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Evanjelistlerin Kıyamet Senaryosu
Hristiyanların Teslis yani Baba, Oğul, Kutsal Ruh tanrısal üçlemesi ve günah inancı ile başlayalım. 
Tanrısal üçleme, Baba Tanrı’nın beden alıp bu dünyaya bakire Meryem'in oğlu İsa suretinde gelerek
biz insanoğlunun, Adem ve Havva ile tüm insanlığa genetik olarak bulaşmış ilk günah olan tanrıya 
asiliğin cezasının sonucu ortaya çıkan tüm günahlarına kefaret olarak canını feda etmesi inancıdır. 
İsa Mesih bir tanrıdır. Birinci gelişi ile günahı ortadan kaldırmış, ikinci gelişi ile de Mesih olarak 
yani kurtarıcı kral olarak gelecek, yeryüzünde Tanrı Devleti'ni, yeni dünya düzeni denilen cenneti 
hazırlayacaktır. Armageddon yani Kıyamet Savaşı ile…

İncil'in son kısmını (Book of Revelation) okuyan vicdan sahibi herkes bunun merhametlilerin en 
merhametlisi olan Allah sözü olmadığını anlayacaktır. En kötü korku filmi senaryosundan bile daha 
beter bir gelecek, böyle bir geleceği kim isteyebilir ki? Ancak düşünmeyenler buna hizmet ederler 
ve gerçek olduğuna inanırlar. Değiştirilen İncil'in son kısmını şeytana tapanların yazdığı aşikardır, 
insanlığa böylesine büyük bir zulmü reva görecek olan ancak Lucifer ve onun takipçileridir. 
İnsanlık uyandığında bu kehanetleri uygulamalarına imkan kalmayacaktır.  Dünyada kıyamet 
senaryosunu daha çabuk getirerek sevap kazanacağını düşünen beş yüz milyondan fazla evanjelist 
olduğunu ve bunların ülkelerin yönetim süreçlerinde de etkin olduklarını göz önünde 
bulundurursak, Lucifer takipçileri tarafından yönlendirildiklerini fark edemedikleri takdirde hem 
kendilerinin hem de dünyanın geriye kalanın işi oldukça zordur. Belirtmeliyiz ki, katolikler İncil’in 
son kısmına simgesel bir anlatım olduğu düşüncesi ile yaklaşmaktadırlar. Konuya bakış açıları 
evanjeslistlerden epey farklıdır. 

Evanjelistler, cehennemlik olduklarını düşündükleri yahudileri Eski Ahit’e olan inançları nedeniyle 
desteklerken, yahudiler ise evanjelistleri, ikiyüzlülüklerini bilmelerine rağmen dünyaya egemen 
olmak amacıyla desteklemektedirler. Bu arada hem siyonistleri, hem de evanjelistleri (siyonist 
hristiyanları) kullanan ise Kabalacı, şeytana tapan, dünyadaki merkez bankaları ve ticari bankalar 
aracılığı ile para basma ve üretme yetkilerini büyük ölçüde ulus devletlerin elinden alarak halkları 
sömüren, para üzerindeki otoriteleri sonucu dünyada teknolojiyi, sağlığı, medyayı, tarımı ve daha 
birçok sektörü kurdukları şirketler vasıtasıyla kontrol eden  bir küresel çete var. Kimileri onlara 
666’nın Çocukları diyor, kimisi Luciferciler, kimileri üst akıl. Elbette onlara takılan çok daha başka 
lakaplar da var. İsimleri ne olursa olsun, dünya ekonomisini çökertme, insanlığı kıtlıkla sınama, 
ardından da kurtarıcı olarak ortaya çıkarak yapay zeka kontrollü mülkiyetsiz toplumu getirecek 
küresel sosyalizmi dayatma planlarını adım adım işletiyorlar. Ekonomik kötü gidişatın sorumlusunu
insanlar aramasınlar diye, 2020 yılının başından itibaren ortaya çıkarttıkları bir plandemi ile karşı 
karşıyayız. Pandemi yerine plandemi demek daha doğru, zira bu virüsü yayarak insanlık suçu 
işleyen ve durumu kendi çıkarları için kullanacak bir küresel çete ile karşı karşıyayız. (2016 yılında 
başlatılan ve geleceğin dijital kimlik projesi olarak lanse edilen ID2020 çerçevesinde planlanmış bir
pandemi ile karşı karşıyayız. Bu projenin kurucu ortaklarından birinin GAVI Büyük Aşı İttifakı 
olması elbette tesadüf değildi. Her nasılsa pandemiden çok önce zorunlu aşı yasaları 
parlamentoların gündemine düşüvermişti. Virüsün labaratuvar ortamında üretildiğini savunan bilim 
adamlarının görüşlerinin nasıl susturulmaya çalıştığına tanıklık etmemiz bir başka ispat niteliğinde 
idi. Ancak bu konuda gerçeğin üstünü örtemediler) Sonuçta salgın hastalık günah keçisi ilan 
edilecek ve ekonomik sistemi çökmek üzere tasarlayanlar, yeni sistemi de sahiplenmek üzere 
harekete geçecekler. İnsanlığa sorumuz şu: “Onlara izin verecek miyiz?” 



Yedi Dönem İnancı
Dispensasyonalistler, İsa Mesih'in 2. gelişi için ortaya çıkacak yedi dönem inancına bağlı 
kimselerdir. Bu yedi dönemi şöyle sıralayabiliriz:

1) Yahudilerin Filistin’e geri dönmeleri ve devlet kurmaları. (1948 yılında İsrail Devleti'nin 
kurulması ve 1967 yılında Kudüs’ün yönetimini tamamen ele geçirmeleri, evanjelist protestan 
hristiyanlar tarafından Mesih’in gelişinin yaklaştığına dair güçlü ipuçları olarak görülmektedir.)

2) Kudüs’ün başkent yapılması, Mescid-i Aksa’nın yıkılıp yerine Süleyman tapınağının inşa 
edilmesi, büyük İsrail topraklarının ele geçirilmesi (Nil’den Fırat ve Dicle arasındaki topraklara 
kadar olan bölgenin ele geçirilmesi projesi.)

3) Tüm dünya uluslarına İncil’in vaaz edilmesi. (Evanjelistler, misyonerlik çalışmalarına tüm 
dünyada hız kesmeden devam etmektedirler.)

4) İncil ile İsa Mesih’e iman edenlerin cennete yükseltilmeleri (Göğe yükselenler, ‘Felaket Yılları’ 
sonunda, Tanrı İmparatorluğu kurulduğunda geri gelecekler inancı hakimdir, yani cennet 
yeryüzündeki Tanrı İmparatorluğu olacaktır onlara göre)

5) Felaket yılları – Türbülasyon (The Tribulation). Mescid-i Aksa’nın yıkılmasının işaret fişeği 
olacağı, yedi yıl sürecek olan Türbülasyon (İncil’in son babında bahsi geçen dehşet verici olaylar) 
olarak adlandırılan bu dönemin sonunda, Deccal ve orduları mağlup edilecek, 1000 yılllık Tanrı 
İmparatorluğu kurulacak ve bu imparatorluk kurulmadan önce türbülasyon döneminden sağ çıkmayı
başaran tüm inançsızlar cehenneme atılacaklar. (Türbülasyon döneminde, evanjelizmi kurarak 
insanları aldatan, kendilerini Tanrı yerine koyan Lucifer müritlerinin bilimsel gelişmeleri kullanarak
öldürdükleri insanlar ve meydana getirdikleri vahşetten sonra dünya nüfusu burada yaklaşık 500 
milyona iniyor! Tabii teknolojiyle kandırılmış, köleleştirilmeye hazır 500 milyona. Oyunu 
kuranların planları bu. Ancak onların planları üzerinde bir PLAN KURAN var.)

6) Armageddon Savaşı (‘Felaket Yılları’nın sonunda gerçekleşmesini öngörmekteler)

7) İsa Mesih’in ikinci kez dünyaya gelişi. (Kuracağı Tanrı İmparatorluğu’nu bin yıl yönetmek üzere 
geliyor. Bu imparatorlukta inançsızlara yer yok. 2020 yılında dünyadaki evanjelistlerin sayısının 
500 milyondan fazla olduğu söyleniyor.)

Evanjelistlere Göre Deccal Kim Olabilir?
Ortaçağda bazı Kitab-ı Mukaddes yorumlayıcıları, Deccal bir müslüman olmalı düşüncesinde idiler.
Bazıları ise Yahudi olması gerektiğini savundular. Evanjelistler, Hazreti İsa'nın 2000 yıl önce yahudi
olarak doğduğuna inandıklarından sahtesinin de yani Deccal'in de bir erkek ve yahudi olacağına 
inanmaktadırlar. Deccal (antichrist) aynı zamanda Canavar (Beast) olarakta bilinir. İncil'in Vahiy 
(Esinleme) isimli son kısmında denizden yedi başlı on boynuzlu bir hayvan çıkar. Sonra şeytan bu 
hayvana (canavar) büyük bir güç vererek, azizlerle savaşma, harikalar meydana getirme ve uluslar 
üzerinde iktidar kazanma imkanı sunar. Canavar bu iktidarı felaket yıllarındaki üç buçuk yıl 
esnasında devam ettirir. İncil, Matta 13:16-18'de geçen sağ el ve alında işaret taşımayı zorunlu 
kılacak. (Cern'in amblemine bir göz atın, bu sayıyı görebilirsiniz: 666) Deccal kitleleri harekete 
geçirebilecek oldukça etkileyici bir konuşmacıdır. Gelişmiş izleme araçları kullanacak ve son 
teknolojiyi kullanarak kontrolü ele geçirecek. Bazıları Deccal'in 10 Avrupa ülkesinde kontrolü ele 
geçireceğini savunmaktalar iken bazıları canavarın 10 boynuzu ile yeni kurulacak bir birlikten 
bahsedildiğine inanmaktalar. (Avrupa Birliği yani modern Roma İmparatorluğu veya yeni kurulacak



Roma İmparatorluğu’nun yönetim şekline benzer bir Türk-müslüman konfederasyonunun ya da 
oluşturulacak benzeri bir birliğin, 10 boynuzu simgelediği düşünülmektedir) Küresel kader 
hakkında Deccal'in yapacağı duyuru uluslararası bir basın konferansı vasıtasıyla gerçekleşecek. 
Böylece dünyanın pek çok ordusuna komuta etme yetkisine kavuşacak ve kader savaşında kötülerin
başında olacak. 

Evanjelistler kehanetleri, Armageddon'dan önce bir Yecüc-mecüc savaşı da dahil bazı savaşlarda yer
almaları gerektiği şeklinde yorumluyorlar. Yecüc'ün yok edilmesi ile Armageddon savaşını 
birbirinden ayrı tutuyorlar. Yecüc'ün Rusya olabileceği görüşünü savunanlar var. Yecüc'ün İsrail 
topraklarına illerlemesi, tanrının gazabına neden olacağına düşünüyorlar. İncil'in Esinleme adlı son 
kısmının 8. bölümünde kanla karışık ateş ve dolu ifadelerinden füzelerin kastedilmiş olabileceğini 
söylüyorlar. Rusların komünizm yoluyla yaratıcıya karşı geldiğini düşünüyorlar. (Halbuki 
Beynelminel Yahudi - International Jew isimli 1920 yılında yayınlanan kitapta Rus Devrimi'ni 
yapanların çoğunun Yahudi asıllı oldukları ortaya koyuluyor, kimler tarafından yönlendirildikleri ile
ilgili ayrıntılar veriliyor. Tabii o yahudilerinde arkasında, onları yönlendiren ve yöneten akıl Lucifer
takipçileriydi, yaratıcıya karşı gelinmesi hususunda suçlanması gereken asıl itibari ile ne  Ruslar, ne
de yahudilerdir.) Savaşın sonunda her 6 kişiden 5'inin öleceğini anlatıyorlar Yecüc tarafında. Yecüc 
İsrail'i işgal ettiğinde, İsrail'in müttefiklerinin (ABD ve İngiltere) Kıbrıs'tan yardıma geleceğini 
öngörüyorlar. (NEO-M yani Arabistan’ın kuzeyindeki robot şehir projesini de müttefiklere 
ekleyebiliriz sanırım) Ayrıca Rusların yalnız olmayıp günümüz Almanya toprakları olan Gomara 
diyarındanı da kapsadığını belirtiyorlar. (Ezeikel 38'de adı geçen Yecüc'ün müttefiki Gomara'nın 
Almanya'ya işaret etmesi) Onların 7 yıllık Türbülasyon devrinde mahvolacakları görüşünü 
savunuyorlar. Eski ve Yeni Ahit'te bir nükleer savaşın olacağı konusunda bilgiler olduğunu 
düşünüyorlar. (Tevrat, Yoel 2:3 ve Malaki 4:1) Yecüc ile Mecüc, İsa Mesih’in liderliğindeki bin 
yıllık saadet döneminden sonra şeytanın serbest kalmasıyla yeniden sahneye çıkıyor ve tekrar 
mağlup oluyorlar.

Felaket Yılları - Türbülasyon (The Tribulation)
* Felaket yılları, toplamda 7 yıl sürecektir. Musibetler üst üse yaşanacaktır. En kötü korku filmi  
senaryosunda yaşananlardan beter felaketler insanlığı vuracak, insanlar ölümü diler hale 
geleceklerdir. İncil’in son babı olan “Yuhanna’ya Gelen Vahiy”de bu olaylar ayrıntılı biçimde 
anlatılmaktadır.

* Felaket yılları, Deccal’in yaptığı İsrail’i ve diğer ulusları ilgililendiren önemli bir antlaşma  ile 
başlayacaktır.

* İsa Mesih ve takipçileri, Şeytan tarafından görevlendirilen iki önemli karaktere karşı, yani Deccal 
ve sahte peygambere karşı mücadele edecekler. 10 devletten oluşan (sayı daha yüksekte olabilir) bir
konfedarasyon kurulacak.* Deccal’e yeryüzünde hüküm süreceği 42 aylık bir süre verilecek. 
Deccal’in kutsallara karşı savaş açarak, onları yenmesine izin verilecek.

* Şeytani ittifakın karşısında ise  savaşta öldürülecek olan siyonistler, Tanrının görevlendirdiği 
hristiyanlığa iman edecek olan 144.000 yahudi (12 kabileden 12000’er kişi), 1260 gün 
peygamberlik verilecek olağanüstü güçlere sahip iki şahit (Felaket yıllarının ilk üç buçuk yılı 
sonunda, görevleri bittiğinde Deccal -Canavar- tarafından öldürülecekler ve sonra yeniden 
diriltilerek göğe yükselecekler, hemen ardından bir deprem olacak) ve İncil ile hristiyanlığı 



sağlamlaştıran bir melek ve İsa Mesih yer alacak. Evanjelistlere göre Tanrı da gazap kaseleriyle bu 
savaştaki yerini alacak. 

* Deccal, Roma İmparatorluğu’nun yeniden canlanmış yapısına benzer on (veya daha fazla*) 
ülkeden oluşan bir konfederasyonun başında olacak. Karizmatik, çok iyi bir hatip, aynı zamanda da 
bir aldatıcı olacak. Savaş, kıtlık ve ölüm döneminden sonra sahte bir barış ortamı oluşturacak. 

* Felaket Yılları’nın ilk üç buçuk yılı sonunda Deccal, Kudüs’e girerek, işgali gerçekleştirdiğinde 
“Perişanlığın iğrençliği”** meydana gelecektir. Böylelikle ikinci üç buçuk yılın olduğu “Büyük 
Felaket Yılları” başlayacaktır.

* Armageddon Savaşı, Deccal ordusunun mağlubiyeti,  İsa Mesih’in ikinci gelişi ile “Felaket 
Yılları” sona erecektir. 

İncil’de İlgili Bölümler:  Yuhanna’ya Gelen Vahiy; Matta 24:Sonun Belirtileri;  Markos 13:Sonun 
Belirtileri; Luka 21:Sonun Belirtileri; Markos 13:Sonun Belirtileri;Pavlus’un Romalılara Mektubu 
9: Tanrının Seçtikleri.

* Yuhanna’ya Gelen Vahiy 17. bölümdeki sembolik anlatımlar sebebiyle konfederasyon kuracak 
ülke sayısında durum biraz karışık:

“Bunu anlamak için bilgelik gerek. Yedi baş kadının üzerine oturduğu yedi dağdır, aynı zamanda 
yedi kraldır. Bunların beşi düştü, biri duruyor, ötekiyse henüz gelmedi. Gelince kısa bir süre 
kalması gerek. Yaşamış ama artık yok olan canavarın kendisi sekizinci kraldır. Yedilerden biri olup 
yıkıma gitmektedir. Gördüğün on boynuz henüz egemenlik sürmemiş on kraldır. Ama bunlar 
canavarla birlikte bir saat hüküm sürmek üzere yetki alacaklar. Düşünce birliği içerisinde olan bu 
krallar yetkilerini canavara (Deccal’e) verecekler. İsa Mesih’e karşı savaşacaklar ama Mesih onları 
yenecektir. “ (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 17:9-13)

(Buradaki 7 başın yedi büyük medeniyeti temsil ettiği sonucunu da çıkartanlar mevcut: Mısır, Asur, 
Babil, Pers, Yunan, Roma ve İslam İmparatorluğu. Buna göre duran Roma, gelecek olan İslam 
imparatorluğu. On boynuz ise son büyük medeniyetin kural koyucu 10 ulusuna işaret ediyor.)

**Perişanlığın İğrençliği (Abomination of Desolation): Matta 15-16, Pavlus’un Romalılara 
Mektubu 9:26’da anlatılan İsrailoğulları’nın sayısı denizdeki kum taneleri kadar da olsa pek azının 
kurtulacağı, tapınağın üst kısmına yerleştirilecek yıkıcı iğrenç şeyler. ( Daniel 9:27 ) Matta 24:15’te 
de bahsedilen o iğrençliğin, Deccal’in canlanacak olan heykeli olduğu görüşü de vardır.

Felaket Yılları (Matta:24)
* Sahte Mesihler

* Savaşlar ve savaş söylentileri

* Kıtlık, bulaşıcı hastalıklar ve depremler

* Tüm uluslardan yahudilere karşı bir nefret yükselecek.

* Sahte peygamberler çıkacak ve çok kişiyi yoldan çıkaracaklar

* Kötülükler, günahlar çoğalacak

* Hayatta kalmayı başaran yahudiler kurtulacak



* İncil vaaz edilecek, bütün dünyaya duyurulacak

* “Perişanlığın İğrençliği” ile yedi yıllık sürenin ikinci devresi yani “Büyük Felaket Yılları” 
başlayacak.

* Korunmak için kaçış emaresi olan “Perişanlığın İğrençliği” ile başlayacak dünya tarihini gördüğü 
ve göreceği (özellikle kış aylarında belaların artacağı) en korkunç sıkıntı.

* Sıkıntılı günlerin azaltılması (Seçilmiş olanlar hürmetine korkunç sıkıntılı günler kısaltılacak)

Felaket Yılları Hakkında (Luka 21:5-28)
“Bazıları tapınağın güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş olduğundan bahsedince İsa ‘Burada 
gördüklerinize gelince öyle günler gelecek ki taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak’ dedi. 
Onlar da ‘Öyleyse bu dediklerin ne zaman olacak? Bunların gerçekleşmek üzere olduğunun 
belirtileri neler olacak?’ diye sordular.”

“İsa ‘Sakın sizi saptırmasınlar’ dedi. Birçokları ‘Ben oyum’ ve ‘Zaman yaklaştı” diyerek çıkacak ve
benim adıma gelecek. Onların ardından gitmeyin. Savaş ve isyan haberlerini duyunca 
telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek. Ama son hemen gelmez. Sonra onlara şöyle dedi: ‘Ulus 
ulusa, devlet devlete savaş açacak’. Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, 
korkunç olaylar ve gökte olağanüstü işaretler olacak. Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp 
zulmedecekler. Sizi havralara teslim edecek, zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü liderlerin 
ve valilerin önüne çıkaralacaksınız. Bu size tanıklık etme fırsatı olacak. Buna göre önceden 
kendinizi nasıl savunacağınızı düşünün. Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik
bahşedeceğim ki, size karşı olanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek. Ana babalarınız, 
kardeşleriniz, akrabalarınız ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürecekler. Benim 
adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ne var ki başınızdaki saçlardan bir tel bile yok 
olmayacaktır. Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız.”

“Kudüs’ün ordular tarafından işgal edildiğini gördüğünüzde anlayın ki, kentin yıkılacağı zaman 
yaklaşmıştır. O zaman Yahudiye’de olanlar dağlara kaçsın, şehirde olanlar dışarı çıksın, dışarıda 
olanlar da şehire girmesinler. O günler yazılmış olanların gerçekleşeceği ceza günleridir. Ogünlerde 
hamile olan, çocuk emzirenlerin vay haline! Çünkü ülke büyük sıkıntıya uğrayacak ve bu halka 
gazap edilecektir. Kılıçtan geçirelecek, tutsak olarak tüm ulusların arasına sürüleceklerdir. Kudüs 
diğer ulusların dönemleri tamamlanıncaya kadar onların ayakları altında çiğnenecektir.”

“Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler olacaktır. Uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına
dönecek, dehşete düşecekler. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan 
bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. O zaman İsa Mesih’in bulut içinde büyük güç ve 
görkemle geldiğini görecekler. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı 
kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir.”

Felaket Yılları (Türbülasyon-Tribulation) Hakkında Ayrıntılı Tasvir
"Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suça kefaret etmek, sonsuza dek kalıcı 
doğruluğu sağlamak, kehanetin öngördüklerini tamamlamak, En Kutsal'ı meshetmek için senin 
halkına ve kutsal kentine, yetmiş dönemden oluşan yedi yıllık bir zaman buyurulmuştur.” (Tevrat, 
Daniel 9:24)



İnananların
GöğeYükselişi

Mühür Hükümleri Trampet
Hükümleri

Gazap
Hükümleri

Kıyamet
Savaşı

İsa Mesih
2. Geliş

     İlk 3,5 Yıl İkinci 3,5 Yıl

Mühür Hükümleri (İncil, Yuhanna’ya Gelen Vahiy:6 ve 8)
1.Mühür (6:1,2): Beyaz At | Deccal’in Fetih İçin Gelmesi

2.Mühür (6:3,4): Kırmızı At | Savaşların Patlak Vermesi, İnsanların Birbirlerini Boğazlamaları

3.Mühür (6:5,6): Siyah At | Dünyada Kıtlık Olması (Zeytinyağına dokunulmayacak)

4.Mühür (6:7,8): Soluk At | Yeryüzündekilerin dörtte birinin ölümü (Savaşlar-kıtlık-salgın 
hastalıklar-vahşi hayvanlar yoluyla)

5.Mühür (6:9,10,11): Şehitlik | İsa Mesih’e inananlardan intikam alınması

6.Mühür (6:12,13,14,15,16,17): Fiziksel Musibetler | Deprem, güneşin kararması, ayın kızıllaşması,
meteor yağmuru vb.

7.Mühür (8:1):  Trampet Hükümlerinin Başlatılması

Felaket Yıllarının Ortasında Olacaklar
Deccal’in Ölümü ve tekrar canlanması (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 13: 3,4)

Şeytan cennetten dünyaya kovulacak (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 12: 7,8,9)

Deccal’e tapınma (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 13: 3,4,8)

Deccal’in İşareti: 666 (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 13: 16,17,18)

İsrail’le Barış Sözleşmesinin Feshi (İşaya 28:18; Daniel 11:41)

Yahudilere Eziyet (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 12: 1-6)

Perişanlığın İğrençliği (Daniel 9:27; Matta 24:15-16; Selaniklilere 2. Mektup 2:4)

Trampet Hükümleri (İncil, Yuhanna’ya Gelen Vahiy: 8,9,11)
1.Trampet (8:7): Bitkilerin,ağaçların üçte birinin ve yeşil otların tamamının yanması

2.Trampet (8:8,9): Denizlerin üçte birinin kana dönüşmesi, deniz canlılarının üçte birinin ölümü

3.Trampet (8:10,11): İçme sularının üçte birinin acılaşması, ondan içenlerin ölümleri

4.Trampet (8:12,13): Güneş, ay ve yıldızların üçte bir oranında kararmaları, gece-gündüzün 1/3 
oranında kararması

5.Trampet (9:1-11): Akrepsi çekirgelerin inanmayanlara 5 ay işkence etmeleri

6.Trampet (9:13-21): 200 milyonluk Deccal ordusunun insanlığın üçte birini yok etmesi

7.Trampet (11:15-19):  Gazap Hükümlerinin Takdimi



Gazap Hükümleri (İncil, Yuhanna’ya Gelen Vahiy:16)
1.Gazap (16:1,2): Deccal’in işaretini taşıyanların üzerinde ıstırap verici yaraların oluşması 

2.Gazap (16:3): Bütün denizlerin kana dönmesi, içindeki canlıların tamamının ölümü

3.Gazap (16:4-7): Bütün içme sularının kana bulanması

4.Gazap (16:8,9): Kuvvetli güneş ışığıyla insanların kavrulması

5.Gazap (16:10,11): Deccal’in krallığının karanlığa gömülmesi

6.Gazap (16:12,13,14,15): Fırat’ın kuruması (Armageddon Savaşı için işaret)

7.Gazap (16:17,18,19,20,21): Tüm şehirleri yerle bir edecek tarihin en büyük depremiyle adaların 
yok olması, dağların ortadan kalkması, Babil’in yok edilmesi; insanların üzerine 45 kiloluk dolu 
yağmuru

Armageddon (Mecidiye veya Kıyamet) Savaşı
Armageddon, İbranicede Megido Dağı anlamına gelir. Yahudilerin ve evanjelist hristiyanların İsa 
Mesih ile Deccal'in ordularının kıyametten önce savaşacaklarına inandıkları yerin ismidir. 
Armageddon Savaşı, Tanrı ile şeytan ve takipçileri arasındaki final savaşıdır. Deccal ve ordularının 
İsrail’e nihai saldırıları ile başlayacak ve mağlubiyetleri ile son bulacaktır. 

Fırat nehrine gelecek olan dört melek ile ateş, duman ve kükürt soluyan ikiyüzbini atlı (at sembolik 
ise teknolojik araçlar kullanıyor olabilirler), en az 200 milyon askerden oluşacak  Şark ordusu, bir 
yıl batı istikametinde ilerleyecek. Fırat'a ulaşmadan önce dünyanın en kalabalık nüfuslu bölgesini 
işgal edecek ve orayı yok edecek. (Büyük ihtimalle kurulacak Türk-müslüman birliği ordusunun -
Malezya ve Endonezya'nın da dahil olabileceği- Hindistan'a karşı savaşacağından bahsediliyor, 
saldırı müslümanlarla ortak hareket ederlerse Çin veya Japonya'dan da gelebilir. Yakında Hintlilerin
nüfusu Çin'in nüfusunu geçecek ve dünyanın en kalabalık ülkesi olacak. (Çin'deki nüfus artışını 
durdurma projesinin altında yatan sebeplerden biri bu olsa gerek). Çin'in nüfusu 2020 Haziran 
itibari ile 1,439 milyar iken Hindistan'ın nüfusu 1,380 milyar idi. Bir diğer ihtimal ise Japon 
ordusunun Çin'e saldırması. Deccal ve ordusu Fırat'a gelecek ve Fırat kuruduğunda Doğu Kralları 
İsrail'e saldıracak. Dünya tarihinin gördüğü en büyük ordu Megiddo'ya doğru ilerleyecek. 
Yeryüzündeki tüm ulusların güçleri, Kral İsa ve onun takipçilerine karşı savaşarak kaybedecekler, 
bu insanlık tarihinin gördüğü en kanlı savaş olacak. Nükleer bir savaş olacak ve bu savaşta İsa 
Mesih nükleer silahı ilk kullanan olacak. Dünyanın bütün şehirleri yok olup, haritadan silinecek.  
İsa Mesih savaşın sonunda Deccal'i öldürecek, savaşta sağ kalan diğer inanmayanlar toplanarak 
cehenneme atılacaklar. Kötülük ve savunucuları bin yıl süre ile yeryüzünden silinecek. Armageddon
Savaşı, Deccal ordusunun mağlubiyeti,  İsa Mesih’in ikinci gelişi ile “Felaket Yılları” sona 
erecektir. 

Yorum Köşesi

Böylelikle dünya nüfusu yalnızca şeytana tapanların teknolojik imkanlardan faydalanarak kandırdıkları ve 
artık istedikleri gibi köleleştirebilecekleri evanjelistler ve 144.000 yahudiden sağ kalanlar ile aralarından 
yeni doğanlardan oluşabilir. Ağustos 2020 sonu itibari ile 7,8 milyar olan dünya nüfusunu, 500 milyonun 



altına indirme hedefine dair düşünceleri atlamayalım. (Evanjelistlerin 2020 yılında dünya genelinde 
yaklaşık 500 milyondan fazla oldukları tahmin edilmektedir. Tabii göğe yükseleceklerini düşünenler acı bir 
akıbetle de karşı karşıya kalabilirler. Planın sonunda her ırktan farklı insanların oluşturacağı bir düzenle de 
tek dünya devletine geçiş yapılabilir. Süreç sonunda hayatta kalacakların seçimi ari ırk felsefelerine uygun 
olarak süper AI tarafından yapılabilir. )

"Bazı meşhur dispensasyonalistlerin vaazlarında Hazreti İsa'nın evrensel sevgisinden veya dağdaki 
vaazından bahsettiklerini hiç işitmedim" diye yazmıştı Grace Halsell, Tanrıyı Kıyamete Zorlamak 
kitabında. O kadar haklı ki, bu adamlar Yaradana değil, farkında olsalarda olmasalarda açık biçimde 
Lucifer’e hizmet ediyorlar, niye iyilikten bahsetsinler ki? Ancak zorunluluk olursa insanları ikna edebilmek 
için bu yola başvurabilirler. Tabii bir de “Tek Dünya Devleti” hedeflerine ulaşabilecek olsalardı, orada bu 
argümana başvururlardı. Kendileri için üzgünüm, bu hedefe ulaşamayacaklar, KİME meydan okuduklarının
farkında değiller. Bilselerdi yapmazlardı.

Amerikan Senatosu'nda Rise of Antichrist Erdogan isimli bir kitabın dağıtıldığını da hatırlatmak isteriz. 
Yani, Deccal'in Yükselişi: Erdoğan (Türkiye cumhurbaşkanı). Bu durum kurulacak bir Türk-müslüman 
konfederasyonuna işaret ediyor olabilir.  Burada şu notu da eklememiz gerekiyor: “Tarih: 15 Ağustos 1871, 
33. derece mason, satanist grupların büyük ustası, yeni dünya düzeninin planlayıcısı olarak kabul edilen 
Albert Pike'tan Mazzini'ye, yani bir Lucifer müridinden diğerine, ABD'den İtalya'ya gönderilen bir mektup. 
Üç dünya savaşı planı var mektupta ve ilk iki dünya savaşı mektuplarda kurgulandığı gibi gerçekleşti. 
Üçüncü Dünya Savaşı içinse müslümanlar ve siyonistlerin savaşmasını, birbirlerini yiyerek yok etmelerini, 
diğer ulusların da farklı yöntemlerle bölünmesini ve ortaya çıkacak büyük yıkımdan dinlerin sorumlu 
tutularak ateizmin ön plana çıkartılmasını, sonrada Luciferci dünya görüşünün diğer tüm görüşleri yok 
etmesi gerektiğini yazdı.“  

Unutmamalıyız ki, tek dünya devleti projesinin asıl sahipleri, hristiyan, müslüman veya yahudi değiller, 
yani bu inançlara sahip değiller. Sadece inanmış kimseleri kandırma ve kullanma ihtiyacını hissediyorlar. 
Elbette 2,5 milyar hristiyanı veya 1,8 milyar müslümanı kullanmadan başarılı olmaları daha zor olurdu! Bu 
kehanetleri yüzyıllar önce kendileri yazdılar, ince ince işleyerek bugünlere geldiler. Tevrat'ı, İncil'i ve 
müslümanlıkta ikinci kaynak kabul edilen hadis-i şerif kitaplarındaki bazı rivayetleri emellerine uygun 
olacak biçimde şekillendirdiler. Halbuki kutsal kitaplarda ve peygamber sözlerinde Allah'ın birliği, iyiliği 
emredip, kötülüklerden sakındırdığı ve merhametlilerin en merhametlisi olduğu yazıyordu. İnsanların 
üzerine beş ay işkence edecek çekirgeler, salgın hastalıklar göndereceği; denizleri, bitkileri, ağaçları, içme 
sularını yok edeceği; güneşi karartacağı veya 45 kiloluk ölümcül dolular yağdıracağı değil. Bunlar ancak 
şeytana tapan insanların eli ve teknoloji yardımı ile gelmesi planlananlardır. 

Kabalacıların Tanrısı, ‘Sonsuz Işık Tanrısı’dır (‘AIN SOPH’) ve bir de "Shekinah" adında dişi bir Tanrı 
vardır. Tevrat'ta ismi geçen iki tanrı ismi Elohim ve Yahve, asıl Tanrı AIN SOPH'un iki yansımasıdır. 
Burada hristiyanlıktaki teslis anlayışının temelini görüyoruz. Yazar Marcus Eli Ravage, Century dergisinin 
Ocak-Şubat 1928 sayısındaki makalelerinde hristiyanlığın kasıtlı olarak Roma toplum anlayışına 
uydurularak, Romalılar tarafından kolayca kabul görecek hale döndürülerek, hem Roma'nın zalimliğinin, 
hem de Hazreti İsa'nın öğretilerinin bertaraf edildiğini yazmıştır. Gerçek İncil ise kötülüğe dahi iyilikle 
karşılık vermeye öneren İslam ruhunu yansıtmaktaydı. Bu İslam ruhunun yansımasını Mekke'nin fethinde 
görebiliyoruz. Yıllarca zulme uğramış, dışlanmış, türlü işkencelere uğramış müslümanlar, Mekke'yi 
fethettiklerinde kendilerine zulmedenleri affettiler ve bu af karşısında Mekkeliler yaptıklarından pişman 
oldular ve müslümanlığı kabul ettiler. Müslümanlar da onları artık kardeş olarak kabul ettiler ve geçmişe 
sünger çektiler. Allah, kötülüğe dahi iyilik ile karşılık vermeyi ve affetmeyi tavsiye eder. Yüce Allah’ın 
dininde zarara zararla karşılık vermek yoktur. Savaşta dahi masumlara, kadınlara, çocuklara, yaşlılara, din 
adamlarına, teslim olanlara zarar vermek yasaklanmıştır. Savaşta teslim olanlardan suç işleyen varsa cezası 
savaştan sonra mahkeme edilerek hükme bağlanır. İstihbarat teşkilatları tarafından kurdurulan sözde İslami 



terör örgütlerinin, yanıltıcı büyük bir algı operasyonu yaptıkları çok açıktır. Trump, seçim tartışmalarında 
Hillary Clinton’a “DAEŞ’i siz kurdurdunuz“ dediğinde bu sebeple sağlıklı bir yanıt alamamıştı. 

Bazı hristiyanlar “Hazreti İsa’nın Mesih olarak geri geleceği Tevrat’ta yazılı idi. Fakat Yahudiler bu 
metinlerde değişiklikler yaparak, tasdikten kaçındılar.” diyorlar. Biz de diyoruz ki: “Bu değişikliği yapanlar 
Yeni Ahit’te de köklü değişiklikler yaptılar, bununla da yetinmediler, müslümanların kutsal kitabı 
açıklamakta kullandıkları peygamber sözlerinde çarpıtmalar yaptılar, söylenmemiş sözleri söylenmiş gibi 
gösterdiler. Yapılan değişikliklerden aşağı yukarı anlayabiliyoruz ki, bunu yapan yahudiler değil, onları da 
kullanma eğiliminde olan şeytana tapan, binlerce yıllık planları olan bir gruptu. Bu grup bugün merkez 
bankalarını, ticari bankaları, Finans kuruluşlarını, teknolojiyi, sağlığı, medyayı ve daha birçok önemli 
yapıyı kontrol ediyor. Yakında Elon Musk’ın Starlink projesi ile iletişimi de ulus devletlerin elinden 
almanın planlarını yapıyorlar.“

Rothschild ailesinin servetinin, 1940 yılında 500 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu. Bu o zamanki 
ABD gayri safi milli hasılasının iki katı idi. Bu aile, İngiliz Merkez Bankası'nın çoğunluk hisselerine 
sahiptir ve aracıları vasıtasıyla da olsa kesinlikle diğer bazı ülkelerin merkez bankalarının kontrolüne de 
sahiptir. ABD Merkez Bankası’nın %71 hissesi 7 musevi aileye aittir. Merkez Bankası’nın bağımsız olması 
demek, halktan ve o halkın devletinden bağımsız olması demektir, bağımlılık ise elitler ve arkasındaki 
şeytani gücedir. Devletler bir an önce para basma yetkisini bu zalimlerin ellerinden almalıdırlar. İsrail 
Merkez Bankası da bağımsızdır! Yani yahudi nüfusunun da 144.000’e düşecek olması tesadüf  değildir. Bu 
adamlar topyekün insanlığa düşmandırlar. Vakti gelmişken merkez bankalarını ellerinde tutarak ekonomiyi 
ne hale getirdiklerini rakamlarla görelim:

• 2009'da toplam 7.6 milyar insanın 280 trilyon dolar borcu vardı, tahmin edebileceğiniz gibi 
alacaklısı ise bir düzine adamdı.

• 2016 sonunda dünyanın milli geliri 85 trilyon dolardı. Sistemde dolaşan para 855 trilyon dolardı. 
Gelecek işlemleri, takas ve kağıtlar 2,7 katrilyondu. Bunun 1,5 katrilyonu ise faiz takasıydı.

• 2018 sonunda dünyanın milli geliri 88 trilyon dolar iken sistemde dolaşan para 860 trilyon dolardı.

• 2020’de İsveç'te 900 bankadan 600'ü sadece kripto para ve değerli metalleri kabul ediyor. Yani bu 
bankalarda artık dolar, euro gibi kağıt paralar geçmiyor. 

Süslü püslü ifadelerle anlaşılmaz hale getirdikleri ekonomik sistemin özeti budur. Bu sistem salgın hastalık 
olsun veya olmasın çökecekti. İnsanların suçluyu teşhis edememesi için bir günah keçisi gerekiyordu. 
Sonuçta 2020 yılında karşımızda plandemiyi (evet, pandemi değil plandemi) gördük.

Yukarıdaki ekonomik verileri toplumla paylaşarak, hepimizi bilinçlendiren değerli hocamız sayın Ramazan 
Kurtoğlu şöyle diyor: “2001'de ikiz kulelere çakıldılar, para ve sermaye piyasaları donduruldu, 15 gün sonra
açıldı. 2008'de Mortgage krizi ile para ve sermaye piyasalarını kapattılar. Onbeş gün sonra nerede kalmıştık
diyerek yine açtılar. Ama x gününde, olmama ihtimali yok, olacak, yarın mı beş sene sonra mı bilemem, 
kapatacaklar ve tekrar açıldığında kaldığı günden değil, kendi belirledikleri günden başlatacaklar.” 2021 
Dünya Ekonomik Forum toplantısının başlığının ‘Great Reset’ (‘Büyük Yeniden Başlatma’) olması da bu 
sözleri doğrular nitelikte. Kehanetlerdeki kıtlığa giden yol böylece açılmış olacak maalesef.

