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Önsöz
Dünya daralıyormuş, fazla İnsan varmış, bunu söyleyenleri Allah kahredecek. Dünya 
İnsanlar için daralmıyor, Zalimler için daralıyor. Çünkü Müminler yeryüzünde çoğalıyor, 
Allah’ın Bereketi Müslümanların üzerinde. Düşmanlarımız bu sebepten dolayı bizi 
azaltmak istiyor. Haksız edindikleri mülkiyeti, bizim elimize geçeceğinden korkuyor. Eğer 
bir önlem almazlarsa, yalanları sonunda ortaya çıkacağını biliyor. Bize karşı güçleri 
kalmadığını da biliyor. Yalandan başka imkânları yok. Yalanla kandırıp, korkutarak zarar 
vermeye uğraşıyorlar. Aslında onlar bizden korkuyor. Hak bizden yana. Bir İnsanın gücü 
temel olarak 5. Bir Müslümanın gücü 15. Bir Müminin gücü en az 50. Sünnete uyan 
Müminin gücü ise en az 150. Bir Zalimin gücü ise en fazla 0,5. O Zalim de, sadece 
yeryüzünde 1 Mümin var diye bu gücü bulabiliyor. Ama Zalim kendini 150 gibi gösteriyor, 
ona inanan Müslüman da kendi gücünü 1,5 düşürüyor. Belirli bir zamana kadar Allah bu 
yalana izin veriyor. İnsanları imtihan ediyor. Sonunda Hak gelince, Batıl yok olup gidiyor.

1 Uyarı
1443/1444 (2022/2023) senelerinde, Şeytanın dostları tüm İnsanlığa darbe planlıyor. 
Şeytanı plan şöyle: İlk baş, Zemzem kulesinde bir nükleer patlama oluşturup, Hacılar ile 
birlikte Kâbe'yi yerle bir etmek. Ardından, İnsanlar bu korkunç haberi duyduktan sonra, 
dünyanın bütün şehirlerinde atom bombaları patlatmak. Bunlar atılmayan bomba, 
evvelden binalara, Kiliselere ve Camilere yerleştirilen bombalar. Maksat, Müslümanlar 
intikam olarak gayrimüslim ülkelerine saldırıyor zannedilsin. Ve öteki yandan, Müslüman 
ülkeler de, saldırıya uğradıklarını zannetsin. Böylece üçüncü dünya savaşını tetiklemeyi 
umuyorlar. Şeytani örgütün amacı, milyonlarca İnsanı ölüme götürüp dünyadaki İnsanları 
azaltmak, özellikle Müslümanları. Şu anda üçüncü dünya savaşı hazırlanıyor. 

Askeri 
tatbikatlar  ve aralar ndaki çelişkiler aslında, bu savaşta birlikte hareket etmek için bir 
oyun.  
Savaşın başlamasıyla birlikte, Müslümanların ülkelerine kimyasal silahlarını kullanmayı 
ve gayrimüslim ülkelerinde yaşayanları da açlığa sürükleyerek hatta zehirleyerek 
öldürmeyi amaçlıyorlar. Plan şu: Oluşturdukları bu kargaşa içinde, banka ve borsalarını 
kapatıp, şehirdeki yaşayanların temel ihtiyaçlarını kesip, korkmuş ve mahsur kalmiş 
Halkı, askeriyenin yardımına muhtaç bırakmak. Askeriyenin bu yardımı ise, sivilleri 
ölüme götüren hain bir tuzak. Satın alınan askerler hazır. Toplama kampları hazır. Yiyecek, 
aşı, ilaç gibi zehirli yardım paketleri hazır. Hatta ölüler için ceset torbaları bilem hazır. 
Dünya sağlık kurumunun yalanları arkasında saklanarak bu darbeyi düzenliyorlar. 
Medyayı kullanarak yalan haberlerini yayıyorlar. Ama bu sadece büyük fitnenin başı. 
Zalim, sahnelediği savaştan sonra, Şeytani-hükümdarlığını devam sürdürmek için, 
saklandıkları deliklerinden çıkıp, kendilerini kurtarıcı gibi gösterecekler. Dünyada artık 
kötülük bitti umudu içinde, İnsanları son fitnesiyle kandırmaya deneyecekler. Bir 
yalancıyı, kahraman gibi gösterip, onu sanki bir Peygamber, İsa, Mesih, kurtarıcı gelmiş 
gibi ilahlaştırmaya, yüceltmeye çalışacaklar. Ona özel güç, sahte mucizeler nispet 
edecekler. Maksat, bu yalana inananlarla birlikte yeryüzünde Şeytanın kraliyetini kurmak. 
Bu kraliyeti, dönem değişiminde başlatmak için, evvelden Müslümanların gücünü 
tamamen kırmak istiyorlar. Yeryüzünde dönen bütün fitneler, bu son hedef için. 
Âdemoğlunun son dönem değişimi, Hijri 1450 ile 1500 senerleri arası bekleniyor.

Şeytanı 
hükümdarlığın emrinde olan Kâfir ülkeler, gizlice bu savaşa hazırlık içinde. 

ı ı
Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında, dini bir savaş cikarma niyetindeler.
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10 Hakikat
Allah’ın yarattığı bütün boyutların İlmi, bu Kitapla Müminlere zuhur etmi  bulunuyor, Allaha 
hamdolsun. Allah’ın bu Nimetiyle, gizemte kalan yaratılışın bilgileri açığa çıktı. Bununla 
birlikte, Zalimlerin gizlendikleri perdeler açıldı. Sahtekâr yöneticilerin yalanları ortaya çıktı. 
Saklanacak yerleri daraldı. Boyutların İlmi, Kur'an-ı Kerimin tasdiki ve sayısal aynası. 
Bununla İnsanlar kısa sürede Allah’ın Nurunu, Bereketini ve kendi hayatındaki Kaderini 
anlayacak. Maddenin ger ek lmine ve tarihine kavuşacak. Müminler cok 
sevinecek. nsanlar ger ek dostlar n  ve ger ek dü manlar n  tan yacak. Sözlerim ve 
hesaplarım, bu İlimden ceyran eden İlhamdan kaynaklanıyor. Bu İlham ile yeryüzünde, 
Allah’ın İsmi yücelecek ve Allah’ın düşmanları rezil olacak. İnsana  beden veriyor. Kol 
yaratıyor, elleri oluşuyor, parmakları büyüyor. Ama İnsan, İlmi olmadan parmaklarını bilem 
sayamıyor. Âdem ise bütün isimleri biliyor. Şeytan onu kıskanıyor. Şeytan çok kötü. Yüzü çok 
çirkin. Günahkârın kokusu leş, leş. Hiç bir yerden geçmesin. İnsan yıkanıyor, pisleniyor, 
yıkanıyor, pisleniyor. Niçin kirleniyor ve neden temizleniyor? Hak ve Batıl değişimini 
bilmiyor. İnsan Cahil yaratılıyor. Şeytan onun dü man  oluyor. Bir Müslüman Abdest alıyor. İki 
kat Sevap kazanıyor. 1 kiri gittiği için. 1 Allah’ın Rızası için. Rabbim, Müslümanın Bereketini 
en az 2 ye katlıyor. Hakk n Rızasını kazanmak, ne güzel. Her şey Hakka secde ediyor. Başını 
Allah i in eğdikçe, Hakk n katında yükseliyor. İlmi olmayan İnsan, secde ne olduğunu bilem 
bilmiyor. Kendisine secde edildi mi, beğeniyor. Hazıra konmayı gene, çok seviyor. Ama bu 
Nimetleri kim hazırladı? Hiç düşünmüyor. Düşünse de, Kâfir beğenmiyor. Kendisinden başka 
üstün istemiyor. Sanki İnsan bir tek istemeyle kurtulacak. Allah isterse kurtarır. İsterse 
yükseltir. İsterse Cehennemin en derinlerine düşürür. Allah her şeye Kadir. İnsanın 1 bedeni 
var ve sağ elinde 5 parmağı. Ellerinde, rakam olarak 9 parmağı var, 10 ise bir sayı. 
Ayaklarında, rakam olarak 9 parmağı var, 10 ise bir sayı. 1 olan Allah, Âdemoğluna 5’inci 
boyutunda, 9 boyutun arasında, 2 kollarıyla ve 2 ayaklarıyla hükmetmeye güc veriyor. 
Ayaklarıyla Mekânını belirliyor. Elleriyle Amellerini yapıyor. Bunu da her yöne kullanabiliyor. 
İyi yöne veya kötü yöne. Cennete veya Cehenneme. İnsan gözleriyle sadece 6 boyut görüyor. 
Gördüklerin içinde yaşıyor. Allah, sevdiği kullarına, 2x2x9 boyutun İlmini örğetiyor. 
Müminlerin gözleri, gözle görünenin fazlasını görüyor. Öğrendikleri sınır tanımıyor. Allah her 
şeyi İnsan için yaratıyor. Allah’ın yaptığı gerçek, Allah’ın Hesabı yanlış olmuyor. 1 olan 
Rabbim, 10 veya 0 ile Rızasını belirliyor. İnsanın Bereketini, Zaman ile coaltabiliyor 10000… 
veya azaltabiliyor 0,000...1. Allah bu Kudreti ile, yarattıkların her şeyini dengeliyor ve Nuru ile 
gösteriyor. 

Hakikat 1
Bütün boyutların yeryüzündeki merkezi Kâbenin bulunduğu mübarek Mekân, Allah’ın Evi, 
Beytlullah. Allah’ın yarattığı bütün boyutların yörüngesi buradan başlıyor, ayrılıyor, yön 
değiştiriyor ve gene burada birleşiyor. Âdem ve Hava annemiz, yeryüzüne buradan başladı, 
ayrıldı ve birleşti. Zaman akıyor, aktıkça Hak, kıblesinden biryana kayıyor. Davud as., Musa as. 
ve İsa as. o Zamanın Âlimleri seçiliyor. Zaman yön değiştiriyor ve Hak öteki tarafa geçiyor. O 
devirin seçilmiş Âlimleri, Muhammed sav. ve Mehdi as. oluyor. Zaman yörüngesini 
değiştirmeden evvel, Kâbe’yi ilk yerine, İbrahim as. Yeniden inşat ediyor. İbrahim as. mın 
soyundan İsa as. ve Muhammed sav. min Ümmeti doğuyor. İbrahim as. mın iki Hanımı vardı. 
İlk Hanimi Sare den İshak as. Dünyaya geldi. İkinci Hanımı Hacer’den İsmail as. doğdu. Allah 
onlara Selam eylesin. İshak as. mın soyundan, Kudüs te İsa as. mın Ümmeti başladı. İsmail as. 
mın soyundan, Muhammed sav min Ümmeti doğdu. Rabbim, İsmaillin soyuna mübarek olan 
Kâbe’nin yerini, Mekke’yi nasip etti. İsmail as. Arapça dilini, Allah’ın yardımıyla en 
mükemmel düzeye tamamladı. Yeryüzünün merkezi kuzey kutup oluyor, diş sınırları da 
güney kutupları. Dünyevi yörüngemiz onların ikisi. Hayatımız onların arasında geçiyor. 
Uhrevi yörüngemiz yeryüzünde bir tek Kâbe.

ş

ç İ Âdemoğlunun 
İ ç ı ı ç ş ı ı ı

Rabbim

ş ı

ı
ç ı

İnsanın 
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Hak ve Batıl âlemin yeryüzündeki merkezi bir tek Kâbe. Müminler bu kıbleyi sever ve daima 
var olmasını ve korunmasını diler. Bu Hak kıble bizim olduğu için, Düşmanlarımız bizden 
nefret eder, bizi kıskanır. Müslümanların ebediyen yok olmasını arzular ve amaçlar. Allah 
onları, bu kötü niyetlerinden dolayı kahredecek. Âdemoğlu 33333 sene yeryüzünde. 15000 
Sene Davud as. dönemi. 1500 Sene Musa as. dönemi. 333 Sene (150+15+3+15+150) İsa as. 
dönemi. 1500 sene Muhammed sav. dönemi. Ve 15000 sene Mehdi as. dönemi. Allah’ın 
Sünnetinde bozukluk yok. Yaratılan güneş ve ay tutulmaları ve seçilimiş İnsanlar, Allah’ın 
bozulmayan Sünnetin sayısal delilleri oluyor. Allah’ın Kitabı Kur'an, bu Hakikati bize en güzel 
şekilde öğretiyor. Allah’ın Resulü, İnsan olarak bize en güzel örnek oluyor. Düşman bizi bu 
İlimden koparmaya çalışıyor. Yeryüzünün genişliği tam 10.000 kilometre. Merkezinden tam 
5.000 kilometre bir yana ve 5.000 kilometre öteki yana. Aslında 5.000 kilometre her yana. 
İnsan, Allah’ın Nuru ile oluşan varlığın merkezinde bir Beşer.

Hakikat 2
İnsanlara öretilenler ve gösterilenler, Allah’ın Dinine aykırı olduğu müdetce, hepsi yalan. 
Düşmanlarımız İnsanları bilerek yalan üzere eğitiyor. Yaratanın ve yaratılışın İlminden 
uzaklaştırmaya çalışıyor, kandırıyor. Cahil sadece dağa Cahil olana hükmedip, değerli 
Zamanını çalabiliyor. Düşman, bizi hayvandan alçak görüyor. Kendisini kralmış gibi üstün 
zannediyor. Şeytanın yalandan başka gücü yok. İnsan gelecekten mi yaratıldı, yoksa 
geçmişten mi yaratıldı? Geleceğe mi gidiyor, geçmişemi gidiyor? Bunu İnsan kendi başına 
bilemiyor. Şeytanın tuzağına düşen, bunu bilmek bilem istemiyor. Allah, her şeyi gelecekten 
yaratıyor ve her şey geleceğe geri dönüyor. İnsan iki Zaman fark n arasında yaşıyor, geleceğin 
ve geçmişin arasında. geleceğe dogru gidiyor ve geleceğe gittikce, Zaman geçmişe 
akıyormuş gibi gözüküyor. Gelecek Hak Zaman oluyor, geçmiş de Batıl sayılıyor. Âdemoğlu, 
Hak ve Batıl arası seçimini yapıyor. Bunu anlamayan, seçtiği her şey Hakmış zannediyor. İnsan 
cahil doğuyor. Allah’ın Nimetlerine muhtaç. İlim de bir Nimet. Hem de çok değerli bir Nimet. 
Kur'an-ı Kerimin İlmi, Hak İlim. İnsana şeref veriyor, hayra ve doğruya götürüyor. Allah’ın 
Dinine aykırı olan İlim, Batıl. Haktan uzaklaştırıyor, hayırsızlığa ve yanlışa götürüyor. İnsana 
yanlış öğretilirse, yanlış öğrendiğini hemen anlayamıyor, öğretileni ilken kabulleniyor, çünkü 
başka bir şey bilmiyor. Allah’ın dini Hak. İnsan ilk baş buna inanması gerek. Allaha güvenmesi 
gerek. Kalbinde samimi olanlara, Allah yardım ediyor. Hak İlmin kapıları, Allaha İman ile 
acılıyor. İnsanın tek kurtuluşu Allah. Onun Dini İslam. İslamı Kabullenen Müslüman sayılıyor. 
Müslüman Hakka şehadet ediyor. Mümin Hakkın gücünü biliyor. Hakkın ne kadar çok gücü 
var ise, Batılın o kadar az gücü var. Hak âleminden Batıl âleme güç verilirse, Batıl âlem 
güçlenir gibi gözükür ve teshir eder, ama temellen Hak âlemin gücü azalmaz. Yani gündüzü 
gece örtünce, gecenin gücü varmış gibi tesir eder. Ama gündüz olmasa, gece gündüzü 
örtemez. Gündüzün yanında gece var olmasa, gündüz daima olur ve kalır. Asil güç, Hak olarak 
yaratılan gündüzde. İki âlem birbirine böyle kenetli. Asil güç, Müslümanların var olduğu ve 
yaşadığı Hak âleminde. İslam toprakları, Hak topraklarını temsil eder. Camilerimizin Ezanı 
ile, Allah’ın 1 ve en büyük olduğunu tüm yaratılışa ilan ederiz, Resulünü hatırlatırız, Namazı 
hatırlatırız, kurtuluşu hatırlatırız. Müslümanların Topraklarından dağa değerli ve bereketli 
toprak yok, Allah’ın Nazari burada. Allah’ın Askerinden dağa güçlü ve cesur asker yok, 
Allah’ın yardımı onda. Allah her şeyi, Allah’ın Askeri için yaratmıştır, “ben” veya “benim” için 
değil. Allah’ın en güçlü Askeri, Muhammed sav. dir. Müslüman olmayan asker, Batıl dünyanın 
askeridir. Allah Batıl âlemi sadece denge gereği yaratmıştır. Allah’ın kudreti bütün âlemlere 
tesir eder, ama Rızası hakikaten sadece Hak âlemindedir. Hak olmayan yerde Batıl olur. 
İnsanların Nuru azalır, Hastalıkları çoğalır, haksızlık oluşur. Hak gelince Batıl kalmaz. 
İnsanlar Nurlanır, güzelleşir, huzur ve bereket doğar. Batıl üzerine kurulan yalan dünya 
kendiliğinden çökermiş gibi gözükse de, onu çökerten hep Hak. Çöken Batıl dünyayı ayakta 
tutmak isteyenler rezil olacak. Müminler sevinecek.

ı
İnsan 
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Hakikat 3
Her şey Allah’ın Nurundan oluşuyor. Nurun sınırı yok, ne Zamanda nede Mekânda. Allah’ın 
Nuru mahlûkatından evvel vardı. Allah, Baki olan Nurunu, fani olan âlemde, yaratılmış olan 
Meleklerin özelliğiyle gösteriyor. Nur, tam ve kusursuz daire şeklinde parlıyor. Bütün 
boyutlara aynı anda tesir ediyor. Allah Nuruyla, yaratılan her şeyin, mesela ışığın, ısının, 
gücün, … hakikatini oluşturuyor. Nurun tesiri artabiliyor veya azalabiliyor ama tamamen yok 
olmuyor. Nurun sınırlarını ölçmek mümkün değil. Baki olan Allah’ın Nuru, yaratılışta birinci 
boyuttan itibaren kendini belirliyor, Zamanın boyutunda. Bir boyutu ölçmek mümkün degil. 
Bir boyut, ölcülemeyen tam bir nokta veya merkez. Bütün sonraki boyutlar bu bir boyutun 
içinde kenetli. Bu sebepten dolayı, boyutların sınırlarına erişmek mümkün değil. İnsan, var 
olduğu 9 boyutun içinde, 1 meseleyi ölçmek için en az 2 boyuttan ölçebiliyor. Daha ince 
ölçmek için, o iki boyutu küçültmesi gerekiyor. Bir mesafe yarılandı mı, sonuna hiç 
varılamıyor. Allah’ın yarattıklarının sınırına, İnsan erişemiyor. Erişemdiği için, mesela ışık, 
tespit edilemeyecek kadar aydınlık veya karanlık olabilir, ama tamamen bir sınıra erişmiş 
olamaz, ölçülemez. Veya ışığın hızı, tespit edilemeyecek kadar hızlı veya yavaş olur, ama 
tamamen bir sınıra erişmiş olamaz. Veya ısı, tespit edilemeyecek kadar sıcak veya soğuk olur, 
ama tamamen bir sınıra erişmiş olamaz. Allah’ın Kudreti sonsuz. Allah’ın nuru sönmez. 
Allah’ın Nurunu söndürmek isteyeni, Allah Cehenneme atar ve âleme Rezil eder. 
Düşmanlarımız, İnsanları kasten yanlış hesap ve ölçülerle kandırmaya çalışıyor. Işığın, ısının, 
soğukluğun... sınırlarını ölçebildiklerini iddia ediyor. Böylece, Allah’ın sonsuz Nurunu ve 
Kudretini kısıtlamaya uğraşıyor. Hâlbuki ölçtükleri aletlerin sonucu, aletin acizliğin ölçüsü 
sayılır. Dağa çok geliştirilmiş aletlerle dağa ince sonuç elde edilir. Allah‘ın Emri, Onun Nuru ve 
Melekleri daima dağa hızlıdır.  Allah’ın kudretinde acizlik ve kusur yok.

Hakikat 4
Güneş, ay ve dünya hepsi bir. Hepsi yeryüzünün farklı Zamandaki şekilleri. Güneş, 
yeryüzünün gelecek Zamandaki hali. Ay, yeryüzünün geçmiş Zamandaki hali. Ve yaşadığımız 
yeryüzü de, şimdiki an. Biz bunları Hak âleminde böyle görüyoruz, Allah’ın Kudreti bize böyle 
tesir ediyor. Rabbim, mahlûkatını bir Kader üzere yazdığını ve yarattığını bildiriyor. Bu bir 
gerçek. Allah yeryüzünü düz yaratıyor. Dağlar tepeler, düz suyun üzerinde Zaman ile oluşuyor. 
Ay bizim bakış acımızdan top gibi gözükse de, onun yüzeyi de düz. Ayın arka yüzü yok. Biz ayı 
top şeklinde görmemizin sebebi, bulunduğu boyutun sınırları sonsuza kadar bükük olduğu 
için. Boyutların bükük olamsının sebebi, Allah’ın Nuru tamamen daire şeklinde parladığı için. 
Ayın sınırları, yeryüzünün de sınırları oluyor. Yeryüzünün sınırları, maddenin son sınırları. 
İnsan, kendisi maddeden oluşuyor. Madde olarak maddenin içinde yaşıyor. Maddeye hem 
dıştan hem içten bakabiliyor. Maddeye dıştan bakınca, maddenin sadece anını algılıyor. Oysa 
madde en küçük halinde dâhil, gelecek ve geçmişin değişimi arasinda. Ama maddenin içinden 
dışına bakınca, maddenin geleceğini ve geçmişini de görüyor. Bu ikisi, güneş ve ay olarak 
gözüküyor. Bu görünüm maddiattan oluşmuyor. Madde, Hak ve Batıl değişimin arasında 
oluşuyor, yani gelecek ve geçmişin, gündüz ve gecenin, sicak ve soğukluğun... Âdemoğlu 
yeryüzünün evvelki Zamanını, yani bitki, hayvan ve İnsan yaratılmadan önceki halini görmek 
istiyorsa, aya baksın. Rabbim o mesafede geçmişi görmeye izin veriyor. Âdemoğlunun Zaman 
ve tarih sayımı, güneş ve ayın, Kâbenin kıblesinde tutulması ile yaratılıyor ve geleceğin ve 
geçmişin yönüne ayrılıyor. Güneş ve Ay tutulması, Zamanın iki yönünde, tam Kâbenin 
kıblesinde her 15, 150, 1500, 15000 senede bir oluşuyor. Her oluştuğunda, bütün boyutlar 
bilreşiyor ve yönlerini değiştiriyor. Boyutların yön değişiminle, devrim de değişiyor. Umarım 
anlıyorsunuzdur, Düşman bizi bu sayımlardan niye alıkoymak istediği için. Maddenin gerçek 
İlmini bizden niçin gizlediği için. 1500 senesindeki devrime çok yaklaştık. İnsanları 
cahiliyede tutarak, bizi tuza düşürüp, devrimde Şeytanın kraliyetini başlatmak istiyor. Bunu 
Müslümanlar anlaması lazım. İnsanlar uyanması lazım. Düşman şerefsiz, acıma bilmiyor. 
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Düşmanlarımız ayın döngülerini, Zaman sayımı için toplumdan gizliyor. Böylece kolay 
hesabı bozuyor, darmadağın ediyor, bunu mahsus yapıyor. Hristiyanların Dinini ve tarihini 
mahvetmiş, Müslümanları da aynı duruma davet ediyor. Asıl Hak olan tarihi unutturmak 
istiyor. Düşman istiyor, İnsan nerden geldiğini ve nereye gideceğini bilmesin, tesadüften 
oluştuğunu sansın. Şeytan istiyor, unutsun Müslüman Allah ve Resulünü. Mümin unutur 
mu hiç? Cennet Mümininlerin Hakkı. Rabbim öyle söz verdi. Allah yalan söylemez. Allah’ın 
Şanına zerre yalan yakışmaz. Yalan söyleyen, Şeytana uyuyor. Hakkı bildiği halde yüzünü 
Haktan çeviren, yüzünü rezalete cevirmiş olur. Bir yandan, Şeytanın korkuttuğu 
korkusundan korkar, öteki yandan Allah’ın karşısında rezil olmaktan. Böylece yüzünü bir 
yandan bir yana çevirir ve hep azap içindedir. 
Düşmanımızın hesapladığı gök cisimlerinin uzaklıkları ve boyutları tamamen 
abartılmıştır, yalandır. gösterdikleri güneşin yüzey resimleri de yalan. Bize yanardağından 
akan taşın top şeklini gösteriyorlar. Çocuklara, okullarda böyle öğretiyorlar. Geleceğin asıl 
Güneşlerini, yalanları ile söndürmeye uğraşıyorlar. Sizi Allah düşmanları. Bunu bile, bile 
yapıyorsunuz. Allah’ın yarattığı tertemiz çocuğu, nasıl Cahiliyete sokarsınız? Çocuk, genç 
yaşında hıfz ediyor. Öğrendikleri ile mutlu olmaya çalışıyor. Rabbini tanımaya uğraşıyor. Siz 
ise onun Hidayetini yalanlarınız ile engelliyorsunuz. Utanmazlar, mutsuzluğu sizler Hak 
ediyorsunuz. Cahiliyetin karanlıklarında kalmaya sizler layık siniz. Allah’ın Nurunu 
söndürmek isteyenin kendi yüzü karanlık. Çirkin yüzünüzü yakında herkes görecek. 
Arapça Dili, bütün İnsanların ana Dilinden sonra ikinci Dili olacak. Okullarda öyle 
öğretilecek. Her çocuk, Kur'an-ı Kerimi okuyabilecek ve anlayabilecek. 1000 de 1 hafız 
doğacak. Ne mutlu, o doğan yıldızlara. Güneş, maddeden oluşan dünyanın, maddiyattan 
oluşmayan bir görünümü. Güneşin yüzü, yeryüzünün geleceğidir. Kimse, gözle göremez, 
aletle tespit edemez. Geleceği bir tek Allah bilir ve görür. Allah her şeyi yazmıştır. Bir 
Mümin, yaşadığı yeryüzünün geleceğini Güzel, Aydınlık ve Parlak bilir ama kesin göremez. 
Bu kendi hayatı içinde böyledir. Bu şuurla Rabbine her gün saygı ile teslim olur. Rabbine 
güvenir. Rızasını arar. Bir beşer olarak, kulluğu gereği günde beş kere Namaz kılar. Anlını 
yerle birleştirir. Rabbine Hamd eder. Hayatın son anına kadar Allah ile beraberdir. 
Müminler Ahirette Allah’ın Yüzünü, Cemalini görecek, bu Haktir.

Hakikat 5 
Allah’ın ve Onun yarattığı dışında varlık yok. Allahtan başka İlah yok. Gelecek gökten iniyor. 
Geçmiş yerin dibine giriyor. Yaptıklarımız ile birlikte geleceğe doğru, göğe yükseliyoruz. 
Yaşam yeryüzünde. Allah’ın Rahmeti yeryüzünde. Cennete giden yollar yeryüzünde. 
Cehenneme giden yol da yeryüzünde, ama yeryüzünün sucu yok. Toprak temiz. İnsan suçlu 
olabiliyor. Hakkı kabullenmeyen, Küfre giriyor. İnsana Allah Selam veriyor. Ama Kâfir 
Selamı duymuyor. Duysa da geri Selam vermiyor. Allah Âdemi af ediyor. Allah gökten 
Rahmetini indiriyor. Yeryüzünde yarattıklarına can veriyor. Şükredenlerin bereketini 
arttırıyor. Sabredenlere kat, kat veriyor. Âdemoğlu yeryüzünden uzaklaşsa da, göğe, ene 
veya dibe, onun yaşam şartları tespit edilemeyene kadar azalıyor. Ama yok olmuyor.

Hakikat 6
İnsanın boyutu 5. Tabiatın 4'üncü boyutuyla beraber, Su ile Ateşin boyutların arasında yer 
alıyor. Yani 3 ile 6 boyutların arasında. Bu 3,4,5,6 boyutlar, maddiyatın boyutları. Madde 
bütün boyutlardan etkileniyor, ancak Su ve Ateşin boyutları arasında var oluyor. Bu 
boyutların dışına madde çıkamıyor. Maddeden oluşan gözlerimiz, Ateşin boyutuna kadar 
görebiliyor. Ateşin boyutundan sonraki boyutlar gayb âleminde kalıyor, görünemiyor. 
Kıyamete kadar yerin alt ve yeryüzünün dış sınırlarında, Su bulunuyor. Göğün üzerinde, 
Ateşin boyutundan sonra, Cehennem, Cennet ve Ceyranın (Enerji/Güc) boyutları geliyor. 

Allah sevdiği kullarına azap edecek değil. 
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Yeryüzünün sınırları sonsuza kadar bükük. Kıyamete kadar bu sınırlara doğru gidilir. O 
sınırlara gittikçe kendi boyutunda küçülür, ama sınıra varamaz. Bu kural her yöne geçerli. 
Göğe, aşağı veya ene. Âdemoğlu yeryüzünün enine doğru o sınırlara gidecek olursa, Su 
geliyor. Gittikçe Su buz oluyor, buz gittikçe soğuyor ve düzleşiyor. Güç buldukça, yaşam 
şartları tespit edilemeyene kadar devam gidebiliyor. Ama yok olmuyor. Süleyman as. ve 
Musa as. Zamanından kalan binaları, gemi ve uçan aletlerini, yeryüzünün o diş sınırlarında 
bulmak mümkün olması gerek. Dünyanın gerçek sınırlarını herkes görmek ister. 
Düşmanlarımız bu görüntüleri biliyor ve bizden saklıyor. Ama yakında kendileri tamamen 
saklanacak. Ve o Zaman bizim gördüklerimizi onlar göremeyecek. Bizde onlara bardağa 
göstermeyeceğiz.

Hakikat7
Gelecek Zamanın yönü, göğe doru. Geçmiş Zamanın yönü, yere doğru. Yeryüzünün 
seviyesi bu iki Zamanın arasında. Zaman akımı, yerden havaya çıkan her şeyi geri yere 
itiyor. Bir uçak veya kuş, sadece güç sarf ettikçe havada durmaya Zaman buluyor. Gerekli 
olan gücü bitince veya bulamayınca, kalktığı seviyeye geri düşüyor. Havada kendiliğinden 
durulacak bir yer veya mekân yok. Havada, dünyanın etrafında dönen, uydu denilen 
aletler veya uzay gemileri yok. Yeryüzü küre halinde degil. Hatta dünyanın sınırları, aynı 
zamanda maddenin son sınırları oluyor. Bu sınırlara maddeyle ne erişilir, nede bu sinirlar 
geçilebilinir. İnsan madde olarak maddenin içinde yaşıyor. Ancak İnsanin ruhu, 
bedeninden çikinca bu boyutları geçebiliyor. Düşmanlarımız bizi kandırıyor. Yıllardır hep 
ayni yalanı anlatıyor. Mümin ama onlara inanmıyor. Çünkü onlar, Allah ve Resulünü 
sevmiyor. Allah’ı sevmeyen doğru söyler mi hiç? Allah korkusu olmayandan her kötülük 
beklenir. Kendiliğinden durmak isteyen, yeryüzü üzerinde durabilir. Veya yerin dibine 
girebilir, inebilir, kazabilir veya yuvarlanıp düşebilir. Ama havada kendiliğinden durulacak 
yer yok. Ayın üzerinde dolaşan İnsan gene hiç yok. Gördüğümüz Ay, yeryüzünün ge mi  
zaman ndan bir yans mas . Maddeden oluşmuyor. Maddiyattan oluşan aya gitmek için, 
yeryüzünün geçmiş Zamanına inmek gerek. Yani yerin dibine doğru. İnsan o seviyeye 
inecek olursa da, ayın yüzeyinde değil, yerin içinde oluyor. Şeytanın yalanı, ebediyen yerin 
dibine giriyor.

Hakikat 8
Düşmanlarımızın evrensel iletişim dalgaları, uydularla gökyüzünden yayın yapmıyor. Yer 
istasyonlarıyla yeryüzünün d ş ve iç kısımları arası yayın yapıyor. Yani Kuzey kutup ile 
güney kutupları arası. Düşman, çanak antenleriyle hafif yukarı yayın veriyor. Zaman akımı, 
yayın dalgalarını gene yeryüzüne itiyor. Böylece uzun mesafeleri aşıyor. Bunu anlamayan, 
yayın gökten geliyormuş sanıyor. Uydular uydurma. Yeryüzünden çekilen resimler de 
uçaklardan çekiliyor, uydulardan çekilmiyor. Düşman, düz olan yeryüzünü top halinde 
sergiliyor, öğretiyor. Yeryüzünün sınırlerını kısıtlıyor. İnsanları gezegenlerle kandırıyor. 
Yalanı ortaya çıkmasın diye, Kuzey ve güney kutupların bölgelerinden uçuşları yasaklıyor. 
Düşman bütün sistemini yalan, kontrol ve casusluk üzere kuruyor. Parayla kâfirleri ve 
Cahilleri satın alıyor. Kendisi için çalıştırıyor. Bizi dinleyip, yaptıklarımızı izliyor. Cahil, 
sadece görmeyi güç biliyor. Oysa Allah onları hem görüyor, hem de Hesaba çekiyor. Allah 
sabırlı. Mazlumun duası kabul olacak. Zalimin cezası kesin verilecek. Allah’ın Emri, 
beklemediği anda Zalime çarpacak. Düşmanlarımız, iletişim binalarını yeryüzünün 
kutuplarında gizliyor, tam çanak antenlerin yörüngesinde. Devrimde, kaçmadan evvel 
hepsini kapatacaklar, yakıp yıkmaya çalışacaklar. Kullandığımız Ceyranın büyük kısmını 
da, düşmanlarımızdan alıyoruz. Devrimde oda kesilecek. Âdemoğlunun gerçek Ceyran 
çağı, ondan sonra bizimle başlayacak ve kemale biz erdireceğiz. 
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İnsanlar, devrim için hazırlık yapsın. Kişi başı en az 150 günlük gıda bulundursun. Işık ve 
ısı ihtiyacı için, mum, gaz veya kömür depolasın. Katiyen düsmanlardan yardım almasın. 
Onların hain yardımı kendilerini zehirleyecek. Allah’ın yardımı İman edenlere evvelden 
yetişecek. Müslümanlar bir tek Allaha güvensin.

Hakikat 9
Yeryüzü bir Zaman akımı içinde. Bu akımının gücü, Ceyran elde etmek için en güçlüsü, en 
temizi ve en uygunu. Yeryüzü, voltaj arasında bulunan dev bir alet, gelecek ve geçmişin güç 
potansiyeli arasında. Düşman, bu İlmi kullanmakta. Bu yanlış ellerde olsa da, onlar 
Allah’ın Nimetlerini Hayra kullanmaya akıl erdiremiyor. Şeytanın, Cehennemden başka 
nasibi yok. Düşmanın Zulüm ve Ziyandan başka niyeti yok. Onların kurdukları yüksek 
binalar, Ceyran üretiyor. Bu Hakikatı gizliyorlar. Su gibi bedava akan ceryranı, İnsanlara 
satıyorlar. Devrimde, bütün binalarını palatmaya deniyecekler (üçüncü dünya savaş 
senaryosu adına). Biz bu Ceyran üretimini yeniden kuracağız ve herkese bedava Ceyran 
vereceğiz, hem de kablosuz. Düşmanımız yıllar boyu, Allah’ın kullarına hediye ettiği 
Nimetlerini parayla İnsanlara sattı. Muhtaçlara yardım edeceğine, doğal kaynaklarını 
sömürdü, değerli madenlerini çalip yoksulluğa soktu. O hainler, tonlarca çaldıkları ve 
depoladıkları altınlarından birazını sadaka olarak vereceğine, bütün İnsanlığın açlıktan 
ölmesini terci ederler. İnsanlara Zulüm yaptılar. Kendi İnsanlığına hainlik ettiler. Mümin, 
İnsanlığa hainlik eder mi hiç? Bir İnsana hainlik eden, Allah’ın Nimetine hainlik etmış olur. 
Allah bunu hesaba çekecek. İnsan değerli, Allah’ın Nimetleri değerli. Allah’ın Nimetleri 
bütün İnsanlar için. Allah’ın en değerli Nimeti, ebediyen İman. Allaha İman olmayınca, 
İnsanlar birbirine hainlik ediyor. Küfür çok kötü. Bunu kabullenmeyen Cahil, Kâfir, Müşrik, 
Münafık, Şeytan ve Şeytanı takip edenler. Zalim, Şeytanın emrinde gidiyor. Şeytanın 
emrinden giden, Müslümanlara düşman oluyor. Allah bize yardım etmeseydi, 
Müslümanlar ebediyen helak olurdu. Kâfir hepimizi yakardı. Bu umut dolu yazılarımı 
okuyamazdınız. Allah sevdiği kullarını hiç yakar mı? Allah yanlış yazar mı? Hak İlim ancak 
Müminin eline yakışır. Ve yakıştı da. Zafer hep Allah’ındı. Müslümanlar, Allaha hep balıydı. 
Allah’ın birleştirdiğini kimse ayıramaz. Allah’ın Nurunu kimse söndüremez. Kulunu İlham 
ile evvelden müjdeleyen Allaha hamdolsun. Daha açıklanacak çok Hakikatler var. Zamanı 
gelince her şey ortaya çıkacak. Allah’ın Kitab’ı Hak. 

100 Sabır
Allah’ın 100 Bereketiyle Edirne’den başlayacak Tekbir. Korku yok. İman var. Allah’ın 
yardımı var. Allahu Ekber diyerek tüm Topraklarımızın sınırlarını kapatacağız.. Düşmanla 
her tür anlaşma ve ticaret bitecek. Müslüman halkın evrensel iletişimi kesilecek. Sadece 
radyonun kısa ve orta dalgalarıyla halkımıza haber iletişimi sağlanacak. Bütün Askeri 
Gücümüz savaşa hazır olacak. Ezanlara, hayyalel salah yerine hayyalel cihat eklenecek.. Bu 
ezan esnasında evde kılınan Namaz daha efdal sayılacak. Çünkü Camiler İnsanların her tür 
yardım hanesi olacak. Oradan İnsanlara gıda, su ve tıbbi yardım ücretsiz sunulacak. 
Camilere gıda mallarını saygıdeğer köylüler getirecek. Ceyranlar kesilince ısı ve ışık 
ihtiyacı için, doğal gaz tüpleri kullanılacak.. Her aileye, ihtiyaçlarına göre gaz tüpü ücretsiz 
verilecek. Bu yardım da camilerden sunulacak. Muhterem hocalarımızın emri altında 
dağıtım ve hizmet yönetilecek. Müslümanlar, Allahtan başka kimseye muhtaç olmadığını 
anladığı Zaman devrim başlayacak. Müminler Zafer için 100 gün sabredecek.. O Mübarek 
günlerin içinde, 40 gün zorluk çekecek, 40 gün oruç tutacak, 15 gün tümüyle Allaha teslim 
olacak ve 5 gün sonra, İnsanlığa geri dönecek. O günlerin içinde Müslümanlar Ateşteymiş 
gibi gözükecek. Düşmanlarımız yanmamızı isteyecek. Ama Allah’ın O Ateşi, İbrahim’i 
yakmadığı gibi Ümmetini de yakmayacak. 

11



Cennetin Ateşinden olan O Ateş söndükten sonra, yeryüzünde Allah’ın Şeriatı başlayacak.. 
Ezan eski halini alacak. Camiler ibadete yeniden açılacak. Müslümanların hiç bir Hakkı 
zahir olmayacak. O sabırlı günler için harcayanların masrafları misliyle geri verilecek. Bir 
kaç sene içinde İslam Toprakların sınırları tüm yeryüzünü kapsayacak.. Âdemoğlunun son 
cağına giriş için hazırlıklar yapılacak. Yeryüzü süslenecek. Cennet cağından sonra, Ceyran 
cağı Mehdi 1 senesiyle başlayacak. Ay ve Güneş tutulması Kâbenin kıblesinde olacak. O 
günden itibaren Allah’ın Nuru yeryüzünde tamamlanacak.. Hacerulesved taşı, o günler 
kendılıgınden nur saçacak. Yeryüzünün hükümdarlığı kıyamete kadar Müminlerin eline 
geçecek. Bütün İnsanların Rabbi Allah, Şeriatı Kur'an, önderi Muhammed s.a.v. olacak. 
Ondan sonra Müminler Allah’ın gönderdiği 100 Bereketiyle 15000 sene feyizlenecekler. 
Allaha 255 x 15000 kere Hamdolsun.. 

1000 Yıldız
Allah’ın 100 Bereketiyle 1000 Yıldız havalanacak. 900 Yıldız Türk topraklarını tavaf 
edecek. 40 Yıldız Hicaz topraklarını tavaf edecek. 40 Yıldız Mekke’yi tavaf edecek. 15 Yıldız 
Kâbe’yi tavaf edecek ve 5 Yıldız, Zemzem kulesini helak edecek.

2 Zaman
Yerin dibine giren Düşman, 2500 kilometre derinlikte 1 ay konaklıyor ve gene yüzeye 
çıkınca, yeryüzünde 2 ay geçmiş oluyor. Ama kendi Zamanı aynı akıyor. Düşman dağa 
derine iniyor, 3750 km derinlikte 1 ay konaklıyor ve çıkınca, yeryüzünde 4 ay geçmiş 
oluyor. 4375 km iniyor, 1 ay konaklıyor ve yeryüzünde 8 ay geçmiş oluyor. Düşman 4995 
kilometreye inecek ve o derinlikte 1 ay kalacak olursa, yeryüzünde ortalama 1024 ay 
geçmiş olur, yani 85,33.. sene. Bir kaç metre dağa derinde hayatını geçiren bir kişi, bütün 
insanlığın yeryüzünde geçirdiği asrı yeraltında bir ömür ile geçirebilir. Hatta arada bir 
yeryüzüne çıkıp Emir verip, seneler süren sonucunu yerin dibinde, bir kaç ay içinde 
öğrenebilir. Deccal, geçmiş Zamandan bugünkü anımızı böyle etkiliyor. Askerleriyle hem 
yerin altında hem de yerin üzerinde gizleniyor. Evvelki Zamandan düşmanlar hala 
aramızda geziyor. Korkmaya hiç gerek yok. Allah Dostları da aramızda. Allah’ın Askerleri 
de aramızda. Allah ise her şeyi görüyor. Düşman Zaman uykusundan uyanıp yeryüzünde 
neler olduğunu anlayınca, Allah’ın Gazabını da anlayacak. Düşman, yerin altından veya 
üstünden Müslümanların topraklarına girecek olursa, Müslümanların saldırıya geçmesi 
Hak olur. Müslüman, Allah’ın bu Emrine karşı gelirse, 1 Kâfir bütün Müslümanları helak 
eder, linç eder. Mümin Allahtan başkasından korkacak değil. 1 Mümin Allah’ın yardımıyla 
bütün Zalimleri darp eder, korkutur, defeder. Kâfirin korkması Hak. Zalimin cezası, 
Müminin elinden gelir. Mehdi as. ve Ordusuna Selam olsun. Mehdi as. ve Ordusundan 
bütün Zalimler korkacak. Beklemediği bir güç ile karşılaşacak. Hakkın gerçek Gücü 
neymiş, görecek. Sabreden Müslümanlar, Allah’ın Arslanları olacak. Sabırlarımızı taşıran 
Zalim, saklanmaya delik arayacak. Düşmanlarımızın hayatı korkunç. Müminin tam zıttı. 
Mümin evine Misafirini çağırır. Allah’ın güzel Nimetlerini ona ikram eder, Misafirini 
ağırlar. Misafiri mutlu olur. Evine geri döner. Arkasından ona Dua eder. İkisi de sevinir. İkisi 
de Allah’ın Rızasını kazanarak Bereketini görür. Allah’ın düşmanları ise, kurbanını evine 
davet eder. Ona Şeytanın yalanını sunar. Kurbanı ona inanır. Sonra kurbanı mutlu hiç bir 
yere bir daha gidemez. Onu evinde hapis eder. Kurbanı ona Lanet okur. Zalim ise ona azap 
etmekten sevinç duyar. O sevinç ise Batıl dünyanın sevinci. O dünya sevinince, Melekler 
ağlıyor, Tabiat üzülüyor, Mazlumun kurtulması için dua ediyor. Kâfir kör, kendisi bu 
duruma seviniyor. İnsan Cahil, Allah niye böyle yapıyor diyor. Müminden başka, Allah’ın 
Emrine itaat eden yok. Allah sevdiği kullarına azap edecek değil. Allah Mazlumun Duasını 
ret edecek değil. 
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Mazlumun Hakkı neyse verilecek. Zalimin Hakkı neyse verilecek. Allahtan başka 
korkulacak bir şey yok. Allah ister mi hiç, kulu üzülsün, İnsanların yalanına düşsün. 
Mümin düşecek olursa, kaldıran onu gene Rabbim. Derdine şifasını veren, Rabbim. 
Umduğunun dağa güzeline kavuşturan, Rabbim. Mümin, Allahtan başka hiç kimseye 
muhtaç değil. Ona İnsanlardan yardım geliyorsa, Rabbim onları vesile kılmışta, kuluna 
yardım etmiş. Allah isterse, hiç bir sebep görülmeden, duyulmadan, hissedilmeden kuluna 
yardım eder. Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Allah isterse, Düşmanın Zamanını uzatır, o sıra 
Müminin üzerine Rahmetini yağdırır, işlerini düzeltir, kısa sürede Mümin istediğine 
kavuşur. Allah’ın gelecekteki Nimetlerini İnsan göremiyor. Kendi niyeti onu nereye 
götüreceğini bilemiyor. İnsan kimin niyetine göre hareket ediyor, anlayamıyor. Müminin 
niyeti, Allah’ın Rızasını kazanmak. O Rıza, Mümine verilen bir Anahtar gibi. Kapıları acıyor, 
kalpleri sevindiriyor, korkuları gideriyor. Allah’ın Rızasını kazanmak ne güzel. Allah’ın 
rızasını kazanamayanlar sabretmeden bekliyor. İlerleme yok, Zaman aktıkça gerileme var. 
Allah’ın Rızasını kazanamayanlar geriye doğru gidiyor. Tövbe etmedikçe ilerledim sanıyor, 
Cahil. Bakalım nereye gidecek? Bu kadar yol gittikten sonra, nasıl geri dönecek? Allah’ın 
huzuruna varınca ne diyecek? Allahtan başka yol var mı? Allahtan başka kurtuluş yok. 
Allahtan başka kurtuluş yok. Her iki âlemde de.

3 Kadro
Müslümanlar, Allahtan başka İlah olmadığını ve Muhammed sav. Onun 
Resulü olduğunu, yeryüzüne şehadet ettirmiştir. Yeryüzü, Allah n Gücüne şahit olmuştur.  
Allah’ın Hak oldugunu herkez anlam t r. Bütün İnsanlar Allah’ın Dinine teslim olmuştur.  
Bu Zaferi yeryüzünde duymayan, bilmeyen ve görmeyen kalmamıştır. Hakikaten Allahtan 
başka İlah yok ve Muhammed sav. Onun Resulü. Mehdi 1 senesinde Müminler, 

 son cağına, Ceyran cağına girecek. Müslümanlardan Allah ebediyen Raz . 
Islam, Cennet cağı ile başlad . Muhammed sav. mın, Allah’ın son Resulünün cağı. 
Medeniyetin en güzel cağı. Kıyamete kadar İnsanlar bu medeni kıbleye bakacak. 
Resulullaha bakacak, ashabına bakacak. Rabbim Sevgilisine nasip etti, o Hicreti 
başlatmayı. Rabbim onu layık gördü. O İnsanı, İnsanlar için en güzel örnek seçti. Rabbim 
böyle istedi. Allah Salat ve Selam eylesin Muhammed’e, mamların Mücahidi. Allah’ın 
Sünneti gereği yeni cağda 1 den başlayacak. Âdemoğlu her şeye bir isim verir. Meleklerin 
bu özelliği yok. Müminlerin 15000 sene boyu Tarihi, "Mehdi" olarak adlandırılacak. 
Müminlerin Emiri 3 x 333 kişiden oluşan kadro ile kıyamete kadar yeryüzüne 
hükmedecek. Mehdi as. mın kadrosu, İmanlardan, Hafızlardan ve Askerlerden oluşacak. 
Mehdi as. mın yanında 5 Iman, 5 Hafız ve 5 Asker, ana şura meclisini oluşturacak. Her 
daldan 8 baş görevli Emir alacak. Her baş görevli kendi dalında 40 görevliye emredecek. 
Mehdi as. istiyor, her Mümin Namazının sonunda, Müminlerin Emirine de Dua etsin. 
"Rabbenaufirli velivalideyye velilmuminine ve emirulmuminin yevmeyegumül hisab" 
desin. Kiyamete kadar Müminlerin Emiri belli oldu. O ne bir Peygamber, nede Resul. O 
Müminleri seven Allah’ın kulu. Rabbim kıyamete kadar, Müminlerin arasındaki sevgi 
bağını koparmasın, Âmin. Mehdi as. mın Ümmetin İnsanları, Allah’ın izniyle 100 yaşın
ge ecek ve üçüncü dişi çıkacak. Boyları 2 metreden uzun olacak. Hatta sonuna doğru 3 
metreye ulaşacak. Mehdi a.s mın Ümmeti, 5 büyük beladan kurtulacak; Şirk, İçki, Kumar, 
Domuz, Zina.

Mehdi 1 senesinde, 
ı
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4 Gecit
Yüce Allah, bir olan tek varlık. Rabbim, bütün boyutları 2 x Hak ve x 2 Batıl olarak yaratıyor. 
Bedenimizin nasıl iki kolu ve iki aya var, öyle iki âlemin, iki âlemi var. Allah’ın Rızası her 
âlemde, daima Hak tarafta. İnsan aynaya bakınca, o aynanın maddesi Hak, ama yansıttığı 
görüntü Batıl. Cehenneme kandıran Şeytanın aynasına benzer. Bakarsın gerçek gibi 
gözükür, ama gördü ün yaland r. Maddesi ince, kendisi kırılan, arkası kara, gerçek olmayan 
bir mesele. Şeytan, aynen böyle gerçekmiş gibi yalana çağırır. Şeytan ister, her şeyin geleceği 
ay gibi olsun, soğuk görünsün, rengi solsun, geçmişte kalsın, ölü gibi olsun. Şeytanın 
kandırmaktan başka görevi yok. Ay, yeryüzünün değil, önceki hali. O topraklardan 
Müminin güzel bedeni oluşacak. Rabbim ona Can verecek. Renklerin her çeşidini 
gösterecek. Cani çektimi, Nimetlerin en temizini yiyecek. Yüksek derecelere ulaşacak. 
Cennetin yüksek makamlarına erişecek. Cennette ebediyen ya ayacak. Ama ölmeyecek. 
Şeytan kendisi ölmeyecek. Derecesi en alçak olacak. Mümine verilen Nimetleri 
görmeyecek. Ebediyen Şeytan istemez, Mümin Hakka kavuşsun. 
İster, Haktan hep uzak dursun. Mümin Hakkı görecek. Ana Rahminden çıkarmış gibi. 
Allah’ın Rahmetinden, Rahimine girermiş gibi. Do madan evvel İnsan biliyor muydu, onu 
yeryüzünde ne beklesin? Geleceği hangi yöne gitsin? Mümin o zaman, niye geleceğinden 
şüphe etsin. Müminin geleceği Nur, Nur. Yeter ki Rabbine güvensin. İnsan, ne kadar 
evvelden Allaha teslim olursa, o kadar büyük sevaba erişir. Her şey Allaha itaat eder. Kâfir, 
itaat etmediğini zanneder. Oysa sonradan oda kabullenir. Allah’ın Küfürde Rızası yok. Hakkı 
inkâr edene, bu daima Azap olarak tesir eder. Kâfir tövbe ederse, azabından kurtulur. 
Kurtulduğu için sevinir. Hem de çok sevinir. Küfründen tövbe etmeyen, sonunda 
Cehenneme düşer ve Küfrün azabından kurtulduğu için ebediyen sevinemez. Geri 
dönemez. Cehennemde sevinen yok. Ebediyen azap ve pişmanlık içinde kalır. Hakkı inkâr 
eden, kendine ziyan eder. Hakkı kabul edenin Duası kabul olur. Allah her şeye Kadir. Anti 
maddeyi elde etmek, boyutların yörünge değişiminde mümkün. Bunun belirli bir Zamanı 
var. Her 15,150,1500,15000 sene dönemlerinde, bu geçit Kâbenin kıblesinde açılıyor. 
Önümüzdeki , Hicri 1500 veya 1476  Muhammed sav. min Hicreti 
ba latt  Zamana ba l  O dönem değişiminde, bütün boyutlar birleşiyor ve 4 âlemde 4 
geçit oluşuyor. Bize önemli olan 2 Hak âlemindeki 2 Hak geçit. Bu geçidin birisini biz güneş 
ve ay tutulması olarak görüyoruz. Bu tutulma sadece gök de değil, aynı 
zamanda yerin altında da paralel oluşuyor. O yerin altındaki geçide ulaşılırsa ve bütün 
boyutların birleştiği anda geçilirse, ikinci Hak âlemin güneş ve ay tulmasının içinden, yani 
gökyüzünden yere düşer. Oradan gecen Maddenin bütün boyutları yön değiştirir. Anti 
madde olur. Ha İnsan geçsin, ha madde, fark etmiyor. Bu paralel boyutta olan maddeyle, 
Ceyran cağın özelliği başlayacak. Allah, Mehdi as. devrinde, kullarına son Nimet kapılarını 
açacak. Anti madde üzerine Hakimiyet sadece Müminlerin eline yakışıyor. Kâfir bu Gücün 
peşinde olsa da, bunu Hak etmiyor. Zalim bu fırsatı Hak etmiyor. Zalimlerin niyeti kötü. Bu 
Kâfirler, sadece madde ile maddeyi elde edebilirim sanıyor. Madde için Ruhunu bilem 
satıyor, İnsanları kandırıyor, Zulmediyor. Allah onların hepsini hesaba çekecek. İlimden en 
hayırlısını ancak Mümin elde ediyor. Gelecekte Müminler, Zaman farkı olmadan 
yeryüzünün üstünde istediği yere varabilecek. Bir kapıdan girecek ve çok uzak bir kapının 
çıkışından aynı anda çıkacak, yani Zaman kaybı olmadan, yeryüzü seviyesinde her mesafeyi 
aşabilecek. Veya yeryüzünün üst seviyesinde, uçar gözükürmüş gibi hareket edecek, yani 
bineklerin ayakları veya tekerlekleri olmadan karada yüzecek. Bunu Müminler, 2 x 2 âlemin 
9 boyutun her yönüne hükmetme gücünden başarabilecek. Anti maddeyle, maddenin 
karşılıklı etkisini kaldırabilecek. İnsanlar için acayip yeni imkânlar ve kolaylıklar doğacak. 
Allah’ın bu Nimetinden, Müminler 15000 sene keyif ve feyizlenecek. Allah, Muhammed sav. 
den Razı oldu, Mehdi as. dan da. Gelelim Allah’ın Razı olmadığı Düşmanlarımıza. 

ğ ı

geleceği 

ş

Cehennemde kalacak. 

ğ

açılış tarihi senesi.
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Kâbenin kıblesinde 
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Şeytanın dostları bu İlmi biliyor. Ama anti madde ellerinde değil.  

hedefi O İ
Yeryüzünde

İ

 

Ellerinde olsa, boyutların 
arkasında saklanarak istediği herkesi katledebilir, her şeyi helak edip sinsice yakabilir. 
Zulmün en üstüne ulaşmış olur. Şeytanı takip edenlerin . Şeytanın hedefi, nsanlari 
Cehenneme götürmek. Hak ve Batıl âlemin kıblesi  Kâbe oluyor. Zalimler de 
burasını hedef alıyor. Zemzem-Kulesi, düşmanımızın yeraltı dünyasının ana giriş kapısı. 
Oradan Kâbe’nin alt bölgelerine ulaşıyorlar. Yerin dibine doğru kazıyorlar. Bu Mübarek 
bölge, iki âlemin tek Merkez geçidi olduğunu biliyorlar. NASA adına topladıkları paralarla 
yerin dibine işyerlerini kuruyorlar. Zamzam-Kulesi ile elde ettikleri Ceyranla, yeraltı 
dünyasını yaşatıyorlar. Onların uzay gemileri aslında yerin dibindeki evleri ve odaları. 
Kendilerini yerçekimsizliğinde gösterdikleri mekân, yerin dibi. Düşman, boyutların 
birleşmesini bekliyor. O Zaman gelmeden evvel, Beytullahı kıyamete kadar yeryüzünden 
silip, iki âlemin merkezinden kendi Şeytani hükümdarlığını başlatmak istiyor. Tüm 
nsanlığın hürlüğünü kırıp, köleleştirmeyi amaçlıyor. Mümin nasıl iylik peşindeyse, 

Zalimde hep kötülük peşinde. Hâlbuki o Kâfirler, iki âlemde de kendi mezarını kazıyor. 
Yakında, yerin dibindeki evleri onların tabutları olacak. Tabutları Zamzam suyuyla dolacak. 
Sizi Mücrimler, Allah sizi Kahredecek. Onlardan korkulacak hiçbir şey yok. Onlar firavun 
Zamanından kalan hainler. Hayvandan aşağı fareler. Tövbe bilmeyen Allah’ın ebedi 
düşmanları. Yeryüzünün hastalık ve pislikleri onlarla birlikte yerin dibine gömülecek. 
Mülkiyetleri bize miras kalacak. Müminler sevinecek. Yoksullar ve fakirler sevinecek. 
Gelmiş ve geçmişte, bütün âlemlerde, İzzet ve Şeref tümüyle yalnız Allah’ın. 

5 Beşer
Ey insan. Sen İnsanın boyutundasın. Beşinci boyutta. Bütün boyutların ortasında. Allah 
seni seviyor. Sen Onu görmüyorsan da, O seni görüyor. Her şeyi senin için yaratıyor. Sana 
Nimetlerini veriyor. Hatalarını bağışlıyor. Sana Cennetini vaad ediyor. Yeter ki sen Allah’ın 
Rızasını kazan. Beşinci boyuttan sonra altıncı boyut geliyor, yanı Ateş. Allah’ın Rızası 
olmadan herkes orda yanıyor. Oradan yedinci boyuta varıyor, yanı Cehenneme. Allah’ın 
Rızası olmadan, herkes ebediyen orda kalıyor. Ey insan. Rabbine kul olmazsan, kendine 
ziyan edersin. İnsan en az 15 mertebeyle ebedi Cehennemden kurtulmayı Hak ediyor. İnsan 
ancak Allah’ın Rızası ile mertebesini çoğaltabiliyor. Bir İnsanın temel mertebesi 5. Bir 
Müslümanın mertebesi 15. Bir Müminin mertebesi en az 50. Sünnete uyan Müminin 
mertebesi ise en az 150. Olumsuz cin, yani Şeytanın vesvesesi  ise -5, soldan Cennete 
girmek istiyor. Allah’ın Rızası olmayan yanlış taraftan. O tarafa hem kendisi gitmeye 
uğraşıyor hem de başkalarını da o yöne çağırıyor. Rabbim o vesveseyle, İnsanların hepsini 
imtihan ediyor. Yani, Allah’ın Tahtına oturacak, oradan istediği gibi nimetlenip 
hükmedecek, zulmedecek, hiç kimseye hesap vermeyecek. Seni alçak. Allah oturtturur mu 
kendi Tahtına bir Cahili? Senin gibileri için, Cehennemin Hak olduğunu bilmez misin? 
Rahmanı nasıl inkâr edersin? Şeytanın yaratılışı sadece karşılık gereği. Hakkın yanında 
batılın gücü yok. Şeytanın kötü vesveseden başka hükmü yok. Bu vesveseden 1 İnsanın 2 
Düşmanı doğabiliyor. Böylelikle cin kendini çoğaltabiliyor. Çoalıp çoğalmaması, 
Müslümanın İlmine balı. Müminde cin çoğalmaz. Müminin İlmi salam. İnsanın temel 
Düşmanı, Şeytan ve vesvesesi. Şeytan, cinlerin ilki ve en büyüğü oluyor. İnsanın ikinci 
Düşmanı, Şeytanın vesvesesine kananlar. Müslüman, ancak yanlış eğitim üzere bu İlimden 
mahrum kalır. Müminin Dininde, İlminde ve İmanında hata yok. Bir tek Allah’ın Dini Hak, 
kalan dinlerin hepsi Batıl. Olumsuz cinin gücü -5. İnsan ile birleşince 5 den fazla güç elde 
edemiyor. İkisi de gaflette, ikisi de Ateşi Hak ediyor. Bu cinler, kendilerini sayı olarak 
çoğaldığını görünce, kendi başına güç kazandıklarını zannediyor, aptallar. Gayba İmanı 
bilmezmisiniz? Ne kadar olursanız olun, nasıl gözükürseniz gözükün, 1 Mümin, sizin 
tümünüzden güçlü, güzel ve temiz.
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Hastalık ve pislikteki hüküm de, olumsuz cinlerin hükmüne benzer. Pislik dıştan bedene 
bulaşınca veya bedenden dışarı çıkınca, pislikten gerekli Zamanda temizlenmeyince, 
sorun oluşuyor veya büyüyebiliyor. Allah’ın yarattıklarındaki kurallar, afaki ve ufuk da 
aynı, yani küçüğünde ve büyünde aynı. Allah’ın Ayetleri her boyutta görünüyor. 
Kendilerini gizleyerek hastalığa yol açan Mikrop ve parazitlerin sıfatları, Münafık olan 
nsanlar n aynı sıfatları. Yeryüzünü bu Kâfirler sarmış ise, yeryüzüyle birlikte bütün 

İnsanlar da bu küfrün pisliğinden hastalanmıştır, rahatsızlanmıştır. Şafi olan Allah, şifayı 
verendir. Bu hastalıklardan, yeryüzü yakında kurtulucak. Müslümanlar, Allaha güvensin 
ve sabretsin. Mehdi as. mı ciddiye alsın ve ona Biat etsin. Beden temizliğinde Abdest ve 
Gusül, temel olarak yetiyor. -5 Cinler, her meselede abartmayı sever, temizlik ve pislikte de. 
İnsan daima orta yolu seçer, Müslüman bu dengede kalmaya bakar ve Mümin bu dengeyi 
geçmez. Asıl pislik Küfür ve Şirk, bunlar bütün Zulmün kaynağı. Âdemoğlu Ahirette Hakka 
kavuşmadıkça, bedenen bu dünyanın aciz kusurlarıyla geçinecek, mücadele edecek, 
gerekli temizliği arayacak. Cennetin yollarını arayacak. Toprak temiz, Cennet temiz, 
Allah’ın Kitabı temiz, Müminin ruhu temiz. Allah’ın Kitabı, toprağın üzerinde temizliğin en 
güzel ölçüsü. Kur'an-ı Kerim, İnsanın saadeti için bütün ölçüleri en güzel şekilde veriyor. 
Muhammed sav. örnek olarak bize bu ölcüleri en güzel şekilde gösteriyor. Allah’ın Resulü 
kalbimizde devam yaşıyor, Allah’ın hemen yanında. Veya hemen altında. Veya hemen 
arkasında. Ama Allah’ın önüne geçmeyecek. Allah’ın üstüne de çıkmayacak. İzzet tümüyle 
yalnız Allah’ın. İnsanların üstün şerefi yalnız Muhammedin, Allaha ona Salat ve Selam 
eylesin. İnsan Melek değil, Muhammed sav. min mertebesine de kimse erişemeyecek. İsa 
as., bölünen Zaman ve Mekânin orta kısmında, bölünemeyen bir Beşer olarak, boyutların 
yörünge değiştirdiği an, Göğe çekilmesi, Allah’ın ölçü ve dengesine göre Hak. İsa as., 
İnsanlar tarafından öldürülmediği Hak. Belirli bir Zamanda, İsa as. Zaman yolculuğundan 
geri dönmesi Hak. Bir İnsan, Allah’ın izniyle, Hak ilim ile Cennetini kazanabiliyor veya 
kendi kendine zannettiği tahminleriyle, rezil olup Cehennemi boylayabiliyor. Şeytan ister, 
İnsanın elleri kopsun, bacakları kırılsın, Şeytan sevinsin. Onu sevindirmek kolay. Zorlukla 
yapılan Hayrı, kolayca yıkabilirmiş gibi görünür ama yıkılan hep kendisi olur, anlayamaz 
Cahil. Kendi elleri kopar, kendi bacakları kırılır. Şeytan Ateşte ölmez, Ateşe kandırır. 
Harama düşmek kolay. Hayra çıkmak zormuş gibi gözükür ama İyiliğe koşanın yükünü, 
Allah hafifletir, lezzet haline getirir. Aşağı inermiş gibi, yukarıya çıkarır. Allah her şeye 
kadir. Rabbim İnsanları Cennetine çağırıyor. İnsan bir duysa, ona göğün arkasından kimler 
sesleniyor? Kimler bekliyor? Allah Âdemi yarattı. Çok güzel yarattı. Allah, Âdemden Çiftini 
yaratıyor. Allah’ın yazdığı bağlanıyor. Birbirlerini seviyor. Hidayet Allahtan. Allah gönülleri 
yaratıyor. Nur gözleri aydınlatıyor. Gözler yüzleri sevindiriyor. Aşk Allahtan. Müminin 
yaşamı boş değil, başındaki Kaderi, sonundaki Ahireti gibi Nur ile dolu. O Nurun sağ kısmı, 
solundan dağa Nurlu. Allah İlmen kulundan bir şey gizlemiyor. Kuluna hepsini vermek 
istiyor. Kitabını indiriyor, Cennetini müjdeliyor, Affına çağırıyor. İnsan yerden göğe kadar 
ancak 6 boyut görebiliyor. Gayb âlemindeki Cennetin ve Cehennemin boyutlarını 
göremiyor. İnsan Gayba İman etmeyince kaybediyor. Şeytanın dostları 6 boyut öğrenmiş. 
Bu İlimle kendini İlah sanıyor. 6 Boyuta 3 kollarıyla hükmetmeye çalışıyor. 666 Sayıyla, 
Allah’ın Müminlere verdiği 999 Nimetini geçerim zannediyor, aptal. Kıyamete kadar tam 
rezil oldunuz. Sizin 666 Ateşinizi yakında 9999 Ceyranla söndüreceğiz. Bizim iki el, iki 
ayamız var, yardımcımız da Allah. Sizin ise sadece iki ayanız, bir de sol eliniz var ve size 
yardım edecek İlahiniz hiç yok, sizi Zalimler. Hakkı görmüyorsunuz. Gözünüzün biri kör. 
Siz dağa Ateş cağını geçememişsiniz, birde yeryüzünün gelecek Ceyran cağına 
hükmetmek istiyorsunuz. Hayvan sizden dağa şerefli. 

İ ı

Zalimin mertebesi en fazla 0,5. 
Hayvanın mertebesi ise 4. Düşmanlarımız Allaha tövbe etmedikçe hayvandan en az 4,5 
derece dağa alçak.
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Bütün hayvanat, Allaha teslim olmuş, Rabbini zikir ediyor. Hayvanların değeri, cinsine 
göre farklı. Bir hayvan ne kadar güzel yarat lmışsa da, en üstün hayvan beşe ulaşamıyor. 
Cennetteki Burak bilem, İnsanın mertebesine eri emiyor. Hayvana da can verilmiş, ruh 
verilmiş. İnsandan 5 de 4 verilmiş, büyük lütuf. İnsanın yaratılış gereği, hayvandan 
temelen sadece 1 üstünlüğü var. Bu üstünlük ile tüm Tabiatın sorumluluğunu da 
üstleniyor. Çünkü bedenen onlar gibi 3 ve 6 boyutların arasında yaşıyor, ama onlardan 
üstün. Onlar üstün olsaydı, biz ister miydik onlar bize eziyet etsin? Hayvanlar sorguya 
çekilmeyecek Ahirette. Ama hayvanlara sorulacak "İnsanlar size eziyet etti mi?" Bu 
hayvanlara verilmiş bir Hak. Onlar da ruh taşıyor. Ruhlara zulmedenin ruhu, Ahirette hür 
olmuyor. Mazlum Hakkını helal etmedi mi, Zalim kurtulamıyor. Allah’ın hesabında hata 
yok. İnsan yanlış hesaplar, yanlış yazar, yanlış inanır. Allah yanlış yazmaz. Allah, 5 parmak 
yerine 4 veya 5,4 parmakla yarattığı İnsana, Sakat hükmünü verir. İnsan buna Sakat 
demezse hata yapar. O Sakatın Hakkını vermezse hata yapar. Allah Sakat doğurmayla hata 
yapmaz. Kudretinin gücünü gösterir. İnsanları imtihan eder. Sakat doğan İnsanın sucu yok. 
Tam aksine, Rabbim Onu seçmiş. Ona Cennetin üst derecelerini hazırlamış. Ona yardım 
edenlerin Cennetine vesile olmuş. Rabbim Gafurrurahim. badet hükmünden düşen 
Sakatın mertebesi 149. İnsan ise sadece 5. Bir Sakata yardım etmek, Hakkıyla Müminin 
eline yakışır. Mehdi as. mın aydınlattığı İlim ile İnsanların ufku açılacak, kolaylıklar 
doğacak. İnsan, Tabiatın en şerefli mahlûkatı sayılıyor. Tabiatın en şerefsiz mahlûkatı 
domuz. Düşmanlarımız, sattığı bütün gıdalara domuzun maddesini ilave etmeye çalışıyor. 
Domuzu yiyen, onun sıfatına benziyor. Zinaya bulaşıyor, karnı doymuyor... Domuza dâhil 
eziyet yok. O öyle yaratılmış. Her şey adalet ve dengeyle yaratılıyor. Dengesi bozuk olanlar 
her şeyi yiyor veya yemesi gerek olanı yemiyor. Allah’ın katında caiz olan hayvanı kurban 
edip yenmesi Hak. Allah’ın hükmüne göre senede en az bir kere. Tabiatta uyuşturan ve 
uykuyu açan bitkiler var. Uykuyu açan bitkiler batıl say l r, uzun kullanımda İnsanın 
sağlına dokunuyor. Uyuşturan/sakinleştiren bitkiler Hak olarak geçiyor, şifa olarak 
kullana biliniyor. Uyuşan ve yorulan sıfat Tabiata ait. Uykuyu açma sıfatı, temel olarak 
sadece Allaha ait. Yeryüzünde en üstün ilaç, Kur'an-ı Kerim. Kalpler, Kur'an dinlemekle, 
okumakla ve yaşamakla şifa buluyor, rahatlığa kavuşuyor. Müminin ilacı Allah, Kur'an, 
Ezan, Namaz, Allah’ın Evleri, Ailesinin yani başı, yavruların yanında, sevdiklerinle beraber. 
Mümin, Allaha ibadetle bu ilaçları Hak eder, Allah’ın izniyle şifasını bulur. Müminin Ailesi, 
onun yanında olmasa da, Mümin yalnız değil. Onun daima yanında olan Rabbi, bütün 
yalnızlığını doldurur. Kur'an-ı Kerimin tesiri acayip. Su, üçüncü boyutta hayatın öz 
maddesi, temiz ve şerefli. Temiz suyu bozan ve şerefsiz haline getiren, şarap gibi alkollü 
katkılar. Düşmanlarımız, sattığı bütün gıdalara alkol ilave etmeye çalışıyor. Bu madde, 
bedenen ve ruhen Hayatın tersine götürüyor. Ateşe atsan, Ateş yanıyor. Çocuğa içirsen, 
çocuk kusuyor. Allah’ın Bereketi Suda. Su Ateşi söndürür, yemeklerimizi pişirir, İnsani 
temizler, Tabiatı canlandırır. İnsan Suyun içinde hayata geldi, Suyun içinde yüzmeyi sever. 
Su Mübarektir. Zamzam suyu gene Mübarek Suların kralı. Allah bütün maddeyi Zamzam 
Sudan yaratıyor. Allah’ın adıyla içmemizi ve ona Hamd etmemizi istiyor.

ı
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15 Kul
Allah’ın en çok tercih ettiği Kadın kulların sayısal dereceleri şunlar: 140 Havva annemiz. 
130 Meryem annemiz. 120 Safiye annemiz. Allah’ın en çok tercih ettiği erkek kulların 
sayısal dereceleri şunlar: 150 Âdem as. 100 Davud as. 110 İbrahim as. 120 Yusuf as. 130 
Musa as. 140 İsa as. 150 Muhammed sav. 140 Ebubekir ra. 130 Ömer ra. 120 Osman ra. 110 
Ali ra. 100 Mehdi as. Allah onlara Selam eylesin. Mehdi as. mın soyundan 99 Halife 
doğacak. Her biri 100 sene Hak ile yeryüzüne hükmedecek. 100 rütbeden aşağı sayılacak. 
Rütbe 1 bittikten sonra sıfırlanacak ve bir daha yukarı sayılmayacak. Mehdi 101, 102, 
103… de gelmeyecek. Ondan sonra Mehdi as. mın soyundan olmayan 50 Halife 5000 sene, 
kıyamete kadar Mehdi ünvanıyla Hakkı ayakta tutmaya çalışacak. Sonuna kadar hep Hak 
kazanacak. Muhammed sav. min yanına defnedilen, 100 rütbesinde olan Mehdi as. olacak. 
İsa as. da geri dönüşünden ve vefatından sonra Muhammed sav. min yanına defnedilecek. 
Mehdi as. kim? Bu kitapta okuduğun hepsini, 100 rütbesinde olan Mehdi as. hem Türkçe 
hem Almanca olarak kendisi yazmıştır, hesaplamıştır ve çizmiştir. Allahtan başka hiç 
kimse ona yardım etmemiştir. Mehdi as., Âdemoğlunun son cağı için, İnsanların 
Hidayetine vesile olan Allah’ın kulu. Mehdi as., Muhammed sav. min Soyundan geliyor. 
Babasının adı, Hasan’ın oğlu Sait. Annesi Mehmet’in Kızı Fatma. Kendisi, Sait’in oğlu Ali 
Muhammed Abdullah. Ama onu herkes Abdullah Mehdi olarak tanıyacak. Mehdi as. mın 
ebeveynleri, kader gereği Türkiye Tekirdağ Hak topraklarından, Batıl topraklarına 
Almanya Köln’e göç edenlerdendir. O Mübarek İnsanlardan 1400 senesinde doğan Mehdi 
as., Almanya da büyüyerek, orada Ceyranın İlmini öğrenmiştir. Genç yaşlarında İslamın 
İlmini ve spor olarak güreşmeyi öğrenip, gençlere öğretmeye ve örnek olmaya çalışmıştır. 
42 yaşında, Uhrevi İlhamından sonra, Hak topraklarına Türkiye’ye gelmiştir. Türkler kim? 
Türk, İnsan, İnsan. İki kere beş. Babaları Müslümandı, Türklerde on beş. Allah’ın Arslanları 
bu Topraklardan türüyor. Ali ra. hın soyundan geliyor. Babası Müslüman olarak doğan 
çocuk, kader gereği derecesi iki kere beş biçilir. Mübarek-İnsan sayılır. O Mübarek İnsan, 
kendi derecesini bilmese de, Allah onu koruyor. Bir Müslüman çocuk, Müslüman babasına 
asla Kâfir diyemiyor. Mehdi as. ve soyu hep Allah’ın sevdiği kullarındandır. Mehdi as. Hak 
topraklarındaki İnsanların sevgi ve saygısını kazanarak, Allah’ın İzniyle ve Türk Milletinle 
birlikte, İslam Topraklarını tüm yeryüzüne genişletecektir. Müslümanların Emiri olarak, 
Hak ile bütün kıtalara hükmeden Allah’ın kulu olacaktır. Mehdi as., Türkiye’ye savaşmak 
için gelmemiştir. Türkleri de savaşa teşvik etmemiştir. Hiç bir Müslümanı savaşa teşvik 
etmemiştir. Savaş güzel birşey değil. Allah Hakkı sever ama Batılı sevmez. Hak ile Hak için 
Mücadeleyi sever. Deccal ise, güreşmeden herkes onu birinci bilsin ister. Ancak 
Cehennemde birinci olur o sahtekâr. Güreşmek Haktır. Yenmek güzeldir. Allah ise En 
büyüktür. Mehdi as. mın hayatı, nefsiyle savaşarak geçmiştir. Allaha kul olmak için İlim 
öğrenmeye ve öğretmeye gayret göstermiştir. Allah ona hep yardım etmiştir. Mehdi as. mın 
Türkiyeye gelmesinin sebebi Hak. Müslüman toplumuna Hakkı müjdelemek için. Türk 
toplumunu sevdiği için. İnsanları, Kâfirlerin tuzaklarından uyarmak için. Zafer yakın. 
Yusuf as. kuyudan nasıl kurtulduysa, Müslümanlar da öyle kurtulacak. Musa as. Firavunu 
nasıl yenmişse, Müminlerde öyle yenecek. Hepsi Allah’ın izniyle gerçekleşecek. Allah’ın 
100 Bereketi, Müslümanlara erişti, Allaha hamdolsun. Ebediyen Baki olan Uhrevi İlim, 
artık boyutlara dizildi ve sayılarla biçildi. Allahtan başka korkulacak bir şey kalmadı. 
Boyutların İlmini, Rabbim Müminlere açıkladığı için, Ona Hamdolsun. Bu İlmi, ilken bana 
nasip ettiği için, Allaha Hamdolsun. İnsan zaferi hep beşparmakları gibi sağ elinde 
taşıyormuş. Hidayeti olmadan bunu anlayamıyormuş. Allahın yardımı olmasa, İnsan, 
İnsanlığını unutuyormuş. Rabbim kıyamete kadar kullarını Hidayetten ayırmasın, Âmin.
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333  Keşif
Âdemoğluna, Cennetin kusursuz ve Baki Nimetlerin bir kısmı, kusurlu ve fani olarak 
gösteriliyor ve veriliyor. Âdemoğlu yeryüzünde, Zaman ile Tabiatın demirini itiyor, Ceyranı 
çekiyor, demiri çekiyor, Ceyranı itiyor. Ceyranı bütün boyutlarda yönlendirebiliyor ve 
Ceyran bütün boyutlardan geçiyor. Âdemoğlu bu güç ile bütün boyutlardan faydalanıyor. 
Bununla Ceyran elde edebiliyor, Ateş elde edebiliyor, Su elde edebiliyor, Toprak elde 
edebiliyor, demir elde edebiliyor… Âdemoğlu Zamanı büküyor, Mekânı yönlendiriyor. 
Mekânı yönlendiriyor, Zamanı büküyor. Âdemin kendine verilmiş Zamanının dışında, 
Zamanı hangi yöne bükerse büksün, fark etmiyor.  Zaman i inde daima gelece e 
yükseliyor. yükseldikce zaman ge mi e ak yormu  gibi oluyor. Gelecekten geçmişe akan 
Zamandan, Su akarmış gibi Ceyran akıyor. Âdemoğlu bu akıştan, güç elde edebiliyor, Ceyran 
elde edebiliyor. Allah’ın Nimetleri sonsuz, Rabbim kuluna vermek istiyor. Yaşamak için, Su 
nasıl Âdemoğlunun Hakkı ise, Ceyran da yaşaması için Hakkı. Ona bu Nimet veriliyor. 
İnsanlar, Mehdi as. mın döneminden evvel, Zaman ile Tabiatı iterek ve çekerek, Ateş, ışık ve 
ısı elde edebiliyordu. Suyu buharlaştırıp, maddeyi yönlendirebiliyordu. Ancak görüneni 
yakıp, kül etmeyle bunu beceriyordu. İnsan, sadece görebildiğinden faydalanabileceğini 
sanıyordu. Cennet ve Cehennemin boyutların üzerinden gelen Ceyran gücünü 
anlayamıyordu. İnsan Tabiatın demirinle, Ceyran elde edebileceğini sonradan fark etti. 
Deccal hemen bakırdan kablo üretti. İnsanların Zamanını o damarla tüketti, yalanla 
sömürdü. Demirin kusuru, Ceyranın gücüne Ziyan ve İsraf ettiğini biliyordu. Ceyran 
havadan dağa kolay geçiyordu. Ama havadan geçince, İnsana Ceyranı satamıyordu. 
Bakırıda hesaba katamıyordu. Cahil İnsan, sadece kendi Zamanını israf etti. Kendini 
Cehenneme itti. Ceyran cağı sadece Müminlere nasip. Cennet cağını başlatan Habib. 
Habibullah. Allah’ın sevgilisi. Muhammed Resululullah. Onun Nuru, İnsanların en aydınlık 
Nuru. Nurun oluşturduğu Madde, gücüne göre sıkı veya gevşek oluyor. Madde, boyutunda 
değişince sertleşiyor veya gevşiyor. Yani sert olan demir, dağa sert olabiliyor. Bizim içinde 
yaşadığımız maddenin sınırları, yaratılışın ilk boyutunda. Böylece bütün maddenin İlmi, 
Âdemoğlunun şuurunda. İnsan, maddenin içinde, maddeden oluşan mesele desek yanlış 
olmaz. Âdemoğlu, Nurun içinde oluşan Nur desek, dağa efdal olur, dağa güzel olur. Allah, 
Müminin kalbini yaşatıyor ve Müminin Kalbi, Allah için atıyor. Nabzı, 4 boyutun içinde tavaf 
gibi gözüküyor. Nabzı yön değiştirirken, merkezinden dönüyormuş gibi oluyor. Aslında 2 
boyuttan bakarsak, sadece merkezinden ayrılıyor ve birleşiyor, yön değiştiriyor, ayrılıyor 
ve gene merkezinde birleşiyor. Mehdi 1 senesi başlayınca, güneş doğudan doğacağı yerine, 
batıdan doğacak olursa, İnsanlar hiç şaşmasın. Bu durumda sadece, tüm boyutlar yönlerini 
değiştirmiş olur. Bütün boyutları Allah yaratıyor. İnsanın boyutu, bütün boyutlrın 
merkezinde ve bütün boyutların yeryüzündeki merkezi de Kâbe, Allah’ın Evi Beytullah. 
Allah’ın Evinden yüzünü ceviren, fani âleme ceviriyor. Allah’ın Evine, yüzünü ceviren, Baki 
olana ceviriyor. Bir Müslüman, ömründe bir kere Hac yapması Hak. Namazını Kâbenin 
kıblesine doğru kılması Hak. Hayatın her halinde, Allaha kul olması hak. Her şey Allaha 
muhtaç. Mümin Allaha yakın. Hem de çok yakın. Ama bu fani âlemde, Allaha nekadar 
yaklaşmayı uğraşsa da, Kıyamete kadar tümüyle Allaha ulaşamıyor. Bu âlemde, Allaha 
tümüyle ulaştım zanneden, kendini Allah zannedip, Şeytanin en üst tuzağına düşüyor. 
Şeytanla uğraşanlar 666 sayısını Hak ediyor. İki ateşin arasındaki ateşi Hak ediyor. Hatta 
Tövbe etmeyen, ebediyen Cehennemde kalmayı Hak ediyor. Cehennemin şakası yok. Şaka 
yapacak olursak, kendimiz Cehenneme düşeriz. Cehennemde gülen yok. Şeytanın, dostları 
7,8,9 boyutu inkâr ederek, geleceği kendine göre düzenleyeceğini sandı. İlmi Batıl için 
kullandı. Allah herkese belirli bir Zaman tanıdığı gibi, onların zannına da bir müddet verdi. 
Allahı ve Müminleri kandıracağını düşündüler, oysa kendi kendini kandırdılar. Kendi 
sonunu, kendileri getirdiler. 

Âdemoğlu ç ğ
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666 Hamd
Ateşle oynayan düşmanımız, sonunda kendisini yaktı. Kıyamete kadar 666 sayısı, Şeytanın 
yeryüzündeki mağlubiyeti ve rezaleti olarak anılacak. Düşmanlarımızın İnsanlara 
yaptıkları kötülükler kaydedilecek. Şeytanın vesvesesi, Kâfirleri nereye kadar 
götürdüğünü İnsanlık yakinen bilecek, çirkin yüzünü görecek. Yakalanan Zalimlerin 
cezası, Allah’ın Şeriatına göre verilecek, af yok, acıma yok. Onları af etsek, ilk fırsatta bizi 
hemen katlederler. Onlar bizim geçmişimize dağa çok hıyanet ettiler. Onların bütün 
serveti, bize ganimet olarak geçecek. %90 Mehdi as. mın olacak. Süleyman as. mın duası 
olmasaydı, Mehdi as. ganimetin hepsini Hak edecekti. %10 Yeryüzündeki bütün 
Müslümanlar arası adil şekilde paylaşılacak. Mehdi as. mın servetinden, yeryüzünde 
Mazlum ve Fakir kalmayana kadar harcanacak. Dağıtım, en fakir İnsanlardan başlayacak. 
Allah’ın dinini kabullenenlere, özel verilecek. Paylaşımı, Mehdi as. ve yardımcıları yapacak. 
İnsanlardan çalınan Hak, Rahmet olarak İnsanlara geri yağacak. Allaha 666 kere 
hamdolsun.

999 Zikir
Allah 1, Tek ve Hak. Hak bölünemiyor, bükülemiyor, yaratılamıyor. Hak yaratıyor, 
bölebiliyor ve bükebiliyor. Dokuz rakamın beşi Hak, beşin üçü Hak, üçün ikisi Hak ve ikinin 
birisi Hak. Üc rotanın ortası Hak, üst tarafı Hak, ön tarafı Hak ve sağ tarafı Hak. Allah, bütün 
Sıfatlarıyla, her şeye aynı anda hükmediyor. Allah’ın Sıfatları mükemmel. Allah’ın Güzelliği 
özel. Allah’ın Nuru çok güzel. Her şey Allahtan başlıyor ve Allaha geri dönüyor. Allah 
mahlûkatını çift yaratıyor (Melekler hariç) ve ayırıyor. Allah bir şeyi ayırdımı, Hak bir tarafı 
seçiyor. O taraf, Hakka hep bağlı kalıyor. Allah’ın Razı olduğu taraf, yaratılışın yönünü 
belirliyor. Hayat güzel yana akıyor. Her şey sonuna kadar Allaha teslim oluyor. Bu 
teslimiyette değer kazanıyor. Müslüman böyle doğuyor. Mümin böyle oluşuyor. Kâfir ise 
tam zıttı. Değersiz inkârcı. Kendini beğenmiş. Ama Allah onu beğenmiyor. Ona Zaman 
tanıyor. Kulun tövbesini bekliyor. Allah affedeni seviyor. Allah’ın Affını ise, kimse 
geçemiyor. Allah, Nurundan Melekler yaratıyor. Melekler, Allah’ın Emrinden başka Emire 
itaat etmiyor. Hak ve Batıl arası seçemiyor. Melekler sadece Haktan oluşuyor. Meleklerden 
hariç, bütün mahlûkat Hak ve Batıl değişimi arasında yaratılıyor. Yaratan Allah, Baki olan 
Nurunu, fani âlemde Melekler ile saçıyor. Melekler Allaha muhtaç. Allah hiçbir şeye muhtaç 
değil ve ortağı yok. Meleklerin sayısı çok. Meleklerin tüm sayısını bir tek Allah biliyor. 
Dünyada, Allah’ın ilk haberini bildiren Meleğin adı Cebrail. Dünyanın sonunu ve Ahiretin 
başlangıcını bildiren Meleğin adi İsrafil. İkisinin ortasındaki Meleğin ismi Mikail, onunla 
Allah, dünyada İnsanların geçim Nimetlerini veriyor. Bu üç Meleği öldüren Melek, ölüm 
Meleği olarak geçiyor. Görevini tamamlayınca, sonunda kendini oda öldürüyor. Allah 
Meleklere hesap sormuyor. Allah’ın Nuru tükenmiyor, sönmüyor, yok olmuyor. Her şeyin 
sonunda hep 1 olan Allah daima kalıyor. Allah yeniden yaratıyor. Yaratılışı belirleyen Melek 
yok, Kalem var. Kalemi yazan Melek yok, Allah’ın Emri var. 

7,5 Bölüm
İsa as. babasız olarak, Meryem annemizden doğuyor. Zamanın yön değiştirdiği anda, Göğe 
çekiliyor. Bölünen Zamanın içinde, Zaman yolculuğuna giriyor. Bölünemeyen beşinci 
boyutunda, yaralanmıyor, ölmüyor. Zaman gelince, geri gelecek. Deccalın evvelden 
getirmeye çalıştığı sahte İsa, sakat bir Müslümana benzeyecek. Yani bölünmüş 15. 7,5 
edecek. İnsana benzer Cehennem ile kandırmaya deneyecek. Sonunda hepsi rezil olacak. 
Deccal 1443/1444 senelerinde, son zaferini kutluyor. İnsanlar yanıyor. Deccal, İnsanları 
yakan Müslümanlar diyor. Müslümanları da yakan, Kâfirler diye kandırıyor. Ateşi başlatan, 
aslında Deccal ve adamları oluyor. Yeryüzü fitneyle doluyor.
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Deccal 1449 senesine kadar, kendini İlah ilan etmeyi amaçlıyor. Bu onun son fırsatı 
olduğunu, kendisi biliyor. Deccalın gücü Batıl, İnsanları bilmedikleri ile kandırıyor, 
korkutuyor. Evvelden güzel gösteriyor, süslüyor. Allah’ın Dinini bırakanlar, onun için 
çalışıyor. Camiye giriyor, canı Allah almıyor, pislik alıyor diyor. Onu söyleyen, hastalığı 
kendisi yayıyor. Size Allah, Elin tersiyle çarpacak. Zalimin cezası, Allah’ın Emriyle gelecek. 
Allahtan korkmayanlara, kötü isabet edecek. Emir, dokuz boyutun üstünden inecek. Allah, 
kendinden başkasından korkulmasını istemez. Rabbim, başkasından korkulmasını 
sevmez. Mümin, Allahtan başkasından korkmaz. Allahtan başka ilah yok. Allah Hak ile 
kurtarıyor. Hakkın yerine Batıla güvenen kaybediyor.

15 Kelime
Allah yanlış yazmaz. Rabbim Kulunu yakmaz.

Türk İslam Ümmetin yıldızı. Beşerdir İnsan, akar kanı kırmızı.

40 Kader
Her şey Allahtan başlıyor. Her şeyin ne olacağını Allah yazıyor. İnsan, kader gereği 
sonradan okuyor. Allah ne yazmış ise, güzel yazıyor.

78 Kâfir ve Mümin
Kâfir üstünlüğü gözle aradı, göğe baktı, erişemiyor. Yere baktı, bulamıyor. Mümine baktı, 
kıskanıyor. Çünkü Mümin ilk baş kendi kalbine bakıyor. Kalbi acaba kimin için atıyor? 
Gözleriyle O sebebi arıyor. Her yaklaştığında anlıyor. Onun yazdığını okuyor.
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Allah, Âdemoğluna 33333 Sene yeryüzünde yaşamaya izin veriyor ve Âdemoğlu 9 güneş 
ve ay tutulmasını tam Kâbenin kıblesinde görüyor. Âdem as. yeryüzüne İnsan olarak 
yaratıldığında 3 metre boyundaydı. Zamanla Âdemoğlu küçüldü. Âdemoğlunun orta 
zamanında İnsanlar ortalama 1,5 boyundaydı. Seçilmiş Peygamber ve Resul olan İsa as., o 
Zamanın ideal İnsanı olarak bedeni tam bu ölçüdeydi. Zamanın yörüngesi değişince, 
İnsanlar gene büyümeye başladı. Mehdi as. mın boyu 1,80. İnsanlar kıyamete doğru gene 3 
metre boyuna erişecek. Zaman yön değiştirmeden evvel, günler her 12 aydan sonra 10 gün 
kısalıyordu. Yön değiştirdikten sonra, her 12 ayda 10 gün uzamaya başladı. İsa as., 
Zamanın yön değiştirdiği anda kayboluyor. Oysa bölünen Zamanın içinde, göğe çekiliyor. 
Bölünemeyen beşinci boyutunda, ölmeden, yaralanmadan Zaman yolculuğuna giriyor. 
Belirli bir Zamanda, Allah’ın izniyle geri gelecek. Allah, seçtiği kullarıyla, Rahmetini ve 
Kudretini diğer İnsanlara gösteriyor. Zamanın şartlarına göre, seçtiği kullarına en üst 
mertebeyi veriyor. Onların bedeni, ruhu, İlmi ve yetenekleri, İnsanların Hidayeti için hem 
delil, hem vesile oluyor. Bunu kabullenmeyenler, seçilmişleri kıskanıyor. Allah’ın sevdığı 
Kullarına düşman oluyor. Her İnsan Hakkı görmüyor. Sabırla kendi yeteneklerini aramıyor, 
küçük imtihanda pes ediyor. Mümin öyle değil. 
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Mümin Allah’ın yardımını görüyor. Allahtan, oda seçildiğini biliyor. Her İman eden kul, 
Allah’ın Rahmetinden, Rahimine seçilmiş sayılıyor. Hatta onun üstünde olan kulların zor 
imtihanlarını görmeden, izzet ve şeref kazanıyor. Allah kullarını çok seviyor. Davud as. ma, 
Âdemoğlunun ilk Kitabı Zebur verilyor. Sonra Musa as. ma Tevrat iniyor. İsa as. ma İncil 
gönderiliyor. Muhammed sav. ile, Baki olan Kur'an yeryüzüne vahiy oluyor ve Kıyamete 
kadar Korunuyor. Allah’ın Resulü, İnsanlığın yarısına örnek seçiliyor. Muhammed sav. 
dağa doğmadan evvel, Peygamberler onu müjdeliyor. Mehdi as, Muhammed sav. mi örnek 
alıyor. Kur'an-ı Kerim ile hükmediyor. İnsanların hidayetine vesile olup Müminleri, 
Allah’ın yardımıyla Ceyran çağına eriştirecek. İnsanlığın son çağına.

Yeryüzünün gerçek haritasını Düşmanlarımız bizden hep sakladı. Allah’ın düz olan 
yeryüzünü bir top şekliyle kandırdı. Her şey İnsan için yaratıldığını unutturup, her şey 
bilinmeyen bir şeyin etrafında dönüyor diye öğretti. Allaha inanan temiz Kullarını hiçe 
sayıp, cünüp ve neciz olan Kâfirlerle yalanını yaydı. Sakat ve sapık olan İnsanları, bilim 
adamı gibi gösterdi. Halbukisi Düşman herşeyi biliyor. Bu hainliği bile, bile yapiyor. Bütün 
düzenini yalan üzere kuruyor. Mahsum İnsanların iyi niyetlerini harcayıp, hükümdarlığını 
Cahillerle koruyor. Gerçeği söyleyenlerı katlediyor, susturuyor, satınalıyor. 
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Hak ortaya çıkıcak olursa, İnsanlar İmana geliceğini biliyor. Artık yalanları bitti. 
Düşmanlarımızın daralan toprakların merkezi, kuzey kutub, sahte kıblesi İngiltere, London. 
Sahte olduğunu kendileri biliyor. Müslümanların elinde olan gerçek kıbleyi istiyor. Rabbim, 
Evini verirmi hic Zalime? Zalim ancak rezaleti hak ediyor. Gaflette olan İnsanlar uyuyor. 

Haritanın üzerine yerleştirilen şablon, altın oran şablonudur. Şablonda, Kâbe altın 
bölümde olduğunu görüyoruz. Hatta karada olan tek altın bölüm. Altın bölüme bir 
bölümden  bakılırsa, bölüm merkezden ayrı. Ama aslında altın oran, iki paralel bölümün 
ortası. Hak ve Batıl ayırımını ve boyutları da hesaba katarsak, Kâbe 2x2x9 boyutların 
yeryüzündeki merkezi. Düşmanlarımız bizden sadece gerçek haritayı gizlemiyor, 
Müslümanların yeryüzünde hızla artan nüfusunu da hakikat olarak açıklamıyor. 
Müslümanların hızla çoğalması ve gayrı Müslümanların azalmasının sebebi, Zalim liderler, 
toplumunu aptallaştırarak onları hayatın gerçek değerlerinden uzaklaştırdıklarından 
dolayı. Mesela, İnsana saygı, gelecek nesillere sevgi, aile uyumu gibi değerlerin yerine, zina, 
fuhuş, alkol, kumar, faiz gibi Haramları toplumunda yayıyorlar. Böyle durumda ancak 
toplumda isyan, mutsuzluk ve intihar oranları artıyor. Kâfir önderlerin, Halkına karşı hiç 
acıması yok. Küfür çok kötü. Yeryüzündeki İnsanların sayısını azaltma amaçları, onların 
vicdansız hain olduklarının bir kanıtı. 
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Dünya iyi insanlar için daralmıyor. Allah’ın Bereketi Müslümanların üzerinde. Yeryüzü 
Zalimler daralıyor. Cünkü Allah’ın Laneti o Zalimlerin üzerinde. O Zalimler yakında 
her şeylerini kaybedecek. