
e.ORMANLARIN azalması KUŞ GRİBİ-SARS gibi hastalıkları artırmış. 
 
* ASTROLOGLAR MARS-ı HAYRA YORMADI
  NOT; Tarih tespit edilmemiş, fakat şu sözlerden bulunabilir. 

.!  

 “60.000 yıl sonra çıkıp - gelen MARS’ı astrologlar, 
  FELÂKET HABERCİSİ olarak yorumladı ve günlerdir beklenen 
  MARS->DÜNYA yakınlaşması nihayet dün gerçekleşti. 2-Gezegenin  
  son 60.000 yıldaki en samimi anı olarak tarihe geçti..” 
  NOT : Dünyanın ömrünün 70.000 yıl
  Bak->S-13-de vermiştik, burada bunu kanıtlayan bir bilgi var. 

 olduğuna dair bir bilgiyi,   

 
 
*  KIYÂMET ALÂMETİ
  Küresel sıcaklığın 1.5->5.8 derece yükselmesiyle, 1-milyondan  

.! Başlığı altında : 09.01.2004 – Milliyetten : 

  fazla canlı türünün yok olacağına dair bilgilere ve yok olacak  
  kuşların ve OZON DELİĞİNİN resimlerine yer verilmiş... 
 
* OZON DELİĞİ HORTLADI
  Küçüldü-Küçülüyor.! Derken, Antartika üzerindeki OZON tabakası  

. Başlığı altında  14.09.2003 Milliyetten :  

  deliğinin REKOR seviyede büyüdüğü ortaya çıktı... 
  8-yıl önce 1985-te keşfedilen OZON tabakası deliği,  
  O’günden itibaren gözlem altında tutuluyormuş ve  
  nihayet, 
* Nisan/2011 Haberi : OZON TABAKASININ %40 miktarı YOK OLDU.! 
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* İŞTE KIYÂMET SENARYOLARI
  Bilim adamları, KIYÂMET’in nasıl olacağı hakkında : 

. Başlığı ile 05.09.2003 Milliyetten, 

  YA PİŞECEĞİZ - YA DONACAĞIZ - YA KÜL OLACAĞIZ
  Evvelki varsayımları olan, 2003 QQ 47 kodlu GÖKTAŞININ, 

.! Demişler... 

  21.03.2014 de Dünyaya çarpma
  yanlış olduğu anlaşılınca – bilim dünyası yukarıdaki görüşü  

 ile Kıyâmetin kopacağı hesabının   

  benimsemiş ve bu hususlarda bilgiler verilmiş... 
  NOT; Son görüşleri doğru, çünkü ; KUR’AN Âyetlerine göre, 
  Dağlar birbirine çarpılarak toz-duman edilecek... 
  Bak->69/13->16. 70/8->10. 73/14. 77/6->11.âyetlere. S;39->41. 
* DOĞA, YAVAŞ-YAVAŞ YOK OLUYOR
  T.C.ÇEVRE Bakanlığınca derlenmiş ve 

... Başlığı altındaki haberler, 

- Akdeniz’e, çevresindeki ülkelerden akıtılan pislikler ve 
- Nesli tükenen hayvan-bitki türlerinden bilgiler verilmiş... 
 
* KIYÂMET KAPIDA
  

.! 23.02.2004 – Milliyette : 
KIYÂMET 20-YIL İÇİNDE KOPACAK

  PENTAGON’un hazırladığı  ve Başkan BUSH’un gizlediği, 
... 

  KÜRESEL ISINMA
  yok olacak ve İNGİLTERE Sibirya’ya dönecek-miş.! 

 raporuna göre, 2007-de HOLLANDA’nın bir bölümü  

  Ayrıca ; HOLLANDA
  KIYI KENTLERİ TEHLİKELİ OLACAK – BAZI ÜLKELER KURAKLIK SEBEBİ 

’yı SULAR KAPLAYACAK – AVRUPA DONACAK –  

  İle PARÇALANACAK – SU SAVAŞLARI ÇIKACAK
  YAYILACAK – İDEOLOJİ için DEĞİL, YAŞAMAK İÇİN SAVAŞILACAK – 

 – NÜKLEER SİLÂHLANMA  

  KİTLESEL GÖÇLER
  Başlıkları ile KURAKLIK-AÇLIK-İKLİMLER için bilgiler verilmiş. 

 olacak, BU SEBEPLERLE MİLYONLARCA İNSAN ÖLECEK. 

   
* KIYÂMET’in ELİ KULAĞINDA
  DEĞİŞEN DENGELER, kaçınılmaz sona adım-adım yaklaştığımızın 

.! 23.01.2000 – GÖZCÜ G. Haberi ; 

  birer işâretidir... UZMANLAR : Dünyanın her yanında görülen 
  ANORMÂLLİKLERİN Kıyâmet habercisi olduğunu söylerken,  
  
  Dikkat çekerek – OZON tabakasındaki bozulmaya bağlı olarak, 

MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİ ve HASTALIKLARIN KORKUNÇ ŞEKİLDE ARTTIĞINA 

  MORÖTESİ
  Canlılarda çeşitli Hastalıklara sebep olduğu – belirtilmiş... 

 ışınların en tehlikelisi olan UV-B RADYASYONU’nun, 

 
* KIYÂMET -> NÜKLEER SAVAŞLA GELECEK
  Müslüman ve Hıristiyan ve Hindu dinindeki insanların inancına  

... Haberine göre ; 

  göre – KIYÂMET, 2000-li yıllarda kopacak – hükmü, 
  Fransız dergisinin çeşitli milletlerdeki araştırma anketleri 
  neticesinde ortaya çıkmış ve kimilerine göre ; 
a.Çoğunluk, NÜKLEER savaş sonunda Kıyâmetin kopacağını söylemiş, 
b.BİLİM adamlarına göre, GÜNEŞ’teki patlamalar sonunda, 
  Dünyaya çarpacak olan METEOR-ların Kıyâmete sebep olacakmış... 
  
* FELÂKET YAKLAŞIYOR
  KUTUPLAR ve GRÖNLAND’dan gelen son verilere,  

... 2007 yılı haberine göre ; 

  bilim adamlarını dehşete düşürdü.! ve 2007 yılında REKOR  
  seviyedeki BUZUL ERİMELERİ
  ve bu gidişle 2012 yılında Kuzey kutbunda BUZ kalmayabilir, 

, önceki tahminleri alt-üst etmiş, 

  ve NASA uzmanlarına göre, KUTUPLAR ÇIĞLIK ATIYORMUŞ... 
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HIRİSTİYANLARIN
-------------------------------------------- 

 KIYÂMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ; 

Bn.Yasemin TAŞKIN’ın haber özeti şöyle ; 
1148 de ölen PİSKOPOS MALACCHİA-nın 866-yıl önceki kehânetine, 
Hıristiyanların çoğu inanıyormuş ve bu kehânete göre, 
---------------------------------------------------- 
* 16.Benedict “16.Kutsal” adını alan Alman RATZİNGER’in,  
  111.PAPA olduğu anlaşılmış ve bu, çok yaşamayacak ve 
* 112.Papa olarak ROMALI PETER, Katolik kilisesinin başına  
  geçecek ve bu dönem kilisenin son dönemi olacakmış.. 
  Bu Papa, Kıyâmetin çok yakın olduğunun ve İSÂ MESİH
  yeryüzüne ineceğinin habercisi – olacakmış... 

’in  

----------*****---------- 
 
* Günümüz Amerikalı Hıristiyanların çoğunluğu da yukarıdaki 
  görüşe inandığı – bilgileri açıklanıyor... 
NOT ; Bu kitabın ön kısımlarında, Hz.İSÂ’nın a.s, yeryüzüne    
      ineceğine dair, İslâmi bilgiler verilmişti. Bak->S-99. 
      Anlaşılıyor ki, Hıristiyanların çoğu aynı inanıştadır. 
 
* VATİKAN–> KATOLİK PAPALIĞI, 
  

ÂHİR ZAMANIN 7-MODERN GÜNAHINI 
şu şekilde açıklamış

1.ÇEVREYİ kirletmek,   
 ve    (CEHENNEM’in  7-kapısı varmış) 

2.AHLÂKEN sakıncalı bilimsel deneyler yapmak, 
3.GEN’lerle oynamak,     
4.UYUŞTURUCU kullanmak – satmak,   
5.SOSYAL Adaletsizlik,   
6.KÜRTAJ. (Ana karnındaki bebeği, gereksiz yere öldürmek.) 
7.SÜBYANCILIK. (Küçük çocuklara cinsel tâcizler) 
  Bu pis iş, öncelikle kiliselerin iç meselesidir... 
* İNGİLTERE’de, KİLİSELERE İLGİ ve RAĞBET KALMAMIŞ..  
  18.02.1994 Radyo haberine göre, Pek çok Kilise kapanmış ve 
  Kiliselerin yerine SANAT MERKEZİ veya APARTMAN yapılıyormuş.. 
* VATİKAN
  Muhakkak ki dünya üzerindeki bütün insanlık âlemine aittir.. 

’ın tespit ettiği günahların hepsi,  

----------*****---------- 
10.09.2006 – VATAN G.- Haberine göre
İSRAİL-> LÜBNAN arasındaki savaşın sebebinin İNCİL-TEVRAT gibi 

 ; 

Kutsal kitaplardan araştırıldığı ve EHL-i KİTAP inancına göre, 
KIYÂMETTEN ÖNCE ORTADOĞU’da olacak olaylar şunlar ; 
------------------------------------------------- 
1.2000 yıl evvel Romalıların yıktığı KUDÜS tapınağı yapılacak
2.7-yıl süreli BİR 

, 
KITLIK

3.Hz.İSÂ’a.s, ARMAGEDDON vadisinde 
 olacak sonra, 

ŞEYTAN’ın ordusunu yenecek
Bu sebeple Protestan-lığın bir kolu olan -> 

. 
EVANGELİZM

Hıristiyanları KİLİSE ÇATISI altında toplamak ve bu olayların 
biran önce olması için 

 amacı, 

Amerikalı EVANGELİSTLER Amerikada pek-çok 
toplantılar yapmakta ve YAHUDİLERE
ABD Devlet büyükleri ve inançlı HALK ve Bill GATES Warren BUFFET 
gibi süper zenginler de tüm servetleri ile 

 -> maddi ve mânevi olarak,  

destek olmaktadır... 
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YUKARIDAKİ HABERİN,  
MÜSLÜMAN KAYNAKLARINA - HABERLERİNE BENZERLİĞİ VAR. Çünkü ; 
2-Değişik Dini inanışa göre KIYÂMET ÇOK YAKIN ve alâmetleri var
Dünyada KÖTÜLERİN ve KÖTÜLÜKLERİN çoğalması, yaşam şartlarının 

. 

her çeşit ağırlaşması ve dünyanın sıkıntılı bir yer olmasıyla 
artık insanların KIYÂMETİ istediği - beklediği
bu hususa göre 2-Değişik Dini inanışların benzerliği şöyle ; 

 anlatılmakta... 

---------------------------------------------------------- 
1.Romalıların yıktığı KUDÜS tapınağının yeniden yapılacak
inanışına göre, KUDÜS’te bulunan Yahudilerin AĞLAMA DUVARININ 
bitişiğinde olması gereken TAPINAĞIN, yeniden inşası gerekiyor.! 

, 

NOT ; Müslüman belgelerine göre mümkündür – Çünkü ; 
     “ESKİ BİNALAR YENİDEN İNŞA EDİLMEDEN – KIYÂMET KOPMAZMIŞ.” 
 
2.7-yıl süreli BİR KITLIK olacak
Müslüman belgelerine göre ; Ortadoğu-da ŞEYTAN’ın adamı olan, 

, inancına da uygun olan, 

DECCÂL
bu ordu ile pek-çok kötülük işleyecek, büyük bir KITLIK olacak.? 

 isimli kötü-özürlü bir Kâfir çıkacak ve bir ordu kuracak, 

 
3.Hz.İSÂ’a.s,ARMAGEDDON vadisinde ŞEYTAN’ın ordusunu yenecek
a.Müslüman belgelerine göre ; Hz.İSÂ’a.s,ÖLÜ DEĞİL’dir.. Ancak, 

 ; 

  âhir zamanda göklerden yeryüzüne inecek ve Hz.MEHDİ’nin,a.s  
  Müslüman ordusu ile birleşerek DECCÂL’in ordusunu yenecekler 
  ve DECCÂL’i öldürecek. Bu savaş İYİLERLE-KÖTÜLER arasındadır. 
b.Hıristiyanlara göre Hz.İSÂ’a.s çarmıha gerilip öldürülmüştür.    
  yeniden dirilecek
c.Dünyada, bir kurtarıcıya ihtiyaç olduğu da müşterek inançtır. 

, sözü yanlış ve dünyaya gelecek –> doğru.! 

----------*****---------- 
 
BÜYÜK KIYÂMETİN ZAMANI HAKKINDAKİ HABERLER ; 
------------------------------------------ 
1.Mart/2003 – Milliyet gazetesinden ; 
  İNGİLİZ FİZİKÇİ CALDWELL
 “EVREN 12-14 MİLYAR YIL EVVEL YARATILMIŞ.! ve 

 diyor ki ; 

  EVREN 22 MİLYAR YIL SONRA YOK OLACAKMIŞ
  Biz de deriz ki - Bre beyinsiz.! Bak – NEWTON ne diyor : 

.! 

 
2.23.02.2003 – Milliyet : 
  Tarihin en büyük bilim adamlarında NEWTON
  50 yıl İNCİL’i araştırdıktan sonra –> tahmininde : 

  

 ”KIYÂMET 57’YIL SONRA – 2060 YILINDA KOPACAK
  İngiliz 

...” demiş ve 
SİR İSAAC NEWTON

  adamının 4.500 sayfalık notları, KUDÜS’deki “Hebrew National” 
 isimli tarihin en büyük bilim-ilim  

  kütüphanesinde bulunuyormuş ve tam 10 yıldır inceleniyormuş. 
 
3.02.01.2003 – Kültür-Sanat-Edebiyat sayfasında ; 
*“DÜNYANIN SONU –> 2012 DE Mİ
 “Bu sorunun yanıtı, 28-uzman yazarın katılımıyla Brian m.FAGAN  

.?” sorusuna kanıtlar verilmiş ve 

  tarafından derlenen – ESKİ DÜNYANIN 70-BÜYÜK GİZEMİ..  
  isimli kitabında açıklanmış ve bu kitap piyasada satılıyormuş. 
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* Vatan Gazetesinde çıkan DIŞ HABERE göre ; 
 “YENİ KIYÂMET TARİHİ BELLİ OLDU.! 21.12.2012
  Kâhinler ve astrologlar bu tarihe takılmışlar.!  

... 

  ABD Antik MAYA
  Edilerek bu tarihin bulunduğu ve bu hususlar hakkında 1.000  

 takviminin 1-milyon 872-bin günü sonunun hesap  

  adetten fazla kitaplar yazılıp – piyasalarda satıldığına da 
  haberde işâret ediliyor... 
* Vatan G.. 05.04.2008. Haşmet BABAOĞLU’nun  2012-de NE OLACAK
  Başlıklı yazısında şu satırlar var ; 

.? 

 “KENDİ ÖLÜMÜ OLAN KÜÇÜK KIYÂMETTEN
  KAÇAN İNSANLAR – NASIL OLUYOR da, DÜNYANIN ÖLÜMÜNÜ ÜMİTLE ve  

 KORKUP BUNU DÜŞÜNMEKTEN BİLE   

  SEVİNÇLE BEKLİYOR.? Çünkü, MODERN İNSAN KURTULMAK İSTİYOR
  BÜYÜK BİR EVRENSEL-FİZİKSEL DÖNÜŞÜM-DEĞİŞİM GEÇİRİLMEDEN BUNUN 

 ve 

  MÜMKÜN OLMAYACAĞINA İNANIYOR ve BATSIN BU DÜNYA
  ÖZETLENEBİLECEK BU RÛH HÂLİ SONUNDA –> KÖTÜLER GİDECEK,  

 ANLAYIŞIYLA 

  İYİLER KALACAK. . . . . . HAYÂLİNE
4.27.08.1997 – ATEŞ Gazetesinden ; 

 SAPLANIP KALIYORLAR...”  

  2015 ALÂRMI. Toprak dede Hayrettin KARACA
 “

, B.M’in : 
TÜRKİYE 2015 YILINDA ÇOL OLACAK

  EROZYONA kayıtsız kalındığını – söylemiş ve 
” Uyarısına aldırış edilmeyip     

  YILLIK TOPRAK KAYBIMIZ 500 MİLYON TON – EROZYON MİLLİ DAVA  
  OLMALI – SİYASİLER VEBÂL ALTINDA – SUYUMUZ da TÜKENECEK... 
  Başlıkları altında bilgiler verilmiş... 
5.KIYÂMETE 7.5 MİLYAR YIL VAR
  Tarihi belirtilemedi fakat, B-kısmındaki haberden bulunabilir. 

.! Bu başlık altındaki haberin, 

A.ŞU AN DÜNYA 4.5 milyar yaşında.! Şeklindeki açıklamayı yapan, 
  Washington Ün.Astrobiyoloji uzmanlarının PALAVRASYONU
 “DÜNYANIN YAŞAM ve ÖLÜMÜ” isimli 

 olan 
ATMASYON

  haddi aşan – senaryolar uydurarak meşhur olmak istemişler.. 
 kitabında, 

B.İTALYA’da hafta sonunda bazı yerleşim merkezlerine,  
  yağmur ve karla birlikte 7-8 kg. DEV BUZ PARÇALARI yağmış... 
 
6.22-MİLYAR YIL SONRA YOK OLUYORUZ
  Bu başlık altındaki 

.!  
ATMASYON

  İngiliz palavracı-Fizikçi CALDWELL, 14-Milyar yaşında olan  
 haberin Tarihi de belirtilemedi. 