Yeni kripto para sistemi ile ilgili şunları söylüyor değerli hocamız Ramazan Kurtoğlu: ‘Blokzincirde bir 
yerde kayıt silinse bile diğer 99 sunucuda var, peki anam babam bu 99'u kim kontrol ediyor? O kadar 
iyilikseverler ki onu da biz kontrol edeceğiz diyorlar’ 

Peki kendimize şu soruyu soralım o zaman: “Bu sülükler çetesinin kaç kere daha ekonomilerimizi 
batırmasına, haklarımızı ve halklarımızı sömürmelerine izin vereceğiz? ” Nasıl cevap vereceğimizi 
yaşayarak göreceğiz. Ancak fazla vaktimiz olmayabilir, evanjelistlere göre Deccal’in yapacağı İsrail ile 



diğer ulusları ilgilendiren önemli anlaşma ve Mescid-i Aksa’nın yıkılışından sonra 7,3 milyar insanın en 
fazla 7 yılı kalıyor geriye. (Evanjelistlerden bazıları, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde İsa'nın geleceğine 
inanmaktadırlar. Tabii İsa Mesih’in gelişini hızlandırmak için vaat edilen toprakların bir an önce İsrail’in 
kontrolüne geçmesi gerekiyor. (Türkiye’nin güney doğusu da dahil!) Ancak 1948'de İsrail'in kuruluşunu 
gören neslin Hz. İsa’nın ikinci gelişini göremeyeceğine inananlar da var içlerinde. 2040 yılına kadar Mesih 
beklentisi içinde olanlar da var evanjelistlerin içinde.)

“De ki: Ey çok günah işleyerek kendilerine kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah’ın 
rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok 
affedicidir, merhamet ve ihsanı fazladır.” (Kur’an-ı Kerim, Zümer: 53)

“ ‘Komşunu sev, düşmanından nefret et’ dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı 
sevin, size zulmedenler için dua edin” (İncil, Matta 5: 43,44)

“Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrının sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun. Adam 
öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.” 
(Tevrat, Mısır’dan Çıkış 20: 12-16)

“And olsun ki, Tevrat'tan sonra Zebûr'da da yeryüzüne ancak iyi kullarımın mirasçı 
olduğunu yazmıştık.” (Kur’an-ı Kerim, Enbiya: 105)

Burada son verdiğimiz Kur’an-ı Kerim ayeti kazanamayacaklarının delilidir. İnsanlığı uyutarak, bütün 
istediklerini gerçekleştirseler bile 1000 yıllık saadet devri yerine üzerilerine düşecek olan gerçek kıyameti 
beklemelidirler.  Sahte teknolojik kıyamet ve sahte ilahlarla varacakları son durak, gerçek kıyamet ve 
gerçek cehennemdir. Bu yüzden içlerindeki akıl ve vicdan sahiplerinin vazgeçmeleri kendi yararlarına 
olacaktır. 

“Bilakis kıyamet onlara vaad edilen asıl saattir. Saat cidden çok feci ve acıdır.” (54:46)

İsa Mesih’in İkinci Gelişi (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 19:11-21)
* İsa Mesih kana batırılmış bir kaftan giyer.

* İsa Mesih, Tanrı’nın Sözü adıyla anılır.

* Cennet orduları İsa Mesih’i takip ederler.

* Ağzından keskin kılıçların çıkması.

* Herkese görünecek şekilde ihtişamlı gelişi

* Armageddon Savaşı

* Deccal, sahte peygamber ve ordularının mağlubiyeti

* İsa Mesih, felaket yıllarından sağ çıkmayı başaranları inananlar (koyunlar) ve inanmayanlar 
(keçiler) olarak ayıracaktır. (Matta 25:31-46)  İnanmayanlar (keçiler) cehenneme atılacaklardır.  
(Matta 13:39-43) Milenyumda İsa Mesih’in krallığında inanmayanlara yer yoktur. 

İsa Mesih’in İkinci Gelişi (Matta 24:23-31)
* Büyük mucize ve harikalarla sahte Mesihler ve sahte peygamberler



* Kudüs’ün yarısı işgal edilmiş, diğer yarısı da işgale başlanırken Zeytin Dağı’nın Rab tarafından 
yarılması (Zekerya 14:1-5)

* Güneşin kararması, ayın ışığını vermemesi, yıldızların gökten düşmesi, göksel güçlerin sarsılması 
(Bu inanmayanlara tövbe etmeleri için verilecek son şanstır)

* Yeryüzündeki halkların ağlayıp dövünmeleri

* Doğuda çakıp batıda görülen şimşek gibi herkes tarafından görülecek İsa Mesih’in görkemli gelişi

* Deccal ve sahte peygamberin öldürülüşü ve ordularının yok edilmesi (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 
17:9-14)

* Borazan sesiyle harekete geçen meleklerin seçilmişleri toplaması

Yüce Krallık (Milenyum)
* Şeytanın bağlanması, etkisini yitirmesi (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 20:1-3)

* Deccal’e tapmayarak öldürülenlerin diriltilmesi, ilk diriliş, ölülerin geri kalanı bin yıl sonra 
diriltilecek (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 20:4-6)

* İsa Mesih’in bin yıl hüküm sürmesi (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 20:4-6)

* Bin yıllık dini idare altındaki saadet devri  (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 20:1-7)

* Yönetim merkezi Kudüs olacak (İşaya 2:3-4)

* Yeryüzünde barış ve esenlik dönemi (İşaya 2:4)

* Kurtla kuzunun birarada yaşayacağı barış içinde bir ortam oluşacak (İşaya 11:6-9)

* Yeryüzü Tanrı’nın bilgeliğinin ihtişamı ile dolacak (İşaya 11:9)

* Başlangıçtaki gibi tek dünya dili yürürlüğe konulacak. (Tekvin 11: 1, 6-9; )

* Uzun ömürlülük sağlanacak. Öyle ki yüz yaşında ölen genç, yüz yaşına basmayan lanetli 
sayılacak. (İşaya 65:20)

* Milenyum sırasında dünya nüfusu artacak (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 20:8)

Bin yıllık Devrin Sonrası
* Bin yıllık devir tamamlanınca bağlanan şeytanın serbest kalması, Yecüc ve Mecüc’ü saptırması, 
toplananların sayısının denizin kum taneleri kadar çok olmaları ve mutlak yenilgileri (Yuhanna’ya 
Gelen Vahiy 20:7-9)

*Şeytanın Deccal ve sahte peygamberle birlikte sonsuza dek işkence görmesi (Yuhanna’ya Gelen 
Vahiy 20:10)

* Büyük Beyaz Taht Yargılaması (Yaşam Kitabı açılarak insanlar amellerine göre yargılanacaklar) 
(Yuhanna’ya Gelen Vahiy 3:5; 20:12)

* Ölüm ve cehennem sonsuza kadar yok edilecek. (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 20:14)



* İsa Mesih yeryüzü krallığını Tanrı’ya teslim edecek. (Korintlilere 1. Mektup 15:24-26)

* Yeni bir yeryüzü ve yeni bir cennet oluşturulacak  (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 21:1)

* Ölüm, ağlama, keder ve acı çekmek olmayacak. (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 21:4)

* Yeni Kudüs meydana getirilecek (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 21:2; 21:9-27)

* Her ay meyve veren yaşam ağacına erişiminin resterasyonu yapılacak (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 
22:2)

* Kötü söz söylenmeyecek, işitilmeyecek. (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 22:3)

* Sonsuza kadar egemenlik sürecek yeryüzündeki cennet.  (Yuhanna’ya Gelen Vahiy 22:5)

Yorum Köşesi
Israel Shahak, ‘Yahudi Tarihi ve Yahudi Dini’ isimli eserinde şunları yazmaktadır: "Yahudilik'teki 
Tek tanrıcı anlayışın çürüyüşü, 12. yüzyıl ile 13. yüzyıllarda gelişen Yahudi Mistizmi (Kabala) 
aracılığı ile başlamış ve 16. yüzyılın sonlarına kadar tüm Yahudi toplumlarını kuşatacak şekilde 
mutlak zaferini kazanmıştır. Kabala'ya göre evren, tek bir tanrının değil, değişik karakter ve 
etkilere sahip birkaç tanrının yönetimindedir. Kabalistik sistem hakkında ne söylenirse söylensin, 
onun kesinlikle tek tanrılı olduğu söylenemez.“

Tevrat’ın aslını bozan Yahudiler ve özellikle Kabalacılar, Hz. İsa’nın doğru öğretilerini de, aynen 
Tevrat’ta olduğu gibi, yine aslından saptırmışlardır. Teslis ise tam bir Kabalacı tanrı anlayışıdır. 
Kurtarıcı Mesih anlayışının temeli de yine Kabala’dır. İncil’in son bölümü günümüzdeki Mesih’in 
gelişi ve Armagedon Savaşı kehanetlerinin temelini oluşturur. 

Bir kısım Kabalacılar ortaçağda Tapınak Şövalyeleriyle, daha sonra masonlukla tekrar 
örgütlenmişlerdir. Ayrıca 17. yüzyılda Martin Luther’le hristiyan dinine sızıldığını ve böylece 
protestan hareketinin başlatıldığı görülür. Protestanlıkla önceleri samimi duygularla başlayan 
Kutsal Kitaba dönüş hareketi daha sonra yön değiştirerek, sonunda evanjelizmle tam bir hristiyan 
siyonizmine yani yahudileştirme hareketine dönüşmüştür. Kabalacılar için Martin Luther 
“Mesih’in yolu açan adam” olarak tanımlanır. Protestanlıkla öncelikle, yahudileşmenin ve 
kapitalizmin önünde büyük engel olan Katolik Papa otoritesi tamamen yıkıldı. Şimdi sıra 
Hristiyanlığın tamamen yok edilmesinde. Aynı zamanda kandıramadıkları hristiyanlara neler 
yapmayı planladıklarını, İncil’in sonuna ekledikleri kehanetlerden görebiliyoruz.

Kabalacılar her ne kadar Yahudi kökenli olsalar da, gerçekte Tevrat da dahil hiçbir dini kitabı, 
peygamberi ve vahyi kabul etmezler. Onlar Tanrıya bu dünyada ulaşılacağına inanırlar. Kabalacılık
Musa Dinini de tasfiye etmektedir. Saf bir şekilde nefsini kötülüklerden koruyup Tanrıya yakın 
olmaya çalışan, Hristiyan ve Musevi dininden olup, hoşgörü içinde birlikte yaşamayı amaçlayanlar
bunlara dikkat etmelidirler. 

“İlluminati” isimli eserin Hristiyan yazarı Texe Marrs’ın tespitleri: ”Başkenti Kudüs olacak 
şekilde, bir dünya hükümeti hatta dünya imparatorluğu kurmak için çalışıyorlar. Siyonizmi 
yüceltiyor, Yahudilerin büyük tapınağını yeniden inşa etmeyi ama aslında bunları yaparken, ne 
Tevrat’ı, ne Musa’nın Şeriatı’nı, ne de Mesih İsa’yı şereflendiriyorlar. Hristiyanlar, yurtseverler ve 
milliyetçiler için kafalarında planladıkları şeyi düşünmek bile dehşet verici. Eğer bu adamların 



planları gerçekleşirse İsrail ve Yahudiler de bundan çok zarar görecekler. Dünyadaki büyük dinler, 
insanı hayrete düşüren iğrençlikte şeytani bir din oluşturmak için okült mezheplerle birleşerek bir 
sentez haline geldiğinde, Ortodoks Yahudiliği de sona ermiş olacak.”

Yahudi inancında Yeni Dünya kurulurken en son fethedilecek ülke Edom'dur. Yahudi tasavvufunun
temelini oluşturan kutsal metinlerden Kabala'ya göre bugünkü Türkiye topraklarını oluşturan 
Anadolu'nun ilk çağlardaki adı Edom'dur. Anadolu, Arz-ı Mev'ud yani vaat edilmiş topraklar 
içerisindedir. Zaten Kabala mistik öğretisinde de en son fethedilecek yer Anadolu'dur. Meselenin 
sadece enerji, petrol ve su olmadığı aşikardır. Tevrat'ta  bu vaat edilmiş topraklarda kutsal bir 
yönetimin inşasından bahsedilir. Daniel 2:44, "Hiç yıkılmayacak, başka halkın eline geçmeyecek 
bir krallık kurulacak. Bu krallık, sonsuza kadar sürecek." Bu krallığın beklenen Mesih ile 
kurulacak Yeni Dünya Düzeni (cennet) olduğuna ve sonsuza kadar yıkılmayacağına iman eden 
Batı dünyası için Ortadoğu'nun önemini daha iyi idrak edebiliriz.

Kudüs'te (Yeruşalem) bir zamanlar var olan Süleyman Tapınağı yeniden inşa edilerek Mesih'in 
buradan Yeni Dünya Düzeni'nde Tanrısal Kral olmasını sağlamak amaçlarıdır. Tabii bunun için 
önce Mescid-i Aksa yıkılmalıdır. Ayrıca ‘Ahit Sandığı’ ve ‘Kutsal Kase’ bulunmalıdır, bunlar 
olmadan tapınağın açılmasının onlar açısından bir anlamı olmayacaktır. Çünkü kurban ayini 
onlarsız yapılamaz.

Mehdî’nin Yahudilikteki karşılığı “Mesîh” olup bu kişi Hz. İlyas’tır. Yahudilere göre Mehdî; 
Kudüs’ü putperestlerden temizleyecek, diğer din mensuplarını hâkimiyeti altına alacak, Ye’cüc ve 
Me’cüc ordularını imha edecek, Arapları vergiye bağlayacak, Süleyman mabedini yeniden 
onaracak, dini kanunları yeniden uygulayacak, ahir zamanda gelmesi beklenen bir zattır. Mehdî 
döneminde ülkede huzur hâkim olacak, Kudüs ve çevresi cennet bahçelerine dönüşecektir. İnanış, 
“Mesîh’i beklemek, hesap ve nihai hüküm haktır.” şeklinde iman esası haline getirilmiştir.

Davud'un oğlu Mesih gelecektir. Kudüs'ü düşmandan temizleyerek ve kavmi ile oraya 
yerleşecektir. İsrailoğulları bulundukları yabancı memleketlerden Filistin'e toplanıp geldikleri 
zaman, yeniden diriliş zamanı da gelmiş olacaktır. Süleyman'ın inşa ettiği Mabed yeniden bina 
edilecek, Allah'ın nuru (sekine) yine onun üzerine yerleşecek, genç-ihtiyar, efendi-köle bütün 
İsraillilere nübüvvet nuru ihsan edilecektir. Bu konuda Tevrat'ın açık hükümleri olduğunu 
savunmaktadırlar.

Onlara göre gerçek Mesih, Davud oğlu Mesih'tir ama ondan önce Yusuf oğlu Mesih gelecektir. O, 
İsrailoğullarını etrafına toplayıp Kudüs'e yürüyecek ve orada, düşman kuvvetlerini yendikten 
sonra, "Mabed ibadeti"ni yeniden kuracak ve hakimiyetine kavuşacaktır. Bunun üzerine bir 
kısmına göre Armilus, bir kısmına göre de Yecuc ve Me'cuc yardımcılanyla Kudüs önlerinde 
görünecek ve Yusuf oğlu Mesih'le savaşarak onu öldürecektir. Bir kısmına göre vücudu Kudüs 
sokaklarında gömülmeden duracak, bazılarına göre de cesedi meleklerce Davudoğlu Mesih'in 
gelişine kadar saklanacaktır. 

Yahudi cemaatinin yayın organı Şalom Gazetesi’nde bu bahsedilen vaat edilmiş topraklara ve 
bahsedilen bu savaşa iman, itikadi bir meseledir.  Siyonistlere göre de sadece Moşiyah'a (Mesih’e) 
inananlar hayatta kalacaktır.

Protokoller ve Para İmparatorluğu



1905 yılında Rus Profesör Serge Nilus, Yahudi Protokollerini yayınlamıştır. Bu protokoller Yahudi 
liderlerin yaptıkları gizli toplantılarda dünya servetinin kontrol edilmesi, dünya devletlerindeki 
hükümetlerin devrilmesi ve Yahudi bir kralın yöneteceği Yahudi Krallığı’nın kurulması hakkında 
aldıkları kararların tutanaklarıdır. Daha önce anlattığımız gibi Yahudiler gücü kendilerinin 
sanıyorlar, halbuki katilleri ile aynı yatağı paylaşıyorlar, bir bıçak darbesi ile uykudan uyanacakları
günler yaklaşmış bulunuyor. Tabii daha önce insanlık birleşerek bu planın dışında hareket eden 
masum yahudileri kurtarmazsa. Bu sinsi güç, Tevrat’ın ‘Öldürmeyeceksin’ emrine karşın Yahudi 
kardeşlerini yok etmeyi planlıyor. Müslümanların neye inanmasını sağladıklarını da birazdan 
inceleyeceğiz. 

"Çok partili demokrasiyi her zaman destekleyerek hristiyan ülkeleri içlerinden bölmeliyiz. Güç 
birliğini kaybeden hristiyan ülkelerin hükümetleri her zaman büyük amacımız için çalışan 
'BANKAMIZ' karşısında hazır olda durmaya mecbur kalacaktır" (Hahambaşı Reichorn'un 
cenazesindeki nutuktan)

"Bize karşı çıkan devletleri komşularıyla birbirine düşürecek durumda olmalıyız. Ancak eğer karşı 
çıkan devlet ve komşuları bize karşı birleşirlerse o zaman da dünya savaşı çıkaracak güçte 
olmalıyız" (Protokol 7'den, The Protocols of the Learned Elders of Zion)

"Görülmeyen bir gücü kim alt edebilir?  Görülmeyen güç bizim gücümüzdür. Hristiyan mason 
örgütleri amacımıza hizmet ederken amacımız her zaman görünmez olacak hatta zafer anımızda 
bile insanlar tarafından bilinmeyecektir" (Protokol 4'ten, The Protocols of the Learned Elders of 
Zion)

"Diğer büyük güç medyadır. Bazı fikirleri durmaksızın tekrarlayarak medya toplumda bu fikirleri 
gerçekler haline getirmektedir. Ve her yerde medya bizim elimizdedir" (1869 yılında hahambaşı 
Simeon-ben-Ihuda'nın mezarı başında yapılan nutuktan)

"Dolaşımdaki para miktarı kişi başı gereksinimlere göre olmadığından işçi kesiminin tüm 
yaşamsal ihtiyaçları karşılanamamaktadır. Halbuki para arzı nüfus artışına göre olmalı ve bebekler 
bile doğdukları gün itibari ile bu hesaba katılmalıdırlar. Para arzının revize edilmesi tüm dünya 
için büyük önem taşımaktadır"  (Protokol 20'den, The Protocols of the Learned Elders of Zion)

George Armstrong’un 1940 yılında yayınladığı Rothschild Para İmparatorluğu kitabında, gizliliğe 
çok önem veren Rothschild ailesinin kuralları gereği İngiliz Merkez Bankası’nın 
sermayedarlarının ismini açıklamadığını, İngiliz Parlamentosu'nun emirlerine rağmen bu durumun 
devam ettiğini, Avrupa'daki diğer merkez bankalarının da sermaye yapılarının gizli tutulduğu 
şeklinde bilgi vererek, o dönemki durumu anlatmıştı.

Müslümanların Kutsallarına Müdaheleleri

Şehadet ederim ki Allah birdir ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed (s.a.v.) O'nun kulu ve
elçisidir. Söze hakikatle başladım ve öyle devam etmek isterim. Hazreti Muhammed nebilerin 
sonuncusudur. Kıyamete kadar başka bir peygamber gelmeyecektir. Öncesinde peygamberlik olan 
biri de gelmeyecektir, Allahu Teala hangi peygamberden peygamberliği geri almış ki, Hazreti İsa 
aleyhisselam'dan geri alsın? Allahu Teala'nın genel adetine uygun olmayan bu durumun asla 
gerçekleşmeyeceğini düşünenlerdeniz. 



"Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah'ın Resulü ve 
peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir." (Kur'an-ı Kerim, Ahzab:40) 

Mehdi ve Hazreti İsa'nın gelişleri konusundaki beklenti, Ehl-i Sünnet inancında itikâdi bir mesele 
olarak değerlendirilmemektedir. (Bazı din alimleri bu görüşü savunmamaktadır) Kur’ân-ı 
Kerim’de Mehdi ile ilgili herhangi bir ayet bulunmamakta, Buhari ve Müslim’in sahihlerinde de 
direkt olarak Mehdi’den bahseden bir hadis rivayeti yer almamaktadır. 

Sahih Kabul Edilen Ancak Sahte Üç Rivayet:

1) "Mehdî, zulümle dolu dünyayı adaletle dolduracak, yedi yıl hüküm sürecektir." (Ebu Davud, 
Sünen, 35)

Not: Büyük teknolojik tiyatro başladığında her iki tarafıda nasıl idare edeceklerinin açık bir delili 
bu rivayettir. Hristiyanlıktaki 7 felaket yılına karşılık müslümanlıktaki 7 iktidar yılı. Bu bilgiler 
ışığında sizce bu rivayetin gerçek olma ihtimali var mıdır? 

2) “Yahudilerle mutlaka savaşaksınız. Onları tepeleyeceksiniz. Hatta taş dile gelerek: 'Ey 
müslüman! Şu arkamda bulunan kişi yahudidir, gel de onu öldür!' diyecektir.” (Müslim, 
Fi̇tneler/ahir zaman olayları ve kıyamet alametleri̇ bölümü) 

Not: Hazreti Muhammed (s.a.v.) böyle bir söz söylememiştir. İslam’da teslim olana, aman dileyene
zarar verilmez. Ancak teslim alınır ve bir suç işlemişse yargılanır. Bu yalan rivayeti sorgulamadan 
kabul eden ve yayan din adamları gelecekte işlenebilecek insanlık suçuna ortak olmaktadırlar. 
Taşın dile gelerek saklanan, teslim olmaya hazır birini öldürmeyi emretmesi buram buram 
ezoterizm kokmaktadır. Nitekim bunu da zamanımızda teknolojinin nimetlerinden faydalanarak 
kolayca hayata geçirebilirler. Bu basit örnekten bile anlaşılacağı üzere birileri sahih kabul edilen 
dini kaynaklarda şekillendirmeler yapmışlardır. Bu rivayeti uyduran ve ajanları vasıtasıyla İslami 
referans kaynaklarından Sahih-i Müslim’e ekleyen Lucifer sevdalılarının, yahudileri ne kadar 
sevdikleri ortadadır! 

3) Ebu Hureyre (r.a)'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 
“Rumlar/Batılılar A'mâk'a yada Dâbık'a inmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Medine'den o gün 
yeryüzü halkının en iyilerinden bir ordu onların karşısına çıkacaktır”. Askerler saf bağladıkları 
zaman Rumlar, müslümanlara: “Bizimle, bizden esir olanlar/alanlar arasını boşaltın. Onlarla 
savaşalım” diyecekler. Müslümanlar da: “Hayır! Vallahi, sizin ile din kardeşlerimizin arasını 
boşaltıp açmayız” diye cevap verirler. Daha sonra Rumlarla savaşırlar ve savaşta müslümanların 
üçte biri bozguna uğrayıp kaçarlar ki Allah onlara ebediyen tevbe ilham etmez. müslüman 
ordusunun üçte biri de öldürülür. Bunlar, Allah katında şehitlerin en faziletlisi olacaklardır. Üçte 
biri ise fethe devam eder. Bunlar ebediyen fitneye maruz kalmazlar. Daha sonra bunlar, İstanbul'u 
fethederler. Gaziler kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış, ganimetleri kendi aralarında taksim ederken
aniden içlerinde şeytan: “Gerçekten Mesih Deccal aileleriniz içerisinde sizin yerinizi almış” diye 
seslenir. “Bu sözler, batıl ve yalan olduğu halde müslüman askerler yola koyulurlar. Şam'a 
geldikleri zaman çıkıp savaş için hazırlık yaparlar ve safları düzelttikleri sırada namaz için kamet 
getirilir. O sırada Meryem oğlu İsa (a.s) inerek onların yanına giderek onlara imam olur. Allah'ın 
düşmanı olan şeytan, onu gördüğü zaman tuzun suda eridiği gibi eriyecektir. Eğer İsa onu serbest 
bırakmış olsaydı kendi kendine helak oluncaya kadar eriyip gidecekti. Fakat Allah onu kendi eliyle



öldürür, süngüsündeki kanını müslümanlara gösterir.” Açıklama: A'mak ile Dâbık, Halep 
yakınlarında iki yerdir. (Müslim, Fi̇tneler/ahir zaman olayları ve kıyamet alametleri̇ bölümü) 

Not:  “Allah onu kendi eliyle öldürür, süngüsündeki kanını müslümanlara gösterir” sözü Alemlerin
Rabbi olan Allahu Teala’yı, kendi sahte insansı tanrılarına benzetmenin yollarını aradıklarının açık
bir delilidir. Allahu Teala onların bize yutturmaya çalıştıkları tüm eksik ve kusurlardan 
münezzehtir.

Burada verdiğimiz üç örnekten başka çok sayıda sahte rivayet mevcuttur. Hazreti İsa 
aleyhisselamın tekrar geleceğini haber veren rivayetlerin tamamı uydurmadır. Bunlara itibar 
etmemek gerekir ve bunlarla davranışlarımızı biçimlendirmemiz uygun değildir.

Şiâ’da imanın şartlarından kabul edilen Mehdi inancını reddetmek küfürle ilişkilendirilmiş, bunun 
için pek çok apokrifal haber ve hadis uydurulmuştur. Şiî fırkalarında görülen Mehdilik inancının 
tamamen yahudi ve hristiyan kaynaklı olduğu, İsrailiyat ve benzeri kaynaklarla İslam’a girdiği 
görülmektedir. Mehdi düşüncesinin, İslam aleminde raşit halifelerden sonra çıkan iç savaş ve 
fitnelerle beraber Emevi ve Haşimilerin siyasi çekişmeler neticesinde Medine’de halifeliğinin 
yeniden tesis edilme çabalarının ardından ortaya çıktığını görmekteyiz. Emevî ve Abbasi’ler 
döneminde Yahudilikten rivayet edilen metinlerle, Mehdi’ye ilişkin yapılan rivayetler hadis 
formatına uydurulmuş, Mehdi’ye dair uydurmaların yapıldığı bu tarihi ve siyasi süreç, İslâm 
âleminin çok ciddi sancılar yaşadığı, müslümanın müslümana kılıç çektiği kardeş kanının oluk 
oluk aktığı bir döneme rast gelmiştir.

Alevi inancında ise Hazreti Ali ile başlayan On İki İmamların sonuncusu İmam Mehdi'dir, 
Muhammed Mehdi olarak bilinir. ‘Kıyamet yakınlarında gelecek kötülükler ile savaşacak. İsa 
Peygamber de İmam Mehdi'nin yanında ona destek olacaktır’ inancı vardır.

“Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona (İsa'ya) iman etmiş olmasın. 
Kıyamet gününde o, onlara şahitlik edecektir.” (Kur’an-ı Kerim, 4:159)  

Bu ayet-i kerimede bütün kitap ehlinin yani yahudilerin, hristiyanların ve müslümanların Hazreti 
İsa aleyhisselamın peygamberliğine şahitlik edecekleri vurgulanmaktadır. Bu ölüm 
gerçekleşmeden hemen önce hakikatin o kimselere gösterilmesi ile vuku bulacaktır. Yoksa son 
peygamberin üzerine geçmişinde peygamberlik olan yüce bir zatın gelmesiyle değil.

O (İsa), Saat hakkında bir bilgi kaynağı ve işarettir. Öyleyse onun (zamanı) hakkında kuşku
beslemeyin ve beni izleyin. Doğru yol budur. (Kur’an-ı Kerim, 43:61)

Burada da İsa aleyhisselamın tek gelişinin kıyametin yaklaştığının işareti olduğu 
vurgulanmaktadır. (Hz. İsa aleyhisselam çarmıhta öldürülmemiş, başka birini o sanarak çarmıha 
germişlerdir. Ancak Hz. İsa aleyhisselam vefat ettirilerek Allah katına yükseltilmiştir.) Bu ayet-i 
kerimede Hz. İsa’nın ölüleri diriltmek gibi benzeri mucizelerinin, kıyametin ve o günde 
olacakların bir delili olarak sunulması da anlatılmış olabilir.

“O zaman Allah şöyle dedi: "Ey İsa, şüphesiz ki seni öldüreceğim, seni kendime 
yükselteceğim ve seni inkârcılardan temizleyeceğim. Hem sana uyanları, kıyamete kadar o 
küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır, ayrılığa düştüğünüz hususlarda
aranızda hükmedeceğim". ” (Kur’an-ı Kerim,  3:55) Bu ayet- kerimede görüldüğü üzere Hz. 



İsa aleyhisselamın vefat ettirilerek Allah katına yükseltildiği açıktır.

Kur’an- Kerim’e uygun olmayan bir bilgi isterse Sahih-i Buhari’de olsun asla kabul edilemez. 
Müslümanlar olarak hakikati sorgulamakla mükellefiz. Şunu da belirtmek isterim ki, Sahih-i 
Buhari peygamber efendimizin sünnetini yaşatmamız açısında son derece önemli bir kaynaktır. 
Kutsal kitabımıza uygun olan her rivayet bizim için değerlidir. Ancak Allahu Teala’nın koruması 
altında kutsal kitabımız gibi büyük bir koruma altında olmadığı hakikatini de göz ardı edemeyiz.

Nüzûl-i Mesîh konusu, açılan tüm başlıkların konusunda uzman alimler tarafından 
değerlendirildiği 44 ciltlik İslam Ansiklopedisi'nin 22. cildi 472. ve 473. sayfalarında, İlyas Çelebi 
tarafından detaylı olarak ele alınmış olup, "Kur'an'daki açık bilgilerle çelişen bu tür rivayetlere 
dayanarak bir inanç oluşturmak kelâm metodolojisi açısından isabetli görünmemektedir. Tedvin 
döneminde hıristiyan kültürüyle karşılaşmanın bir sonucu olarak nüzûl-i îsâ inancının İslâm 
akaidine girmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Zira Hz. îsâ'nın insanların aslî günahını affettirmek 
için kendini feda ettiği ve Tanrı hükümranlığını kurmak üzere dünyaya yeniden döneceği inancının
hıristiyanlara ait bir akîde olduğu bilinmektedir." sonucu çıkarılmıştır.

Aşağıda yazanların Kur’an-ı Kerim’le ilgisi yoktur. Bunu belirterek uydurma rivayetlerle Mehdi 
ve İsa Mesih meselesinin bazı müslüman alimlere göre nasıl değerlendirildiğine bakalım:

“Dünyanın bitimine tek bir gün bile kalmış olsa Allah o günü uzatıp o adamı gönderecektir. Mehdî,
Hz. Hasan veya Hz. Hüseyin’in soyundan gelen Ehl-i Beyt ailesinden olacaktır.  Mehdî, geniş 
alınlı yüksek burunludur. Mehdî’yi Allah bir gecede ıslah edecektir (feyz ve hikmetlerle 
donatacaktır) Doğudan bazı insanlar çıkıp Mehdî’ye ortam hazırlayacaklardır. Ehl-i Beyt Hz. 
Peygamber’den sonra belaya, sürgüne ve kovulmaya duçar olacaktır. Çünkü yüce Allah, Ehl-i Beyt
için dünyaya karşılık ahireti seçmiştir. Sonunda doğu tarafından yanlarında siyah bayraklar olan 
bir kavim hayra talip olacak, istekleri verilmeyince vermeyenlerle savaşacaklardır. Hiçbir kavmin 
sizleri öldürmedikleri bir şekilde öldüreceklerdir. Aldıkları yardımla istedikleri verilince onlar da 
bunu kabul etmeyip Ehl-i Beyt’ten birine (Mehdî’ye) iktidarı vereceklerdir. Mehdî, zulümle dolu 
dünyayı adaletle dolduracak, yedi yıl hüküm sürecektir. Mehdî ilahi emirleri hayata geçirecek, 
sünneti ihya edecek ve bidatleri ortadan kaldıracaktır. Tevrat ve İncilin aslını bulup Ehl-i Kitab’ın 
Müslüman olmasını sağlayacaktır. Mehdî, barış ortamını tesis edip, bütün düşmanlıkları ortadan 
kaldıracak ve herkesin zenginleşmesini sağlayacaktır. Mehdî meleklerden oluşacak ordusuyla 
(Cebrail, Mikail) dünyaya hâkim olacaktır. Bütün Müslümanları hâkimiyeti altına alacak ve 
Araplara hâkim olacaktır. Hz. İsa, Mehdî iktidarının yedinci yılında gökten inecek, Mehdî ile 
beraber Deccal’i öldürdükten sonra yönetimi Mehdî’ye devredecektir.  Hz. İsâ, otuz beş veya kırk 
yaşlarında vefat edecek, müslümanlar onun cenaze namazını kılacaklardır. Mehdi iktidarı bitince 
de kısa bir zaman sonra kıyamet kopacaktır. Mehdî, cennetin efendilerinden olacaktır.”

Karşılıklı senaryo oluşturulmuş, teknolojinin nimetlerinden faydalanılarak büyük bir gösteri 
yapılacak. Mavi Işık (Blue Beam) projesiyle altyapı hazırlanmış durumda. Her topluluğa 
beklentilerine göre özelleştirilmiş sahte sanal kurtarıcılar gönderilmesi planlanıyor. Yakında 
sinemalarda! O zamana denk gelenler ön koltuklardan izleyebilecek! Ancak bu seyir pek keyifli 
olmayacak, çünkü bu filmde aynı zamanda başrol tüm dünya insanlarının. Film bittiğinde 7,3 
milyar başrol oyuncusu vefat edecek olabilir, anlayacağınız bu bir korku filmi ve hayatta kalma 
(survivor) mücadelesi. Denver havalimanı ve İsviçre’deki nükleer tehditlere karşı korumalı 



sığınaklarda saklanacaklar ne kadar güvende olacaklar, bunun da sonucunu tarih gösterecek. Bu 
senaryoları hayata geçirmelerinden önce durdurulabilirlerse ne ala, yoksa insanlığın zalimlerin 
elinden çekeceği var. Ancak inananlar bilirler ki : ”Zafer her daim Allahu Teala’nındır.”

Gerçek Kıyamet Nasıl Olacak?
Doğruluğu şüphesiz olan Kur’an-ı Kerim’in kıyamet hakkındaki bazı ayetleri:

7:187  Sana, ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki; onun bilgisi yalnızca 
Rabbimin katındadır. Onu tam vaktinde koparacak olan O'ndan başkası değildir. Onun ağırlığına 
göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu çok iyi 
biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu 
bilmezler.

6:31  Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar, gerçekten hüsrana uğramışlardır. Kıyamet günü 
ansızın gelince onlar, günahlarını sırtlarına yüklenmiş olarak şöyle derler: "Dünyada yaptığımız 
kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize!" Bakın yüklendikleri günah ne kötüdür!

16:77  Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması 
veya daha az bir zamandan başkası değildir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.

18:47  O kıyamet gününü hatırla ki, dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü çırılçıplak göreceksin. Bütün 
insanları, mahşerde toplayacağız hiçbir kimseyi bırakmayacağız.

20:15  Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onun vaktini gizli tutuyorum ki, herkes yaptığının 
karşılığını görsün.

22:1  Ey İnsanlar! Rabbinizden sakının; şüphesiz o kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir.

22:2  Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiğinden geçer. Ve her hamile kadın çocuğunu 
düşürür. İnsanları hep sarhoş görürsün, halbuki sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok 
şiddetlidir.

22:7  Kıyamet ise şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar 
diriltecektir.

30:55  Kıyamet kopacağı gün günahkarlar dünyada bir saatten fazla durmadıklarına yemin ederler. 
Onlar önceden de böyle haktan çevriliyorlardı.

31:34  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.

33:63  İnsanlar sana kıyamet saaatini soruyorlar. De ki: "Onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. Ne 
bilirsin belki kıyamet yakında olur."

34:3  İnkâr edenler: "Bize o kıyamet saati gelmez." dediler. De ki: "Hayır, öyle değil, gaybı bilen 
Rabbim hakkı için kıyamet size mutlaka gelecektir. O'nun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar 



bir şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi muhakkak açık bir kitaptadır."

36:48  Yine onlar: "Eğer doğru söylüyorsanız bu (kıyamet) vaadi ne zaman?" diyorlar.

36:49  Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini 
yakalayıverir.

36:50  O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler.

36:51  Sûr'a üfürülmüştür, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar.

36:52  Onlar: "Eyvah başımıza gelenlere! Mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahmân'ın vaad 
buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler" derler.

36:53  Başka değil, sadece bir tek çığlık olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza getirilmişlerdir.

36:54  Artık bugün hiç kimseye zerre kadar zulmedilmez. Ancak yaptıklarınızın cezasını 
çekeceksiniz.

36:55  Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler.

40:59  Herhalde o saat (kıyamet) muhakkak gelecektir. Onda şüphe yok. Fakat insanların çoğu 
inanmazlar.

42:7  Böylece biz sana Arapça bir Kur'ân indirdik ki, şehirlerin anası (olan Mekke) halkını ve 
etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları 
korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir.

42:18  O'na inanmayanlar kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlar ise O'ndan korkarlar ve 
O'nun hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki, kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir sapıklık 
içindedirler.

43:85  Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı 
yücedir. Kıyâmet saatinin bilgisi de yalnız onun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.

79:5  Derken bir iş çevirenlere kasem olsun (ki kıyamet var).

79:6  O gün deprem sarsar,

79:7  Onu ikinci bir sarsıntı izler.

79:8  Yürekler vardır, o gün kaygıdan hoplar.

79:9  Gözler kalkmaz saygıdan.

79:10  Diyorlar ki: "Biz tekrar eski halimize mi döndürülecekmişiz?

79:11  "Biz, çürümüş kemikler olduktan sonra ha?"

79:12  "Öyleyse bu çok zararlı bir dönüştür." dediler.

79:13  Fakat o bir tek haykırıştır.

79:14  Bir de bakarsın hepsi meydandadır.

3:55  "Ey İsa! Ben seni vefat ettireceğim. Seni nezdime yükselteceğim, seni o inkarcılardan 
arındıracağım. Kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün tutacağım. Sonra dönüşünüz bana 



olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz hususlarda hükmü ben vereceğim."

4:157  Bir de "Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük" demeleridir. Oysa onu 
ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat öldürdükleri kimse, onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında 
anlaşmazlığa düşenler, ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sadece 
zanna uyuyorlar. Onu kesinlikle öldürmediler.

4:158  Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, aziz (daima üstün)dir, hikmet sahibidir.

4:159  Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona (İsa'ya) iman etmiş olmasın. 
Kıyamet gününde o, onlara şahitlik edecektir.

5:116  Ve Allah demişti ki: "Ey Meryemoğlu İsa, sen mi insanlara: 'Beni ve annemi, Allah'tan başka 
iki tanrı edinin' dedin?". "Hâşâ, dedi, sen yücesin, benim için gerçek olmayan birşeyi söylemem 
bana yakışmaz. Eğer demiş olsam, sen bunu bilirsin, sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben ise 
senin nefsinde olanı bilmem, çünkü gaybları bilen yalnız sensin, sen!".

5:117  "Ben onlara sadece, senin bana emrettiklerini söyledim. Benim ve sizin Rabbınız olan Allah'a
kulluk edin, dedim. Aralarında olduğum müddetçe onlara şahit idim, fakat sen beni vefat ettirince 
onları gözetleyen yalnız sen oldun. Sen herşeyi görensin.

Enbiyâ: 95-97  Helak ettiğim bir memleket ahâlîsinin hakîkaten mahşere dönmemeleri imkânsızdır. 
Nihayet Ye'cûc ve Me 'cûc’ün seddi açılıp, her tepeden saldıracakları ve gerçek vaad olan (kıyamet) 
yaklaştığı vakit, işte o zaman o küfredenlerin gözleri hemen belerip kalacak. ‘Eyvah bizlere! 
Doğrusu biz bundan gaflet içindeydik. Hayır, biz zâlim kimselerdik’ diyecekler"

Elmalılı Hamdi Yazır, Yecüc ve Mecüc ile ilgili bazı rivayetleri naklettikten sonra şöyle demiştir: 
"Ye'cüc ile Me'cüc, vaktiyle bir veya iki kavmin özel ismi olsa da, doğrusu herkesin bildiği mana 
şudur: Aslı ve soyu belirsiz, din ve ulus tanımaz karma bir insan topluluğudur ki, çıkmaları kıyamet 
alametlerindendir. Yeryüzünü bozacaklardır." Bu konuda İskender Türe'nin çalışmaları aydınlatıcı 
olmuştur, geçmişte doğru yorumlanamayan ayetler, teknolojinin gelişmesiyle daha anlaşılır hale 
gelmiştir. İlgili ayetlerin geçmişteki tefsirlerine nazaran, Hazreti Zülkarneyn'in uzayda yolculuk 
yapma ihtimali ve Yecüc ile Mecüc'ün evrendeki başka bir gezegende kıyamet öncesine kadar 
hapsedilmiş olmaları ihtimali daha kuvvetlidir.  Kıyamete yakın bir zamanda Ye'cüc ile Me'cüc 
topluluğunun ortaya çıkıp yeryüzünü harap edeceği meselesi, semavi din mensuplarının ortak 
kültüründe yer alır. Bu konuda Tevrat'ın, “Hezekiel Bölümü”nün 38-39. babları ve İncil'in son 
kısmındaki Yuhanna’ya Gelen Vahiy 20:7-8'e bakılabilir.

Sahih-i Buhari'den Bazı Kıyamet Rivayetleri

"İş, ehli olmayana yöneltilip dayandırıldığı zaman kıyameti bekle"

"Allah her kimin hayrını isterse ona dîn hususunda büyük bir anlayış verir. Ben (verici değil) yalnız 
taksim ediciyim. Veren ise Allah'tır. Bu ümmet Allah'ın (kıyamet) emri zuhur edinceye kadar 
Allah'ın dîni üzerinde hep sebat edip duracak ve kendilerine muhalefet edenler onlara zarar 
veremiyecektir"

"İlmin kaldırılması, cehlin kökleşmesi, şarâbın içilmesi, zinanın çoğalması kıyamet 
alâmetlerindendir".

"İlim kabz olunmadıkça, zelzeleler çoğalmadıkça, zaman yaklaşmadıkça, fitneler meydan alıp gâlib 



gelmedikçe, öldürmek ve ancak öldürmekten ibaret olan here çoğalmadıkça, sizlerde mal pek 
çoğalıp sel gibi akıp taşmadıkça kıyamet kopmaz"

"İçinizde mal çoğalıp da (her yer) dolup (aşmadıkça kıyamet kopmaz. Hattâ o sırada mal sahibini, 
sadakasını kim kabul eder ki diye tasalandırır. Hattâ mal sahibi sadakayı arz eder de, kendisine 
arzedileceği kimse: Benim mala ihtiyâcım yoktur, der”

"Ye'cûc ve Me'cûc'-un çıkmasından sonra da Beyt elbette hacc edilecek ve umre yapılacaktır"

"Beyt hac edilmez oluncaya kadar kıyamet kopmaz"

"Kendileri hayâtta bulunup da kıyametin koptuğu zamana erişen kimseler, insanların 
şerlilerindendir"

"Her kim biz müslümânlara silâh çekip kıtal ederse, artık o biz müslümânların camiasından 
değildir"

"Kabirlerde olanlar (diriler tarafından) gıbta edilmedikçe kıyamet kopmaz"

"Hayâttaki bir kişi, kabirdeki bir adamın yanından geçerken: 'Keski şu ölünün yerinde ben olaydım' 
diye ölüm temenni etmedikçe kıyamet kopmaz"

Sahih-i Müslim'den Bazı Kıyamet Rivayetleri

Kıyamete Yakın Ortaya Çıkacak Ve Kalbinde Bir Parça İman Bulunan Kimselerin Ruhlarını Alacak 
Olan Rüzgar: “Doğrusu Allah, Yemen'den, ipekten daha yumuşak bir rüzgar gönderecek. Bu rüzgar,
kalbinde, bir tane yada zerre ağırlığında iman bulunan hiç kimseyi sağ bırakmayacaktır." (Müslim 
İman:48)

“Kıyamet, ancak insanların kötüleri üzerine kopacaktır.” (Müslim, Fi̇tneler/ahir zaman olayları ve 
kıyamet alametleri̇ bölümü)

"Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Âdem aleyhisselâm o gün yaratıldı, o 
gün cennete girdirildi, yine o gün cennetten çıkarıldı. Bir de kıyamet cumadan başka bir günde 
kopmayacaktır" (Müslim, Cuma; Cuma gününün fazileti babı).

Kıyametten önce Fitneler Ortaya Çıkmadan Amellere Sarılmaya Teşvik: “Karanlık gecenin (zifiri) 
karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan amellere sarılın. Çünkü fitneler ortaya çıktığı 
zaman kişi, mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak yada mümin olarak 
akşamlayacak, kafir olarak sabahlayacak, dinini bir dünya malı karşılığında satacaktır.”  (Müslim 
İman:49)

“İslâm eşine rastlanmadık bir şekilde garib olarak başladı, yine ilk başladığı gibi garib olarak (eski) 
haline dönecek ve yılanın deliğine çekildiği gibi iki mescidin arasına çekilecektir.” Müslim İman:63

“Yeryüzünde “Allah, Allah” diyen kimse kalmadıkça kıyamet kopmayacaktır."  Müslim İman:64

“Peygamber (s.a.v.)'i, baş parmak ile orta parmak arasındaki şehadet parmağıyla işaret ederek: “Ben
ve kıyamet günü, şöyle iki parmak gibi birbirine yakın bir şekilde iken peygamber gönderildim” 
buyurdu. (Müslim, Fi̇tneler/ahir zaman olayları ve kıyamet alametleri̇ bölümü)

“Bir takım fitneler olacaktır. O fitneler sırasında oturan kimse, ayakta duran kimseden; ayakta duran
kimse, yürüyen kimseden; yürüyen kimse, koşan kimseden daha hayırlıdır. Kim o fitnelerin başında 



dikilirse, fitneler onu yıkar. Her kim de o fitneler zamanında sığınacak bir yer bulursa hemen oraya 
çekilsin.” (Müslim, Fi̇tneler/ahir zaman olayları ve kıyamet alametleri̇ bölümü)

“İki müslümandan biri, dîn kardeşine silah çekerse, bunların ikisi de cehennemin kenarındadırlar. 
Biri diğerini öldürürse o zaman ikisi birden cehenneme girerler.” (Müslim, Fi̇tneler/ahir zaman 
olayları ve kıyamet alametleri̇ bölümü)

“Resulullah (s.a.v.): “Here çoğalmadıkça kıyamet kopmayacaktır” buyurdu. Sahabiler: “Ey Allah'ın 
resulü! Here nedir?” diye sordular. Resulullah (s.a.v.): “Öldürmedir, öldürmedir” buyurdu. (Müslim,
Fi̇tneler/ahir zaman olayları ve kıyamet alametleri̇ bölümü)

"Rabbimden üç şey istedim. Bana ikisini verdi. Birini vermedi. Rabbimden, ümmetimi; açlıkla 
helak etmemesini istedim. Bunu bana verdi. Ondan, ümmetimi; suda boğmakla helak etmemesini 
istedim. Buna da bana verdi. Rabbimden, ümmetimim toplulukları arasında savaş çıkmamasını 
istedim. Bunu bana vermedi.” (Müslim, Fi̇tneler/ahir zaman olayları ve kıyamet alametleri̇ bölümü)

“Hicaz arazisinden bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaya çaktır. Öyle bir ateş ki, Busra'daki 
develerin boyunlarını aydınlatacaktır.” (Müslim, Fi̇tneler/ahir zaman olayları ve kıyamet alametleri̇ 
bölümü)

Kıyametten önce Medine'nin İskan Ve İmar Edilmesi: “Evler, Medine'nin İhâb yada Yehâb 
mevkisine kadar ulaşır” (Müslim, Fi̇tneler/ahir zaman olayları ve kıyamet alametleri̇ bölümü) Not: 
Evlerin genişlemesi Emeviler döneminde gerçekleşmiştir.

“Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir insan, başından geçen sıkıntı ve bunalımdan 
dolayı bir kabrin yanına uğrayıp kabirin üzerinde bürülüp: “Keşke bu kabir sahibinin yerinde ben 
olsaydım” diye temenni etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Doğrusu bu sözü ona söyleten şey; din 
değil, ancak beladır.”(Müslim, Fi̇tneler/ahir zaman olayları ve kıyamet alametleri̇ bölümü)

“Doğrusu kıyametin önünde 'Yalancılar' ortaya çıkacaktır” diye buyururken işittim. (Müslim, 
Fi̇tneler/ahir zaman olayları ve kıyamet alametleri̇ bölümü)

“Her biri “Allah'ın resulü” olduğunu iddia eden otuza yakın “Yalancı Deccâl” gönderilmedikçe 
kıyamet kopmayacaktır.” (Müslim, Fi̇tneler/ahir zaman olayları ve kıyamet alametleri̇ bölümü)

Abdullah İbn Amr (r.a)'tan rivayet edilmiştir: “Ben, Resulullah (s.a.v..)'den, kendisinden sonra 
hiçbir zaman unutmadığım bir hadis ezberledim. Ben, Resulullah (s.a.v.)'i: “Çıkacak olan kıyamet 
alametlerinin ilki, güneşin batıdan doğması ile bir kuşluk vakti insanlara karşı bir Dabbe'nin ortaya 
çıkmasıdır. Bu iki alametten biri, diğer arkadaşından önce gerçekleşir. Daha sonra da diğeri de onun
peşisıra yakın olarak meydana gelir” buyururken işittim.” (Müslim, Fi̇tneler/ahir zaman olayları ve 
kıyamet alametleri̇ bölümü) 

Ehliyetsiz Kimselerden Hadis Alırken Temkinli Davranmak: “Âhir zamanda deccaller ile yalancılar 
ortaya çıkacak. Onlar size; sizin ve atalarınızın işitmediği hadisleri getirecekler. Onlardan sakının. 
Yoksa sizi, sapıtırlar ve fitneye düşürürler” (Müslim, başlangıç kısmında)

İsra Suresi’ndeki İki Kibirli Yükseliş ve 13. Kabile 
"Biz İsrailoğulları'na Tevrat'ta şu hükmü verdik: "Muhakkak siz, yeryüzünde iki defa fesat 
çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir yükselişle yükseleceksiniz. Birincisinin zamanı gelince, 



üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Onlar, evlerin aralarına girip araştırdılar. Bu yerine 
getirilmesi gereken bir vaad idi. Sonra sizi tekrar o istilacılar üzerine galip kıldık ve size mallarla ve
oğullarla yardım ettik. Ve toplum olarak sizin sayınızı artırdık. Eğer iyilik ederseniz, kendinize 
iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz yine kendinizedir. Artık diğer fesadınızın zamanı 
gelince, yüzlerinizi üzüntüye sokmaları, kötülük yapmaları ve ilk kez girdikleri gibi yine Beyti 
Makdis'e girmeleri, ele geçirdikleri yerleri mahvetmeleri için onları tekrar göndereceğiz.Olur ki 
Rabbiniz size merhamet eder. Ama siz tekrar dönerseniz biz de döneriz. Cehennemi, kâfirler için 
kuşatıcı bir zindan yaptık." (İsra Suresi 4-5-6-7-8, Elmalılı Hamdi Yazır meali)

İsrailoğullarının tarihine baktığımızda iki defa fesat çıkartarak yükselişin geçmişte yaşandığını 
görmekteyiz. İlki Hazreti İşaya'yı öldürmeleri veya Hz. Yeremya'yı hapsetmeleri, ikincisi ise Hz. 
Yahya'yı öldürmeleri ve Romalı yöneticilerle iş birliği yaparak Hz. İsa'yı öldürmeye kalkışmaları 
olarak değerlendirilmektedir. İlk vakit geldiğinde M.Ö. 6. yüzyılda Babilliler Kudüs'ü işgal ederek 
Süleyman Mabedi'ni yıkmışlardır. Bu olaydan sonra yine 6. yüzyılda Persler, Babil'i ele geçirerek 
İsrailoğulları'nın Kudüs'e dönmelerine ve mabetlerini yeniden inşa etmelerine izin vermişlerdir. 
M.Ö. 1. yüzyılda Romalılar, İsrailoğulları'nın bağımsızlığını sonlandırmış ve M.S. 70 yılında ise 
ikinci mabedi yakmışlardır. 1948 yılına gelindiğinde ise İsrail devletinin kuruluşunu görmekteyiz. 
İsrail devletinin üstün ırkçı devlet anlayışı ile karnesi eksi notlarla doludur. Bu devlet dünya 
tarihinde kibirli yükselişin en iyi örneklerinden biridir, özellikle Filistinliler'e yaptıkları insanlık dışı
muamele sebebi ile. Yaşananlardan dolayı ikinci kibirli yükselişin şimdi yaşandığını savunan bazı 
modern zaman tefsircileri de bulunmaktadır. Ancak tarihsel süreç, insanlığa dayatılan tezlerin 
dışında incelendiğinde karşımıza farklı bir sonuç çıkmaktadır. Acaba bugün İsrail'de yaşayanlar 
gerçek Tevrat'ta (İsra Suresi 4. ayetinde kitap olarak geçen kelimeden Levh-i Mahfuz'un kast 
edildiğini savunan alimler de vardır) ve İsra Suresi'nde bahsedilen İsrailoğulları mıdır? Arthur 
Koesler'in "13. Kabile" ve Şlomo Sand'ın "Yahudi Halkı Nasıl İcat Edildi - Kitabı Mukaddes'ten 
Siyonizme" adlı eserleri karşımıza bambaşka bir tablo çıkartıyor. Ortaya çıkan bu tablo ise Kur'an-ı 
Kerim ile uyumlu olduğu izlenimini uyandırıyor. Bugün İsrail'de yaşayanların, Doğu Avrupa'da 7. 
ve 10. yüzyıllar arasında en parlak çağını yaşamış olan ve yahudiliği seçen Türk Hazar Devleti'nin 
soyundan gelenler olma olasılığı çok yüksek. Yahudiliği tarih boyunca benimseyen, ırk olarak 
İsrailoğulları'na dayanmayan da çok kimse olmuştur. Nitekim bazı araştırmalar, İsrail’de hakim olan
ve halkın yaklaşık %90’ını oluşturan  aşkenazi yahudilerinin kökeninin “Hazar Türk Devletine” 
dayandığını ortaya koymaktadır. Tüm dünyadaki yahudilerin ise yaklaşık %80’i aşkenazi 
yahudileridir.

Tarihin belki de en büyük garipliklerinden biri olarak yahudi katliamı yapan Hitler'i yükselterek 
iktidara getiren sermaye ile İsrail Devleti'nin kuruluşunu sağlayan sermaye aynı yerden 
beslenmektedir. Geçmişte yahudilere acımayan bu zihniyet, planlarını hayata geçirmek için 
gelecekte de onlara acımayacaktır. Elbette aynı merhametsizlik müslüman, hristiyan, hindu, budist, 
ateist farkı da gözetmeyecektir. Onlar için emellerine boyun eğmeyen herkes yok edilmesi gereken 
düşmanlardır. Bu kitapta geleceğe dönük ortaya koyduğumuz tablo da bunu doğrulamaktadır ne 
yazık ki. Sonuç olarak şahsi düşüncem odur ki, İsrail Devleti, 'sözde üst aklın' yapay zeka kontrollü 
tek dünya devletinin hakimiyetine giden süreçte kullandığı satranç taşlarından birisidir. Sözde bir 
üstün ırk oluşturarak onlardan taraf (evanjelist hristiyanlar) ve onlara düşman bir başka taraf (Mehdi
ve Mesih'i bekleyen müslümanlar) oluşturarak tez ve antitezi ortaya koyar, sonra da kenarıya 
çekilerek, eşit iki güç haline getirdikleri tarafların birbirlerini yemesini seyrederler. Tabii sonradan 



kurtarıcı olarak ortaya çıkmayı ve "Dinler size kan ve gözyaşından başka ne getirdi, gelin bizim 
hayatı önceleyen düzenimizde yer alın" demeyi planlamaktadırlar. Tüm bunları kusursuz bir 
biçimde hayata geçirmek ve tüm olasılıkları hesaplayabilmek adına IoT (Nesnelerin interneti) 
vasıtasıyla mümkünse vücut bütünlüğümüze hatta düşüncelerimize bile hükmetmeleri işlerini 
kolaylaştıracaktır. Ne kadar kontrol mevcut olursa o kadar az istenmeyen durum vuku bulur ve 
istenilen sonuca ulaşmak o derece kolaylaşır onlar için. Elbette aynı kontrolü hayvanlar, bitkiler, 
iklim ve benzeri farklı değişkenler üzerinde de sağlamalıdırlar ki işleri iyice kolaylaşsın. Bu kısa 
kitapta A planlarını ortaya koymaya çalıştım, unutulmamalıdır ki, işler umdukları gibi gitmediği 
takdirde yapay zeka tarafından hazırlanan B,C,Ç,D,E,F ... planları yedekte beklemektedir. İlk 
yapılması gereken iş, para basma ve kontrol yetkisinin zalimlerin elinden alınarak, insanlığın 
iyiliğine çalışan kimselerin kontrolüne verilmesi ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması olmalıdır. 
(Özellikle hakim para üzerinden) Aksi takdirde “Bir ülkede parayı basma yetkisini bana verin, o 
ülkede kanunları kimin yaptığını umursamam” sözünün olumsuz yansımalarını görmeye devam 
edeceğiz.

SON SÖZ
Zafer her daim Alemlerin Rabbi Olan Allahu Teala’nındır. “Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak 
kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.” Âl-i İmrân Sûresi - 54. Ayet



EK-1: Nasıl Başardılar?
Henry Ford yüz yıl kadar önce "İnsanlar paranın nasıl üretildiğini bilselerdi ertesi sabahtan önce 
devrim olurdu" demişti. 2021 yılı itibari ile üretilen paranın yaklaşık %90 oranındaki aslan payını 
ticari bankalar dijital olarak üretmektedirler. Merkez bankaları senyoraj pastasından ancak yaklaşık 
%10'luk bir pay alabiliyor. Ticari bankaların gerçek sahipleri olan elitler, parayı dijital olarak 
üretirken servet sahibi olmakla kalmıyor, aynı zamanda senyoraj hakkından türlü muhasebe 
oyunlarıyla elde ettikleri geliri devletlere faiziyle borç veriyorlar. Devletler ise aldıkları borcu 
vergilerle maalesef halklarının sırtına yüklüyorlar. Para basma yetkisi yalnızca merkez bankalarında
olmasına rağmen sistemin açıklarını kullanarak devletleri, dolayısıyla da tüm dünya insanlarını açık
biçimde sömüren bir düzen kurulmuş durumda. Bu sömürü düzenini yıkmak isteyen liderler ise 
Abraham Lincoln ve John F. Kennedy gibi faili meçhul cinayetlere kurban gidiyorlar. John F. 
Kennedy parayı basma yetkisinin bankerlerden alınarak devlete devredilmesi ile ilgili çalışmalar 
yapıyordu. Uğradığı suikasttan sonra çıkardığı yasa ve bu konudaki çalışmaları iptal edildi. ABD’de
parayı sadece dijital olarak üretme yetkisi değil, basma yetkisi de küresel elitlerin elindedir. FED 
yani Amerikan Merkez bankasında devletin hissesi dahi yoktur. Dünyanın yıllarca süper gücü 
olarak adlandırılan ABD’de hakimiyetlerini sağladıktan sonra diğer ülkelerde para egemenliklerini 
kurmak onlar için çok zor olmamıştır.  Oyunu bozmak isteyen ülkeler küresel sistemin dışına 
itilmişler veya darbelerle yola getirilmişlerdir. Ekonomik sistemin işleyişini en iyi deşifre eden 
kitaplardan biri değerli Artuğ Çetin hocamızın "Nomisma Bağımsız ve Milli Para Sistemi Geleceğin
Para Düzeni” adlı kitabıdır. Ayrıntılı bilgi için bu kitabı okuyabilirsiniz. 

Ekonomik sistem sağlıklı işliyor olsaydı, bazı büyük ülkeler alacaklı olurdu. ABD, Çin, Japonya, 
İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Türkiye, Portekiz, Yunanistan ... neredeyse tüm ülkeler borçlu 
durumda. (Birkaç küçük ülke hariç, bir de Norveç gibi borcunu bir anda kapatabilecek döviz 
rezervine sahip ülkeler var) Alacaklı olan kim peki? Elbette ki bankacılık ve finans sektörü. David 
Rockefeller ölümünden önce "Tek dünya devletinin kurulmasını destekliyorum, bu suç ise 
suçluyum" diyerek nihai hedeflerini açık biçimde ortaya koymuştu. "Borç alan emir de alır" sözünü 
doğrularcasına dünya hükümetlerine isteklerini sıralıyorlar. Söz dinleyenler veya uzlaşma yolunu 
seçenler iktidarda kalırken; isyankar olanlar ise medya gücü kullanılarak diktatör, barbar, demokrasi
düşmanı vb. ilan ediliyorlar.   

EK-2: Planları Hakkında Tahmin
2022 veya 2023’ten 2037’ye : 15 yıl boyunca yaklaşık 90 trilyon doların "Felaket Yılları" 
senaryosunu inandırıcı biçimde ortaya koyabilmek adına harcanması, tüm insanlığın, hayvanların, 
bitkilerin, eşyaların ... nesnelerin interneti aracılığı ile kontrol edilebilir hale getirilerek yapay 
zekanın bilgisi dışında bir duruma olabildiğince mahal bırakılmaması.  (İklim değişikliği, salgın 
hastalıklar ve üretecekleri diğer problemleri bahane ederek kurgularını gerçekleştirmeye 
çalışacaklardır)

2018 yılında Peru Lima'da toplanan elitler, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında  gelecekte 15 
yıl için yılda 6 trilyon dolarlık altyapı yatırımına ihtiyaç olduğunu söylediler (Bunu günümüzdeki 
petro-dolar sistemiyle yapmaları neredeyse imkansız, yeni bir hakim para sistemine geçilerek bu 
paranın üretilmesini planladıkları aşikar. 2022 veya 2023’ten 2037’ye olarak tahmin etmekteyiz, 
doların hakim para olmaktan çıkarılarak yeni hakim dijital para sistemine --muhtemeldir ki IMF’nin



SDR’si-- geçiş yılını 2022 veya 2023 olarak varsayıyoruz. Şemitah döngülerini de hesaba katarsak 
2023-2030-2037 olarak devam ediyor. Ekonomide yumuşak geçiş “Great Reset” 2022/2023, tam 
çöküş ise 2037 olarak öngürülebilir.)  Evanjelizm ve diğer bazı inançlarda 2040 yılına kadar İsa-
Mesih beklentisi devam edecek, bizim tahminimiz 2037 yılında evanjelistler için ilk geliş 
tiyatrosunu sahneleyecekleri yönünde. Tabii diğer inanç sistemleri de unutulmayacak, onlara da 
bekledikleri sahte İsa-Mesihler gönderilecek. Tiyatro asla tek taraflı olmayacak anlayacağınız. 

2037-2044 : EVANJELİZMDE TASVİR EDİLEN FELAKET YILLARI (TÜRBÜLASYON)

2045 : Evanjelizmdeki Yüce Krallık yani Tek Dünya Devleti kurulmuş olacak (Sözde 
Ölümsüzlük !!! ) 

Time dergisinin Şubat 2011 başlığında ölümsüzlük için 2045 yılının seçilmiş olması tesadüf olmasa 
gerek.

-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim 43:61’de geçen, Hazreti İsa aleyhisselama işaret ettiğini 
düşündüğümüz “O saatin ilmidir” hükmü acaba Hz. İsa ile ilgili edineceğimiz bilgiler sayesinde 
kıyamet hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceğimiz manasına mı geliyor?  Sonsuz ilim ve 
kudret sahibi Allahu Teala hepimizin yar ve yardımcısı olsun.



Bilgi Edinilen veya Faydalanılan Kaynaklar:
001) Kur’an-ı Kerim

002) Tanrıyı Kıyamete Zorlamak,  Grace Hallsell (Kitabımızda oluşturduğumuz kurgu, ana hatları 
itibari ile bu kitaptaki bilgilere dayanmaktadır.)

003) Evanjelizm Tanrı'yı Kıyamete Zorlamak, Dr. Ramazan Kurtoğlu

004) Nomisma Bağımsız ve Milli Para Sistemi Geleceğin Para Düzeni, Dr. Artuğ Çetin

005) Beynelmilel Yahudi, Henry Ford 

006) Dr. Ramazan Kurtoğlu'nun 'Büyük Resim' programında paylaştığı ekonomik veriler

007) İncil

008) Tevrat

009) Resim: https://pixabay.com/photos/cyclone-storm-hurricane-clouds-2102397/

010) Çöküşe Giden Yol, James Rickards

011) Hadis-i Şerif Kaynakları

012) Evanjelistlerin dağıttıkları tanıtım broşürler, afişler, dergiler

013) Century dergisinin Ocak-Şubat 1928 sayısındaki makaleleri, Marcus Eli Ravage

014) Yahudi Tarihi ve Yahudi Dini,  Israel Shahak

015) İlluminati, Texe Marrs

016) Yahudi Protokolleri, Serge Nilus

***) Bazı faydanılan kaynaklar ise kitabımızda ilgili bölümlerde paylaşılmıştır.

Yazar Hakkında
1980 yılı, İzmir doğumludur.  Anadolu Üniversitesi-İktisat Fakültesi-Kamu Yönetimi bölümü 
mezunudur.  İnternet sitelerinin tasarımı konusunda deneyimli bir bilgisayar teknisyenidir. 2003-
2013 yılları arasında özel bir denizcilik şirketinde operasyon sorumlusu olarak çalışmıştır. 2013 
yılında “GNU/Linux Komut Satırı” kitabını yayınlamıştır. 2017 yılında açılan www.fullportal.org 
internet sitesinin kurucusudur. Javascript-HTML-CSS ile yazılan kolayca internet site 
tasarlanmasına yardımcı olan “W3.css ile Tinymce” programını hazırlamıştır. Açık kaynak kodlu 
OpenBurhan Kur'an-ı Kerim araştırma programının kodlarının ve veritabanının güncellenmesi ve 
telif haklarının izin verdiği ölçülerde Türkçeleştirilmesini sağlayan “OpenBurhanTR” ve 
“OpenBurhanEN” projelerini geliştirmiştir.  GNU/Linux işletim sisteminin kurulumu, bakımı, 
kurulum ortamlarının (CD-DVD-USB) hazırlanması uzmanlık alanıdır. PHP, HTML, Javascript, 
Veritabanları (SQL, MySQL, PostgreSQL vb.), ASP, CSS, Python, C, Bash Kabuğu, GRUB, Veri 
Kurtarma ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibidir. Gönüllü olarak birçok internet sitesinin 
hazırlanmasına ve açık kaynak kodlu projelere destek vermiştir. 

http://www.fullportal.org/
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