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ÖLDÜRÜLMEYEN ADAM DECCALX!

Efendim,dünyada öldürülmeyen bir adam varmış,anlatırmısın bana.

Bak kardeşim,her fani ölür ancak dediğin bu adam farklı bir adam olduğundan aslında o bir değil
bir çok adamdır…

 Bu adam menfiliklerin başıdır.Aslında şeytanla beraber başlar.

 Nitekim Bakara suresinde de anlatıldığı üzere;Allah Meleklere Hz.Âdeme secde yani saygı
göstermelerini emretmiş ancak şeytan diretmişti.[1]

Ve insanları saptırmak için kıyamete kadar Allah’tan süre istemiş ve kendisine imtihan gereği
olarak bu süre verilmiştir.[2]

 Bunun Allah’a bakan yönü şudur;

 Caferi Sadık derki:"Allah bazen dilediği halde emretmiş, bazende emrettiği halde dilememiştir.
İblis'e, Adem'e secde etmesini emrettiği halde, secdenin yapılmasını irade etmemişti. Eğer
İblis'in secde etmesini isteseydi, İblis secde ederdi. Adem'in malum ağaçtan yemesini
yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi. Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi
Adem yemeyecekti."

Tıpkı Mevlâna’nın benzetmesinde olduğu gibi:"Gülün annesi ,dikendir."

 Bediüzzamanın deyimiyle:”İnsan zulmeder,kader adalet eder.”

 Burada insanların ve anlatacağım gibi,kötülükleri temsil edenlerin kötülüklerinin altında bir nevi
kaderin adaleti tecelli etmektedir.

 Bak,hayret edeceksin!

Anlatıldığı üzere her şeyi bilen Allah, Azraile görevini yaparken çekinip yapmayı düşünmediği bir
iş olup olmadığını sorar.Azrailde batan bir geminin içerisinde hamile olup suya düşen bir kadının
ruhunu almayıp,mını mını bir yavrusu dünyaya geleceğini düşünerek kadını zaten ölecek olup
kendi haline terk ettiğini söyler.

O kadının durumunun ne olduğunu sorduğunda ise,bilmediğini,herhalde boğulup ölmüş
olacağını söyler.

Allah ise cevabında;O kadının bir tahta parçasına tutunup kurtulduğunu ve ondan doğan o mini
mini dediği çocuğunda Nemrut olduğunu söyler.
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Kader yönüyle İbrahim Peygamberin gelmesini murad eden Allah,onun gelmesine sebeb teşkil
edecek olan menfi bir kişinin gelmesine de kader yönüyle müsaade etmektedir.

 Ve hayat mücadelesi bu iki zıt kuptun mevcudiyeti sebebiyledir ki,sürmektedir.Aksi takdirde
imtihanın bir anlamı kalmamış olacaktır.

 Peygamber Efendimizin ümmetini en çok sakındırdığı şeylerden ve kıyamette gelecek olan en
dehşetli bir şahıs,cemaat,ideoloji gibi zamanın tefsir etmesiyle daha netleşecek olan Deccalla
korkutmuş,onun dehşetli fitnesinden sakınma yollarını göstermiştir.Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim
ve kendisinin sünnetine sarılmayı tavsiye etmiştir.

 “Bu ümmetin başı ne ile ıslah oldu ise, sonu da ancak onunla düzelir.”[3] 

 -Gazalî'nin deyişiyle bu durum, "Kur'ân kıyısız bir umman"[4]

-İbn Mesûd'un, "Öncekilerin ve sonrakilerin ilmini arzulayan Kur'ân'ı deşelesin"

 Kıyametin on tane büyük,yüzlerce de küçük belirtilerinin olup,bu büyük belirtilerin önemli bir
kısmı da Deccal ile irtibatlı olarak zikredilmiştir.

 Mesela Deccal zamanında fitneler olacak,Ye’cüc-Me’cüc yani anarşistler bunun başını
çekecek..bunun karşısında Mehdi olacak..onun menfiliklerini İsa peygamberle el ele vererek
ancak ortadan kaldırabilecekler..Allah Allah diyen kalmayacak yani ya Allah diyen yerler
kapatılacak veya kıyamete yakın mü’minlerin ruhları önceden alınıp,artık dünyanın devamını
sağlayacak iman ve ibadet gibi maksadlar olmadığından Allah bu dünya imtihanını
bitirecek,okulu kapatacaktır.

 Nasılki dünyaya geliş yasak ağaca yaklaşıp günah sebebiyle ise,kapanışta sevab işleyenlerin
bulunmayıp,günah işleyenlerin geride kalmasıyla kapanışa sebeb olacaktır.

 Bu Deccal konusunu peyder-pey ifade edeceğim…

 Deccalx..bilinmeyen deccal..aslında buna bilinen deccallar da diyebiliriz. Ancak biz burada
tayinini yapmayıp,akla kapı açacağız,ihtiyarın elden alınıp zorlanmasını imtihan gereği olarak
ifşa etmeyeceğiz.           

*Hz.Nuh peygamber bile kendi zamanında,kendi ümmetini bu deccal fitnesinden sakındırmıştır.

Sahabeler korkudan,o zamana yetiştiklerinde ne yapacaklarını sorduklarında
Peygamberimiz;Allah’ın kitabı Kur’an ve kendisinin sünnetine sarılmayı tavsiye etmiştir.

 Hadislerde Deccal ile ilgili çok beyanlar gelmiştir.Biz bunlara bazı notlarla değineceğiz.

 Daha önceki yazılarımızda buna değinmiştik.

 -Deccalın önemli bir kuvveti yahudidir.Onlar ona destek olup,deccalı beslerler.Fitnenin başında
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bunlar bulunduğundan sonunda cezasını da bunlar çeker.

Nitekim hadisde,Yahudilerin öldürüleceği,öyle ki bir ağacın arkasına da saklansalar o ağaç
Allahın izniyle dile gelerek;Ey Müslüman gel,arkamda bir Yahudi var diye onun cezalandırılması
için ifşa edecektir..yalnız bir ağaç söylemeyecektir…

Gelişen olaylarda görmekteyiz ki;Yahudiler İsrailde bu bodur ağaçtan çokça dikmekteler.

Bir diğer manevi yorum ise;tüm dünya israilin ve yaptıklarının karşısında olurken,bir himayeci
devlet olan Abd,koruyucu melek gibi onu korumaya çalışmaktadır.

Fir’avun,Nemrut gibi her bir insan deccal olarak isimlendirilse de ancak asıl deccal âhirzamanda
gelecek olan şahıs veya o şahsın temsil ettiği ideolojidir.

 İnsanlık alemini tehdit eden deccal olurken,islâm alemini tehdit eden şahıs ve ideolojisine ise
Süfyan denilmektedir.

 Bunu genişçe izah ve yorumu Bediüzzamanın Şualar adlı kitabının 5.Şua’da izahı vardır.

 En dehşetlisi de İslam deccalı veya diğer adıyla süfyandır.Zira o münafıkane bir şekilde hareket
edeceğinden,rejimi daha uzun ömürlü olacaktır.

 Bir insan deccal da dahil bir mikroba bile mağlub olabilirken,insanlar tarafından öldürülmesi
adeta imkansız olacaktır.

 Nitekim bir gün peygamber Efendimiz Hz.Ömerle yürürken,Yahudi çocuklarının içerisinde bir
çocuğu göstererek;işte ahirzamanda gelecek olan çocuğun sureti der.

 Hz.Ömer onu vurmak için izin ister.Peygamber Efendimiz ise;eğer o ise onun suretiyle bu
öldürülmez,o değilse zaten öldürülmez,diyerek izin vermez.

 Peygamberlerin gösterdikleri harikulade işlere mu’cize,Allahın veli kullarının gösterdiklerine
keramet,deccal ve amsalinin gösterdikleri harikulade işlere ise istidrac denir.Yani yaptığı bu
olağan üstü işlerle gurura kapılıp alçalışı daha da hızlanmış olur.Böylece düşüşte bir derece
almış olur.

*********************

Bak sana bir olay anlatayım.

Allahın sevdiği halis bir insan..komutanlık derecesine gelmiş..buda deccalın ve süfyanın
kötülüklerini bilip tanıdığından ve ona olan nefretinden dolayı onu öldürmek ister.Böylece
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insanlara vereceği zararlardan onları kurtarmak ister

Bir gün yolu Bekirin memleketine düşer.Bir gün kendisine bir şahıs getirirler.Manevi
derecesinden ve mesleğinin tecrübesinden bu şahıs anlatılanlara tıpa tıp uymaktadır.

Ancak getirilen şahıs sanki içki küpüdür..içe içe patlayacak hale gelmiş ve uyumuştur.

Bu halis insan,tam zamanıdır-der,belinden çıkardığı ve devamlı bakımını yaptığı askerlik silahını
bu şahsın alnına dayar ve vurmaya tam karar verir. Kimsede yoktur..sadece kendisi ve o.

Ancak silahı bir türlü ateş almaz.Tekrar silahını kontrol edip alnına dayayarak yine dener,ancak
silah yine ateş almaz.

Bunu üç kere denemiş ve üçünde de bir sonuç alamamıştır.

 Vardır bir hikmet diyerek vazgeçer.

 Hz.Ömerinkine ne kadar da benziyor,değil mi?

***************

 Deccalx,rakibini çok iyi bilir,rakibinin kendisini bildiği gibi..birbirlerini öldüremeyeceklerini de çok
iyi bilirler..buna rağmen deneme yapar..yapılır..

 Deccalx rakibini önce el enselerle alt etmek üzere alttan alır,ona hiçbir insana yapılmayan
teklifleri,iltifatları,davetleri yapar..kendince lutufta bulunarak para,mal,şöhret,makam teklif
eder..reddedilemeyecek..ve de hizmetini sürdürebileceği düşüncesine kaptıracak teklifler..

 Rakibi ise onun tekliflerini iltifat bile etmeden elinin tersiyle iter.İzzetle ölmeyi,zilletle yaşamaya
tercih eder.

 Böyle olacağını önceden bilir,fakat her insanın bir zaaf noktası ve de zaaf anı ve zamanı
vardır..belki o an ve zaman gelmiş midir diye hayal eder.  

 Bu ağır bir hakarettir..çünkü kimseye yapılmayan ve verilmeyen saltanat iade edilmiştir.

 Bu sefer hayatı zehir eder..gariptir!

 Zehirler panzehir olur..aleyhine olan işler lehine döner..sürgün yerleri seyir yerleri olur.

 Çevresini boşaltır,tehdit,tazyik,korkularla..gittikçe artar,eksilmez.
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 Ve son kozunu oynar;bu her zaman son vurucu nokta olarak oynanan oyundur..tarihte örnekleri
çoktur..küçüklere değil,hep büyüklere böyle uygulanmıştır.Hz.Muhammed..Fatih Sultan Mehmet
ve son olarak Turgut Özal bunlardan sadece bir kaçıdır.

 Zehirleyerek öldürmek..kurtuluşu imkansız…

 Bir..iki..üç..dört…….ancak kaç kere.bir netice alınmaz…

 Öldürülemeyen deccalx-in yanına..öldürülemeyen mehdix-de çıkmıştır..

 Ringe tek başına çıkılmaz..rakib gerek..rakib olurlar..rakib kalırlar..zahiren ikisi de birbirlerini
öldüremezler.

 Olay maneviyat alemine kadar taşınır..orada da neticelenemez ancak sürdürülür..

***************

 Deccalx,ayakta durmasında en önemli faktör ise,dua almasıdır..ne garip değil mi?

 Bunlardan biride kamburdur…

 Çaycı Emin Çayırlı Hatıralarında;"Sabahları erkenden evine gidip sobasını yakardım. Yine
böyle bir gün gitmiştim. Çok soğuk bir gündü, farkına varmadan sabah ezanından iki saat önce
gitmiştim. Seccadenin üzerinde ibadet ediyordu. Mum ışığında, seherin soğuğunda, hazin bir
sesle dua ediyor, için için yalvarıyordu. Ben heyecan içerisinde tam bir buçuk saat ayakta
bekledim. Bu ulvî hali titreyerek, ürpererek seyrettim.

Nihayet ezan sesleri uzaklardan gelmeye başladı. Ama o zamanki malûm Türkçe ezan sesleri...
Dönüp bana dedi:

"Emin, sen çok büyük bir hata ettin! Kasem ederim, yemin ederim ki, benim bir vaktim vardır, o
vakitte melâike de gelse, kati bir surette kabul etmem. Sen çok yanlış ettin. Bir daha böyle
hareket etme, bu kadar erken gelme, ezan okunmayınca gelme!' dedi.

"Efendim affet, kusura bakma! Ay ışığı dolayısiyle vakti bilemedim. Erken gelmişim. Bir daha
ezandan önce gelmem' dedim.

"Üstadın Kutb-u Âzamla konuşması"

 "Bir gün beraber ikindi namazını kıldık. Namazdan sonra tesbihatta iken:"Kambur, ben mi
haklıyım, yoksa sen mi haklısın?' diye birisine hitap ediyordu.
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"Ben yine bir çok zamanlar olduğu gibi, hayretler içindeydim. Odasında benimle kendisinden
başka kimse yoktu. Benim merakımı görünce, meseleyi şu şekilde izah etti: 

"Onuncu Söz, haşir ve âhiret hakkındadır. Ben o eseri bir vakitler Barla'da yazıyordum (1926
senesi). Baktım o günlerde bir İslâm düşmanı, ıslahı gayr-i-kabil... Arefeye bir kaç gün vardı.
Ben beddua ettim. Benim bedduama karşılık bütün Hicaz velileri ve Hicaz'daki Kutb-u A'zam
ise, onun ıslahı için dua ediyorlardı. Benim bedduam ferdî kaldığı için iade edildi. Aradan uzun
seneler geçti. Baktım, bu sene (1938-1939 senesi) bana nihayet hak verdiler. Ben halbuki
bunun ıslahının gayr-i kabil olduğunu biliyordum. Onlar nihayet bu sene başladılar beddua
etmeye. Benim konuştuğum Kutb-u A'zam'dır; Mekke-i Mükerreme'dedir. Bütün Hicaz'la birlikte
beddua etmeye başladı. Bana hak verdi. Ben de ona hitap ettim.”

***************

 Deccalx-in en büyük başarılarından birisi,de;maddi güç ve makamı olmadığı,sıfırdan bu
derecelere gelmiş olmasıdır.

 Bununda en önemli adımı,bulduğu saf-dil,makam düşkünü olmayan kişileri kandırarak lehine
çevirmiş olmasıdır.

 İcraatına onları da ortak eder.

 Sağ gösterir,sol vurur..ingilizlerle ve Yahudilerle sıkı irtibatı ve planları vardır.

 En büyük kuvveti ve destekçisi Yahudilerdir.

***************

 Deccalx,üç şeyi yapıp teşvik etmeye çalışır;kominizm yani ateizm ve inançsızlık,nifak yani
münafıklıkla iş görür ve sefahet ile o insanların bozulmalarını sağlar.

 Yani inanç ile bu bozulma önce kalbde başlar.Münafıklık ile aklın denge ve doğru düşüncesi
bozulur.Sefahet ile de beden ve hayat çökertilir.

 Hayatında bunların tümünü tesis etmesi elbette güçtür.Getirdiği kanun kuvvetiyle ve kendine
bulduğu sadık kimseler ve varlığını manen devam ettirecek heykelleriyle insanlar üzerinde bir
baskı ve zoraki bir saygı kurmaya çalışır.
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***************

 Deccal;kendi maddi-manevi hakimiyetini sürdürmek ve de sürdürebilmek için insanları
katleder,baskı uygular ve fir’avunlar gibi her yerde heykellerini diktirerek yaygınlaştırıp,insanları
ona serfüru ettirir,zorla boyun eğdirerek hürmet ve tazimde bulundurur.

 Deccalın hakimiyeti maddi değildir çünkü maddi yapısı bir mikropla da ölebilir ancak daha
ziyade manevi yönden insanlar üzerinde hakimiyet kurar.Korku,baskı,zulüm,kanunlar,ajan ve
münafıklıklarıyla hakimiyetini sürdürür.

 Onun yıkımı vebitirilişi ise;akıl ve kalblerdeki manevi hakimiyetinin bitirilmesi ile mümkündür.

 İş te mehdinin ve mehdiliğin diğer bir çok hizmet erbabından ve onların hizmetlerinden farkı
budur ve buradadır.Siyasetle iş gören deccala karşı,siyasetsiz,marifet ve imanla iş görmek
gerektir.

***************

Her ümmet bir türlü imtihan edilmektedir.Bu ümmetin en büyük imtihanı ise deccal ve süfyan
iledir.

Nitekim Kimileri tabut ve sandıkla imtihan edilirken,kimileri de bir nehirle imtihan edilmektedirler:

“Peygamberleri onlara şunu da söylemişti: Haberiniz olsun onun melikliğinin alâmeti size o
Tabutun gelmesi olacaktır, ki onda rabbınızdan bir sekîne ve ali Musa ile ali Harunun
metrükâtından bir bakiyye vardır, onu Melaike getirecektir, elbette bunda size kat'î bir alâmet
vardır, eğer mü'minlerseniz.”[5]

” Talut, ordu ile hareket edince dedi ki: «Allah sizi mutlaka bir nehirle imtihan edecek. Kim
ondan içerse, benden değildir. Kim de onu tatmazsa, işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç
alan başka (bu kadarına ruhsat vardır).» Derken içlerinden pek azı hariç, hepsi de varır varmaz
ondan içtiler. Talut ve beraberindeki iman eden kimseler nehri geçtiklerinde. «Bizim bugün,
Calut ile ordusuna karşı duracak gücümüz yok.» dediler. Allah'a kavuşacaklarına inanıp, bilenler
ise şu cevabı verdiler: «Nice az topluluklar, Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip
gelmişlerdir. Allah, sabırlılarla beraberdir.»

Calut ve ordusuna karşı savaş meydanına çıktıkları zaman da şöyle dediler: «Ey Rabbimiz!
Üzerlerimize sabır dök, ayaklarımızı sabit tut ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!»
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Derken, Allah'ın izniyle onları tamamen bozdular. Davud, Calut'u öldürdü ve Allah, kendisine
hükümdarlık ve hikmet (peygamberlik) verdi ve ona dilediği şeylerden de öğretti. Eğer Allah'ın,
insanları birbirleriyle savması olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulur giderdi. Fakat Allah, bütün
âlemlere karşı büyük bir lütuf sahibidir.

İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir. Onları sana hakkıyla okuyoruz. Şüphesiz ki sen o gönderilen
resullerdensin.”[6]

***********

 Hadislerde ise:

 Deccal yahudidir..yahudiler İsrailoğullarındandır..israiloğulları ise Yakub Peygamberin
oğullarından İsrail’in soyundandır.

 “Keşful hakayik” Yakub, İshak’ın oğlu, o da, İbrahim (as)’ın oğludur.               Yakub’ın iki
hanımı bir de iki cariyesi vardı. Hanımlarından birinin adı, “Liyah” diğerinin adı da “Rahil” idi. Her
ikisi de Yakub’un dayısı “Laban”ın kızlarıydı.  O zaman İbrahim (as)’ın şeriatine göre iki bacıyı
aynı anda bir nikâhda bulundurmak yasak değildi. Daha sonra bu, İslam şeriatinde mensuh
oldu. Yakub’un Liyah adlı hanımından, dört oğlu olmuştu. Adları: Rûbin, Şemûn,  Leyun ve
Yahuda idi. Rahile’nin ise hiç çocuğu olmadı. Belhah adlı cariyesini Yakub’a verdi ve “Bundan
çocuk olursa benim çocuğum olarak sayın” dedi. Belhah’tan iki çocuk oldu. Adları: Dâ’ ve
Neftali. Yakub’un Liyah adlı baktı ki, benim de evladım olmayacak o da “Zelpah” adlı bir
cariyesini Yakuba verdi. Yakub’un bundan iki oğlu oldu. Adları: Kâd ve Eşir. Bunda sonra
Liyah’ın bizzat iki çocuğu oldu. Adları: Yaskâr ve Zebûlûn. Sonra bir kızı oldu, adı, Diynah idi.
Yakub’un diğer hanımı Rahil ise çocuğu olmadığı için Allah’a yalvardı. Sonunda onun dahi, iki
oğlu oldu: Yusuf ve Bünyamin. Yakub’un (as) on iki oğlunun adları işte budur.”

*11- Abdullah Bin Büsr radıyallahu anh hadisinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve Sellem
buyurmuştur ki; "Melhame (Büyük savaş) ile İstanbul'un fethi arasında altı sene vardır. Deccal
yedinci senede çıkar"

16- Sahihu Müslim'de; Enes Bin Malik radıyallahu anh hadisinde; "Şüphesiz o, İsbehan'dan
çıkar"

 17- Aynısı Mü'minlerin annesi Aişe radıyallahu anha'dan rivayet edilen hadiste de geçer; Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; "Şüphesiz o (Deccal) İsbehan Yahudilerinden
çıkar"Bunun benzeri Huzeyfe radıyallahu anh hadisinde de geçer.

25- Ebu Ümametül Bahili radıyallahu anh'ın, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği
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hadiste; "Deccal çıkmadan önce, insanlara şiddetli bir açlığın isabet edeceği üç şiddetli yıl
vardır. Birinci yılda Allah semaya yağmurunun üçte birini, yer yüzüne de mahsulünün üçte birini
tutmasını emreder. Sonra ikinci yılda semaya yağmurunun, yeryüzüne de mahsulünün üçte
ikisini tutmasını emreder. Üçüncü yılda ise Allah semaya yağmurunun tamamını, tutmasını
emrederde bir damla yağmur yağmaz, yeryüzüne de mahsulünün tamamını tutmasını emreder
de hiçbir yeşillik bitmez. Artık Allah'ın yaşamasını dilediği hayvan hariç, geviş getiren hiçbir
hayvan kalmayıp helak olacaktır."

 26- Osman Bin Ebil As radıyallahu anh hadisinde; "Müslümanlar onlara bir ordu gönderir ve
onların ordularıyla karşılaşırlar. Bu yüzden onlara şiddetli bir açlık ve şiddetli bir sıkıntı isabet
eder. Öyle ki onlardan biri yayının kirişini pişirse bile yiyebilirler..."

Ebu Yezid el Bistami radıyallahu anh gibi ilim ve din ehli dediler ki; "Bir adamı havada uçarken,
veya su üzerinde yürürken bile görseniz, emirlere ve yasaklara uyup uymadığına bakmadıkça
aldanmayınız."

 37- İbni Ömer radıyallahu anhuma, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor;
"Şüphesiz Deccal, büyük ve kızıl bir bünyeye sahip, kıvırcık saçlı, tek gözü kör olup sanki
yerinden fırlamış üzüm tanesi gibidir."

61- Ebu Said el Hudri radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'den rivayet
ettiği hadis-i şerifte buyurulur ki; "Deccal'in çocuğu olmaz ve o ne Medine'ye ne de Mekke'ye
giremez."

63- İmam Ahmed Bin Hanbel'in, Ebu Bekre radıyallahu anh'den rivayet ettiği hadiste,
Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, Deccal'in anne ve babasını şöyle tarif
eylemişlerdir; "Deccal'in anne babasının otuz yıl çocuğu olmaz. Sonra kör bir çocukları olur"

75- Cabir Bin Abdullah radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'den şöyle
buyurduğunu rivayet etmiştir; "Deccal, dinden gafil olunduğu ve ilimden yüz çevrildiği bir
zamanda ortaya çıkar"

93- Cünade Bin Ebi Ümeyye radıyallahu anh, Nebi Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'den
rivayet ediyor; "Deccal'in yetkisi her yere ulaşır. Ancak şu dört Mescide gelemez; Kabe,
Mescidir Rasul, Mecidul Aksa ve Tur"[7]

* İmam Ahmed Bin Hanbel'in, Ebu Bekre radıyallahu anh'den rivayet ettiği hadiste, Peygamber
efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, Deccal'in anne ve babasını şöyle tarif
eylemişlerdir; "Deccal'in anne babasının otuz yıl çocuğu olmaz. Sonra kör bir çocukları olur"[8] 

 64- Diğer bir rivayette şu ziyade vardır; "Sonra göbeği kesilmiş, zararı faydasından çok, gözü
uyur, kalbi uyumaz bir çocuk doğurur" Sonra Peygamber efendimiz Sallallahu aleyhi ve alihi ve
sellem Deccal'in annesinin ve babasının vasıflarını saydı; "Babası uzun boylu, zayıf yapılıdır -
bir rivayette; Uzun boylu, zayıf yapılı, burnu uzun diye geçer - Burnu kuş gagası gibidir." Sonra
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Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in annesini şöyle tavsif buyurdu; "Annesi ise iri
yapılı, büyükçe göğüslü bir kadındır"[9]

************

 Deccalı tanımak için Mehdiyi,Mehdiyi de tanımak için deccalı tanımak gerektir.Birini tanımadan
diğerini tanımak mümkün olmayacağı gibi,sağlıklıda olmayacaktır.

 Deccal-Mehdi-İsa-Ye’cüc-Me’cüc-Âhirzaman kavramları birbirlerinden ayrı düşünülüp
değerlendirilemeyen kavramlardır.

 Kıyamete kadar 30 tane deccalın geleceğinden bahsedilmiştir.Ancak bunların içerisinde en son
gelip de en büyük tahribatı yapan gerçek ve büyük deccaldır.

 Müsbet ve menfi noktada deccal ile mehdi aynı özelliklere tabiri caizse ölümsüzlüklere
mazhardırlar..biri kerameten,diğeri istidracen…

 Yani deccal öldürücü darbelerden nasıl korunacak ve kurtulacaksa,mehdi de aynı oranda
kendisine yapılan su-i kasıdlardan da öylece kurtulacaktır.

 Piyasada ferdi olsun devlet çapında olsun,kişilerin yaptıkları tahrib ve menfiliklere atfen
deccallıkla simgelenmektedir.

 Buda piyasanın sağlıklı otoriter kimselere bırakılmaması ve tehdit gibi,-eğer ucu bana
dayanırsa?-kabilinden demokratik ortamlarda konuşulmaması ister istemez insanlar sayısınca
yorumlar çıkabilmekte,bazen ifrat bazen de tefrit edilebilmektedir.

 Mesela hadiste;“Beytullahı tavaf etmek terkolunmadıkça kıyamet kopmaz.”buyurulur.

 “Amerikan Kongresi üyesi Tom Tacerodi, "Müslüman köktencilerin" Amerikan kentlerine
saldırması durumunda ABD'nin nükleer silahlarla başta Kabe olmak üzere Müslümanların kutsal
mekânlarını hedef alabileceğini ifade ediyordu

….Bizans imparatoru Cestinya (527-565) Kabe'yi yıkmayı düşünen ilk isimdi.

Papa VI.Aleksander İspanyol ikilisine İslam'a karşı savaşlarını sürdürmelerini ister ve İslam'ın
nihai olarak ortadan kalkması için Mekke'ye saldırılmasını ve Kabe'nin yıkılmasını önerir. Bu ikili
deniz yolunun keşfi için Cristouf Colombus'u Mekke'ye gönderir. Ancak yüce taktir Mekke yerine
Amerika'nın keşfedilmesini istedi. Böylelikle Avrupalılar Amerika ile iştigal etti. Amerika'nın doğal
kaynaklarıyla zenginleştikten sonra Arap bölgesine "medeniyet savaşçıları" olarak döndüler ve
kendilerinin bu sefer Hıristiyanlığı değil, bilim ve medeniyeti yaymak için geldiklerini iddia
ettiler”[10]
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Evangelistler yani İsanın askerleri,daha doğrusu Allahın askerleri ve adamları!Allah’ın
yeryüzündeki vekilleri ve tasarruf sahipleri…

“Müslümanlar için Mekke ve Medine ne kadar kutsalsa, ROJ Tv de Kürtler için o kadar
kutsaldır.”[11]

Bütün bu Kâbeyi yıkmayı veya ona olan ziyareti engellemeye veya önemsiz göstermeye
çalışanlar,Ebrehe ve ordusunun düştükleri durumdan habersiz gibiler.Bir hatırlatmada yarar
vardır:

“Görmedin mi Rabb'in fil sahiplerine ne yaptı? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı. Ve onları,
yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı.”[12]

”Ebrehe,Habeşistan kralı Necaşinin yemene tayin ettiği bir kraldır.Artık bundan sonra insanlar
kabeyi değil kendi yaptırdığı büyük kiliseyi ziyaret edeceklerdi.60 bin askerle yürüdü,eksiksiz
hepside geri dönemedi,hayvanları da dahil..

Allahın hesabı hep tarih boyunca göz ardı edilmektedir.Uygulanacak olan stratejide
eklenmemektedir..bu ise neticeyi belirleyecek olandır.Tıpkı her sene sellerle ve yellerle yıkılan
abd ve müttefikleri bir depremle,bir selle yine tarihten silinebilir.

Abd ve İsrail ebrehe misali,kabeyi yıkıp yeniden inşa ettikleri ve de edecekleri kiliselere
insanlanları toplamak secdasındalar..ilahi ordular olan ebabil ordularından habersiz olarak…

Bu devletler deccal rolünü oynuyorlar ancak mehdiden habersizce,isayı karşılama bahanesinin
arkasına sığınıyorlar..isanın mehdiye tabi oluşundan habersiz olarak…

“Mücahid bir hayvan mersiyesi:Ayet-de:Rabbinin askerlerini ancak o bilir.”[13]

“İşte o cünuddan (askerlerden) bir gazi şehid nev-i hayvanda ki meymun (mübarek)
said.(mesud)

Ey maymûnu meymun! Mü’minleri memnun,kafirleri mahzun,yunanı da mecnun eyledin. Öyle
bir tokat vurdun ki,siyaset çarhını bozdun. Loyd Corc’u kudurttun,Venizelos’u geberttin. Mizanı
siyasette pek ağır oturdun ki;küfrün ordularını,zulmün leşkerlerini bir hamlede havaya fırlattın.
Başlarındaki maskelerini düşürüp maskara ederek bütün dünyayı güldürdün. Cennette
mübeşşer olan hayvanların isrine (izine,yoluna) gittin. Cennet de saidsin çünkü gazi hem
şehidsin.”[14]

250 yıl sürdürülen haçlı seferleri yeniden canlandırılıyordu.

Irak abd ve İsrail için bahaneydi..çünkü onlar için asıl hedef irandı..etrafının boşaltılması ve
etrafında önemli üsler kurulmalıydı.Bu amaçla senaryo gereği bölgeye gönderilen Saddam
piyon olarak kullanılmış,tekrar kılıfına sarılarak kaldırılmıştı.Artık sadece iran değil,Türkiye ve
tüm arap ve İslam ülkelerini tehdit edecek ikinci bir İsrail üssü daha tesis edilmiş oluyordu.
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Herkes bir Mesih ve kurtarıcı beklemekteydi…Hristiyanlar Mesih
kurtarıcı,Yahudiler,Müslümanlar,Aleviler,Hindu gibi bir çok semavi ve semavi olmayan din ve
inançlar kurtarıcı beklemektedirler.

Müslümanlar Mehdi ve İsayı beklerken,aleviler Mehdi-i Muntazır yani beklenen mehdiyi
beklemekte,kurtarıcı aramaktadırlar.

Birileri birisini bekliyor..acaba halklar mı liderini beklemekte yoksa liderler mi halklarını
beklemekteler.

Kim kimin gelişini hızlandıracaktır.

Bu gün dünyadaki savaşların bir sebebi bu kurtarıcıların gelişini hızlandırmak ve onlara zemin
hazırlamaktır.

Bu gidişle görülmektedir ki;3.dünya savaşı Mesihlerin savaşı olacak…

Bu düşünceyle Irak üzerine yapılan savaş ortadoğuyu karıştırmaya veya mehdilerin gelişini
hızlandırmaya yetmemiş olsa gerek ki,İran üzerine de savaş açılarak adeta ahirzamanın on
büyük alametinden birisi olan ortadoğudan çıkan bir ateşin insanları önüne katarak
götürüşü,sürüşü,sevkedişi gerçekleştirilmiş olacaktır.

İranın batı ülkeleri tarafından yolun dışına atılmasına göz yumulmamalı, sessiz kalınmamalı,aksi
takdirde silah tüm İslam ülkelerine dönecektir.Kısa zamanda dünyayı da yakacaktır,yıkacaktır.

Böyle bir saldırı karşısında ordu elbette bunu askeri bir stretijik bir uygulama olarak uygun
görmeyecek,müsaade edip onlara buradan bir kanal açmayacaktır.

Ordu bilerek baltayı ayağına vurmaz,hele hele bin yıldır İslamın bayraktarlığını yapmış bir ordu
için…

Rahip Niedermeyer diyor;Hitler iktidara geldi...Önce yahudileri götürdüler, ben sustum... Karşı
çıkamadım...
Sonra komünistleri götürdüler... Ben yine sustum karşı çıkamadım...
Sosyal demokratlar, demokratları götürdüler yine sustum...
Hristiyan demokratları götürdüler yine sustum... Ben bir din adamıydım, politikayla
ilgilenmiyordum, karşı çıkamadım....
En sonunda beni götürmek için geldiler... Kimse karşı çıkmadı...
Çünkü, karşı çıkacak kimse kalmamıştı!... “

***************
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“Bakara-148.  Her birinin bir kıblesi vardır, o yüzünü o kıbleye döndürür. Artık hayırlı işlere
koşunuz. Siz her nerede olursanız olunuz Allah Teâlâ hepinizi bir araya getirir. Şüphe yok ki
Allah Teâlâ her şeye kadirdir.

148.   Bu âyeti kerime müslümanların bir kıbleye yönelerek ibâdet ve itaatte bulunmalarını,
hayırlı ve güzel işlere koşmalarını, bu sebeple bir birlik teşkil edip fevz ve   kurtuluşa nail
olmalarını emir ve tavsiye buyuruyor. Şöyle ki (Her birinin bir kıblesi vardır, o yüzünü o kıbleye
döndürür.) Yani: Her ümmet için bir kıble, ibâdette yöneleceği bir makam vardır. Yahut
müslümanlardan her zümre için bulundukları beldelere göre belirli bir kıble yönü vardır. (Artık
hayırlı işlere koşunuz.» Kıble tarafına yönelerek namaz kılınız, ibâdet ve itaate devam ediniz,
kabulünü Hak Teâlâ'dan dileyiniz ki, dünya ve ahiret saadetine nail olasınız. (Siz her nerede
ikâmet ederseniz ediniz) ey müslümanlar! Ey ehli kitap! (Allah Teâlâ hepinizi toplayacak, bir
araya getirecektir.) Sizi kıyamet sahasına erdirecek, size amellerinize göre mükâfat veya ceza
verecektir. (Şüphe yok ki Allah Teâlâ her şeye kadirdir.) Binaenaleyh sizleri diriltip bir araya
toplamaya da kudreti fazlasıyla yeterlidir. Artık ona göre düşünüp hareket ediniz.

177. İyilik -takva- yüzlerinizi Doğu ve Batı tarafına çevirmeniz değildir. Fakat, İyilik, o kimsenin
iyiliğidir ki: Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere îman etmiş olur. Ve
malını seve seve akrabalara, yetimlere, yoksullara, yolculara, dilenenlere verir. Ve köleleri azat
etmek hususunda sarfeder. Ve namazını kılar, zekâtını verir. Bir de anlaşma yaptıkları zaman
ahidlerini yerine getirirler ve ihtiyaç, hastalık, ve şiddetli savaş hallerinde de sabırlı bulunurlar.
İste sadık olanlar onlardır. Takva sahibi olanlar da onlardan ibarettir.