  Dünyamızın – 22-Milyar yıl sonraki patlama ile yok olacağını 
  İddia eden – Desteksiz-mesnetsiz senaryo üretmiş... 
 
7.KIYÂMET, 13.NİSAN 2029’da MI
  ABD-NASA, “2004 MN4” isimli METEOR’un bu tarihte Dünya-ya  

.?  25.12.2004 – Milliyetten : 

  çarpma olasılığının çok yüksek olduğunu bildirmiş.! 
 
8.Vatan Gazetesi. 13.01.2006. Hilal ÖZTÜRK – Röportajında, 

şöyle bir haber daha var ; (NOT ; Bu DELİ, işi biraz biliyor) 
------------------------ 

 “KIYÂMET, BU NESİL İÇİNDE KOPACAK
  PAPA suikastının sanığı olarak bu sözlerle yaptığı röportajda, 

...” MESİH –> Mehmet Ali AĞCA. 

 “YERYÜZÜNDEKİ SON İNSANLIK NESLİ 1958 YILI ile BAŞLADI. BU SON  
  NESİL 70-mi 90-mı KAÇ YIL SÜRECEK BİLEMİYORUM. ANCAK,  TANRI
  TARAFINDAN KIYÂMET HAKKINDA 

  
BANA VERİLEN İLÂHİ BİLGİ

  
 BU KADAR. 

KIYÂMET -> KESİN OLARAK, BU SON NESİL İÇİNDE KOPACAK.” Demiş...  
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9.2036 DÜNYANIN SONU MU
* NASA’nın tahminlerine göre, 20-milyon tonluk GÖKTAŞI APOPHİS, 

.? Vatan G.. 19.02.2007.  

  13.04.2036 da dünyaya çarpabilirmiş...  
* Vatan G.. 05.04.2008. haberinde, Genç İngiliz dâhisinin 
  hesaplamalarına göre APOPHİS dünyaya çarparsa eğer HİROŞİMA’ya 
  atılan ATOM bombasının 98.000 katı enerji ile dünya mahvolacak. 
 
10.YIL -> 2070, TÜRKİYE ÇOK SICAK ÇÖL GİBİ BİR ÜLKE OLACAK
  Vatan G.. 26.03.2008. Haber başlığı altında ; 

... 

  2070-lerde Türkiye’de sıcaklığın 6-derece artacağı, 
  ve Yağışların %40 oranda azalacağı, 
  ve Batıya gidildikçe sıcaklığın daha da artacağını, 
  İngiliz Meteoroloji servisi ilân etmiş... 
NOT ; 2070 tarihine kadar Dünyanın dayanamayacağını sanıyoruz.. 
 
11.2040 YILINDA FELÂKET GELİYOR
a.”2040 yılında Avrupa böyle olacak” diyerek bir resim eklenmiş 

.. Vatan G.. 23.03.2008. 

  ve LONDRA’da Thames nehri yükselecek, şehri sular basacak, 
  ve 32-yıl sonra Avrupa da yaz sıcaklığı 43-49 derece olacak, 
  ve Dünyada 6’milyar kişi açlıkla karşılaşacak, 
  ve Avrupa-Asya halkının çoğu Avustralya ve Kanada-ya göç edecek 
  ve Ülkeler çölleşecek, ÇİN’liler Afrika-ya göç edecek - denmiş. 
 
b.2015-te ÇİFTLERİN %60-ı AYRI YATAKLARDA YATACAK, başlığı ile 
  HORLAMA
  olması ile böyle bir durumun ortaya çıkacağı – açıklanmış... 

 ve Yataklardaki hareketlerin UYKU BOZUKLUĞUNA sebep  

 
c.KÜRESEL ISINMANIN, 2040 yılında artacağı ve PARİS ile  
  BERLİN’in çölleşeceği ve LONDRA’nın sular altında kalacağı 
  ve Göçler sebebiyle iç savaşlar
  ve bu günden itibaren alınacak tedbirlerin bir işe yaramayacağı 

 çıkacak, 

  ve ÇİN ülkesi yaşanmaz
     ÇİNLİLER Afrikayı kolonize etmek için harekete geçtiler bile 

 hale gelecek ve artık bunu anlayan  

  ve RUSYA -> SİBİRYA tarafına yönelecek, 
  ve BENGALDEŞ haritadan silinecek, 
  ve 2025-te 3-milyar insan SU bulamayacak, 
  ve Dünyadaki insanların %80-i 2040-yılında yok olacak – deniyor 

 Biz de – 40 yıldır araştırıyoruz ve ; 
“KIYÂMET – 2040 -> 2060 YILLARINDA KOPAR.” Tahmini yapıyoruz, 

Elbette bu rakam, Fizik ve Metafizik bilgiler ışığında, Dîni ve 
İlmî belgelerden tahmin edildi. Ancak, KIYÂMETİN VAKTİ-ZAMANI, 
KESİN OLARAK BİLİNEMEZ
Ancak âyetlerde, tahmin imkânı - tahmin yolu kapatılmamış... 

. Bu husus âyetlerde sâbittir.  

 
NOT ; Kitabın başındaki 2040-lı yıllar BAŞLIĞININ, bu haber ile 
İlgisi yoktur. Çünkü ben başlığı bu haberden çok önce koydum ve  
Görülüyor ki, Kıyâmetle ilgilenen pek çok insan var... 
 

----------*****---------- 
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DEPREM ve SEL’ler
  

 ile ilgili haberler ; 

* KIYÂMET ALÂMETLERİNDEN bir husus ; 
  ÂHİR ZAMANDA BÜYÜK DEPREMLERİN OLACAĞI’dır
a.1999 yılında TÜRKİYE’deki 7.4-lük MARMARA depremi’nden sonra, 

... 

b.2.000-li yıllarda bu depremler Dünyada görülmeye başladı, 
c.Mayıs-2008 ÇİN’de, 7.9-luk büyük bir deprem oldu ve 
d.Büyük Depremlerin devam edeceği İLİM adamlarınca söyleniyor. 
* DÜNYA, ARTIK DAHA HIZLI DÖNÜYOR
  26.Aralık.2004 te TSUNAMİ’ye sebep olan ASYA depremi, 

.! Vatan G...Haberi... 

  DOĞA’yı alt-üst etmiş ve Dünyanın dönmesini de etkilemiş.. 
 
* HAVALARIN DÜZENİ İYİCE BOZULDU
a.BATI bölgeleri kavruluyor ve   

... Başlıklı haberde, 

b.DOĞU’yu sel götürüyor – sözlerinin açıklamasında ; 
  Hava sıcaklıklarının BATI’da 47-derecede olmasına karşı, 
  KARS ve AĞRI şehirlerinde aşırı yağışlar sebebiyle, 
  Yüzlerce ev yıkıldı ve hayvanlar da telef oldu... 
* SEL, YURDU VURDU
a.Son iki gün içinde Metrekareye 

. ASABİ Gazetesi 25.07.2002 tarihli haberinde,  
114 litre yağmur

  RİZE’de sel büyük hasar yaptı.. Dereler taştı yollar yok oldu. 
 düşmesiyle, 

b.Meteoroloji, yağışların devam edeceğini bildirdi... 
* EDİRNE SULAR ALTINDA
  Bulgaristan, aşırı yağışlar sebebiyle baraj kapaklarını açınca,  

..  Milliyet G... 21.11.2007 

  MERİÇ ve TUNCA nehirleri taşıyor ve Edirne’yi sular basıyor ve 
  Bu olay her sene yaşanıyor... 
* SELÂKET.! 26.12.2003 – AKDENİZ, resmen taştı
  SEL’felâketiyle ANTALYA, TURİZM CEHENNEMİ oldu... 

 ve  

 
* BİR KENT YOK OLDU
  ABD’nin OKLAHOMA ve KANSAS eyaletlerini vuran 60-adet 

.! Her sene ABD’de tekrarlanan olay... 
HORTUM

  Greensburg kentindeki binaların tamamına yakınını yıktı... 
, 

* KATRİNA KASIRGASI YETMEDİ ve YAĞMACILAR DA TALAN ETTİ
  Vatan G. 01.09.2005 tarihli haberlere göre ; 

.! 

a.ABD NEW ORLEANS şehrinin tamamı sular altında kaldı ve 
b.Binlerce kişi öldü ve kurtarma çalışmaları gecikti ve 
c.1-Milyon kişi evsiz kaldı ve 
d.Polis, yağmacılara engel olamayınca, bölgeye asker gönderildi, 
  YAĞMACILAR için, yetkililere VUR-emri verildi... 
e.Salgın HASTALIK ve bunalım günleri başladı.. 
f.Din adamlarının sözleri şöyle olmuş : 
 “SİZE, ŞEHİRDE EŞCİNSELLERE FESTİVAL
* 

 YAPTIRMAYIN, DEMEDİK Mİ.?” 
DÜNYA SUYA BATTI

a.
... Değişik tarihlerdeki haberlere göre ; 

ÇİN’de SELLER, ÖNÜNE GELENİ SÜRÜKLÜYOR
  Güneydeki DONGTİNG gölünün taşma olasılığı karşısında, 

... Önceki yıllarda.. 

  600.000-kişi evini bırakıp kaçtı. 
b.POLONYA
c.

 ve ÇEK CUMHURİYETİNDE aşırı yağışlar büyük za-ar verdi. 
AVUSTRALYA

d.
’nın MELBOURNE kenti, suya gömüldü, zarar çok büyük. 

KIYÂMET DALGALARI – TUSUNAMİ
  

.! ENDONEZYA ve CİVARINI mahvetti. 
26.12.2004–9’luk depremin yarattığı TUSUNAMİ büyük zarar verdi. 
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GÖK’ler ve UZAY
  

 ile ilgili haberler ;  
* GÖKLER E-5’e DÖNDÜ
a.UÇAK TRAFİĞİ ile Türkiye semâları arı kovanına döndü ve  

.! Milliyet G... 15.07.2001..GİDEREK ARTAN  

b.HAVA TRAFİK elemanlarının stresi DAYANILMAZ BİR DURUMA GELDİ.. 
c.AVRUPA’da uçacak semâ kalmadı... 
d.DİKEY AYIRMA miniması Uçakların değişik irtifa yolları azaldı.  
 
* EVRENİN RENGİ, ARTIK DEĞİŞİYOR
  Işık yayan yıldızların giderek yaşlanması sonucu olarak, 

.! Asabi G.. 18.02.2002...  

  EVREN’in rengi Kırmızı’dan-> Yeşil’e dönüşmeye başlamış.! 
 
* UZAYA ÇIKARMA
a.ABD, AY’da üs kurmak ve MARS’a insan göndermek için çalışıyor     

.! Milliyet G... 10.01.2004... 

b.HUBBLE teleskobu, 10-bin GALAKSİ’yi bir arada gösteren, 
  muhteşem bir fotoğrafı uzayda çekerek, Dünyaya gönderdi.! 
  Bu fotoğraf, daha önce çekilenlerin 150 kat daha büyüğüdür ve 
  DÜNYA’nın da içinde bulunduğu her bir GALAKSİ’nin etrafında 
  Milyarlarca YILDIZ’ın bulunduğu bildirilen bir örnek resim var. 
 
* HEY MARS’lılar.! BİZ DÜŞMANIZ
  Bu başlık altında verilen haberde ; 

... Milliyet G... ......2001... 

a.KIZIL GEZEGEN olarak isimlendirilen MARS,  
  Dünya’dan gönderilen uzay araçlarıyla ÇÖPLÜĞE döndürülmüş... 
  ABD-NASA 04.01.2004 de Mars’a 2’uzay aracı daha gönderecekmiş. 
b.Değiştirilen parçalar ve terk edilen UYDU’lar artık ZARARLI.! 
 
* UZAY MAHKÛMLARI, NİHAYET EVE DÖNÜYOR
  ABD uzay MEKİĞİ-COLUMBİA’nın 1.Şubat’ta düşmesinden bu yana, 

.. Milliyet G. 27.04.2003 

  Uzay İstasyonunda mahkûm kalan uzay adamlarını alıp-getirmek  
  için – RUS SOYUZ aracı uzaya gitti... 
 
* BOĞULUYORUUUUZZZZ
a.İstanbul-Ankara-İzmir ve Adana-da hava kirliliği alârm veriyor. 

.... Başlıklı yazı, Milliyet G. 22.04.1990 

b.Bugün, YERKÜRENİN DOĞUM GÜNÜ.! NİCE YILLARA DÜNYA.. Başlığında, 
  İnsanlık âlemi, YEŞİL ve BARIŞ İÇİNDE bir yaşam istiyor... 
 
* TÜRKİYE, ÇOK KISA SÜREDE ÇÖLLEŞECEK
  NASA-nın hazırladığı rapora göre ; 

... Meydan G. 14.08.1994. 

a.OZON tabakasındaki deliğin büyümesi artmaktadır ve bu sebeple 
  Küresel ısınma artacağı ve felâketler zincirinin oluşacağı ve 
  2029-da Türkiye’nin çölleşeceği – haberleri verilmiş ve 
b.MARMARA denizinin atıklarla çok kirlenmesi sebebiyle de, 
  Denizdeki balık çeşidi 4-adede inmiş.. 
 
* RUS KOZMONOT
  İZMİR Enternasyonel fuarı için Türkiye-ye gelen RUS kozmonotu 

, DÜNYANIN KİRLİLİĞİNİ UZAYDAN SEYRETTİ. 2.9.1996 

  SOLOVYEV şunları söyledi: “Uzaya ilk çıktığım 1984-de Dünyaya  
  İlk baktığım zaman çok büyük Petrol kirlilikleri ve yangınlar
  Gördüm, 1986-da 2.kez baktığım zaman dünyanın fotoğrafı içler  

  

  acısıydı - bundan sonraki durumu düşünmek bile istemiyorum.!”  
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İKLİM’ler
 

 ile ilgili haberler ; 

* HAVA, CİDDEN ÇILDIRDI
a.FAS yakınlarında hava sıcaklığı âniden 17-derece yükseldi ve 

.. Başlıklı -  Milliyet G... 25.07.2001. 

  Sonra 15-dakika içinde normâle döndü.! 
b.MOSKOVA’da sıcaklar, ARABİSTAN’da kar var.! 
c.BERLİN Hayvanat bahçesindeki Kutup ayıları sıcaktan bunaldı.. 
 

* ROMANTİZM DAĞI ERİYOR
  Afrika-TANZANYA-daki KLİMANJARO dağının karları yok oluyor... 

.. Başlıklı -  Hürriyet G... 19.10.2002. 

* Haber Türk G. 2.12.2009 haberinde – AYI yiyen AYI
  BUZULLARIN ERİMESİ HIZLANMIŞ ve KUTUP AYILARI KIŞ UYKUSUNA 

 resmi var. 

  dalamama(İNSOMNİA Hastası) + yiyecek FOK bulamadıkları için,  
  KENDİ Cinslerini, hatta kardeşlerini YEMEYE başlamış.! 
* KUZEY BUZ denizindeki donmuş toprakların çözülmesiyle KIYI’da 
  kurulmuş olan ESKİMO YERLEŞİM merkezleri de EROZYONA uğruyor  
  ve ESKİMOLAR da EVSİZ KALIYORLARMIŞ.! 
 

* DÜNYA, 100 YILLIK ISINMA SÜRECİNE GİRDİ
  Başlıklı -  Asabi Gazetesinin  5.08.2002. haberine göre ; 

... 

a.YAZLAR, artık hep bunaltıcı geçecek... 
b.ÖLÜM vakalarından başka, CİLT KANSERİ, BEYİN KANAMASI ve 
  GIDA ZEHİRLENMELERİ giderek artacakmış... 
c.SICAKTAN bunalan zenginler
  

 havuzları dolduracak ve  
züğürtler

 
 de mikroplu-kirli sularda serinlemeye çalışacakmış. 

* DOĞANIN ÇIĞLIĞI
  Hayvanların yok oluşunun en önemli nedenleri ; 

.! Başlıklı Vatan G.. 20.07.2005. haberinde, 

a.ORMAN alanlarının azalması, 
b.DOĞAL dengenin bozulması ve 
c.AVLANMA yanlışlığıdır... 
NOT; Nesillerin yok olmasını ve Kıyâmeti kimse önleyemeyecektir. 
     Ancak, Tedbirle Nesillerin tükenmesi bir süre önlenebilir. 
 

* İKLİMİMİZ DEĞİŞİYOR
a.DEVLET verilerine göre TÜRKİYE iklimi SICAK koşullara gidiyor. 

... Başlıklı -  Milliyet G... 17.02.2003. 

b.KARADENİZ ısınıyor... 
 

* SICAK, ÇOK SICAK OLACAK
a.BATIDA on binlerce kişiyi öldüren sıcaklar bize de geldi.. 

. Başlıklı -  Milliyet G... 29.08.2003. 

b.KUZEY AFRİKA’dan gelecek sıcaklar havayı ısıtacak... 
 

* 100 YIL SONRA AFRİKA GİBİYİZ
a.KÜRESEL ısınma ile -> 

. Başlıklı Milliyet G. 16.07.2004. 
TÜRKİYE’yi BEKLEYEN FELÂKETLER ŞUNLAR

b.İÇME SULARI azalmakta olan Türkiye, kuzey Afrika-ya dönecek.. 
 ; 

c.DENİZ seviyesindeki yükselme ile, Kıyılarda birçok problem.! 
d.YAĞIŞLAR azalınca Nehir suları azalacak ve enerji sıkıntısı.! 
e.KURAKLIKlar uzun süreli ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR âni ve sert olacak. 
f.BALIK’ların göç yolları bozulacak... 
g.ORMAN yangınları TARIMSAL hastalıklar artacak...  
NOT ; Nüfusu besleyemeyecek bir duruma işaret var... 
      Türkiye’de 2008 de, kirli su içmelerden dolayı artık, 
      Kitlesel hastalanmalara sıkça rastlanmaktadır... 
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* AVRUPA’ya SICAK DUŞ
a.KÜRESEL ısınma -> Avrupa’yı fenâ vuracak.! 

... Başlıklı, Milliyet G. 20.08.2004. 

b.BÖYLE giderse, 2080 yılında KIŞ mevsimi tamamen yok olacak. 
 
* AVRUPA’ya KIŞ GELMİYOR – ABD’de FIRTINA BİTMİYOR
  Başlıklı Vatan G.. 2005. haberine göre ; 

... 
İKLİMLER KORKUTUYOR

a.SERT kışların ülkesi AVUSTRALYA-da kayak yerine-> Güneşlenme,  
. 

b.PASİFİK - HAVAİ Adalarında kar yağıyor.! 
c.ABD’de 2004 yılında tam 1727 adet kasırga meydana geldi.. 
d.SON 50-yılı en büyük kuraklığını yaşayan Avustralya-da  
  orman yangınları birçok ölümlere sebep oldu... 
e.ASYA’daki SEL fâcialarında 30.000 kişi can verdi... 
 
* ABD’deki KASIRGALAR, BODRUM’a GELDİ
a.ABD-Florida yı, 6-hafta içinde 4-Kasırga vurdu, zarar büyük. 

... Vatan G.. 26.09.2004.  

b.BORUM’lular, dün sular içinde uyandı... 
c.SABAHA karşı başlaya şiddetli yağışla otolar bile sürüklendi. 
d.SAĞNAK yağışlar, EGE ve MARMARA-ya da geliyor... 
 
* KUSURSUZ FIRTINA
a.ÇİN’de 40-binden fazla ev çöktü 115-ölü – 1800-yaralı var. 

.! Başlıklı -  Milliyet G... 14.08.2004. 

b.AMERİKA’da CHARLEY 190-km hıza çıktı 2-milyon kişi kaçıyor.! 
 
* KÜRESEL ISINMA – SAATLİ BOMBA
a.BU BOMBA 10-yıl sonra patlayacak ve sıcaklık 2-derece artacak. 

.! Vatan G.. Ocak-2005.  

b.CO-2 Karbon dioksit gazı %34 oranda arttı... 
  İŞTE DÜNYAYI BEKLEYEN SON ; 
c.KIYI kentleri batacak, 
d.İNGİLTERE -> Sibirya olacak, 
e.SU savaşları çıkacak, 
f.GÖÇ, kitlesel olacak... 
g.GERİ DÖNÜLMEZ yola girilmiş... 
 
* KARA BULUT’lar RAHAT BIRAKMIYOR
  Dünyanın doğusu ve batısı aynı anda KASIRGA dehşetini yaşıyor. 

... Vatan G.. 20.07.2005.  

  Paniğe kapılan halk ise marketlere akın etti... 
 
* AVRUPA -> YANIYOR
  FRANSA’da 2003’te 15.000 kişinin ölümüne sebep olan sıcaklar 

.... Başlıklı Vatan G. 07.08.2005.  

  bu kez Avrupa’yı vurdu ve ISPANYA’da ; 
a.KAVURUCU sıcaklar, günlük yaşamı kâbusa çevirdi. 
b.SICAKLAR 40-derecenin üzerine çıktı, su kesintileri başladı.. 
c.PORTAKİZ, 30-Orman yangını ile ŞOK yaşıyor ve halk seferber   
  olup yangın söndürme işiyle boğuşuyor ve kuraklık, ülkenin  
  en büyük su toplanma havzalarından birini çöle döndürdü... 
d.AVUSTRALYA’da çalılıklarda başlayan yangın, 
  Başkent CANBERRA-ya sıçradı ve 300-bin nüfuslu kentin tahliyesi 
  düşünülmüş ve “CANBERRA NEFES BİLE ALAMIYOR” deniyor ve 
  Ormanlık alanlarda bulunan tahminen 500 villa yanmış kül olmuş. 
NOT ; Her yıl Avustralya’da -> büyük yangınlar çıkıyor... 
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* KÜRESEL ISINMA HAKKINDA
a.Küresel ısınma yüzünden, tarımsal ürünlerde %50 kayıp var.. 

 - Vatan G. – 6 ve 19.Ocak.2008 den ; 

b.ARABİSTAN DONUYOR ve İSVEÇ’e bahar geldi.... 
 
* GEÇMİŞ OLSUN.! BUZULLAR ERİDİ
  GERİYE DÖNMEK için ARTIK ÇOK GEÇ.. 

... Vatan G.. 29.04.2008.  

  Başlıklı haberde ; Dünya Doğal hayatı koruma vakfı açıklamış ; 
a.KUZEY buz denizindeki buzulların,  
  hesap edildiğinden çok daha hızlı biçimde eridiği ve 
b.KUTUP ayılarının 2/3 çoğunluğunun yok olduğu ve 
  2050 yılına kadar Kutup ayıları neslinin yok olacakmış...         
 
* BUZULLARIN 30-YIL ÖMRÜ KALDI
  Cambridge ÜNİVERSİTESİ, KUZEY KUTBUNDAKİ buzulun 20-30 yılda 

.. H.Türk – 16.10.2009. 

  Tamamen eriyeceği ve bu yerde İÇDENİZ oluşacağını açıkladı.. 
 
* HAVADAKİ KARBONDİOKSİT ORANI ALÂRM VERİYOR
  İngiliz gazetelerine göre havadaki CO2 oranının artması endişe    

... Dış haberlerden. 

  verici duruma gelmiş ve bu durum BUZULLARIN ERİMESİNE ve  
  İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNE sebep olacakmış... 
 
* KAVRULACAĞIZ
a.Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının, 

.!   Vatan G. 19.06.2007 tarihli haberde, 

  Türkiye-yi etkileyeceği ve her yeri kavuracağı, bildirilmiş.. 
  Ve BODRUM’da sıcaklık 44-dereceye çıkmış... 
b.Dokunanı yakan DENİZANASI da, EGE kıyılarında çoğalıyormuş... 
 
* OFF... ÇOK SICAK, ÇALIŞMAYALIM
  Vatan G. 24.06.2007 tarihli haberde, 

...  

a.TÜRKİYE’de sıcaklar sebebiyle SİESTA yazlık tatil düşünülüyor. 
b.MENDERES NEHRİ, EGE’nin hayat kaynağı da kurumuş... 
 
* KIYÂMETE -> RAMAK KALDI.!  17.7.1996 – Gazete haberi... 
  -----------------------  
  TÜRK çevrecilerden TÜYLER ÜRPERTEN RAPOR.! 
  Türkiye-yi etkisi altına alan AŞIRI SICAKLARRIN, 
  anormal boyutlara yükseleceği öne sürüldü.. 
  Merkezi LONDRA-da bulunan – TÜRK YEŞİL EKRAN = GREEN SCREEN 
  Haber ajansının raporuna göre, Ateşle şaka olmaz denilerek, 
  AKDENİZ’i İSTİLÂ EDEN -> DENİZ ANASINA
 

 da dikkat çekildi.! 

* HER KİTABA KANMAYIN
  Hz.MUHAMMED’in sav, şu hadisine yer verilmiş ; 

.! Başlıklı Sabah G. 6.9.1993 yazısında,  

  -------------------------------------------- 
 “DAVALARI AYNI 2-BÜYÜK MÜSLÜMAN ORDUSU ARASINDA, 
  BÜYÜK BİR SAVAŞ ÇIKACAK...””” 
  Hususu, düşünüldüğü zaman, 
  Bu 2-Karşı cephenin, 
  SÜNNİ ve Şİİ-ALEVİ taraftarları
  Eğer bu Hadis sahih-Gerçek ise, 

 olduğunda şüphe yoktur... 

  ALLAH KORUSUN - Müslümanlara çok yazık olur... 
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DAĞ ve ORMAN ve YANAR DAĞLAR
  

 Hk.Haberler ; 

* ORMANLAR
a.BİLİNÇLİ - BİLİNÇSİZ olarak yanıyor - yakılıyor... 

 ; Şöyle yok oluyor.. 

b.KÜRESEL ISINMA ile kitlesel olarak yanıyor, 
c.ASİT YAĞMURLARI ile perişan oluyor, 
d.KİTLESEL KESİMLER ile talan ediliyor..  
 

* ASİT YAĞMURLARI -> DAĞLARI ÇÖKERTİYOR.! Gazete haberi 1990. 
  ALMAN gergisi OUİCK, haberine göre, ALP dağlarında yüzyılın  
  en büyük HEYELÂNI yani Toprak kayması olayı olmuş ve  
  bunun sebebinin – Asitli yağmurlar olduğu açıklanmış...  
 

* 22.08.1992 Saat-21.00 TV-3 haberi ; 
  AVUSTRALYA ORMANLARI Hk.bir belgeselde şunlar söylendi : 
 “AVUSTRALYA ormanlarının 2/3-ü son 200-yılda ve artık, 
  yağmur getiren tropikal ormanların da tamamı yok olmuştur..” 
 

* AĞLA TÜRKİYE
a.MARMARİS’te büyük orman yangını ile Marmaris kül oldu.. 

.! Başlıklı, Milliyet G. 03.09.2004. 

b.CANI SIKILAN -> orman yakıyor – başlıklı yazı var.! 
c.ORMAN YANAR TÜRK BAKAR.! Başlığı atılmış... 
d.İSTANBUL BURGAZ ADA ormanları da büyük çapta yakılmış... 
e.TÜRKİYE’de ORMAN ALÂRMI verilmiş – tedbir alınmaya başlamış.! 
NOT
 

 ; Ne yazık ki tedbirler yangınları önlemede yetersiz oluyor. 

* MÛCİZE DEĞİLSE NE
a.SELÇUK’ta 400 hektarı küle çeviren 

.? Başlıklı Vatan G.. 23.08.2006. haberde, 
YANGIN

  KUTSAL MERYEM ANANIN EVİNİN YAKININDA, KENDİLİĞİNDEN DURDU.. 
, 

  Bu durumu görenler, bu bir Mûcizedir, dedi... 
b.SICAK ve NEM, bunaltıyor... Bilhassa Ağustos ayında, 
  İstanbul-da %90 NEM, Antalya’da NEM ve 50-derece sıcaklık var 
 

KIYÂMETE doğru sönmüş VOLKANLARIN bile canlanacağı anlaşılıyor. 
-------------------------------------------------------------- 
* AZRÂİL LÂV OLDU AKIYOR
  İTALYA -> Sicilya’daki yakıcı bir sorunla boğuşuyor.! 

.! Milliyet G... 14.08.2001... 

  ETNA YANARDAĞI, sık-sık patlıyor ve etrafa lâvlar akıyor... 
  Civardaki bütün yerleşim bölgeleri boşaltıldı... 
* FİLİPİNLER’in en aktif yanardağı MAYON son 4-yılda 50-KEZ. 
  Patladı ve 2006’da faaliyete geçmişti – Sabah G.16.12.2009. 
 

* ATEŞ ve BUZ İZLÂNDA’da buluştu
 “Geçtiğimiz pazartesi günü, İzlânda buzullarının altında, 

.! Milliyet G..07.11.2004.. 

  sessizce uyuyan GRİMSVÖTN VOLKANI -> ansızın uyanıverdi.!” 
a.1815 yılında, Endonezya-Sumbawa adasındaki TAMBORA VOLKANI, 
  Dünyanın en büyük volkan patlamasını gerçekleştirmiş ve 
  Hiroşima’ya atılan ATOM bombasının tam 60-misli bir güçle 
  Patlamış ve civarında 100.000 kişi ölmüş.12.000 metre yükseğe  
  çıkan Kül bulutları Dünyayı uzun süre etkisine almış ve 1816  
  yaz mevsimi Avrupa’ya hiç gelmemiş.İRLANDA’da kıtlık olmuş ve  
  65.000 kişi ölmüş ve Amerika’ya göçler bu sebeple başlamış... 
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VERİMLİ TOPRAKLAR
  

 ile ilgili haberler ;  
Verimli Toprakların yok olması şu şekillerdedir ; 
----------------------------------------------- 
1.TARIM arazilerinin İNŞAATA - SANAYİYE açılması-kaptırılması, 
2.KURAKLIK veya ASİT YAĞMURLARI sebebiyle verimin düşmesi 
3.Ormanların yok olması ile EROZYON
4.

 olması ve 
EROZYON

  Verimli toprakların kaybedilmesi ve 
 sebebiyle de,  

  Toprakların NEHİR ve GÖL ve DENİZ yataklarını doldurması ile 
  diğer büyük zararlara sebep olmaktadır... 
5.TOHUM GENLERİYLE OYNANMASI – Neticesinde, TOPRAKLARIN zarar 
  görerek – EKOLOJİK DENGELERİN bozulmasına katkı oluşuyor... 
  Bak-> sayfa 156-da bu konu hakkında belge var... 
* İLÂHİ YARATILIŞTAKİ –> Ekolojik denge O’kadar hassas ki, 
  bir şeyin GEN yapısını bozduğunuzda veya değiştirdiğinizde, 
  henüz bilemedikleri Akıl-Mantık ermez çözülme ve bozulmalar 
  olacağını – bu işlerde tecrübeli ilim adamları açıklıyor... 
* ÇÜNKÜ, yüce Yaratıcı olan -> ALLAH TEALÂ’nın AKLI
  muhakkak ki insanlığa verilmiş akıl ile kıyas kabûl etmez... 

, 

* FAKAT, kendisini ALLAH TEALÂ’dan üstün gören insanlık âlemi, 
  ALLAH TEALÂ’nın yarattığı işlere müdahale ile mahvediyor ve 
  mahvetmesinin farkına bir gün ileride elbette varacaktır.. 
  Ancak, bu anlayış bir işe yaramayacak ve pişman olunacaktır. 
  Muhakkak ki KIYÂMET’in sebepleri, böylece hazırlanıyor ve 
* BÜTÜN DÜNYA ülkeleri, bu tehlikelere dahildir... 
 
  TOPRAĞIN ANASI AĞLIYOR
  TEMA başkanı Sn.Hayrettin KARACA : 

...15.03.1999 – gazeteler... 

  -------------------------------- 
* 1-cm kalın TOPRAĞIN verimli olabilmesi için 1.000 YILA İHTİYAÇ, 
  olduğunu ve EROZYON
  Türkiye’nin başarılı olabilmesi için 10.000 YILA İHTİYAÇ olduğu 

 = TOPRAĞIN ERİMESİNİ önleme mücadelesinde  

  HERZE’lerinden sonra, (HERZE = Boş ve asılsız sözler)   
* GEÇİNMEK için vatandaşların ve OY ALABİLMEK için de, 
  Siyasilerin -> Toprağın anasını ağlattığını ve böylece, 
  TÜRKİYE’nin geleceğinin yok edildiği gerçeğini de açıklamış... 
 
  TÜRKİYE ÇÖL OLMASIN
  Hayrettin KARACA şu ağır sözlerle insanları uyardı : 

... Vatan G. 08.10.2006 tarihli haberde, 

 “TOPRAĞA SAHİP ÇIKMAZSAK EĞER, BAŞKASININ KUCAĞINA OTURACAĞIZ.”  
 
  KIRMIZI ALÂRM
  --------------------------------------------------- 

.! Vatan G. ......2005 tarihli haberde, 

* SON 3-günde 40 adet ORMAN YANGINI çıkmış, 
* İZMİR-ÇEŞME’de halk gece boyunca alevlerle boğuşmuş... 
* TÜM Ormanlara giriş-çıkış yasaklanmış.! Vesaire-vesaire... 
  NOT ; İçimizde bilinçli - bilinçsiz HÂİN’ler çoğaldı
        Artık bu felâketlere engel olunamıyor... 

 ve  

----------*****---------- 
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DENİZ’ler
  

 ile ilgili haberler ;  
* DENİZ BİTTİ
  Çok şükür bu günleri de gördük. ÜÇ TARAFI DENİZLERLE ÇEVRİLİ  

.!.... Nokta dergisi 29.04.1990...  

  ülkemizde artık ithâl balık yiyoruz.! Üstelik, 
a.İTHÂL ettiğimiz balıklar, denizlerimizden bizim kaçırdığımız, 
b.BALIĞIN kökünü kurutacak yöntemlerle avlanma, diğer bir sorun. 
 
* HAZAR DENİZİ S.O.S VERİYOR
  TAHRAN HAZAR Denizindeki kirliliğin haddi aştığını ilân etmiş. 

... Meydan G.. 1999... 

  Buna sebep olarak -> AZERBEYCAN Petrol tesislerini, göstermiş. 
 
* KİRLENMEYEN DENİZ KALMADI
a.SON araştırmalara göre, yeryüzündeki bütün denizlerde,  

.!  Milliyet G... 16.02.2008..  

  Kirliliğin bulaşmadığı bir deniz yok... 
b.DENİZ HAYATININ KATİLLERİ ŞUNLAR ;  
  Küresel ısınma – Kirlenme – Balıkçılık – Gemicilik... 
c.SALYA = Beyaz jel tabakası, 
  Marmara denizinde avlanan balıkçıları başka denizlere kaçırdı. 
 

* KARADENİZ’in sorunu RADYASYON DEĞİL, ATIKLAR
a.Karadeniz’de 1994-de başlatılan radyasyon araştırısı sonuçlandı 

.. Milliyet-1996 

  ve ASIL TEHLİKENİN, KİMYASAL ve EVSEL ATIKLAR
  Bu araştırmaya 45 bilim adamı katılmış ve Karadeniz-e çevre    

 olduğu anlaşıldı. 

  ülkelerden dökülen ; KIZILIRMAK, SAKARYA, TUNA, DİNYESTER ve   
  DİNYEPER gibi ağır sanayi atıklarını Karadeniz’e taşıyan büyük  
  Nehirler tarafından kirliğin dev boyutlara geldiği belirtilmiş. 
b.KATİL -> MOBİL SANTRAL çıktı.! Başlıklı yazıda ; 
  SAMSUN’un Tekke köy sahilinde yaşanan toplu hayvan ölümlerinin  
  Suçlusu, Mobil Santraldan Karadeniz-e dökülen MAZOT olduğu  
  Anlaşıldı ve tedbir alınması istendi.! 
  DOSYA DOLAŞIYOR, SANTRAL ise ÇALIŞIYOR.! santralın kapatılması 
  İçin hazırlanan raporları içeren dosya, mahkemeler arasında  
  dolaşırken, katil santral da işlemeye devam ediyor.! 
c.SAMSUN’un Çarşamba sahilini, denize FUEL-OİL dökerek kirleten     
  gemilerin birçok balık ve kuşun ölümüne sebep olduğu anlaşıldı. 
 

* SOSYAL TESİSİN ATIK SUYU BOĞAZA
  İSTANBUL BOĞAZINDA, BALTALİMANI sahilinde bulunan İstanbul  

.! Milliyet G. 01.07.2003 

  Üniversitesi sosyal tesislerinin atık suları denize akıyor ve 
  Boğazın sularını kirletiyormuş... bu sebeple şu soru sorulmuş ; 
 “ÜNİVERSİTE BÖYLE YAPARSA, DİĞERLERİ NE YAPMAZ.?” 
 

* İZMİT KÖRFEZİ CAN ÇEKİŞİYOR
  İzmit körfezi ve Marmara denizinde görülen 

.! Gazetelerden, ocak-2008... 

a.DENİZ yüzeyinde görüldü ve giderek yayılıyor, 
BEYAZ JEL TABAKASI 

b.DENİZ dibine de bulaşmaktadır... 
c.MARMARA da balık avlayan teknelerin çoğu, EGE denizine gitti. 
d.ENDİŞE’lerin boyutu giderek artıyor. 
 

* ÖLEN ÇİPURA BALIKLARI
  MUĞLA iline bağlı sahillerindeki balık çiftliklerinde... 

, 500.bini buldu.! Vatan G.-14.01.2008. 
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* TÜRKİYEDE 19.000 BALIKÇI TEKNESİ VAR
  800.000 kişi balıkçılıkla geçiniyor... 

 ve  (Vatan G..27.02.2005) 

 

* BELUGA - NASIL KURTULUR
  Beluga balığı, 24 çeşit olan MERSİN BALIĞININ bir çeşididir ve 

.? (Hürriyet G..20.04.2004 – Ayşe ÖZEK) 

  Günümüzde HAVYARI yani yumurtaları çok değerli bir balıktır. 
  1860’lı yıllarda önce Avrupa da hayvanlara yem olarak ve 
  Amerika da ise, kölelere yediriliyormuş... 
  1700’lü yıllardan sonra Ruslar bu havyara değer kazandırmış.. 
  Bu günlerde en değerlileri HAZAR denizinde İRAN tarafından  
  yetiştiriliyormuş ve NESLİ TÜKENMEKTE OLAN bu balıkların  
  neslini korumak için, havyarı yasaklanacak olursa, Çiftliklerde  
  yetiştirilmesi çok pahalı olan bu balıkçılık yok olacakmış ve 
  BELUGA’nın neslini kurtarma çareleri araştırılıyormuş.! 
 

* YUNUS BALIKLARINI VURACAKLAR MI
  Karadeniz-Marmara-Ege ve Akdeniz de Yunusları vuracaklarmış.! 

.?  Milliyet G... 02.05.2004.. 

a.BALIKLARI yiyorlarmış ve bu sebeple vurulmaları gerekiyormuş.! 
b.TARIM bakanlığı bürokratları bu karara varmışlar.! 
c.Bekir COŞKUN, ilgili yazısında şöyle söylüyor : 
 “BALIKLARI tüketen Tarım Bakanlığıdır. Denetimsizlik ve haksız  
  ruhsat verme ve TROL ile kaçak avlanmalara göz yumma gibi  
  içimizdeki ülkeye ihânet edenlerin ve akılsız bürokratların  
  kararları ile yapılan kötülükleri-> YUNUS balıklarına yüklemek  
  ve onları ölüme mahkûm etmek büyük haksızlıktır...” 
 

AKARSULAR
  

 ile ilgili haberler ;  
* KARADENİZ’e akan bütün NEHİR’ler artık -> ZEHİR’li ve KİR’li. 
* İSTANBUL’daki küçük DERE’ler –> artık LÂĞIM
 

 kanalı oldu... 

  DERELER KARALAR BAĞLADI
a.BALIKESİR, Burhaniye-ÜVECİK deresinin suları siyaha boyandı. 

 - Milliyet, 20.01.2008...   

  ZEYTİNYAĞI fabrikalarının atık suları ile balıklar da öldü.! 
b.TEKİRDAĞ, Çerkezköy civarındaki 180 fabrikanın atık suları 
  sebebiyle NARİN ve ÇORLU dereleri simsiyah akıyor ve 
  bu sulardan içen hayvanlar da ölmeye başladı.! 
 

  SATILMIŞ AKARSULAR
  Ülkemizdeki bütün akarsular, özel kişiler veya kurumlara, 

.! Milliyet – 26.01.2008...Süha UMAR’dan... 

  uzun yıllar için kiralanacakmış ve 
a.BÜYÜK MENDERES nehrinde 2007-yazında su yokmuş,  
b.GEDİZ ve MELEN kupkuru ve KIZILIRMAK içler acısıymış ve 
c.DALAMAN çayı ile ANTALYA-KÖPRÜ çayı çakıl yatağı halindeymiş. 
  BU AKARSULAR SATILMIŞ OLMAKTANSA, ÖLMEYİ YEĞLEMİŞLER
 

...  

  HAYAT VEREN NEHİR NİJER TEHLİKEDE
  

.! Tahmini Yazı tarihi 1994 
NİL ve KONGO’dan sonra AFRİKA’nın 3.büyük nehri olan NİJER

  artık kuruma tehlikesiyle yüz-yüzeymiş ve halktaki inanç ise 
, 

 “TANRI’ya YETERİNCE DUA ETMEDİKLERİ İÇİN CEZALANDIRILMAK
  GİNE’den doğan ve MALİ ve NİJER ve NİJERYA ülkelerine hayat  

” 

  veren bu büyük nehir – eğer kurursa Afrika elbette biter... 
  DÜNYA üzerindeki bütün AKARSULAR, benzer sorunlarla yüzü-yüze.  
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GÖL’ler
  

 ile ilgili haberler ;  
* MISIR, 2.000 YILINDAN SONRA.?  1990 yılı TV-2 haberine göre, 
 “Dev ASUAN BARAJI’nın  ÖMRÜ ->  20-30 yıl
 

.”   

* ARAL GÖLÜNÜN DRAMI
  Kazakistan-Özbekistan sınırındaki GÖL, tehlike altında.. 

.!   Milliyet G... 13.04.2000... 

a.İNSAN eliyle ekosistemi bozulan ve 
b.ÖLÜMCÜL hastalıklar saçan , 
c.DÜNYANIN 4.büyük gölünün kurtarılmasına çalışılıyor... 
NOT; Gazetede Vücutta çıkan yaralı insan-çocuk resimleri ile 
     Kuruyan gölde karaya oturmuş gemi-tekne resimleri var... 
d.TÜRKİYE’deki, AVLAN – GALA – KOVADA ve EĞİRDİR – TUZGÖLÜ, 
  KARAGÖL – MANAY – KEKE – GAVUR – DÜDEN Göllerinden haber var. 
 
* EROZYON -> KEBAN 
  Başlıklı haberde ; Etrafında orman bulunmayan, çıplak olan  

BARAJ GÖLÜNÜ ÖLDÜRÜYOR... Hürriyet.G... 

  KEBAN baraj gölünün, yarısının toprakla dolduğu ve 100 yıl  
  Ömür biçilen bu gölü 20-25 yıl sonra devre dışı kalacakmış... 
 
* 10-GÖL, 2-OVA, 4-SAZLIK ve 30-KUŞ TÜRÜNÜ KAYBETTİK.  
  Vatan G. 31.12.2007... 
 

a.KONYA’da 30.000 adet kaçak kuyunun suyu 3.5 metre düştü.! 
  SU’yu boşalan yerlerde çok büyük OBRUK çukurları
  30-50 M.Çapındaki GÖÇÜK’ler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. 

 oluşuyor ve 

b.YER ÜSTÜ sazlıkları da kuruyor ve Kuşlar artık uğramaz oldu. 
c.MEKE gölü 5.000 yıllıktı ve artık kuraklığın kurbanı oldu.! 
d.AKŞEHİR gölü bitti. BEYŞEHİR ve TUZ gölü can çekişiyor.. 
e.BUNLARA bağımlı olan ÜRÜNLER ve HUBUBAT verimi yarıya düştü.! 
 

* KUŞ CENNETİ KURUDU
  Güzelhisar deltasındaki ALİAĞA KUŞ CENNETİ kurumuş...  

... Gazete haberlerinden.. 

  Profesörler.! Aşırı su emen ağaçların kesilmesini – önermiş.! 
  Yâni ; Bedeni kurtarmak için kolu-kanadı-bacağı fedâ etmek..! 
 

* GÖLÜ YEŞİL’e BOYAYAN CANAVAR BULUNDU
  KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜNÜ, bir bitkisel organizma yeşile boyamış... 

.!   

  1999 yılından beri uzmanların incelediği GÖLÜN, aşırı kirlilik  
  sebebiyle organizma ürettiği ve iyileşme görülmediği açıklanmış 
  Bu durumun İNSANLARDA -> KARACİĞER KANSERİNE, VÜCUTTA ÖDEME ve  
  SİNİR SİSTEMİ BOZUKLUKLARINA sebep olduğu da belirtilmiş..  
 

* NASREDDİN HOCANIN GÖLÜ BATAKLIK OLDU
  AFYON - AKŞEHİR GÖLÜ, Küresel ısınma kurbanı oldu.. 

.   Milliyet G. 30.09.2005 

a.BİR zamanlar yılda 40-ton balık avlan göl artık yok olmuş ve 
b.Gölün yakınındaki EBER GÖLÜ-nün de suları çekildi ve kirlenmiş 
  ve insanlar 10-yıl öncesini arar hâle gelmiş ve 
c.GÖLLERİN yok olması civardaki VERİMLİ alanları da etkiliyormuş 
d.KUZEY KUTBUNDA da, 55-YILLIK BUZ KALMIŞ... Resimli haberi var. 
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İÇME SULARI
 

 ile ilgili haberler ;  
* DÜNYANIN 30-yıllık İÇME SUYU KALDI
a.1.100 bilim adamı tarafından hazırlanan rapora göre, 

... Gazetelerden... 

  2032 yılında, Dünya nüfusunun yarısı içme suyu bulamayacak.! 
b.TÜRKİYE de su sıkıntısı, ciddi boyutlara ulaşacakmış... 
c.Bütün AKARSULAR
 

 ya KURUDU, ya AZALDI, ya KİRLENDİ veya LÂĞIM. 

* DÜNYADA TEMİZ SU KAYNAĞI KALMAYACAK
a.Bir-Milyardan fazla insan, GÜVENLİ içme suyundan mahrum ve 

. Milliyet spor.22.03.2004 

b.2.5 Milyar insanın da ARITMA sisteminden yoksun olduğu ve 
  bu sebeple, Dünyada temiz su kaynakları hızla tükenmektedir.. 
 

* İSTANBUL’un 2020-ye KADAR YETECEK SUYU VAR
  Bu habere göre, MELEN nehrinden alınacak içme suyu projesi, 

.- Mış.! Muş.! 

  başlatılmış ve kısa vadeli çözüm – böylece bulunmuş... 
  NOT
 

 ; Ya daha sonra.? Kuraklık, İlâhi bir ceza olacak gibi... 
* SU SAVAŞLARINA HAZIR OLUN
  Şu başlıklar altında bilgi verilmiş ; 

.! Vatan G..22.03.2008 Özel ek Gazete. 

  ----------------------------------- 
A.NEHİRLER
 

, denize ulaşmadan kuruyor diyerek örnekler verilmiş. 

B.PATLAMA NOKTASI -> AMU DERYA olacak
  Geçtiği ülkelere ulaştırılmadığı için, büyük olayların çıkacağı 

 diyerek, Bazı Nehirlerin  

  ve bu olayların savaşlara sebep
C.2025-te -> 3-Milyar insan 

 olacağına işaret ediliyor. 
SU KITLIĞI

  Bazı ülkelerdeki aşırı nüfus artışı için bilgiler verilmiş. 
 çekecek – diyerek, 

 

D.KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN EKOLOJİK SONUÇLARI
a.Daha fazla kuraklık, b.Daha sık-şiddetli kasırgalar,  c.Seller, 
b.AŞIRI sıcaklar ve Yangınlar,  e.Ekosistemlerin değişimi, 

 ; 

c.BİYOLOJİK çeşitliliğin yok olması -> Küresel GIDA düzeninin  
  bozulması -> Daha fazla YOKSULLUK -> daha fazla HASTALIK
 

... 

* BUZDAĞI AVCILARI
  KANADA’lı avcıların 10.000 yıllık 

.! Başlıklı Vatan G.29.07.2005 - haberde, 
BUZ DAĞLARINI eriterek

  SAF-TEMİZ SU ve VOTKA üretimi yapıyorlarmış... 
, 

 
  SU Hakkında, köşe yazarlarının bazı yazıları ; 
  ---------------------------------------------------------- 
* TÜRKİYE ARTIK -> KİRLİ SU İÇİYOR
  3.000 Belediye, halkına kirli su içiriyormuş... 

... Zaman G.. 23.07.2005.. 

* AKARSULARIMIZ -> ARTIK ATIK SU
  Anadoluyu başta-başa saran NEHİR ve DERELERİN TAMAMINA YAKINI, 

..... Vatan G..Haberine göre,  

  artık ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA sebep olacak kadar kirlenmiş halde. 
  CEYHAN-AKSU-FIRAT-ASİ-SAKARYA-PORSUK-KIZILIRMAK-YEŞİLIRMAK, 
  İSTANBUL – RİZE – GİRESUN - ORDU DERELERİ, GEDİZ - B.MENDERES, 
  SİMAV, SUSURLUK ve ÇORUH Akarsuları – hakkında bilgi verilmiş. 
* Vatan Gazetesi yazarı Haşmet BABAOĞLU
  tarihlerinde ve gerektiği zamanlarda 

, 24.08.2005 ve 06.12.2006 
SU’hakkında

  yazıları ile bilgiler vermiş ve uyarılarda bulunmuş.. 
 gerçekçi bazı 
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İLİM - BİLİM
 

 ile ilgili haberler ;  
* KURAKLIK BEYİN’lerde - ASIL FELÂKET BU
a.Meteoroloji Fakültesi bölüm başkanı olan, 

.!  Vatan G......2007 

  Prof.Mikdat KADIOĞLU demiş ki : 
 “Bu ülkede, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün başındaki kişi, 
  Meteoroloji câhilidir çünkü bu makama henüz bir Meteoroloji  
  Mühendisi getirilmemiştir – işte asıl felâket budur..” 
  Sözleri üzerine – tam 3’kez mahkemeye verilmiş.! 
b.NOT, HADİS : “EHİL OLMAYAN KİMSELER,  
                İŞ BAŞINA GETİRİLDİĞİ ZAMAN-> KIYÂMETİ BEKLE.” 
  Üstelik, bu icraatı yapan siyasiler DİNDAR geçiniyorlar ve 
           Yüce Âyetlerle - Hâdisleri GÜYÂ iyi biliyorlar.! 
 

* Milliyet G.. 21.11.2005. tarihli bir bilgi ; 
 “9.000 YIL ÖNCE, ONLAR GİBİYDİK
  Türkiye deki 9.000 yıllık bir kentin kalıntılarında bulunan  

.” Başlığı altındaki haberde, 

  KAFATASLARI üzerinde yapılan araştırmaya göre eski insanlar, 
  günümüzdeki bazı insanlara benzediği – anlaşılmış... 
  BÖYLECE, insan neslinin MAYMUN soyundan gelmediği ve önceki  
  İlâhi yaratılışın, sonrakilerden farklı olmadığı anlaşılmış.. 
  NOT, 9.000 YIL yanlış – İNSANLIK TARİHİNİN ÖMRÜ -> 7.000-YIL
 

. 

* Zaman G. 23.06.2005 haberinde ; 
  AMERİKA’da en çok DİNİ KİTAPLARIN satışı arttı
  11.EYLÜL saldırılarından sonra Amerikalıların düştüğü bunalım  

...Başlığında, 

  neticesi olarak – DİNİ İÇERİKLİ kitapların satışı çok artmış. 
 

* BİLGİ, YAĞMUR GİBİ YAĞIYOR
  İnsanlık, artık istemediği kadar çok bilgiye sahip, 

 – 20.02.1999 – Hürriyet G... 

  Şimdi, bilgi fazlası sorun oluyor.! 
  1960’larda popüler olan MALTHUS TEORİSİ ; Nüfusun artışı ile,  
  geçim kaynaklarının yetmeyeceği ve İnsanlığın açlığa doğru  
  gitmekte olduğu – KEHÂNETİ’nden 30’yıl geçtikten sonra artık, 
  Charles OPPENHAİM, bilgi artışı ile İnsanlığın patlayacağını
  söylüyormuş... 

,  

a.HAYÂLİ SANAL ROMANLAR, SEKS GİBİ SATIYOR.!  
  Ahir zaman insanlığının düşkün olduğu konuların başında, 
  SEKS = Cinsel ilişkiler hakkındaki yazılar-sözler-eylemler var. 
b.Bundan sonraki diğer konular ise ;  
  KIYÂMET - SAVAŞ - MAFYA - BÜYÜ gibi şiddet içerikli konulardır. 
  Örnek ; YARINDAN SONRA
  Örnek ; 

 isimli, Kıyâmet hakkındaki bir film... 
METAL FIRTINA

          Bir savaşı canlandıran – sanal bir Romandır ve  
  isimli, ABD ile TÜRKİYE arasındaki 

          Bu savaş, 23.05.2007 de K.IRAK’ta başlayacakmış... 
          Bu kitap, bazı liselerde MİLLİ GÜVENLİK dersine girmiş.     
          Vatan Gazetesinden. 17.02.2005 – haberi... 
 
  NOT ; Ben de âhir zamanda, ABD ile TÜRKİYE arasında-> 2’savaş  
        çıkacağını, DİNİ kitapların birinde okumuştum, 
        İnşaallah böyle bir durum, sadece varsayım olarak kalır. 
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İLİM ve BİLİM ile ilgili -> EN TEHLİKELİ KONU, 
G E N – Konusudur
ÖN BİLGİ ; 

 ; 

EBTER = Nesli tükenmiş
Erkek evlâdı olmadığı için -> Hz.MUHAMMED’e sav, söylenmiş, 

 – anlamında Arapça bir kelime ve 

Kâfirlerden birinin sözüdür ve bu söz için şu Sûre inmiş... 
 

108.KEVSER Sûresinde şu şekilde geçiyor ; 
              BismillâhirRahmânirRahîm.                                  
108/3.âyet  ; İnne şânieke hüvel'EBTER
Ey MUHAMMED.! Muhakkak ki asıl 

... 
soyu kesilen - soysuz

              Elbette - sana KİN besleyen O’kimsedir... 
, 

----------*****---------- 
İLÂHİ YARATILIŞTA
çok gizemli – tılsımlı – karmaşık - hassas ilgilerin olduğu, 

 – bütün yaratıklar arasında muazzam ve 

ilmi belgelerde kanıtlanmıştır... 
NESLİ TÜKENMİŞ
FİZİK ve METAFİZİK ilimleri birlikte araştıran ve ilgilenen, 

 olmakla beraber asrımızda, kendi bıranşında -> 

tek-tük İLİM ADAMLARINA rastlanıyor ve bunların sözlerinde, 
İLÂHİ YARATILIŞIN AZAMETİNE – GİZEMİNE ait bilgiler var ve  
bu âlimlerden birine – nihâyet TV’de rastladım ve  
derhal, konuşmalarının özetini kaydettim ; 
----------------------------------------  
ÜLKE TV – 17.01.2009 Sabah – SIRA DIŞI – Programında, 
Sn.İbrahim Adnan SARACOĞLU
Konu ; 

 – KİMYA Profesörü...  
EBTER TOHUMLAR

--------------------- 
 = GENLERİ ile oynanmış bu tohumlar ; 

AMERİKA – HOLLANDA – İSRAİL
Dünya Milletlerine şu hususlar ön plânda gösterilerek, 

 gibi devletlerde üretiliyor ve 

Dünya çiftçileri şu sözlerle kandırılıyor
* Kaliteli.?     * Daha çok ürün verici.?   * Dayanıklı ürün.? 

 ; 

* Şekli güzel,   * Tadı - Lezzeti güzel.! 
* Parazitlere karşı dayanıklı.?  * Daha az ilâç gerektirir.?  
 

EBTER TOHUMLAR için ŞU GERÇEKLER GİZLENİYOR ; 
------------------------------------------- 
1.YÜKSEK FİYATLARLA SATILIYOR -> 1-Kg TOHUM = 1-Kg ALTIN
  ÜLKELER DIŞA BAĞIMLI hâle geliyor – bu suretle sömürülüyor... 

.!  

2.VİYANA Üniversitesi araştırmalarına göre bu tohumlar ; 
* 3-4 Nesilden sonra Ürünleri yiyen İNSAN-HAYVAN KISIRLAŞIYOR.  
  ve 4.Nesilden sonra MARAZ ÜRÜN ortaya çıkıyor.! 
* İNSAN SAĞLIĞI için koruyucu olan - bağışıklık, en aza iniyor. 
* ALLARJİK reaksiyonlarla – sağlığı bozuyor... 
* TOPRAĞI kirletiyor – MİKROBİYOLOJİK değişikliklerle.. 
* EBTER -> MISIR, BUĞDAY, DOMATES, MERCİMEK, FASULYE, NOHUT v.s  
  Bunların tohumları-> ANTİBİYOTİKLERE karşı dirençli oluyor ve 
* ASRIN değişik hastalıklarına, endirek destek oluyor – veriyor. 
* TOHUM ÇİÇEKLERİNİN POLENLERİ – ARI ve BÖCEKLERİ etkiliyor ve 
  Bu şekilde bütün EKO SİSTEME zarar veriyor... 
3.TÜRKİYE ve BÜTÜN DÜNYA –> TARIMDA FECÂATE DOĞRU GİDİYOR... 
4.BİR ZAMAN GELECEK -> KLASİK TOHUMLAR ALTIN DEĞERİNDE OLACAK.. 
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  GEN’lerle OYNAMANIN -> BAZI SONUÇLARI ; 
  ------------------------------------------------------- 
 

* Önce, HAYVAN
  KLONLAMA = KOPYALAMA ile hayvanları üretmeye başladılar.. 

 genleri ile oynamaya başladılar ve 

* Sonra tahminen 4.000 insan geni
* Daha sonra da, BİTKİ ve ÜRÜNLERİ güyâ ıslah etmek amacı ile, 

 üzerinde araştırmalar başladı, 

  TOHUM GENLERİ üzerindeki oynamalar ve İLÂÇLAMALARLA, 
  DOĞAL GENLERİN ve BESİN KALİTESİNİN BOZULMASI neticesinde, 
A.SAĞLIKSIZ besinleri yiyenlerde çeşitli hastalıklara ve 
B.İNSANLARDA ve Hayvanlarda da HİLKAT GARİBİ
  Sağlıksız ve sakat noksanlı - kusurlu yaratıkların, 

 denen, 

  doğmasına sebep olduğu - ilmen saptanmış... 
  ÖRNEK ; Pek çok – fakat, 
  KURBAĞA’lardaki GÖZ noksanlığı veya 3-6’ayaklı oluşu 
  Çift başlı Kaplumbağa gibi pek çok örnek Dünyada var.. 
 

  SANAL -> HAYÂLİ YOLLARDAN, ÇOCUK YAPMAK ; 
  --------------------------------------- 
1.Başkalarının SPERMİ ile - çocuk sahibi olmak, 
* Genç-Sağlıklı-Yakışıklı fakir erkeklerin SPERM’lerini satması 
* Kocasının rızası ile bir kadının yabancı bir SPERM ile 
  Döllenerek çocuk sahibi olma - yollarının açılması.. 
2.Başkalarının YUMURTASI ile - çocuk sahibi olmak, 
* Genç-Sağlıklı-Güzel fakir Kızların YUMURTA’larını satması, 
* Bazı kadınların rahimlerine yerleştirilen bu yumurtaların 
  SUNNİ dölleme ile - çocuk yapmalarının sağlanması... 
  İlmi gelişmeleri daha da ileriye götürülmektedir ve ; 
3.İNGİLTERE’de YAPAY SPERM’le - çocuk sahibi olma tartışması... 
  Hürriyet Gazetesi 10.03.2008 tarihindeki haberde verildi ve 
  EBRİYONİK HÜCRENİN-> SPERME DÖNÜŞÜMÜ FARELER de GERÇEKLEŞMİŞ, 
  İnsanlar üzerinde de gerçekleşmesi 10-yıl içinde olacakmış.. 
 
  Vatan G.. 13.08.2006 haberinde – ABD üniversitelerinin 
  Evrimsel Biyoloji Prof.Andrew BERRY’e göre ; 
  ------------------------------------------ 
4.ISMARLAMA DEHÂ BEBEK YAPMAK - MÜMKÜN DEĞİL
* BİZLER, 5.000 YIL ÖNCEKİ ATALARIMIZDAN DAHA ZEKİ DEĞİLİZ... 

... 

* EMBRİYO CANLI DEĞİLDİR, sakat bebek embriyosu kürtaj yapılır. 
* YARIŞ ATLARI da ATLETLER de, SÜPER rekorlar kıramayacakmış... 
* EVRİM sözcüğünü ilgilendiren GEN
  fiziki özelliklerini gösteren en küçük yapı taşlarıdır... 

 = İnsan karakterini ve  

 

  DNA
          GENLERİ meydana getiriyormuş ve, 

  =  Her hücrede bulunan molekül yapının anlamlı dizilişi, 

  MUTASYON
 

 = DNA yapısının çeşitli etkenlerle bozulmasıymış... 

* BİYOLOJİK SİLÂHLAR
  İngiliz bilim adamlarının, tüyler ürperten açıklaması ; 

 Hakkında ; Gazete haberi, 

  GENETİK BİLİMİ ÇOK İLERLEDİ. Sadece 5-yıl içinde biyolojik  
  SİLÂHLAR, belli ETNİK IRKLARI YOK EDECEK kapasiteye ulaşacak.! 
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NÜKLEER ENERJİ
  

 ile ilgili haberler ;  
* NÜKLEER FÂCİALAR ve FELÂKETLER HAKKINDA
A.ÇERNOBİL nükleer fâciası, yakın tarihin en acı örneğidir... 

 ; 

B.İNGİLTERE, SELLAFİELD tesisinde aylarca sızıntı olmuş... 
C.GREENPEACE, çevre örgütünün araştırmasına göre ; 
  ATOM BOMBASI-nın 1945 yılından beri ilk sahibi olan ABD
  NAGAZAKİ ve HİROŞİMA şehirlerine ilk bombayı atmıştır...  

, 

  Daha sonraki sahipleri olan, 1949’da RUSYA, 1952’de İNGİLTERE,  
  1960’da FRANSA, 1964’de ÇİN, 1974’TE HİNDİSTAN.ve 1998’de  
  PAKİSTAN – Nükleer denemeler yapmış ve bu süreçlerde toplam   
  2.057 nükleer deneme
  DÜŞÜNÜN.! BU DENEYLERLE DÜNYA NE DERECE KİRLETİLMİŞ.? 

 -> Dünyada yapılmış... 

 
* ÇERNOBİL’in FATURASI BÜYÜYOR
  26.04.1986 daki NÜKLEER KAZA’nın üzerinden 5’yıl geçti, 

.!  Türkiye G.. 28.04.1991... 

  Fakat radyoaktivitenin tesiri sürüyor... Bilim adamları, 
  RUSYA’nın 1/5 kadarının patlamadan etkilendiğini söylemiş... 
 
* ÇERNOBİL felâketinin doğadaki izlerinden örnekler
a.ORMANLARIN çehresi değişti ve yeşil yok olup pembemsi oldu.! 

 ; 

b.AĞAÇLARIN gövdeleri büküldü dalları taşıyamaz oldu. 
c.YAKINDAKİ NEHİR ve SU’da hayat bitti BALIKLARIN tamamı sakat. 
d.BÖLGEDE ölenler kurtuldu - kalanlar hasta doğanlar sakat...  
 
*“TÜRK ÇERNOBİLİ YAŞANABİLİR
  NASA’da görevli Türk Mühendis Turgut ÇAKIRAĞA’nın sözüdür ve      

”... 26.12.2007 –Vatan G. 

 “TÜRKİYE de Nükleer tesisin yapımını doğru bulmuyor ve 
a.NÜKLEER ATIKLAR
b.BU tesislerin asla sökülemediğini, ancak kapatılıp üzerinin 

 konusunun, Dünyada çözülemediğini ve 

  kalın beton ve metal tabakalarla kaplanarak devreden çıkarmanın             
  mümkün olduğunu ve bu işlemlerin de çok-çok pahalı olduğunu...   
  ilgili yazısında açık-seçik belitmiş... 
 

  Ben de buna bir katkı yapıyorum ve diyorum ki ; 
  --------------------------------------------- 
* NÜKLEER ATIKLAR konusu çözülmüş müş.! Nasıl mı ? 
1.ÜLKE içinde gözle görünemeyen bir bölgeye gizlice gömerek, 
2.GELİŞMEKTE olan ülkelere gizlice gönderip, O’ülkelerin  
  topraklarına veya sularına gömdürerek, 
  NOT
3.ÇÜRÜK GEMİLERE YÜKLEYİP, Hayâli ihracat belgeleriyle çıkılır, 

 ; Böyle bir durum MERSİN açıklarında tespit edilmişti... 

  OKYANUSLARDA 5.000 metrelik derinliklerde GEMİLERİ BATIRARAK, 
a.ATIKLARDAN – DENİZ yoluyla -> büyük çapta kurtulunur ve 
b.AYRICA sigortadan hayâli ihracat zararı ve Gemi parasını da 
  tahsil edilerek – çifte vurgun
  

 sağlanabilir.! 
İşte ispatı

* 
 ; 

3-TARAFIMIZ ZEHİRLERLE ÇEVRİLİ
a.KARADENİZ -> İTALYAN gemilerinin attığı varillerle.. 

... 12.02.2004 – Milliyet G. 

b.EGE ve AKDENİZ limanları, sökülme bekleyen ZEHİRLİ-ASTBEST  
  Gemileriyle doldu... diyerek, Gemilerin listesini vermiş.! 
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* TÜRKİYE İÇİN NÜKLEER SANTRAL HAKKINDA ; 
  ------------------------------------- 
a.NÜKLEER santral bize uymaz – Meral TAMER’in açıklamasıdır.. 
b.ENERJİ haritasına bak dünyayı anla.! Milliyet G...19.07.2004 
c.NÜKLEER KAVGA..ENERJİ bakanı C.ERSÜMER Nükleer istiyormuş.! 
  Bilinen HORTUMLAMALAR -> SİLÂH, UYUŞTURUCU, ENERJİ’de etkili
  Ondan sonraki bakan Hilmi GÜLER de isteği sürdürüyormuş... 

. 

  Anlaşılan ve görünüş şu ki ; AKP’de-> ACI ÂKIBETİ GÖREMİYOR
  Düne kadar kendisine yeterli olan TÜRKİYE’miz artık yetmiyor. 

.! 

  Ülkemizi perişan ve dışa bağımlı olmaya mahkûm edecekler... 
  Hattâ -> ÜLKEMİZİ –> NÜKLEER ATIK ÇÖPLÜĞÜNE – çevirecekler
 

.! 

* ÇEVRENİN RENGİ SOLUYOR, TEHLİKE BÜYÜK
  İST-KADIKÖY Belediye Gazetesi – Mayıs-2006 tarihli yazıda ; 

.. Başlıklı, 

  ----------------------------- 
  Greanpeace üyesi Vecdi YÜCALAN’ın yazısında : 
 “RUSYA ÇERNOBİL NÜKLEER reaktör felâketinin, 1986’da-> SAMSUN  
  şehrine etkisi anlatılıyor ve bu etkinin KANSERİ 20-kat, 
  SAKAT BEBEK doğumunu 2.5-kat ve VEREM hastalığını da 10-kat 
  Artırdığı ve başka hastalıklara da sebep olduğu anlatılıyor.. 
 

*”ABD YÜZÜNDEN DÜNYA NÜKLEER KIYÂMETE GİDİYOR
  ABD eski savunma bakanı MCNAMARA-nın sözleri şöyle devam ediyor 

” Vatan G.28.04.2005 

 “ABD, elindeki 2.000 Nükleer füzeyi birkaç dakikada fırlatabilir  
  ve bu iş dünyanın sonu olabilir.” Diyerek, tehlikeyi anlatmış. 
 

* BİR TOKAT’da BATI’dan
a.DOĞU AVRUPADA sosyalist blok Demirperde çökünce,  

.!        Milliyet G... 02.05.2000... 

  ÇEVRE KİRLİLİĞİ bütün boyutlarıyla açığa çıktı.!   
b.ESKİ teknoloji ile çalışan bütün fabrikalar, ZEHİR SAÇIYOR
c.BATININ Yabancı sermayesi-> kâr ve artırma peşinde koşuyor... 

... 

d.SONUÇ,, yaşamı tehdit eden kirlenmeler büyük boyutlardadır... 
NOT ;  
Bu hususta bir belgesel seyretmiştim. POLONYA’da bir ağır sanayi 
şehri tamamen terk edilmiş ve terk edemeyen bir yaşlı aile ile 
röportaj yaptılar ve bunların gidecek yerleri-paraları olmadığı 
için, mevcut evlerinde -> ÖLÜMÜ beklemeye razı olmuşlar.! Ve 
* 2011-TUSUNAMİ ile JAPON NÜKLEER TESİSLERİNİN de PATLAMASI
 

.. 

BÜTÜN BU OLUMSUZ GELİŞMELERE RAĞMEN ; 
----------------------------------- 
AMERİKA ve İSRAİL ve RUSYA ve ÇİN
gerekli önlemleri almaya yanaşmıyorlar ve KENDİLERİ için, 

 gibi süper Devletler, 

her çeşit çevresel hususlara zarar vermeye devam ediyorlar, 
Fakat, İRAN, PAKİSTAN, HİNDİSTAN gibi bazı devletlerin  
NÜKLEER faaliyetlerine engel olmaya çalışıyorlar... 
 

İŞİN ASLI
bu kitapta açıklanan belgelere göre, KIRMIZI ÇİZGİ çoktaaaan, 

 ; Bütün Devletler, her türlü TEDBİR’e UYSALAR bile, 

geçilmiş, GERİ DÖNÜŞ ve GİDİŞÂTI DURDURMAK da -> İMKÂNSIZ
Bu sebeple artık bir şey değişmez, 

... 
KIYÂMET’e HAZIRLIK YAPMALI

Bu hazırlığın da ne olması gerektiği -> bu kitapta var... 
.! 

----------*****---------- 
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İNSANLIK TARİHİ ve NÜFUS ve MEGA KENTLER ve 
AÇLIK ve İNSAN HAKLARI
  

 ile ilgili haberler ;   

* ÂDEM ile DARWİN, YARGI ÖNÜNDE
  ÂDEM ile HAVVÂ’ya mı yoksa - DARWİN teorisine mi.? dayanıyor.   

.! İnsanlığın gelişimi, 

  ABD-de kurulacak bir mahkemede karar bağlanacakmış.! 
  Ayrıca, ABD bilim adamları : GELECEKTE BİRÇOK İNSAN TÜRÜNÜN  
  ORTAYA ÇIKACAĞINI SÖYLEYİP – Resimlerini de çizmişler.! 
NOT ; Doğruluk var, şimdiden insan tipleri değişmeye başladı. 
      EFENDİ – MEDENİ görünüş yerine -> APAŞ, SERSERİ tipler.! 
      DARWİN’i kabullenenler, -> tekrar MAYMUNA dönüşüyorlar
 

.! 

* KÖLELİK HAKKINDA
  TV belgesel haberine göre ; 

 ;  

  İlk Milletler arası köle ticaretini Denizleri olan AVRUPA  
  ülkeleri başlatmış ve bu ülkeler, AFRİKA’dan topladıkları  
  köleleri ATLAS okyanusu kıyısı bulunan BENİN devleti sahilinde 
  inşa ettikleri bir hapishanede toplayarak, Amerika-ya veya  
  Avrupa-ya götürüp satarlarmış.. 
  Gazete haberine göre ; 
  Dünyada her yıl 800.000 kişi KÖLE TİCARETİ kurbanı oluyor. 
  ABD dışişleri bakanlığının raporuna göre ; 
  HAYAT KADINI ve İŞ GÜCÜ için ülkelerden kaçırılanların, 
  ÇOCUK ve KADIN olduğu ve bunların insanlık dışı koşullarda  
  yaşamaya mahkûm edildikleri, bildirilmiş... 
 

* HONG-KONG’ta SEFAHÂT ile SEFÂLET İÇ-İÇE
  Bir taraftan modern gökdelenlerin yükseldiği lüks hayat ve 

...Dış haberlerden.. 

  Arka kısımda gecekonduların bulunduğu çok yoksulların yaşam  
  savaşı verdiği ve MAFYA’nın eline düşen sefil insanlar var. 
 

* NÜFUS FELÂKETİ
a.2050 yılında dünya nüfusu 12-Milyar olacak... 

... Meydan G. 1999. B.Milletler raporuna göre ; 

b.Bu NÜFUS
  DÜNYA TABİİ KAYNAKLARI HIZLA TÜKENECEKMİŞ... Bu sebeple, 

 artışına paralel orantılı olarak da, 

c.KİTLESEL ÖLÜMLER gerçekleşecekmiş... 
d.Özellikle AFRİKA ülkeleri, şimdiden büyük sorunlar çıkarıyor.. 
 

* NÜFUS BOMBASI PATLAMAK ÜZERE
a.HER GÜN dünya nüfusuna 250.000 kişi ekleniyor.! 

... Show mecmuasından... 

b.KUZEY yarım kürede gelişmiş ülkeler DOĞAL KAYNAKLARI TÜKETİYOR 
c.GÜNEY yarım küredekiler habire çocuk doğuruyor.! 
d.NÜFUSA endeksli HAVA KİRLİLİĞİ artıyor, 
e.TRAFİK, adım-adım gidilen bir yol olmuş... 
f.KASABALAR -> METREPOL oluyor.. Örnek, LOS ANGELES... 
g.NÜFUSU besleyebilmek için ORMANLAR kesilerek->Tarım arazisine 
  dönüştürülmeye mahkûm olacaktır.. Örnek, FİLİPİNLER... 
 

* DİKEY KENTLER
  2.000-li yıllarda yatay kentler yerini dikey kentlere bırakacak 

.!  Milliyet g...30.10.2000... 

  ABD – Avrupa ve Japonya, gökdelen yüksekliklerinde yarışıyor.! 
  MİLLENNİUM TOWER isimli dikey yapılar, giderek çoğalacakmış.. 
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* KİMLER GELDİ – KİMLER GEÇTİ.! 27.08.2003 Milliyet G... 
  Prof.Franz RADERMACHER’e göre ; ASIL SORUN -> ZENGİNLER
a.ASIL SORUN, yoksul ülkeleri sömüren Kuzeydeki Zengin ülkeler. 

...    

b.2050 yılında dünyanın nüfusu 10-Milyarı bulacakmış ve 
  Dünya nüfusunun %12 si olan -> FERAH-REFAH içindeki zenginler  
  tarafından -> Dünya kaynaklarının %80’ni kullanılıyormuş... 
  
* ARTIK, MEZARDA DA RAHAT YOK
a.MEZAR soyucular – türedi ve İskenderun da bir mezara : 

.! 5.12.2004 Gazete haberine göre ;  

 “Ölüyü rahatsız etmeyin, ALTIN dişleri yoktur.” diye yazılmış. 
b.MAHKEME marifetiyle – mezarlar açtırılıyor... 
c.SAHİPSİZ ölüler -> KADAVRA
 

 olarak kullanılıyormuş... 

* YAŞLANMA – DÜNYAYA YENİ BİR TEHDİT’tir
  İnsan yaşamının uzaması, 

.. Vatan G. 27.02 2005. 

  ÂHİR ZAMANDA, EKONOMİK ve SOSYAL HAYATI BALTALAYACAKMIŞ. 
  Bu sebeple daha şimdiden her kesimi PANİĞE sürüklüyormuş... 
NOT, Çok doğru bir tahmindir. Çünkü, Emekliler çoğaldığı zaman, 
     bunlara ödenen paralar ve Hastalık masrafları çok artacak. 
       
* 2007’de ÇOCUKLARI KORUYAMADIK
a.TÜRKİYE’de, 42.000 çocuk sokaklarda yaşıyor... 

... Vatan G..29.12.2007 

b.SOKAKTA yaşama yaşı 7’ye – Çalışma yaşı 5’e düştü.! 
c.7.000 çocuk tecâvüze - tâcize uğruyor... 
d.YILDA 125.000 çocuk Mahkemeye çıkıyor... 
e.FAKİR çocukların oranı kırsal kesimde %40-a ulaşıyor... 
f.SUÇLU çocuk sayısı her yıl %5-10 artıyor... 
g.DENGESİZ beslenme ile, OBEZ çocuklar ve 
  Gıdasız kalma ile de HASTALIKLI çocuklarda artış var... 
  Türkiye’de 20.000’den fazla GERİ ZEKÂLI çocuk varmış.! 
k.BU haberlerden başka felâket haberlerine de yer verilmiş. 
  
* DÜNYA GENÇLİĞİ ÇILDIRDI
a.94 MÜZİK festivalinde ABD gençliği çırılçıplak soyunmuş. 

.! Başlıklı Meydan G. 14.08.1994.  

b.RUSYA’daki 1.7.1999 konser esnasında fırtına çıkmış ve 
  TOPULKU FÂCİASI denen haberde 54 genç kız ezilerek ölmüş... 
 

* ÖNCÜ Gazetesi 30.07.1999 haberinde ; 
a.İNTİHAR TOPLUMU OLDUK
b.Her sosyal olay, insanlarımızı aşındırıyor... 

.! 

c.TOPYEKUN ÇILDIRDIK
  ve Nereden kazandığı belli olmayanlar lüks otellerde, 

 Gençliğimiz artık Askerden kaçmaya başlamış 

  ÇIPLAK MANKENLERİ KREMAYA BULAYIP – SONRA BUNU YALIYORLAR veya 
  TABAKLARI KIRARAK eğleniyorlarmış... 
 

* KLASİK POP ÇAĞI
  Klasik Müzik geriledikçe, çare arayışları çoğalıyormuş.! 

.!  Başlıklı, Milliyet G. 19.03.2004. 

  BAHARAT KIZLAR isimli ÇIPLAK 4-KIZ
 

 konserlere başlamış.. 

* HUZURU KÖYDE BULDULAR
  Sanatçı, Avukat ve Politikacı Şehir hayatından bıktı ve kaçtı. 

. Başlıklı, Tercüman G. 22.08.2004. 

  Şeklindeki haberde, resimlerle durum GÖZ’elleştirilmiş.! 
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* ÇIPLAK VÜCUDA DÖVME
  

.. Başlıklı, Milliyet G. 08.08.2004. 
EŞCİNSELLERE ÖZEL TELEFON HATTI VERİLMİŞ

  Eşcinseller sivil toplum örgütü resmen kabul görmüş.! 
...Artık, böylece 

  GAY – LEZBİYEN – BİSEKSÜEL – TRAVESTİ gurupları, 
  Sorunlarını konuşabilecekleri bir merkeze sahip olmuşlar. 
NOT ; Bu guruplar çoğaldı ve Mayıs-2008 ayında hiç çekinmeden 
      Ankara’da pankartlarla yürüyüş yaptı, yeni haklar istedi.. 
 
* EVİN GEÇİMİNİ KADIN SAĞLIYOR, EVİN BAKIMI ERKEĞE AİT
  ABD’de iş hayatına 

... 
KADINLAR HÂKİM

  Milliyet G. 07.07.2003 tarihli haberden sonra, artık bu durum   
 olmuş ve evin reisi kadınmış. 

  Ülkemizde de geçerlidir
  ve evi geçindiriyor, ERKEKLER ise işsiz - bunalımlı.. 

 ve Kadınlar - kızlar kolay iş buluyor  

 
* KİMİ BEBE’yi, KİMİ DEDE’yi TERK EDİYOR
  geçim sıkıntının insanlara neler yaptırdığı – belirtiliyor.! 

... Başlıklı haberde,  

NOT ; Bu durumlar KIYÂMET alâmetlerinin önemli bir hususudur... 
 
* DÜNYA NEREYE GİDİYOR
a.DÜNYA nüfusu daha ne kadar artabilir.? 

.? Başlıklı Vatan G. 18.09.2005. haberinde, 

b.KÜRESEL ısınma felâketimiz mi olacak.? 
c.DÜNYA nüfusu 2050 yılında 9-milyarı bulacak ve fakirler artacak 
d.IRAK’ta ölenler gazete manşetleri oluyor fakat, 
  Dünyada her gün açlıktan ölen 20.000 kişi dikkatleri çekmiyor.! 
e.KÜRESELLEŞME Zengini daha zengin fakiri daha fakir mi yapıyor.? 
 
* DÜNYANIN SÜPER ZENGİNLERİ
  Dünyadaki Süper zenginlerin sayısı 9.5 milyon kişiye ulaşmış. 

 - Başlıklı bir haberde ; 

 

* İÇKİ TÜKETİMİNDE DÜNYA 3.SÜYÜZ
  ALKOL FELÂKETİ – Başlıklı haberin açıklamalarında ; 

.  Türkiye G. 24.11.1991.  

a.ÜLKEMİZDE işlenen suçların %66-sı alkol yüzündendir.. 
b.TRAFİK kazalarının %61-i – CİNÂYETLERİN %85-i alkol yüzünden. 
c.25-yıllık yuva 5-dakikada yıkıldı... 
 

* ŞEHİRLER – MEGA KENT
  Su-Elektrik-Isınma-Petrol-Telefon-TV-Ulaşım v.s.giderleri ve     

 = DEV şehirler haline dönüşmektedir ve 

  tesisat sorunlarının da boyutları haddi aşmakla, 
  İnsan yaşamına olumsuz etkisi de orantılı olarak artmaktadır.. 
  İstanbul-> 15 milyon, Tokyo-Meksiko-> 20 milyon nüfuslu v.s. 
  DÜNYA
  taşmıştır. Bu kalabalık insanlar ve yapılaşmalar sebebiyle ; 

 -> tarihte görülmemiş büyük şehirlerle bugün dolmuş ve   

* 15.01.2007 ATV haber  JAPONYA’da evlerde beslenen KÖPEK NÜFUSU
a.JAPONYA’daki 10’yaşında olan çocukların nüfusunu geçmiş ve 

, 

b.EV KADINLARI, en güvenilir olarak Köpeklerini göstermiş... 
 
* AMERİKA
a.AMİS – Hıristiyan tarikatına mensup insanlar varmış ve  

’da, 19’eyalette 1’milyon kadar, 

b.BU İNSANLAR zamanın TEKNİK-TEKNOLOJİK aletlerini kullanmadan, 
  klâsik bir tarım-hayvancılık işleri ile yaşam sürdürüyormuş, 
  ve asrın teknolojisini -> bölgelerine sokmuyormuş... 
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YENİ HASTALIKLAR
 

 ile ilgili haberler ;   
Bu konuda 3-şık var bunlar ;  
-------------------------- 
İNSAN, HAYVAN ve BİTKİ

Konu çok büyük olduğu için, biz burada yalnız İNSANI ilgilendiren 
hatırlayabildiğimiz bazı hastalık çeşitlerini isimlendireceğiz ki 
bunların başında SENDROM denilen sıkıntılar var ; 

 yaşamını etkileyen hastalıklardır ve yaşam 
koşullarını etkileyen, HAVA, SU, GÜNEŞ, İKLİMLER ve ZAMAN gibi 
unsurların bozulmalarına bağlı olarak gelişen hastalıklardır... 

* KIŞ SENDROMU. Kışa girerken başa geleceği düşünülen sorunlarla 
* YAZ SENDROMU. Yaza çıkarken başa geleceği düşünülen sorunlarla 
* TRAFİK SENDROMU, Yollardaki sıkışıklık ve kazalar sebebiyle. 
* TATİL DÖNÜŞÜ SENDROMU, İşe başlamakla başlayacak sorunlarla, 
* ÇEŞİTLİ BUNALIMLAR, İşsizlik, Ümitsizlik, Evlenememek v.s. 
* AYLIK TAKSİT ve KİRA ve MAKBUZ ÖDEMELERİ SENDROMU,  
* BOZULAN – GECİKEN - PAHALI ADALET SENDROMU
  Haksızlığa uğramak veya adaletin gecikmesiyle, 

, 

* TERÖR SENDROMU, Kap-kaç, Bombalama, Yaralama v.s sebeplerle... 
* METABOLİK SENDROM
  Yaşam bozukluğundan kaynaklanıp 

, Kalın BELLİ GÖBEKLİ insanlarda görülür ve 
HALKIN %40-ını ETKİLEYECEKMİŞ

 
. 

EN KÖTÜ ve EN YAYGIN HASTALIKLAR ; 
-------------------------------- 
1.BUNALIM – Ruhsal hastalıklardır, çeşitli dereceleri var ve 
  Sebeplerinin başında EKONOMİK ve SOSYAL bozukluklar geliyor. 
2.OBEZİTE – Fiziksel Şişmanlık hastalıklarıdır, 
3.CİNSEL hastalıkların başında da AİDS = VEBÂ geliyor... 
4.UYKU BOZUKLUKLARI – 24’saat yaşayan şehirlerin sorunudur.. 
5.UYUŞTURUCU + ALKOL + SİGARA BAĞIMLILIĞININ ARTMASI ve 
  Doğal maddelerden başka, Sentetik ve sahte maddelerin icadı 
  ve kullanma yaşının çok küçülmesi. Felâketlerin sebebidir... 
6.HAYVANSAL Hastalıklar da,  
7.BİTKİSEL  Hastalıklar da, Doğal ortamın bozulmasına paralel 
  olarak artmakta ve çeşitlenmektedir... 
8.ELEKTRONİK etkilerden doğan ve doğacak olanlar.?! 
 

HASTALIKLAR, Her Asrın sorunlarındandır. Fakat, DOĞAL YAŞAM 
şartlarının giderek bozulması sebeplerine 
Bağlı olarak – çeşitli hastalıkların da çoğalacağı bildiriliyor. 
 

* DÜNYA NEREYE GİDİYOR
  

.? Başlıklı Vatan G. 18.09.2005. haberinde, 
DEPRESYON

  
, 15-YIL SONRA İNSANLIĞI ESİR ALACAK... başlığı var. 

OBEZİTE
  Dünyada şişmanlık sorunu yaşayanların sayısı nüfusun üçte  

 SALGININA KİM DUR DİYECEK.? Başlığının altında ; 

  birine yaklaştığı ve 2050 yılında ise üçte birini geçeceği.! 
  belirtilerek – alınacak önlemleri saymış... 
 

* ASRIN DEĞİŞİK HASTALIKLARINA ait bilgiler, gazetelerde.  
  Bu hastalıkların sebeplerinin, KİRLENMELER neticesinde, 
  MİKROPLARIN
  MAYA–BAKTERİ veya 

 ÇOK MİKTARDA ÜREDİĞİ – bilgisiyle açıklanıyor. 
GEN’lerle oynamalar -> FELÂKETE götürüyor. 
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YAŞLILIK ve ÖLÜM
 

 ile ilgili haberler ; 
* YAŞLILIKTAN ve ÖLÜMDEN KAÇIŞ YOK
a.ÖTEKİ DÜNYADA 100 MİLYAR KİŞİ VAR.! Ve Ölümden kaçış yok.. 

 – Vatan G..31.10.2003 

b.ANCAK Ruhumuzun rahatlaması için tek yapacağımız DUA’dır. 
c.DÜNYA’da karalar 510 milyon kilometrekare olduğuna göre, 
  Kilometrekare başına -> 200 adet ÖLÜ düşüyormuş.! 
d.İŞTE, akılsızca bir HERZE de bu tip hesaplamalardır... 
 

* MEZARDA da RAHAT YOK ARTIK
  1.5 yıl önce gömülen bir insanın TETKİKİ için mahkemenin, 

.! Posta G. 05.12.2004. haberi ; 

  MEZARIN açılması kararına ailesi karşı çıkarak : 
 “BARİ MEZARDA RAHAT BIRAKIN” dedi... 
 

* MEZAR SOYUCULUK MESLEK OLDU
  

.! İskenderun, Çankaya Mahallesi, 
İskender KOÇ

 “ÖLÜYÜ RAHATSIZ ETMEYİN – ALTIN DİŞLERİ YOK.!” 
’un mezar taşında şunlar yazılmış : 

  Bu yazı, Belediyeyi ve insanları töhmet altında bırakmış... 
NOT ; Böyle hırsızlıklar yaşanmasa, niçin yazı yazılsın.? 
      Ayrıca KİMSESİZ ÖLÜLER, KADAVRA için
      Çünkü Tıp talebelerinin kesip-biçmesi için, 

 satılıyormuş.! 

      ÖLÜ BULMAK da artık sorunlu ve pahalı bir iş olmuş... 
 

* DÜNYADAKİ YENİ TEHDİT –> YAŞLANMA
  Tarihteki en büyük YAŞ DEĞİŞİMİ yaşanıyor.! 

... Vatan G..27.02.2005. 

  B.Milletler raporuna göre, nüfus yaşlandıkça SİGORTA ve SAĞLIK  
  sistemleri çökeceği için, Batılı hükümetler panikteymiş... 
  Bu sebeple KÜRESEL YAŞLILIK, büyük sorunlar arasına girmiş... 
NOT ; Doğru ve gerçek, SAĞLIK SİSTEMİ
 

 de çöküyor.. 

----------*****---------- 
EMEKLİLİK
YAŞLILARIN YAŞAMASI İÇİN EN ÖNEMLİ SOSYAL BİR KONUDUR... 

, 

----------------------------------------------------- 
Kıyâmete yakın zamanlar acınacak olan insanlar ; Kıyâmetten önce 
25-30-yıl Emeklilik primi ödemiş

Aslında, 

 olup, Emekli ikramiyesini ve 
emekli aylıklarını alamadan Kıyâmeti görecek olanlardır... 

Kıyâmet kopmasa bile, emekli aylıklarını alamayacaklar

Gazeteci Metin TOKER’in yazısında şu bilgiler var ; 

. 
Çünkü ; 20.Mayıs.2000 tarihindeki, 

------------------------------------------------- 
AMERİKA->dünyanın en zengini – ÇİN->dünyanın en kalabalık ülkesi 
olabilir fark etmiyor.! Her ülkede artık 
Milli bütçeler için EN BÜYÜK SORUN olmaktadır. Bugün ÇİN’de, 

ÇALIŞANLARIN EMEKLİLİĞİ 

1-emekliye -> 4-işçi düşüyor ve yarın bu oran 1->1 olacaktır. 
AMERİKA’daki sosyal güvenlik veya sigorta sistemi 2037-yılında 
tamamen çökecektir... Bu durum AVRUPA’da da hayati önem taşıyor. 
TÜRKİYE
POLİTİKACILAR -> 

’de SORUMSUZ SENDİKACILARLA, DEMAGOG (Sadece LÂF üreten) 
MEZARDA EMEKLİLİK

Bu sebeple, çalışma süresi ve Emekli olma yaşı artırılıyor... 
.! durumunu tartışmaktadır.. 

NOT ; Kitabın 40’LI YILLAR adı ile özdeş bir rakam -> 2037
----------*****---------- 

.! 
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DİĞER ETKENLERDEN -> PETROL
 

 ; 

* TÜKENİŞİ yaklaşmış olup, Milli çöküşleri-iflâsları önlemek  
  için, Artık Dünyada SİLAHLI PETROL SAVAŞLARI başlamış... 
* TAŞIYICI GEMİLERİN BÜYÜK BOYLARDA OLUŞU ve BATIŞI ile, her  
  çeşit kirlenme ve tahribatlara ve felâketlere sebep oluyor.. 
* PETROL üreten ülkelerle, fakir ülkeler arasındaki farklar, 
  Sosyal yaşamlar arasındaki UÇURUM’a sebep oluyor... 
* PETROLÜN YAN ÜRÜNLERİNDEN oluşan çevre kirlenmeleri,  
  Katı ve Kimyasal kirlenmelere sebep oluyor... 
 

Petrol, Dünyadaki tabii kaynakların en önemlisidir... 
Her şeyin faydasının ve zararının olduğu gibi, 
Petrolün de, faydası ne kadar fazla olabiliyorsa,  
zararı da O’kadar fazla olabiliyor... 
Çünkü, HAM petrolün veya işlenmiş Petrol ürünlerinin de,  
doğal ortama çeşitli ve telâfisi imkânsız zararları olabiliyor. 
İşte bu zararlardan bazıları şunlar ; 
----------------------------------- 
* PETROL KUYULARININ YANMASI ;  
  IRAK’ın-> KUVEYT’i işgâli ile en büyük sorun yaşanmıştı. 
  Saddam’ın askerleri Kuveyt’ten çekilirken 600 kuyuyu yakmış  
  Ve bu kuyular aylarca söndürülemedi... 
* HAM PETROL TAŞIYAN GEMİLERİN BATMASI veya YANMASI veya  
* EKZOZ GAZLARININ HAVAYI KİRLETMESİ.. 
* DÜNYA, PLÂSTİK POŞETE SAVAŞ AÇTI
a.Yok olması 1.000 yıl süren Plâstik poşetlere karşı, 

... Vatan G...29.02.2008.. 

  önlem alan ülkelerin sayısı giderek artıyor... 
b.Dünyada dakikada 1-milyon adet üretildiği hesaplanmış.. 
c.Her yıl 100.000 KUŞ-BALİNA-KAPLUMBAĞA poşet yiyerek ölüyor.. 

----------*****---------- 
DİĞER ÖNEMLİ BOZULMALAR – SAPIKLIKLAR
Ve ne acıdır ki ; Her yıl DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLANIYOR.!  

. 

Acabâ, DOĞA’NIN – DÜNYA’NIN ÖLÜMÜNÜ MÜ KUTLUYORLAR.? 
Hangi başarıyı kutluyorlar belli değil... 
* Her yıl 1’milyon ton KÂĞIT telef oluyor... 
  Sanıyorum..! Mayıs/2005 de, VATAN GAZETESİ, 
  başarısını kutlama gününde, yemin ederim tarttım ve 
  O’günkü gazete, ekleriyle birlikte tam 1.006 Kg geldi..! 
  Bu savurganlık, her gazetede var ve çoğu israftır... 
  CARFOUR – İKEA v.s Dev ticaret şirketleri reklâm broşürlerini 
  Tomar-tomar apartman kapılarına bırakıyor, hepsi çöpe gidiyor. 
* SULARIN KİRLİ OLMASI ve bu sulardan başka bir içecek suyu  
  bulamayan insanlardan – her yıl 25.000 kişi ölüyormuş... 
  Biz bu rakamı az görüyoruz ve kirli sular sebebiyle Ölmeyip,  
  çeşitli hastalıklarla boğuşanlar da ÖLÜ SAYILMALIDIR... 
* ALTIN
  DOĞA denen -> DÜNYA’nın ÖLÜMÜNE -> BİLE-BİLE GÖZ YUMULUYOR.. 

 ve sair GEREKSİZ MADENLERİ KAZANABİLMEK İÇİN ÜLKELER,  

* Güney ABD’de tarihindeki İNKA’lar -> ALTIN sayesinde
  Zengin olmuş ve ÇOK TANRILI DİN sebebiyle helâk edilmişler.. 

 çok 

----------*****----------   
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DİĞER ÖNEMLİ BOZULMALARDAN 
NESİL’lerin YOK OLUŞA DAİR HABERLER
 

 ; 
* TEHLİKELİ DÜNYA TEHLİKEDE
  Dünyadaki VAHŞİ hayvanların, her çeşit kirlenmeler ve  

.! Başlıklı - Ateş G...27.09.1996. 

  avlanmalar sebebi ile tükenmek üzere olduğu - belirtilerek, 
  resimlerle örnekler verilmiş... 
 

* DEVLERİN DRAMI
  AFRİKA -> ZİMBABWE’de kuraklık sebebiyle hayat kalmamış.. 

.! Başlıklı yazıda, Hürriyet G. 13.01.1993. 

  Ağaçlıklar ve susuz kalmış göletler sebebiyle, 
  bir zamanlar MİLLİ PARK olan yerler şimdi -> FİL LEŞLERİ
  toplu mezarlığa dönüşmüş.. Annesinden uzak kalan yavrular ve  

 ile 

  Ölü Filleri gören bütün filler bunalıma girerek,  
  yeri-göğü inletecek şekilde bağırarak göz yaşı döküyormuş.! 
  Sağlam kalan Filler ise bayıltılarak kamyonlara yükleniyor ve 
  bir başka yerde korumaya alınıyor fakat çoğu ayılmıyormuş.! 
 

* BU DA “FİL KAİDE
a.HİNDİSTAN da köy basan Filler, son 5-yılda 239-kişiyi öldürdü. 

”.! Vatan G...03.12.2006. tarihli haberde, 

b.İNSANOĞĞLU 27-yılda 1-milyon FİL katletti ve 
  Dünyada sadece 300.000-FİL kaldı... 
 

* EYVAH.! ARI’lar GİZEMLİ BİR ŞEKİLDE ORTADAN KAYBOLUYOR
  Başlıklı 07.04.2007 tarihlerdeki yazılarda, 

.. 

  Albert Einstein uyarmış ve demiş ki :  
 “BAL ARILARI YOK OLDUKTAN 4-YIL SONRA İNSANLIK BİTER
  Çünkü Arılar, 130.000 bitkinin üremesini sağlıyormuş... 

.” 

a.HIRVATİSTAN’da 5-milyon ARI
b.ABD-de kolonilerin %80-i kadar 600.000 Kovan âniden boşalmış,  

, 48-saat içinde öldü, 

c.TÜRKİYE’de Arı nüfusu %30 oranda azaldı... 
d.YUNANİSTAN, Almanya, İspanya, Portekiz, Kanada, Avustralya  
  gibi ülkelerde de, bu durumun söz konusu olduğu bildirilmiş...  
* ARILAR YİNE FİRARDA -> ELMA YEMEYİ BİLE UNUTABİLİRİZ.!Vatan G. 
  87-temel ürün ARI’lar sayesinde üretiliyor. İngilterede PANİK. 
* ASİT YAĞMURU ÖLDÜRÜYOR
  Bursa-Konferansında, bir Profesör :  

.! Başlıklı yazıda, 

  HAVA KİRLİLİĞİNİN sebep olduğu ASİT YAĞMURLARININ,  
  dünya ormanlarını hastalandırdığı ve 
  İle ormanların yok olduğuna, Almanya-dan ve Murgul bakır  

TOPLU AĞAÇ ÖLÜMLERİ 

  İşletmelerinin zararlarından örneklerle - bilgi vermiş... 
 

* SÜS KÖPEKLERİ KAPIŞ-KAPIŞ
  İstanbul MIRIR çarşısı yanındaki çiçek pazarında,  

.! Başlıklı yazıda, 

  tanesi 1-2 milyon TL. olan her cins süs köpeklerinin, 
  kapış-kapış satıldığı bildirilmiş...  Bu köpekler,  
  ROMANYA-RUSYA BULGARİSTAN-POLONYA gibi devletlerden ithâlmiş.. 
NOT; ÂHİR zamanda evlerde köpek beslenecek rivâyeti gerçekleşti. 
* KÖPEKLER -> YEŞERDİ
  Kimyasal ATIKLAR, İKLİM değişikliği sebepleriyle, RUSYA’nın 

.! Sabah G. 17.12.2009 haberi. 

  Yekaterinburg kentindeki sokak KÖPEKLERİ renk değiştirmiş.! 
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* 1211 KUŞ TÜRÜ HER AN YOK OLABİLİR
  Uluslar arası bir kuruluşun verdiği bilgiye göre ; 

.. Başlıklı yazıda, 

 “DÜNYA KUŞLARININ DURUMU – 2004” Raporuna göre, 
  Tüm Dünyadaki kuş türlerinin 1/8 kadar olan 1211 adet kuş türü 
  YOK OLMA tehlikesiyle karşı-karşıya imiş... Bu hesaba göre 
  Dünyada ; 1211 x 8 = 9.688 -> yaklaşık 10.000 kuş türü varmış. 
 
* ADANA’da TİLKİ KATLİAMI
  POLİS’in bir eve yaptığı baskında 497 adet TİLKİ KÜRKÜ bulmuş. 

.. Başlıklı yazıda, 

  Bu kürklerin bir haftalık olduğu anlaşılmış ve müsadere olmuş. 
 
* BALİNALARA NE OLUYOR
  Meksika, Baja-California yarımadası kıyılarında, 

.?  Başlıklı yazıda, 

  50-adet ölü Balina bulununca, çevreciler ayağa kalkmış... 
  RİO’da BALİNA SEFERBERLİĞİ
  Brezilya Sahilinde 10-metre boyunda bir Balina intihar etmiş.. 

.! Başlıklı yazıda, 

  JAPONYA, Hasaki kenti sahilinde intihar eden 85-Balina-dan 
  ancak 32-adedi denize geri döndürülmüş ve diğerleri ölmüş.. 
  BALİNA MEZARLIĞI
  Avustralya Tasmanya sahilinde intihar eden 110-Balina ve 

... Başlıklı yazıda, 

  10-Yunus ölü bulunmuş ve bu durumlar artık YAYGINLAŞMIŞ.! ve 
  KARAYİP-lerde karaya vuran 36 Balina da kurtarılamamış... 
 
* OKYANUS’tan 30-BALIK TÜRÜ AKDENİZ’e GELDİ
  Küresel ısınma sebebiyle, HİNT Okyanusunda yaşayan bazı balık  

.. Başlıklı yazıda, 

  türlerinin KIZIL deniz-SÜVEYŞ kanalı yoluyla Akdeniz-e geldiği 
  ve sofralarımızı süslediği – bildirilmiş... 
NOT ; KIYÂMET Alâmetlerinden birisi-> İnsanların göç etmesidir.. 
      İnsanlarla birlikte, Hayvanlar ve Balıklar da göç ediyor.! 
 
* HIZLA YOK OLUYORLAR, AMA KİMİN UMURUNDA
  KARAKULAK denen 

.! Başlıklı yazıda, 
VAŞAK

  edilerek – Türkiye’de yaklaşık 10.000 bitki ve Hayvan türünün 
 neslinin de tükenmekte olduğuna işâret 

  bulunduğu ve bunların insan faaliyetleri ile, 
  yok olma yolunda olduğu – belirtilmiş... 
 
* BAKANLIK -> BOZ AYI PEŞİNDE
  Koruma altındaki Ayıların da öldürüldüğüne işâret edilerek, 

.! Başlıklı yazıda, 

  Bakanlığın bazı Ayıların öldürülmesine izin verdiği açıklanmış 
 
* HOROZ DÖVÜŞÜ MODASI
  Filipinler’de moda olan bu vahşet, Zenginlerle - Fakirleri  

.! Başlıklı yazıda, 

  biraraya getirebilen tek sosyal etkinlikmiş.! 
 
* ELLERİNİZ KIRILSIN
  AV YASAĞI olmasına rağmen BODRUM-TUZLA’daki mola alanına inen 

.! Başlıklı yazıda, 

  Göçmen kuşlardan 3-FLÂMİNGO -> avcılar tarafından vurulmuş... 
 
* BARBARLAR
  Kanada’da FOK balıklarının avlanma vahşiliği anlatılmış. 

.! Başlıklı yazıda, Vatan G...31.03.2005. 
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HAYVAN NESLİNİN
DİĞER YANLIŞLIKLARDAN, DERLENEN OLAYLAR ; 

 TÜKENMESİNE SEBEP OLAN ve 

--------------------------------------- 
* KUZEY AMERİKADA yaşayan SİYAH AYILAR
  SAFRA KESELERİ, çok değerliymiş ve 

’ın, 

  AYAKLARININ ÇORBASI da, çok lezzetliymiş.! 
  Bu sebeplerle, bu hayvanların nesli tükenmek üzereymiş... 
* FİLLERİN DİŞLERİ de, çok değerliymiş ve 
  bu sebeple, Filler kaçakçılar tarafında tüketiliyormuş...  
* ASLANLAR, KAPLANLAR, da nesli tükenen hayvanlara dahildir ve 
  bütün dünya üzerindeki her yerde yok olmaktadırlar... 
* TASMANYA kıyılarında 1-yıl içinde 547 BALİNA kıyıya vurdu-öldü. 
NOT; TV-1 haberi 27.11.1992 ve bu olaydan sonra BALİNALAR ile 
     YUNUS balıklarının da sık-sık İNTİHAR ETMELERİ çoğalmıştır. 
* 0KYANUSLAR ÜZERİNDE,  
  KATI ATIKLARDAN -> Çok büyük çaplı ÇÖP YIĞINLARI oluşmuş... 
* ÇİN, Dünya üzerinde en büyük KARBON DİOKSİT
 

 ÜRETEN BİR BACA... 

İŞTE BÜTÜN BUNLAR, DÜNYA İÇİN -> BİRER HASTALIKTIR ve 
Hz.MEVLÂNA,r.a. : 
-------------- 
“Her hastalık ölümün bir parçasıdır. İnsanın yaşı ilerledikçe 
hastalıkları artar ve sonunda da ÖLÜM VÂKİ OLUR” buyurduğu gibi, 
DÜNYANIN ÖLÜMÜ

Kıyâmet olayının asıl sebebi, muhakkak ki İNSAN’dır.. 

 de, Dünyanın kendine uygun doğal hastalıklarının 
çoğalması neticesinde Kıyâmetin kopması ile olacaktır ve 

Yüce âyetlerde KÖTÜ İNSAN
 

, şu şekilde belirtilmiş.. 

Bismillâhirrahmânirrahîm.   
 
8/22.: ALLAH KATINDA – YER’YÜZÜNDEKİ CANLILARIN EN KÖTÜSÜ
       GERÇEKLERİ AKIL EDEMEYEN SAĞIR ve DİLSİZLER’dir. 

 ; 

54/5.: Bu haberlerin her birinde YÜKSEK HİKMET VAR’dır. 
       Fakat – UYARMALAR FAYDA VERMİYOR
 

.. 

Âhir zamanda KÖTÜ İNSANLARIN ÇOĞALMASIYLA oluşan, 
İlâhi gazap ve azap sebepleri ise, 
* KIYÂMET’in Diğer alâmetleridir : 
  ------------------------------ 
- HALK
- NAMAZ kılan ve ZEKÂT veren azalır, 

 arasında-> AHLÂKSIZLIK yayılır, EMÂNET'e->İHÂNET artar, 

- FESAT, FİTNE çoğalır ve ÇOĞUNLUK -> dünyalık peşine düşer, 
- ERKEKLER -> Kadınların emrine girer, 
- ÇOCUKLAR -> Ana-Babalarına isyân eder, 
- CÂMİ'lerde - dünyâ işleri konuşulur, 
- ESKİLERE -> HAKARET edilir - Dostlar birbirine İHÂNET eder, 
- BU HALLER-> HADDİ AŞINCA ; 
- KIZIL bir yel eser -> Zelzeleler
                     -> Ay  ve Güneş, sık-sık tutulur, 

 çoğalır. 

                     -> DİN ve KUR’AN-a hürmet kalmaz, 
  Bundan sonra da ALÂMETLER-> birbirini kovalar – buyurulmuş. 



* KIYÂMET ile ilgili İLMİ Belgeler * 

* KİTAP haline getirilebilir – SATILAMAZ * 
 

169 

* EMÂNETE HİYÂNET
  6-KARETTA’mız DAHA ÖLDÜ. Akdeniz Sahillerinde koruma altında 

.! Başlıklı yazıda, Milliyet G. 21.06.2001. 

  bulunan Deniz Kaplumbağalarından 6-sının Mersin sahillerinde 
  ölü olarak bulunduğu – bildirilmiş... 
 

* İNSAN MI DAHA VAHŞİ, HAYVAN MI
  Adına 

.? Başlıklı yazıda, 15.04.1990. 
FESTİVÂL

a.İSPANYOL insanının sadece BOĞA katletmediği, ayrıca ; 
 diyorlar ve biçare hayvanları katlediyorlar. 

b.CACERAS bölgesinde, ipe asılan canlı HOROZ’ların, Ata binmiş  
  insanlar tarafından SOPA vurularak öldürülmesini resmetmiş ve 
  havada kanlı tüyleri uçuşurken, bu sapık insanlar bu suretle  
  GÜNAHLARININ yok olacağına inanıyorlarmış.! Ancak, bu suretle  
  Günahlarının çoğaldığı da muhakkaktır, bunu anlayamıyorlarmış. 
c.ESTRAMADURA bölgesinde ise TAVUKLAR
  şekilde toprağa gömülüyorlar ve 20-metre uzaktan – TAŞ başına  

, başı dışarıda kalacak 

  20-PESO para ödeyerek bu tavuklar taşlanarak öldürülüyor
  18-yaşını bitiren erkekler, ERKEKLİKLERİNİ bu şekilde ispat 

 ve 

  ediyorlarmış.! Bu işin ÂDİ bir kalleşlik olduğu apaçıktır.. 
d.BASK bölgesi limanlarındaki toplu eğlencede de ; Bir ipe, 
  ayaklarından asılan -> canlı bir KAZ
  geçen insanlar tarafından BAŞI KOPARILARAK öldürülüyor ve 

, altından kayıklarla  

  başaranlar -> seyirciler tarafından saygı görüyormuş.! 
NOT ; Bu hususlara ait bilgiler, resimlerle belgelenmiş... 
      Putperest zalimlerin vahşiliği Şeytana uymalarındandır. 
 

* BU VAHŞETİN ADRESİ İSTANBUL’da BİR EV
  İstanbul’un göbeğinde 

.! Başlıklı yazıda, 
PİTBUL KÖPEKLERİNİN DÖVÜŞTÜRÜLMESİ

  ESRAR içen, BAHİS oynayan izleyicilerin de giderek çoğaldığı,  
 ve 

  ve bu kanlı vahşetten zevk almaları – belgelenmiş... 
 

* YUNUS KATLİAMI
  İNSANOĞLUNUN mavi sulardaki dostu olan YUNUS balıklarının, 

.! Başlıklı yazıda, Posta G...21.07.2000. 

  JAPON balıkçılar tarafından cânice öldürüldükleri belgelenmiş. 
 

* BALIKÇILIK MESLEĞİ KRİZDE
  Deniz kirliliği ve hatalı - aşırı avlanma sebepleriyle, 

.! Başlıklı yazıda, 

  Balıkçılığın zor duruma girdiği açıklanmış ve 
  DENİZLER KURUYOR MU.? Sorusu sorulmuş...   
 

* 2050’ye KADAR 1-MİLYON CANLI TÜRÜ YOK OLABİLİR
  Başlıklı yazıda ; KÜRESEL ISINMA sebebiyle, 

... Eylül-2005  

a.20.yüzyılda deniz seviyesinin 10-20 cm yükseldiği ve  
  2050 yılında bu yükselmenin 50-cm olacağı ve 
  dünya üzerindeki birçok ülkenin sulara gömüleceği, 
b.2050’ye kadar canlıların %37’si -> 1-milyon tür yok olacakmış. 
 

* SULAR HIZLA YÜKSELİYOR ve TUVALU
  9-Mercan üzerinde kurulu PASİFİK ülkesi sulara gömülüyor.!  

 BATIYOR.! Sabah 12.12.2009. 

NOT ; Sırada, HOLLANDA + VENEDİK gibi ülkeler var... 
 

İşte bu sebeplerden dolayı - artık her şey, 
HIZLI BİR İVME = GEOMETRİK DİZİ
GERİ DÖNÜLMESİ OLMAYAN YOLA GİRİLMİŞTİR ARTIK ve -> 

 şeklinde katlanarak bozuluyor.. 
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GERİ DÖNÜLMESİ OLMAYAN YOLDA NELER SÖYLENMİŞ.? 
En son - GAZETE HABERLERİ
 

 ; 

• İSVEÇ – STOKHOLM - 1972-deki toplantıda, 
• 5.Haziran tarihi ÇEVRE GÜNÜ

 
 ilân edilmiş... 

* SİYASİ KİRLENME, GEZEGENİMİZİ TEHDİT EDER HÂLE GELDİ
  Yeşiller Partisi Gnl.Bşk.Prof.Celâl ERTUĞ Hürriyet 22.04.1990 

 – dedi.. 

  Pazar Sohbetlerinde – Emin ÇÖLAŞAN’ın röportajı... 
 

* AÇLIK SAVAŞLARI BAŞLADI
a.DÜNYA GIDA fiyatlarındaki hızlı artış fakir ülkeleri etkiledi 

. – Milliyet G. 14.04.2008... 

  ve Onlarca ülkenin halkı sokağa döküldü... 
b.İMF başkanı, bu artışın kaygı verici olduğunu söyledi... 
c.HAİTİ adalarında yağmalamalar başladı, iç kargaşa önlenemiyor. 
NOT ; 6.7.1990 TV-1 haberi ; Fr.Kaptan KUSTO
      HAİTİ adalarındaki nüfus patlaması, insanların ORMANLARI 

’nun belgeselinde, 

      Keserek odun kömürü yapmaları neticesinde, çıplak kalan  
      toprakların erozyon sebebiyle denizdeki hayatı yakında 
      yok edeceği ve AÇLIK belâsı başlayacağı – bildirilmişti
d.DÜNYA için, YENİ KÜRESEL TEHDİT olarak yorumlandı... 

. 

e.DİĞER fakir ülkelere yayılmaması için tedbir düşünülüyormuş. 
 

* 80-MİLYON AÇ İNSANIN UMUDU -> AMERİKA’nın ÇÖP KUTUSUNDA
  Vatan G.. 19.Mayıs.2008 haberinde ; 

.! 

a.ABD-de bir aile, bir ayda ortalama 55-kg gıdayı ÇÖPE atıyor. 
b.Dünyada 854-milyon insan AÇLIKLA savaşırken, 
  ABD-de yılda 30-milyon ton gıda -> ÇÖPE atılıyor
  Bu miktarlarla 80-milyon insanı doyurmak mümkündür... 

.  

c.Dünyada, her gün 25-bin kişi AÇLIKTAN ölüyor.!?  
NOT ; GELİŞMİŞ DİĞER ÜLKELERDE de BU SAVURGANLIK SÖZ KONUSUDUR. 
 

* ÖĞRENCİLERİN %10-u UYUŞTURUCU KULLANIYOR
a.ÜRPERTEN RAPOR – başlığı altında trajik bilgiler verilmiş... 

. Hürriyet 14.01.2008 

b.ÜRKÜTEN TABLO  - başlığı altında da, 
  Talebelerde bağımlılık yaşının 12-ye düştüğü ve 
  Her 10 okulun 5’inde zararlı madde alım-satımı yapılıyormuş.. 
 

* AVRUPA, EKONOMİK KRİZİN EŞİĞİNDE
  GÜNEY İTALYA-da hüküm süren Ekonomik krizin, işsizliğe ve  

.! Başlıklı yazıda, 

  işsizliğin de SUÇ ORANINDA patlamaya sebep olduğunu belirterek  
  bu krizin, İNGİLTERE-de Tehatcher hükümetini arattığı ve  
  FRANSA-da da Mitterand-a tepkileri artırdığı – bildirilmiş ve 
  İleride, bir çok Avrupa ülkesinde ÇÖKÜŞLER
 

 olacağı belirtilmiş. 

* 3-MİLYAR İNSANIN YAŞAMI TEHLİKEDE
a.Tarihli haberde İNGİLİZ İKLİMBİLİMCİLERİN : 

.     Vatan G. 23.04.2006 
KÜRESEL ISINMA

  sebebiyle sıcaklıklar 3-derece daha artarsa KURAKLIK ve DOĞAL  
  

  FELÂKETLERİN Bütün dünyayı etkisi altına alacağını açıklamış.. 
b.DÜNYA ÇÖLE DÖNÜYOR
  sazlıkları sulak alan koruma sahasının, susuz-kuru fotoğrafı  

. Başlıklı yazıya da ; KONYA-EREĞLİ  

  konmuş ve Dünyanın 1/3 olarak çöle döneceğine işâret edilmiş.. 
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* TÜRKİYE ÇÖL OLMASIN
  Sn.Hayrettin KARACA şu ağır sözlerle insanları uyardı : 

... Vatan G. 08.10.2006 tarihli haberde, 

 “TOPRAĞA SAHİP ÇIKMAZSAK eğer BAŞKASININ KUCAĞINA OTURACAĞIZ.”  
 

* GÖLLERİN ve SULAK ALANLARIN KURAKLIK SEBEBİYLE YOK OLMASI
  BÜTÜN DÜNYA ÜLKELERİNDE GÖRÜLMEKTEDİR... 

, 

  Bu hususa ait birkaç haber aşağıdadır ; 
a.MANYAS KUŞ CENNETİNE VEDÂ
 “MEMLEKET ELDEN GİDİYOR.!” Derken kimileri de : 

.! Başlıklı haberde insanlardan kimi : 

 “ÜLKEYİ ŞAHA KALDIRDIK..!” diye masallarla uyutuyor... 
b.KUŞ CENNETİNDE, kuş da yok su da yok... resimlerle belgelenmiş. 
c.TUZ GÖLÜ’nün uydudan çekilen resimlerinin altına : 
 “Tuz gölü 18-yılda yarıdan fazla küçüldü.” Denmiş... 
d.BEYŞEHİR GÖLÜ’nün de durumunun çok ağırlaştığı ve 
  Çok kirlenen Gölden 500 kamyon atık madde çıkarılacağı ve 
  su seviyesinde de büyük düşüş olduğu tespit edilmiş... 
e.AVUSTRALYA
  de kuruduğu ve bu sebeple sporcular salonlarda çalışıyormuş.. 

'da su sporları olimpiyatı yapılan WENDOURE GÖLÜ-nün  

f.SICAKLIĞIN-> Kuraklığı, Kuraklığın da-> BULAŞICI HASTALIKLARLA 
  AÇLIK ve KİTLESEL GÖÇLERE sebep olacağına işaret ediliyor... 
 

* BU BÂKİR KOYLARA KIYMAYIN
a.MUĞLA şehrine bağlı olan betonlaşmamış koylara dokunulmaması  

.! Vatan G.21.03.2006 tarihli haberde, 

  gerektiği, turizm yetkililerince – ikaz edilmiş... 
b.ANTALYA-DEMRE-ÇAYAĞZI sahili Plâjlarını acayip yosunlar sarmış 
  ve Belediye yosunları temizlediği halde, yenileri türüyormuş.. 
c.ANTALYA DEFTERDARI : “Turistik Yatırımı engelleyen ormanların  
  kesilmesine yeşil-ışık yakmış.!”  
NOT ; YEŞİL kimin umurunda. Her güzelliği zamanla mahvedecekler. 
 

* Milliyet G.24.8.2009 – ÇÖZÜM başlığı altında ; 
- FAKİRLER’in nüfusu artıyor – çünkü fakirler çok ürüyor.. 
- FRANSIZ-İNGİLİZ kültürleri 25-yılda yok olacak, göçmenlerle.. 
- ÜLKELERDE EĞİTİM’li insan sayısı da giderek azalıyor.. 
- MÜSLÜMAN sayısı da giderek artıyor.. BU SEBEP’lerle
- 

, 
HASTALIK İCÂDI ile -> KİTLESEL YOK ETME

- GELİŞMEMİŞ ÜLKELER -> BİRBİRİ ile SAVAŞTIRILABİLİR....! 
 olasılığı var.! 

- GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER de -> BÖLÜNÜP PARÇALANABİLİR..! 
 

BÜTÜN BU KÖTÜ GİDİŞATA RAĞMEN, 
DÜNYADAKİ YAŞAM SÜRECİNİ İYİLEŞTİRİLMESİ ve UZATILMASI, 
HAKKINDA, İLİM - BİLİM TEŞKİLÂTLARININ HABERLERİ ŞÖYLE ; 
------------------------------------------------------ 
* DOĞANIN KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLADI
  TÜRKİYE’de, nesli tükenmekte olan hayvanları ve 266 önemli 

... Milliyet G. 19.02.2004. 

  DOĞAL alanı korumak için büyük bir kampanya başlatıldı... 
  Denmiş, ancak bu alanların %80-i korunamıyormuş... 
 
NOT, DÖKME SUYLA -> DEĞİRMEN DÖNMEZ
     Ancak, burası Türkiye.! Bizde bir fabrika kurulur ve 

 – derler.! 

     fabrikanın korunması-yenilenmesi için gereken yapılmaz. 
     SÖZ’le gerekenler söylenir, fakat GEREKEN İHMÂL EDİLİR.. 
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SON HABER’ler ; 
---------------------------- 
* DÜNYA -> 6.9-Milyar nüfusu aştı.! . . . .. SABAH – 20.11.2010 
* DÜNYA için alârm ÇANI.! MERCAN ÖLÜMLERİ. . SABAH – 03.10.2010 
 
* İSTANBUL DEPREMİ-> 9.Mart.2017 Saat; 8.15. SABAH – 12.04.2011 
  3-Araştırmacının FAY hatları incelemesinden çıkan sonuç.! 
  NOT ; DİNİ belgelere göre İSTANBUL DEPREMİ-> KIYÂMET’te
* İSTANBUL DEPREMİ-> 2030-> 2040 Yılları arasında.! 

.! 

  Zonguldak ÜN.Doç.Dr.H.KUTOĞLU’nun hasabı.. SABAH – 11.11.2010 
 
* BUZUL’lar ERİYOR -> DÜNYA suların altında kalacak.! 
  KAHİRE – ŞANGHAY tehdit altında. . . . . . SABAH – 21.11.2010 

 
* İSTANBUL Boğazında BALIK 150’den -> 5’Çeşide düştü.. 

                                           SABAH – Ekim.2010 
* KÜRESEL ısınma, PENGUEN Nüfusunu %50 azalttı.. 
 
* NİSAN Yağmurları SEL oldu.! . . . . . . .  SABAH – 12.04.2011 
* KUZEY KUTBU -> 2016’da eriyecek 
 
* SÜPER MİKROP alârmı.! . . . . . . . . . . HÜRRİYET – 8.4.2011 
 
* Lâboratuar’da SPERM ÜRETİLDİ.! . . . . .   SABAH – 29.03.2011 
  
* DÜNYA’nın SONU MU GELİYOR.? JAPONYA 8.9 ile sarsıldı.! 
  MAYA’ların 2012 KIYÂMET’ini hatırlattı. .  SABAH – 13.03.2011 
 
* MÜLTECİ’lerin cesetlerini BALIK’lar yiyor. SABAH – 23.02.2011 
 
* Bir FRANSIZ dağında KIYÂMETİ bekleyenler.! 
  BUGARACH DAĞI, 21.Aralık.2012 de, 
  ölmek istemeyenlerin sığınağı oldu.. 
 
* UZAY’ın ÇÖPÜ-> Balık AĞI ile temizlenecek.. SABAH – 2.02.2011 
 
* ZEUS’un oğlunu kaçıracaklardı.!. . . . . . SABAH – 20.01.2011 
  DENİZLİ’den DİOSKUR’un 2100-Yıllık baha biçilmez heykeli, 
  İngiltereye kaçırılmak özereyken ele geçirildi.. 
 
* Toplu HAYVAN ÖLÜMLERİ, Dünyaya yayıldı.!   SABAH – 06.01.2011  
 
* KUŞ ÖLÜMLERİ -> ABD’nin birçok eyaletinde görülen bu olay 
  İSVEÇ’ten sonra İTALYA’ya da sıçradı. 
  HER 3-GÜN’de bir -> TOPLU KUŞ ÖLÜMLERİ oluyor...... Sabah G.. 
  Bir gecede ÖLEN binlerce HUŞ, şaşkınlık yarattı.!  03.01.2011 
 
* DÜNYAYI YOK EDEBİLECEK -> 10-Büyük felâket.! 

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