177.      Bu âyeti kerime, itikade, ibâdetlere, ahlâka dâir başlıca vazifelerimizi İçine alan, bütün
insanî değerleri açıkça ve işaret yoluyla kapsamaktadır. Kabe tarafına dönülmesine itiraz
edenlere de en güzel cevabı vermektedir. Şöyle buyuruluyor ki: (İyilik) iyilik, hayır, ibâdet takva
(yüzlerinizi) ibâdet esnasında (Doğu ve) ya (Batı tarafına çevirmeniz değildir.) Bütün yönler
haddi zatında birdir, Cenâb-ı Hak ise yönlerden uzaktır. (Lâkin bir) takva (o mü'min zatın iyilik ve
takvasıdır ki: Allah'a) onun birliğine, ortak ve benzerden uzak olduğuna, bütün kâinatın yegâne
Yüce Yaratıcısı olduğuna imân eder. (Ahiret gününe) de imân eder, onun ebedî bir âlem
olduğuna, burada cennet ve cehennem bulunduğuna inam. (Meleklere) de inanır, onların
erkeklikten, dişilikten uzak, daima ibâdet ve itaatle meşgul, günahlardan korunmuş
bulunduklarını bilir, tasdik eder. (Kitaplara) da (imân) eder, semavi kitapların Allah tarafından
peygamberlere indirilmiş olduğuna imân eder. (Peygamberlere) de (imân etmiş olur.) Onların
insanlığı hak dinden haberdar etmek üzere gönderilmiş birer mübarek, masum zatlar olduğunu
bilir, tasdik eyler. (Ve malını seve seve) veya malına kalben muhabbeti olmakla beraber Allah
rızası için fedakârlıkta bulunarak (akrabalara) akrabasından fakir olanlara verir. Babaları ölmüş,
bakıma muhtaç (yetim çocuklara) da verir. Şiddetli bir fakirliğe tutulup elinde hiç bir şeyi
bulunmayan (yoksullara) da verir. Yurdundan ayrılmış, yanında bir şeyi bulunmamış olan
(yolculara) da verir. Malı olmayıp, kazanmadan âciz bulunan (dilenenlere) de verir. (Ve)
hürriyetlerini kaybedip köle veya câriye bulunan (esirleri azat etmek hususuna) da (sarfeder ve)
böyle sadakalarda bulunduğu gibi (namazını kılar) bes vakit namazına devam eder, üzerine farz
olan (zekâtını verir, bir de) bu gibi zatlar (muahade yaptıkları) biriyle ahd ve anılaşmada, bir
sözleşme ve mukavelede bulundukları (zaman ahdlerini yerîne getirirler.) Sözlerinde dururlar.
(Ve) bu zatlar insanlık icabı (ihtiyaç) içinde kalsalar da (hastalık) gibi bir arızaya uğrasalar da
(ve) yurtlarını, varlıklarını düşmanlarına karsı müdafaa için (şiddetli savaş hallerinde de) takdire
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razı olarak ruhî bir metanetle (sabırlı bulunurlar.) Ne büyük faziletleri, (İste) asıl (doğru sözlü
olan onlardır.) Bu faziletlere sahip bulunan zatlardır. Asıl (takva sahibi) iyilik ve ihsan sahibi
(olanlar da onlardan ibarettir).

Gerçekten de bu vasıflara sahip zatlar hakkıyla saygıya, örnek edinmeğe lâyıktırlar. Çünkü bu
âyeti kerime ile beyan olunan ibâdetleri ve itaatleri, insani vazifeleri hakkıyla     ifaya muvaffak
olan zatlar, en yüksek fazilet ve olgunluklar ile vasıflanmış olurlar. Nitekim Peygamberi Al i s an
Efendimiz: buyurmuştur.: Her kim bu âyeti kerime ile amel ederse imânını olgunluk derecesine
erdirmiş olur. Ne büyük bahtiyarlık.”[15]

*************

İmâm-ı Rabbânî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”

ikiyüzellibeşinci mektûbda buyuruyor ki, (Hazret-i Mehdî “rahimehullahü

teâlâ” islâmiyyeti yayacak. Resûlullahın sünnetlerini ortaya

çıkaracak. Bid’at işlemeğe ve bid’atleri müslimânlık olarak yaymağa

alışmış olan Medînedeki din adamı, Mehdînin sözlerine şaşıp, bu

adam bizim dînimizi yok etmek istiyor diyecek. Hazret-i Mehdî, bu

din adamının öldürülmesini emr edecekdir). Bu haberden

mezhebsizlerin Medînede zuhûr edeceği ve uzun zemân kalacağı

ve hazret-i Mehdî tarafından büsbütün yok edileceği

anlaşılmakdadır.

Her ne kadar bu hadisin zayıf olduğu söylensede:” Hatib Bağdadî, Cerir b. Abdullah'tan rivayet
etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

«Dicle ile Dücyel arasında, Kutrıbel ile Serat arasında bir şehir kurulacaktır ki, yeryüzünün
hazineleri toplanıp oraya götürülecektir. O şehrin hükümdarları zorbadır. Demir kazığın
yumuşak toprağa gü-mülüp kaybolmasından daha hızlı bir şekilde bu şehir yere batacaktır.»

 Mehdi ve İsanın Şamda geleceği haber verilmektedir.

 Şam diyarının bunun merkezi olacağı ifade edilir.
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 Şam diyarından kasıd;Bugünkü Ürdün,Filistin,Suriye ve Lübnanı içine almaktadır.[16]

 *“Ashab-ı Kehf, ahir zamanda gelecek Mehdi’nin (Kurtarıcı) yardımcıları olur”.[17]

Hz.ömer ortadoğuda iki dinin bir arada bulunamayacağını ifade etmiş,fitnelerin doğacağına
işaret etmiştir.

” Eğer Filistin'de Müslüman Arap unsurunun faikiyetini [üstünlüğünü] muhafaza etmesini
istiyorsak, Yahudilerin yerleştirilmesi fikrinden vazgeçmeliyiz.

Aksi takdirde yerleştirildikleri yerde çok kısa zamanda bütün kudreti elde edeceklerinden,
dindaşlarımızın ölüm kararını imzalamış oluruz." 

Önümüzdeki 10 Şubat'ta vefatının 90. yılında rahmetle anacağımız Sultan II. Abdülhamid'e ait
olan yukarıdaki sözler 1895'te yazılmış hatıra defterine. O günden ne kadar net görmüş
bugünleri, değil mi? Evet, tam da dediği gibi, Filistinli dindaşlarımızın ölüm kararı oldu İsrail
devletinin kurulması... “[18]

***************

Birazda son dönem tarihimize bir bakalım,tarihe düşülen notlara göz atalım;

M.Sabri Efendi ‘Hilafetin ilgasının arka planı’adlı kitabında;” İttihatçıların imamı, Kemalist
Cumhuriyetin mimarı Ziya Gökalp ve Halk Partisi'nin programında açıkça ifade ettikleri gibi, yeni
Türk yönetimi şer'î hükümlerle bağlı değil, tamamen özgürdür. Herhangi bir dinî kontrol
tanımamaktadır.

Eğer ümmet, böyle bir hükümeti seçip hoşnutlukla kabullenirse, bana göre kesinlikle dinden
çıkar. Bundan şüphe eden de dinden çıkar. Mürted olmuş olur. Tevbe edip, dinî hüküm ve dinî
yönetime dönmedikleri sürece Müslüman sayılmazlar.”

*“Osmanlı'nın İslâm devleti olarak tüm Müslümanları temsil etmesi nedeniyle, Batılılar Osmanlı
içinde de birçok karışıklık ve isyanlar çıkarmışlardı. 1804'den beri Balkan halklarını isyan ve
ayrılığa teşvik ettiler. Bu halklar 1878'de hilafetten koparılıncaya kadar Batılılardan büyük
yardımlar aldılar. Yunanistan 1820'den itibaren isyan ve ayrılığa teşvik edilmiş ve 1830'da
Türkiye'den koparılmıştır.

Avrupalı devletler bunlarla da yetinmeyerek Lawrence gibi adamları vasıtasıyla Arapları kandırıp
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Osmanlı aleyhine kışkırtmış ve isyan ettirmişlerdir.

Osmanlıyı bölmek için tüm etnik ve bölgesel ayrılık ve taassupları körüklemişler ve bir çok fitne
çıkarmışlardır.”[19]

*“Birinci Dünya Savaşı'nın galibi olan İngiltere Atatürk'le "hayatının anlaşmasını" yapmıştı.
Atatürk özellikle İslâm âleminde büyük bir komutan olarak tanıtılmaktaydı. Anlaşmayla İngilizler
sömürü politikalarının önünde büyük bir engel olarak gördükleri hilafet ve cihad müesseselerinin
mühürlenmesini sağlamışlardı. “

* Parti toplantısında Adliye Vekili Seyyid Bey tarafından hilâfet Atatürk'e teklif edildiği vakit,
Atatürk sadece şu cevabı vermişti:''Tenezzül etmem..''

* Hiç unutmam, İkinci Teşkilâtı Esasiye (anayasa) projesi vekillerden ve milletvekillerinden
kurulu özel bir kurum tarafından Atatürk'ün başkanlığında Ankara istasyonundaki
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü binasında konuşulurken, dinle ilgili maddelerin projeden
çıkarılmasını ben teklif etmiştim.

Dinle devlet işlerinin birbirine karışması Türk milletinin felâket sebebi olduğunu ileri sürmüştüm.
Yalnız bizim değil, hattâ Roma devletinin dahi yıkılış sebebinin Hristiyanlık olduğunu iddia
etmiştim.

Kâzım Karabekir

General Karabekir, fikirlerime asabiyetle hücum etti.

Fethi Okyar

Bay Fethi Okyar:

''Canım böyle şeyleri karıştırmayalım. Biz İhtilâlci miyiz? Yoksa devlet idarecileri miyiz?'' diyerek
meseleyi kapatmak istedi.

Atatürk ne dedi?

Atatürk, ''Zamanı gelir...'' deyince, maddeler perojede bırakıldı.

Fakat gün geçtikçe hakikat kendisini göstermeye başladı.

1926 yılında Millet Meclisinin tasdikine iktiran eden Türk Kanun-i Medenisinde (Medenî Kanun)
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''Reşit, dinini intihapta serbesttir'' maddesi vardı.

Diğer taraftan anayasada sözü edilen maddeler duruyordu.

Bu müthiş çelişiklik devam edemezdi. O maddeler Teşkilâtı Esasiye'de kaldıkça bir gün irticaın,
yakasından tutarak inkılâbı sorumlu tutması onun hak ve yetkileri gereği olurdu.

Çünkü Teşkilâtı Esasiye'ye aykırı hareket olunamaz.

İnönü'nün bir takriri

Nihayet 1927 yılında İsmet İnönü ve arkadaşlarının bir takririyle meclis mahut maddeleri, oy
birliğiyle Anayasadan çıkarttı. Ve Türk Cumhuriyeti lâik cumhuriyet oldu.

Yani insanlarca kutsal olan din, hükümdarların yahut herhangi bir şefin elinde oyuncak olmaktan
kurtarılarak, el değmeyen ve ebedî olan vicdanlara mal edildi.

Din ancak vicdanlar içinde emin ve masundur. (1)

”Bunu diyen Mahmut Esat Bozkurt…)”[20]

*” Atatürk İhtilâli'nin belirli yönü Türk milliyetçiliğidir. Türk olmaktır. Geçmişi bu prensip temizledi.
Yeniliği bu prensip getirdi. Bütün Türk İhtilâli, bütün eserleriyle bu prensibe dayanıyor. Bundan
en küçük bir yan çizme geriliğe dönüştür. Ve ölümdür.”

*” Atatürk'ü övenlerin ve yerenlerin, onu kendi çıkarları uğruna bir araç olarak kullananların
varmış oldukları yargıları şöyle bir gözden geçirecek olsak, karşımıza birbirini tutmayan,
birbirine aykırı renklerle örülmüş bulanık ve anlamsız bir insan portresi çıkar. Sanki bu insanlar,
onun gerçek yönünü aydınlığa kavuşturmak için değil de, daha da bulanık hale getirmek için söz
birliği yapmışa benziyorlar.

Washington Irwing'in, Shakespeare hakkında bir sözü var; onu bir İtalyan azizine benzeterek:

''Tapınanları türbesine o kadar çok mum getirmişlerdir ki, dumandan tanınmaz hale gelmiş
put...'' der.

 Bu söz Atatürk için de söylenebilir. Hele onun adı bir milletin kaderine karışmış olursa... Çünkü
bir azizin türbesine getirilen mumlar, azizle hayranları arasında özel ve içten bir bağlantı kurar.
Halbuki Mustafa Kemal'in çevresinde yaratılan tabu, katılaşmış, karanlık bir duvar gibi onunla
Türk toplumunu birbirinden ayırmıştır. Hayranları onu sevdirmeye çalışmamışlar, adını korkulu
bir hale getirmek suretiyle hem kendisine ve hem de halka büyük kötülük  yapmışlardır. Çünkü
hepsinin hedef ve amacı bir yerde Mustafa Kemal'i kendi çıkarlarına kullanmaktır. Hüzün verici
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bir alın yazısı...

… herkes Atatürkçü. Herkes Atatürk'ün kendi safında olduğunu iddia ediyor. Faşist ona
dayanıyor, komünist ona sığınıyor, yobaz onu savunuyor; sağda o, solda o, ortada o, doğuda o,
batıda o... Sömürgeci onu kendi safında görüyor.

…."Tabular etkilerini yitirince öcü olurlar.."

Atatürk son yıllarda, gittikçe artan bir sömürme konusu olmuştur. Bunun nedenleri arasında
onun bir çeşit dokunulmaz hale getirilmesinin, dalkavuklar ve çıkarcılar tarafından bir tabu
kılığına sokulmasının etkileri vardır. Tabular uzun müddet tabu olarak yaşayamazlar. Ya öcü
olurlar, yahut da etkilerini yavaş yavaş yitirerek, önce bir sömürme konusu olur, sonra saldırılara
uğrarlar.”[21] Ancak aynı duruma düşenlerin en başında M.Esat bozkurt’u da görmekteyiz.

*” Atatürk'ün yalnızlıktan kurtuluş yöntemi de oldukça ilginçtir. Saraydan gizlice kaçarak,
Boğazda bir Rum meyhanesinde balıkçılarla kol kola horon tepmektedir. Korumalar geldiğinde
ise "yakalandık" diye söylenmesi onun hoş çocuksu duygularını açığa çıkarmaktadır
(Sayfa:22).”[22]

 *“Son dönemlerde İngiliz hükümetinin izniyle yayınlanan tarihi vesikalara dayanarak Sunday
Times gazetesinin yazdığı gibi, Atatürk Ankara'daki İngiliz büyükelçisiyle yaptığı görüşmede
Türkiye'nin bağımsızlığına gölge düşürmesi, muhtemel temaslar ve teklifler içinde muhatap taraf
olması.

Ayrıca İttihatçılar ile Kemalistlerin önemli bir kısmının Doğu Mason locasının birer üyeleri
olmaları. 

Bunun yanısıra o dönemdeki birçok yazar ve gazetecinin dünyanın çeşitli yörelerindeki gizli
cemiyetlerce kiralanmış birer ajan olmaları.

Mecliste Tokat mebusu olarak bulunduğu yıllarda bu gerçekleri ispat edici şöyle bir olay
olmuştur: 

İtalyanların Trablus'u (Libya) işgalleri üzerine oradan gelen, ikiyüz meclis üyesinin dinlediği,
okuyan şahsın da gözyaşları içinde okuduğu mektupta şöyle yazıyordu:

"Hür masonlar ve sosyalistler dışında tüm İtalya partileri Libya'nın işgali
konusunda-müttefiktirler." 

Hür masonlar işgale karşı çıkmalarına şu gerekçeyi gösteriyorlardı: 

"Mevcut Türk hükümeti Hür masonlardan oluşmaktadır. Bu nedenle arkadaşlarımızı zor
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durumda bırakmak istemiyoruz."

*Armstrong,Atatürk hakkında der:” "Eğer o (Atatürk) Cengiz Han döneminde yaşasaydı, savaş
dehasıyla ve duygu, acıma ve vefanın zayıflatamadığı müthiş azmiyle onu geçerdi..."

Yine aynı kitapta şunlar yazılmaktadır:

"Özel hayatında din ile hiçbir ilgisi olmadığı ve mukaddes değerlerle eğlendiği ve dalga geçtiği,
bilinen bir gerçekti."

Onun hayatında geçirdiği dönemleri iyi takip ederek hakkında doğru bir fikre varabiliriz.
(Abdulaziz eş-Şinavi ed-Devletü'l-Osmaniye, Devletü'n-İslâmiyye müftera aleyhâ)”

*Eğer doğru ise:” M. Kemal bu konuda ne demektedir: 

"Gazi de memnundu. Mevlevihanedan ayrıldıktan sonra beni imtihan etmek tarafını saklayarak
sanki kendisi öğrenmek istermiş gibi bir eda ile sordu: 

-Bu Mevlana nasıl adamdır? 

-pek iyi bilmiyorum ama, dedim; her halde çok büyük bir adam olacak ki musiki, şiir, raks gibi
dincilerin hoş görmedikleri şeyi tarikatine ayin ve esas yapmış. Bana, yeşil kubbesinin sivriliği
bile göklerden bir şey tırmalıyor gibi gelir. 

Neşeli neşeli gülüyor. 

-Ben onun ne liberal kafalı bir şair olduğunu bildiğim için "huzuruna kupkuru girilmez" dedim,
birkaç kadeh çekip de girdim.” [23]

-“müze olarak açıldığı zaman halkın buraya akın edeceği endişesini ortaya atan M.E bakanı
Vasıf Çınar’a Atatürk kesin olarak şu emri vermişti: "İyi ya! Ben de onu istiyorum Mevlana’yı her
ziyaret edeni irticanın kucağından kurtarır, inkılaba ve vicdan hürriyetinin safına kazanırız."[24]

 *”Mustafa Kemal Paşa'nın Bursa Nutkunda "Kan ile yapılan inkılaplar daha muhkem olur,
kansız inkılap ebedileştirilemez" dediği bir dönemdi.”[25]

”Dönemin sol gazetelerinden Hür Adam'ın 4. Sayısında Abidin imzasıyla çıkan bir karikatürün
lejandında "Yeni fırkalar doğuyormuş" diye yazarken, İsmet Paşa kafalı, Halk Fırkasını temsil
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eden hamile bir kadına bir köylü ağa şöyle diyordu:

"Kız bu ne hal? Daha yeni çocuk düşürdün! Sonra bunu da babası tanımazsa ne

yaparız?"

Halk Fırkası'nın daha sonra, 1946'da doğurduğu Demokrat Parti'nin 1960'da bir

darbeyle iktidardan düşürüldüğü ve Menderes ve arkadaşlarının idam edildiği

dikkate alınacak olursa, köylü ağanın korktuğu başına gelmiş sayılmaz mı? Biraz gecikerek de
olsa, babası çocuğunu yine tanımayacaktı!”[26]

*Kaderin şu cilvesine bakın ki,Bülent Ecevit-in kendi teklifiyle cumhurbaşkanı olan Ahmet
Necdet Sever eliyle devleti dibe vurduracak ve araları açılıp cumhuriyet tarihinde görülmeyen bir
krizi başlatmış olacaktı.yıl 2001.

MGK toplantısın da Cumhurbaşkanı şöyle demişti:

"Gündeme geçilmeden önce bazı konulara değinmek istiyorum. Siz başbakan

olarak yasamayı elinizin altına aldınız. Milletvekillerini oy makinesi haline

getirdiniz. Yargıya da müdahale ediyorsunuz. DGM savcısı Talat Şalk hakkında

tahkikat açtırıyorsunuz. Yaptığınız işler doğru değil. Devlet Denetleme

Kurulu'nun bankaları denetlemesine 'Denetimin denetlemesi mi olur?' diye karşı

çıkıyorsunuz? Bu denetimden neden korkuyorsunuz? (Ecevit'in yüzünün

gerilmesi üzerine) Ters ters bakmayın lütfen. Anayasadaki yetkilerimi

kullanarak Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim."

Ecevit (sinirli bir biçimde): Bitti mi?

Cumhurbaşkanı devam ediyor: Hayır, bitmedi. İşte dosyalar burada. Bazı

bakanların da adları geçiyor. Bir bakanı görevden almayı bile beceremediniz.

Çamurun üstünde oturuyorsunuz. Siz temizleyemiyorsanız, biz temizleyelim.

Hepsinin üzerine gideceğim, beni engelleyemeyeceksiniz.
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Devlet Bakanı ve Ecevit'in gölgesi Hüsamettin Özkan atılıyor: Şu Anayasadan

gönderin de biz de okuyalım. (Cumhurbaşkanı elindeki Anayasayı Özkan'a

fırlatır, Özkan da geri atar.) Burada oturmaya layık değilsiniz. Nankörsünüz.

Sizi biz oturttuk, indirmeyi de biliriz.

Cumhurbaşkanı: Beni Meclis seçti.

Özkan: Hukuktan bahsediyorsunuz ama kiraların yüzde 10'la sınırlanması

kanunu var, siz kendi evinizi yüzde 25 artış yaparak kiraya verdiniz.

Ecevit: Bu şartlarda toplantıyı sürdürmemiz mümkün değil diyerek salondan

ayrılıyor.

İşte böylece 5 dakikayı bulmayan bu tartışmanın kamuoyuna yansıtılmasıyla

birlikte ortalık birbirine girecek ve asıl olarak da olan ekonomiye olacaktı. Bu

sözlerle patlak veren siyasi kriz ekonomide tam bir çöküşe yol açan derin bir

krizin tetikleyicisi rolünü üstlenecekti.”[27]

 Ve nihayet bütün menfiliklerin altından çıkan Ergenekon çetesi…

*Ergenekonun deşifre edilmesi,pkk-nın bitirilmesi amaçlı mı?Pkk-yı bitirmek isteyenler –başta
abd- ergenekonu da deşifre ettiler.Yoksa Ergenekon çeşitli adlarla da olsa en az 30 senedir
faaliyettedir.

Peki pkk-nın yerine ne konuşnakdırılacak!-tır?Hangi menfaat öne çıkacaktır?Zaman
gösterecek…

Acaba abd dindar bir dünyanın mı önünü açacak..gider ayak..ortadoğuda Türkiye önderliğinde
–kendisinin ve avrupanında illallah ettiği sefahet ve rezaletlerden kurtulmak için-ılımlı bir
islammı hedeflemektedir..yani kendisinin onayladığı bir İslam…

Abd-ingiltere-Almanya-hatta Rusya vs.gibi bir devlet,devlet olarak islama girecektir.Bu
gelişmeler yani önlenemeyen gelişmeler birileri tarafından kontrollü bir gelişme içerisine mi
alınmaktadır?

Bir sene kadar önce abd,İslam devletlerinin başında kendisiyle muhatab olacağımız bir halife
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görmek istiyoruz,demişti.Kendilerini temsil eden bir papa mevcutten,İslam dünyasını temsil edip
kendisiyle muhatab olacağı bir kimse ve temsilcinin olmayışı neredeyse bizden çok abd-yi
rahatsız etmişti.

Oyunu bozan İngiltere-abd-avrupa bir oyunun içinde,yeni bir oyun kurma düşüncesinde..her
zamanda kurdukları gibi…

*Abdulhamid Hatıralarında şöyle diyor:

"Asya'daki birçok Müslüman halkımıza hükmeden İngiltere ve Rusya gibi devletler benim
taşıdığım hilafet silahından son derece korkmaktalar. Onun için bu devletler Osmanlı hilafetini
yok edebilmek için aralarında anlaşabilmişlerdir."

*İngiliz casusu Lawrence şöyle diyordu: "Hüseyin'in faaliyetleri bizim için son derece faydalıdır.
Çünkü o, bizim İslâm birliğini çözme ve Osmanlıyı yıkma hedefimizle aynı paralelde
çalışmaktadır."

“Şapka meselesinde olduğu gibi, Ramazan orucunu umûmen fidye ile geçiştirmek fikrini ortaya
atan basın alanında aktörlük vazifesi yine Süleyman Nazîf ile Ubeydullah'a düşmüş! “

 -Sergüzeşt-Samipaşazade Seza-i-den”Denilebilir ki ummanın her meddinde,dünyanın
ihtiyaçları yeryüzüne İngiltere’den gidiyor.Cezrinde dünyanın servet hazineleri yarımadaya
dükülüyor.”(s.10)

*-Misyonerlik her zamanda olduğu gibi özellikle 1993-de başladı.

- Batının 7 büyük kilisesi var.5-i Türkiyede,biri Kudüs,biri Şamda.

-Her türlü faaliyetin hızla geliştiği zamanın akışı içerisinde daha net görülmekte,adeta hadislerin
haber verdiklerini zaman aynen göstermektedir.

 *Nerde gölgen, Ey Osman'ın o büyük

 Çınarından kalan zavallı kütük. (A.Nihat Asya)

Bir yandan geçmişin üzerine pas pas çekmek ve maneviyattan uzaklaşmak bizlere bir çok
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kaybıda beraberinde getirmiş oldu.Mesela toplumun şekillenmesinde rol oynayan edebiyatçı ve
yazarlarından;

*”*Ahmet Hamdi'nin 26 yıl sonra ortaya çıkan günlüklerinde şu satırlar yer alıyor: 
 * Peyami ile birkaç defa kokain de çektik. Fakat, verdiği baş ağrısı tahammül edebileceğim gibi
bir şey değildi. 
* Hiçbir zaman bu kadar sefil olmadım, bu kadar biçare, haysiyetsiz ve acınacak... Yarabbim
bana 5 bin lira lütfet. 
 İhtilaller alkışlandı,desteklendi.

* Bu adamlara (27 Mayısçılar) minnettarım. Demokrat Parti ejderhasından bizi kurtardılar. Vatan
temizlendi. 
 * Risksiz hayat olmaz. Kansız ve tasfiyesiz ihtilallerin sonu budur. Şimdi bir çıkmazdayız. 
 * Yassıada fazla devam etti. Yetti artık. Fatiha okunacak yerde hatme başladık. “[28]

 İçki bizde ve bütün dinlerde de yasak olduğu halde fazlasıyla tüketir olduk.

-“İçki içen;Tevratta ve İncilde ve Kur’anda lanetlenmiştir.”

-“Ümmetimden bir taife içki içerler ve içtikleri içkinin adını kendilerine göre adlandırırlar.”

*******

 Âyet ve Hadislerde zikredilen Ye’cüc-Me’cücden kasıt tamamen anarişt yapılı insanlardır.Bu
katogoriye giren herkes için bu ifade kullanılır.

 Ancak yoruma açık ve yoruma dayalı çeşitli ifadeler zikredilmiştir.

- “Müsned'de Semura Radıyallahu anh'ten merfuan rivayette buyurulur ki; "Nuh Aleyhisselam'ın
üç evladı vardır; Sâm, Arabların babası, Hâm, Sudanlıların ve Yafes'te; Türklerin babasıdır"

 Bu rivayet hakkında Hakim ve Zehebi sahih demişler, İbni Hacer zayıf saymıştır.

 Bazı alimler dediler ki; Onlar Yafes'in -ki o Türklerin atasıdır- neslindendir. Türklere bu ismin
verilmesinin sebebi; Zülkarneyn meşhur seddi inşa ettiği zaman Ye'cüc ve Me'cüc seddin
arkasına sığındılar. Ancak bir kısımları seddin bu tarafında kaldılar. Bu kalan  kısım, öte yana
geçenler gibi bozguncu değildirler. Bu yüzden onlar seddin bu tarafında bırakıldılar. Kendilerine
ilişilmedi ve terkedilmiş anlamına gelen "Türk" adı verildi.
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- “Küçük gözlü,kızıl suratlı, küçük burunlu, yüzleri deri kaplı kalkan gibi olan Türklerle harb
etmenize kadar kıyamet kopmaz.”

 - Vehb Bin Münebbih radıyallahu anh hadisi; "Türkler, Ye'cüc ve Me'cüc ile amca oğludurlar.
Zülkarneyn seddi bina ettiği sırada Ye'cüc ve Me'cücden bazıları gayboldular ve seddin
arkasında terkedildiler. Kavimlerinin yanına da giremedikleri için (terkedilmiş manasına gelen)
Türk (kelimesi) ile isimlendirildiler".

 İbni Kesir der ki; "Ye'cüc ve Me'cüc; Türklerden iki taifedir"

İbni Kesir der ki; "Onlar Adem A.S.'ın zürriyetindendir."

- Buhari cezm sigasıyla, Muallak olarak rivayet ediyor; "Birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellem'e; "Seddi gördüm" dedi. Buyurdular ki; "Nasıl gördün onu?" dedi ki; "Süslenmiş bir aba
gibi gördüm." Buyurdu ki; "Onu görmüşsün."

Zülkarneyn Seddi Bugün Mevcud mudur?

 Evet, şüphesiz sed, yüksek bir dağda, yüksek burçları ile iki yüksek duvar gibi olan iki dağın
arasında -ki ismi Daryal'dır- mevcuttur. Curciya (Gürcistan) Cumhuriyetindeki İslami haritalarda
ve Rus haritalarında resmi vardır. Kur'an'da da vasfedildiği gibi kesme demir ve eriyik bakırdan
yapılmıştır. Onun duvarları demir ile bakır karışımı (tunçtan) yapılmış olup "Kukaz" dağında
mevcuttur. Daryal denilen dağlık mıntıkadadır. Onu görmek isteyenler için dimdik ayaktadır...
Karadeniz'den, Kazvin denizine uzanan -ki uzunluğu 120 km.dir- bir dağ vardır. O dağ aniden
yükselmiş, Daryal seddinde, duvarları saf demirden ve saf bakırdan karışım kerpiçlerden
yapılmadır.

****

 İsa (as)aynen bedeniyle yeryüzüne inecek.Bunu daha önce genişçe inceledik.

Gerek tv-de kendisini dinlerken gerekse de yazılarından okuduğum ve isabetli olmayan,sadece
hissi ve akılla çözümünü,akılda da kendi aklını ölçü alan bir yolla çözmeye kalkışan Bayraktar
Bayraklı isabetli ve doğru tesbitte bulunamamaktadır.

Tefsirinde:
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“Sözgelimi yazar, Hz. İsa’nın göğe kaldırılmasıyla ilgili ayetleri açıklarken nüzûl-i İsa konusunda
vârid olan onlarca sahih hadisin bir çırpıda uydurma olduğunu söyleyebilmiştir. (c. 4, s.
135-139)” Talha Hakan ALP-bunun yaptığı tesbit ve tahlillerden…

Miras,nesh konusunda tenkid eder.ve kelimeleri tüm anlamlarıyla yorumlayıp izah eder.

Tefsirindeki hedefi şöyle belirler:” “Söylenmişi tekrarlamamak ve bu zamana kadar yapılanları
taklit etmemek suretiyle orijinal yorumlar yapma gayretinde olduk. Çünkü orijinal şeyler üretmek,
Kur'an tefsirinde bizim sevdamız ve tutkumuzdur.”

Hz.İsanın babasız yaratılışında da Hz.meryemin hem annelik ve hem de babalık özelliğine
sahib oluşundan kaynaklandığı yanlış düşüncesine varılır.

Recm konusunda kendi şefkatini,ayetin hüküm ve uygulamasından önde tutar.

Ankara ilahiyat ve etkisinde kalanların genel hedefi;selefin tenkidi ve yanlışlığıdır.B.Bayraklı da:”
“Bu konuda kitaplarda yer alan, hükmü devam eden ama metni Kur'ân'da olmayan uydurma bir
metnin hükmü İslam için yüz karasıdır. Bu kitapların elden geçirilip düzeltilmesi gerekiyor…”Yani
onlarınki yanlış,benimki doğru!”

 Burada Kur’an-da görmediğime inanmam düşüncesi yatmaktadır.

 İmam Acurri, İmran b. Husayn radıyallahu anh’ın, “Allah Taala’nın Kitabı’nda olandan başka bir
şey bilmem” diyen bir adama şöyle dediğini rivayet eder: “Sen ahmaksın. Allah azze ve celle’nin
Kitabı’nda öğle namazının dört rek’at olduğunu ve kıraatın sesli olmadığını buluyor musun?”
Sonra ona namazı, zekatı ve benzeri şeyleri sorar. Sonra şöyle der: “Bunları Allah azze ve
celle’nin Kitabı’nda açıklamalı olarak buluyor musun? Şüphesiz Allah celle ve al’nın Kitabı
bunları belirler ve sünnet açıklar.”

 Hadisler Kur’anın ilk tefsirleridirler.

***********

 Dünyada imtihanın gereği olarak hak ile batıl,mehdiyle deccal mücadelesi decam
edecektir.Nitekim;

Kir ve kirlilik Kuddüs ismine engeldir.Küfür ise en büyük kirlilik olup oda Kuddüs ismine engel
olmaktadır.

”Elbisenin necasetinden dahi Kuddüs isminin zikri duyulur.Elbise kirlendiği zaman ise;Kuddüs
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isminin zikri kesilir,o elbise diğer isimleri zikre devam eder.Onun için hemen yıkanması
sünnettir.Ta ki kuddüs ismini zikre devam etsin.”

*”Kafir-i asli,iman ettikten sonra terk ettiği ibadetleri kaza etmez. ”Mürted”,irtidad devresinde terk
ettiği ibadetleri kaza eder.” Tenbel”ise, yapmadığı ibadetleri sonradan kaza etmekle mükelleftir.”

*“Allah şeytanın attıklarını nesheder. Kendi ayetlerini ise sağlamlaştırır” 

Öyle apaçık izah eder ki hiç kimse onu iptal etmenin bir yolunu bulamaz.“( Hac) 

 *İnsanlar asıllarına dönmektedirler.

-İbni Sinaya göre ruh üçe ayrılır;Bitkisel,hayvansal ve insani ruhtur.

 Günahlar kir,leke ve şer olduklarından Allah’a yanaşmamış,ondan uzaklaşmıştır..tıpkı şeytan
gibi.Birde Allah’dan uzaklaştıran bazı durumlar vardır ki şöyledir;

*Peygamberimizin lanet ettikleri:

(Fitne çıkarana …) [_.Rafii]

(Rüsvet alıp verenlere…) [_. Mace]

(Zekat vermeyenlere…) [Nesai]

(Ana-babasına lanet edene…) [Müslim]

(Hanımını anasından üstün tutana…) [Sir’a]

(Erkek kılığına giren kadına, kadın kılığına giren erkeğe…) [Buhari]

“Tohum saç, bitmezse toprak utansın!

Hedefe varmayan mızrak utansın!

Hey gidi küheylân, koşmana bak sen!
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Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!

Ustada kalırsa bu öksüz yapı,

Onu sürdürmeyen çırak utansın!” 

***************

Batı dünyası çok renkli bir sahnedir.Doğuda din hakim olup,batıda akıl ve felsefe.Ondan dolayı
tüm menfiliklerin kaynağını batı oluşturur.

*”Papua Yeni Gine’de bazı AİDS hastalarının ,virüsün kendilerine bulaşmasından korkan
yakınları tarafından canlı canlı gömüldüğü ortaya çıktı.Ülkenin Sout hern Highlands bölgesinde
beş aydır AİDS kampanyası yürüten sağlık görevlisi Margaret Marabe,beş hastanın hala nefes
alıyorken gömüldüğüne şahit olduğunu söyledi.Marabe,”Bir tanesi başı üzerine toprak atılırken
anne,anne diye sesleniyordu.”dedi.Igat Hope isimli bir sivil toplum kuruluşu adına çalışan
Marabe,”Canlı canlı gömülenlerden biri de benim kuzenimdi.Yakınlarıma bunu niye
yapıyorsunuz?diye sorduğumda,bana,”Eğer onların yaşamasına izin verirsek,aynı evde,aynı
eşyaları kullandığımız bir yerde hastalık bize de geçebilir ve hepimiz ölebiliriz.’cevabını
verdiler”diye konuştu.

 Bu arada köylülerin AIDS hastalarını canlı canlı gömmelerinin yaygın bir eylem haline geldiğini
belirten Marabe,hükümet ve yardım örgütlerine başvurarak,ISD’le mücadeleye daha fazla çaba
sarfetmelerini istediğini söyledi.Merkezden uzak köylerde bilgisizlik nedeniyle hastalığın hızla
yayıldığını belirten marabe,HIV virüsünün yayılmasından kadınların sorumlu tutulduğunu ve
bazılarının çeteler tarafından öldürüldüğünü belirtti.Bu arada Birleşmiş Milletler raporuna
göre,Papua yeni Gine büyük bir AISD felaketiyle karşı karşıya bulunuyor.Okyanus bölgesinde
HIV virüsü taşıyanların yüde 90’ının Papua Yeni gine’de bulunduğu ifade ediliyor.Raporda
1997’den bu yana resmi hasta sayısının yüzde 30 oranında arttığı,ülkede 2005 yılında HIV
virüsü taşıyan 60 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.”[29]

 *AA-Ulusal İstatistik Enstitüsü’nden verilen bilgiye göre, geçen yıl doğan bebeklerin yüzde
50.50’si, evlililik dışı beraberlikler sonucu dünyaya geldi. Bu oran 2006 yılında yüzde 48.40 idi. 

Enstitüden verilen bilgiye göre, geçen yıl 816 bin doğum, 526 bin ölüm gerçekleşirken, toplam
nüfus 63 milyon 753’e çıktı. 

Yine verilen bilgiye göre, Fransa’da 65 yaşın üzerindekiler nüfusun yüzde 16.3’ünü oluşturuyor.
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Fransa’da erkeklerin ortalama yaşam süresi 77.5 yıl, kadınlarınsa 84.4 yıl.

*”Avrupa ülkelerinde yapılan bir araştırmada, 2007’ de İsveç’teki bebeklerin yüzde 54’ünün gayri
meşru ilişki sonucu dünyaya geldiği ortaya çıktı. 

Araştırmada, İsveç’i yüzde 46 oranı ile Danimarka ve yüzde 39 oranıyla Fransa’nın takip ettiği
bildirildi. 

Diğer Avrupa ülkelerinde doğan evlilik dışı çocukların oranı ise şöyle: 

İngiltere’de yüzde 37, 

İrlanda’da yüzde 27, 

Portekiz’de yüzde 20, 

Hollanda’da yüzde 19, 

Almanya’da yüzde 18, 

Belçika’da yüzde 15, 

İspanya’da yüzde 11, 

İtalya’da yüzde 8, 

Yunanistan’da da yüzde 3”[30]

Eski Ahid*’de neler yazıyor:
*”Onları demir çomakla kıracaksın; bir çömlekçi kabı gibi onları
parçalayacaksın.”* (Tevrat, Mezmurlar Bölümü 2/8-9)
*”Rabbin sana miras olarak vermekte olduğu bu kavimlerin şehirlerinden nefes
alan kimseyi sağ bırakmayacaksın. Rabbin sana emrettiği gibi tamamen yok
edeceksi
*”Vurun; gözünüz esirgemesin ve acımayın; ihtiyarı, genci ve ere varmamış
kızı ve çocuklarla kadınları helak için vurun.”* (TEVRAT, Hezekiel 9/5-6)
*”Onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için onları
hazırla.”*(Yeremya Bölümü, 12/3)”
*”Sen benim topuzumsun ve cenk silahımsın. Ve seninle milletleri kıracağım
ve seninle ülkeleri helak edeceğim.”* (Yeremya, 51/19,20)
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*Ecdadımızın bize miras bıraktığı Tarihi eserlerin levhalarındaki:
1- “ Hoş gör yâ Hû “, 
2- “ Bu da geçer yâ Hû “, 
3- “ Edeb yâ Hû “, 
Nihayet
4-  “ Hîç “

·                           Vladimir İlyiç Lenin, Almanya, Avusturya ve Osmanlı tutuklu kamplarında

çürüyen diğer Rus askerleri gibi, İsviçre’de üç yıl bir savaş tutuklusu gibi yaşadı.

Lenin 20. yüzyıl başlarında Rusya’dan sürülmüştü. İsviçre’de Bolşevik Partisini gizliden gizliye
örgütlemeye devam etti.

*”Churchill’in dediği gibi: “Almanya, Rusya’ya en etkili silahı sundu. Lenin’i ‘mühürlü’ bir tren
içinde İsviçre’den Rusya’ya yolladı.”

Ve Rusya en çok Almanyanın başına bela oldu.

*Rus devleti Rurik adlı domuz çobanı tarafından kurulmuştur.

 *Bizler değerli olanı nerede ve kimden olursa olsun alırız.İsrailiyat bile olsa…

 “İsrailiyat;_ın-Dinimize Uygun Olup Olmaması Yönünden de Üç Kısma Ayrılır:

 1- Dinimize uygun olanlar: Buhari’nin Ebu Said el-Hudri’den rivayet ettiği şu haber buna
örnektir: Rasulullah şöyle dedi: Kiyamet günü yer yüzü bir ekmek gibi olur. Yolculukta birinizin
ekmeğini eline aldığı gibi Allah onu eline alır ve cennet ehline hazırlar.

Yahudilerden bir adam geldi ve Ey Ebu’l-Kasım, Allah seni mübarek kılsın. Kiyamet günü
cennet ehlinin varacağı yeri sana bildireyim mi? Olur, dedi. Adam, yer yüzü bir ekmek gibi olur-
Peygamberin belirttiği gibi-dedi. Rasulullah bize baktı ve azı dişleri görünecek kadar güldü.”[65]
[66]” [65] Buhari, Kitabu’r-Rekaik, no,81, Allah yeri avucuna alır, babı, no,44, hadis no,6520

2- Dinimize aykırı olanlar: Tevrat’ın çıkış bölümünde ahudilerin Hz.Harun’a nisbet ettikleri
Israiloğultarı için buzağıyı kendisinin yaptığı ve ona tapmağa çağırdığı, Tekvin bölümünde Yüce
Allah’a nisbet ettikleri yer ve gökleri altı günde yaratınca yorulduğu ve yedinci gün olan cumatesi
günü dinlendiği-Allah bunlardan münezzehtir-haberleri gibi.

3- Dinimizİn kabul veya red etmediği haberler: Adamın amcasını öldürmesi, başkalarını onu
öldürmekten sorumlu tutması, ineğin kesilmesi, öldürülen kişinin dirilmesi ve kimin Öldürdüğünü
söylemesi gibi Irailoğulları ineği öyküsünün ayrıntıları buna örnektir.”[31]
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Yeter ki o ilim din ile birleşsin.Akılla kalb barışsın.

*Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki: (Bazı ilimler cehalet ile
aynı derecededir.”

 Âhirzaman her şeyin son zamanıdır.Dünyanın akşam vaktine yani guruba doğru gidişidir.

Kemalpaşazade’nin Yavuz hakkındaki mersiyesinden: 
Şems-i asr idi asırda şemsin 
Zılli memdud olur zamanı kasir .

O, bir ikindi güneşi gibiydi. İkindide güneşin zamanı kısadır ama gölgesi çok uzun olur.

“Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek”[32]

Kur’anın bir çok yerinde,âyetlerin sonunda;”Âkibet müttakilerindir.”buyurulur.

Dünya bugün İslâma koşuyor,O’na teslim olacak.

Batı dünyasında islama dönüşler,kiliselerde papazların gizliden gizliye de olsa ihtida
faaliyetleri,bizde Papa’nın temsilcisi George Marovitch:Hz. Muhammed Peygamberdir, sözü ve
her gün Cevşeni okuması büyük bir gelişmedir.

Düşünüyorum da;islamı temsil eden temsili kişilerin acaba kaçta kaçı her gün Cevşen duasını
okumaktadır?

******************

 Beşerin başına erken bir kıyamet kopar mı?

 Hz.Âdemin cennetten çıkarılması,nasılki bir sebeb ve bir hatanın neticesi olarak yasak
meyveye yaklaşmasıyla dünya imtihanına gönderilip,önemli bir vazife ile
vazifelendirmişse,bunun gibi de –Allah-u a’lem-dünyanın kapanması da yine insan eliyle yani
insanın günahıyla olacaktır.

 Bu konuda Bediüzzaman şöyle der:” Mâdem meylülistikmal (tekâmül meyli) kâinatta fıtrat-ı
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beşeriyede fıtraten derc edilmiş. Elbette, beşerin zulüm ve hatasıyla başına çabuk bir kıyamet
kopmazsa, istikbalde hak ve hakikat, âlem-i İslâmda nev-i beşerin eski hatîatına kefaret olacak
bir saadet-i dünyeviyeyi de gösterecek inşaallah.”[33]

 Veya yine beşerin günahıyle olup,şu şekilde olması da mümkündür;

 Hadisde:”Mü’minlerin ruhları önceden kabzedilecek,kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır.”

 Bu durumda da iman ehlinin olmayıp günahkârların geride kalması,dünya imtihanının
kapanmasına sebeb olacaktır.

 Sonuç olarak diyebiliriz ki;Allahın hikmetinin gereği olarak dünya imtihanının açılmasına da
kapanmasına da sebeb insan olmaktadır.

 Armegedon senaryosu olarak yani batı dünyası Hz.İsanın gelişini hızlandırmak amacıyla yer
yüzünü karışıklığa sevketmekte,bir kurtarıcı olarak Hz.İsa’nın gelişini hızlandırmaktadırlar.

************

 Kıyamet ne zaman kopacaktır?

 Allah en doğrusunu bilendir.

 Âyette:” Şüphesiz ki, kıyamet saatinin bilgisi Allah yanındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde
ne varsa (erkek veya dişi oluşunu, renk ve özelliklerini) O bilir. Hiçbir kimse yarın ne
kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi
hakkıyla bilir, her şeyden haberdardır.”[34]

 Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei'nin tahric ettikleri Huzeyfe (radıyallahu anh)' tan gelen bir
rivayette Rasûlullah Sallallahu  Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Gerçek şu ki,elbette kıyamet siz on alameti görünceye kadar kopmaz. (şunları zikretti)
Dumandır; Deccal'dir; Dabbet-ül-arz'dır; Güneşin mağribden doğmasıdır; Meryem oğlu İsa
Aleyhisselam'ın inişidir; Ye'cüc ve Me'cüc'dür; üç batıştır: Biri doğuda,biri batıda,biri Arab
yarımadasında. Bunların  sonrasında Yemen'den bir ateş çıkar; insanları (dünyadaki)
mahşerlerine sevkedecektir."

Bunlara baktığımızda çoğunun çıkmış olduğunu görürüz.Şöyleki;

 Deccal menfiliği temsil edip,şu an İslam ülkelerinde ve tüm insanlıkta ve bu 20 asırda
uygulanan menfiliklerin daha nasıl daha beteri tasavvur edilebilir?
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 Deccal çıkmışsa,buda mehdi ve isanın aynı zamanlı olduğundan çıkacağını veya çıkmakta
olduğunu gösterir.

 Ye’cüc ve Me’cüc ise;

 Dediler ki: "Ey Zü'l-Karneyn, gerçekten YE'CÜC VE ME'CÜC, YERYÜZÜNDE
BOZGUNCULUK ÇIKARIYORLAR, bizimle onlar arasında bir sed inşa etmen için sana vergi
verelim mi?"[35]

 Bunlar yeryüzünde fesad çıkarıcı olarak nitelendirilmişlerdir.

 Hakîm, İbnu Mace ve Tirmizi'nin de tahric ettikleri, Ebû Hureyre'den gelen bir rivayette
Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

 "Gerçekte Ye'cuc ve Me'cuc her günde güneşin ışığını görecekleri derecede (önlerindeki seddi)
kazıyorlar. Başlarındaki olan: "Hadi dönün, yarın  kazarsınız" der. Allah Teala onu (seddi),
öncesinden daha muhkemleştirir. Zamanlarına ulaştığı ve Allah da onları insanlar üzerine
göndermeyi murad ettiği zamana kadar güneşi görecek derecede (tekrar) kazarlar.
Başlarındaki: "Haydi dönün, Şüphesiz yarın kazacaksınız." der “İnşallahu Teala” diye istisna
ederler. Bunun üzerine sedde geldiklerinde bıraktıkları gibi kalmıştır. Onu kazarlar ve insanlar
üzerine çıkarlar. Suları içerler. İnsanlar onlardan kal'alarına sığınırlar. Ye'cuc ve Me'cuc oklarını
semaya atarlar. Okların uçları şiddetli kırmızı kana bulandığı halde üzerlerine düşer. "Biz yer
yüzündeki ahaliyi kahrettik, gök ehline yükseldik " derler. Derken Allah Teala neğaf adlı böceği
kafalarına gönderir. (O böcek burunlarından beyinlerine çıkar. Ve) Bununla onları öldürür."

Neğaf; koyun ve devenin burnundan beyinlerine çıkan bir böcektir.

 Bugün Türkiyede,İslam ve insanlık aleminde en büyük bela anarşi belası olup,devletlerin en
büyük yatırımı da anarşiyi engellemeye yönelik yatırımlarıdır.

 Dabbetül arz konusunda ise;

 O söz(ün manası) kendilerinin aleyhinde (tahakkuk edip) vuku (ve zuhur)a geldiği zaman
yerden bunlar için onlarla konuşur bir dabbeyi çıkarırız..."[36] 

 “Ne zaman ki Süleyman'a ölümü hükmettik, cinlere onun ölümünü sezdiren olmadı. Yalnız bir
güve böceği yere dayandığı asâsını yiyordu. Bu sebeple Süleyman yere yıkılınca ortaya çıktı ki,
cinler eğer gaybı bilir olsalar o zilletli azab içinde bekleyip durmazlardı.”[37]

 Burada dabbe,insanın ayakta durmasını sağlayan iliklerine kadar girip işleyeceklerini,kemirip
bitireceklerini ifade etmektedir.

 Şu anda dünyada buna benzer iki tehlike görülmekte ve uyum sağlamaktadır;

 Biri Aids mikrobu,diğeri ise internet.
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 Çıkacak olan ateş ise;Allah-u A’lem;fitne ateşi ve savaşlar olup,insanların orayı terk edip
kaçmalarına işarettir.

 Üç batış ise;Tsunami,Katrina gibi bir memleketi tümüyle ortadan kaldıran afetler olarak
düşünebiliriz.

 “Time dergisi, afet bölgesi için "Boğulmuş Şehir" başlığını kullandı.”[38]

 Ortadoğudaki savaşlar,büyümeye yüz tutan tehditler ve burada verilen kayıplarda bir benzerlik
arzetmektedir.

 “2003 yılında gerçekleşen Irak Savaşı sırasında Irak ordusunun büyük bir kısmının neredeyse
birden bire ortadan yok olması savaşın en dikkat çekici olaylarından biriydi. Birçok gazete ve
televizyonda, Cumhuriyet Muhafızları olarak bilinen yaklaşık 60.000 kişilik ordunun ve Fedailer
olarak bilinen yaklaşık 15.000 Iraklı askerin kaybolması haber olarak yer aldı. Yukarıdaki
hadislerde bu konuya dikkat çekilmesi, ahir zaman alametlerinden biri olan "bir ordunun
batması" olayının gerçekleşmiş olabileceğini göstermektedir. Nitekim ilerleyen günlerde de
savaş uçaklarının bir kısmının çöl kumları altına gömülmüş olarak bulunması, hadiste
bahsedilen çölde bir ordunun batması olayının Irak ordusu ile ilgili olma ihtimalini
güçlendirmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.) Bu hadisi Peygamber Efendimiz (sav)in Arap
Yarımadasındaki yere batma hadisiyle birlikte düşündüğümüzde, yaşanan olay Irak Savaşı
sırasında gerçekleşen bu olağanüstü duruma işaret ediyor olabilir. (En doğrusunu Allah
bilir)”[39]   

************************

 Peki acaba Hz.isa,Hz.Mehdi,Deccal ve Süfyan gelmiş midir?

 Bunların gelişlerinin bilinmesi ancak imanın gücü,işlerinin alameti ve yakınında bulunmak ile
daha iyi anlaşılacaktır.

 Bunları bilmek imanın şartlarından değildir.

 Ancak hepsinin gelişi aynı devrede gerçekleşecektir.Çünki rinde tek bir kişi çıkmaz,elbette
rakibi de olacaktır.

 Hz.İsa gelecek,peygamber sıfatıyla olmaksızın namazda Hz.Mehdiye tabi olarak,onun dininin
yücelmesine ve en önemlisi onun dininin zincirlerden kurtarılmasına sebeb olacak,ancak onun
desteğiyle deccalın bağlarından kurtarılacaktır.
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 Birinin bilinmesi diğerlerinin de bilinmesine ışık tutacaktır.

 Kimdir deccal?

 Şahıs önemli olmamakla beraber,isterseniz bazı işaretlerinden hareketle tanımını sizler yapın…

 Geriye gidecek olursak;Cengiz ve Hülagu mu?Çünki Bağdatı yakıp yıkmış,binlerce insanı
zalimane katletmiştir.

 Zamanımızda karışıklıkların artmasıyla;Bush,Saddam,Lenin,Mao, Stalin, Darwin gibi şahıslar
mı?Yoksa onların ortaya koyduğu kominizm,Sosyalizm, materyalizm,Evrimcilik gibi ideolojiler
mi?

 Elbette bu ideolojileri temsil eden şahıslar ve onların arkasındaki büyük güç oluşturan onların
temsilcileridir.Bundan dolayı hep şahıslar hem de ideolojileri için düşünülebilir…

 Deccalın yaptığını Süfyan uygular.Bundan dolayı deccal her ne kadar öne çıksa da süfyan
ondan daha tehlikelidir.Çünkü icraatta bulunan o fikir ve ideolojiyi uygulayarak hayata
geçirmektedir.

 Anlatıldığı üzere;Bir gün birisi Lenini cehennemde boğazına kadar irinin içerisinde gülerek
görür.Hem pislik içerisinde ve azap çektiği halde neden güldüğü kendisine sorulduğunda şu
cevabı verir;

 Alttan Stalin gıdıklıyor!

 Deccalın rejimi rejimi yıkılır ancak süfyanınki kolay kolay yıkılmaz.Çünkü biri kafirane ve
açıktan diğeri ise münafıkane icraatta bulunur.Tehlikeyi sezdirmez,sezilmez.

 Bütün bu zevatlar yaptıklarıyla tanınır ve öylece de mukayese yaparak değerlendirmek gerektir.

****************

 Bütün bu tehlikelere karşı nasıl bir yöntem uygulanacaktır.

 Kur’an-ı Kerim-de:” Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi
siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a ve Resûlüne itaat edin. Ey
Peygamberin ev halkı! Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak
istiyor.”[40]

 Ûla uhrâya da işaret etmektedir.Âhirzamandaki hatalarda cehaletten kaynaklanacaktır.Ancak
bir farkı var;
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 Cehalet asrındaki sapıklıklar hep cehalet ve bilgisizlikten ileri gelmekteydi. Bu cahil insanı
aydınlatmak suretiyle yanlışını telafi etmek mümkünde veya kendisine gösterilen bir mu’cize ile
imana gelmekteydi.

Zamanımızdaki cehalet ise fen ve felsefeden gelmekte ve ilim namına inkâr
edilip,reddedilmektedir.Bu ise daha güçtür.Binlerce mu’cizeler ortada iken yinede iman etmekte
güçlük çekilmektedir.Bu ise taassubu doğuran bir cehalettir.

 Ancak Rasulullah Efendimiz ilk cehalet dönemi olan Mekkede tüm mesaisini iman üzerine teksif
etmiş,muhatabları olan müşriklerin şirkleriyle mücadele etmiştir.

 Âhirzamanda yapılacak ve de yapılması gereken yöntemde aynı olup,iman üzerine tüm
mesailerin ağırlaştırılıp yoğunlaştırılması ve imanın tüm yönleriyle ortaya konulması
gerekmektedir.

*****************

 Peki,deccalın ve süfyanın dünya üzerindeki büyük etkisinden İslam ve insanlık dünyası nasıl
kurtulacaktır?

 Deccal ve süfyanın hakimiyeti ve tahribatı külli olacaktır.sadece dünyaların değil,en önemli ve
büyük olarak ebedi hayatın kaybedilmesinde önemli rol oynayacaklardır.

 Mutlak,sınır tanımayan bir küfrü ve onun neticesi olan anarşiyi tesis etmiş olacaklardır.

 İslam ve batı dünyasının her birinin tek başına buna mukabele edip kurtulması mümkün
olmayacaktır.İkisinin oluşturacağı güçle mukabelede bulunulup boyunduruğundan kurtulmak
mümkün olacaktır.

 Batı dünyası Hz.İsayı temsil etmektedir.İslam dünyası ve onun içerisinde bir ülkede mehdiyi
temsil etmektedir.Mehdi süfyanın çıktığı yerde çıkacak,onun tahribatına karşı Hz.İsa yani İsevilik
ile el ele vererek ümmeti kurtaracak,hristiyanlık dünyasının da tasaffisine sebeb olacaktır.

 Anlattığımız gibi,Süfyanın hakimiyeti,deccalın hakimiyetinden uzun sürecektir.Sebebi
ise,süfyan münafıkane hareket edip,aldatmakla iş görecektir.

***************
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 Şerri defetmek,hayrı çekmekten daha hayırlıca bir iştir.

 Deccal ve süfyanın şerlerinin büyük bir himmet ve gayretle defedilmesinden sonra,dünyadaki
anarşiliğin azalmasıyla nazarlar islama dönecek,İslam ilk asırdaki gibi bütün haşmetiyle
görünecek ve kendisini gösterecektir.

 Bu meyanda batı dünyasından bir,iki veya birkaç devletin islamı kabul etmesiyle İslam altın
çağını yaşayacaktır.

 Allah dünya imtihanını kapatıp,kainata son verirken,elbette kendi dinini bütün haşmeti ve
azametiyle,bütün hakikat ve hikmetleriyle anlaşılır ve kabul edilir kıldıktan sonra hükmünü icra
edecektir.

 Hz.İsanın gelişi iki gerçeği gündeme getirecektir;

 Biri menfiliğin önüne geçilerek deccal ve süfyanın tasfiyesi,

 İkincisi ise,İsevilik dininin islamiyete teslimi olacaktır.

******************

İslâmın 3.asırdaki fitne-fesatlar ile bir çalkalanma içerisine girmesi,islâmi alandaki bir çok
gelişmeyi de tetiklemiş oldu.Bir çok kelam,fıkıh,tefsir,hadis gibi temel ilim ve mezheblerin
oluşumu bu üçüncü asırdaki çalkalamalar sonucu ortaya çıkmıştır.Bu çalkalamalarda herkes
islâmın himayesine koşturmuş ve külli bir sahiblenme neticesinde,büyük bir sonuç ortaya
çıkmıştır.

 Âhirzamanda da buna benzer bir mana ile,şiddetli çalkalamalar meydana gelecek ancak bu bir
çok İslami meselenin hayata yansımasına ve gelişimine,araştırılıp ilmen,mantıken bir çok yönde
kuvvetleşmesine sebeb olacaktır.

 Dünya çok şeylere gebedir.Doğumu yaklaştıkça,sancıları da artmaktadır. Herkes doğacak
yavruyu beklemektedir.Kimi İsa,kimi Mehdi,kimi imamı Muntazır ve hepside bir kurtarıcının
çıkmasını beklemekte,bu ümit büyük bir umut olarak kalmaktadır.

MEHMET ÖZÇELİK

13-03-2008
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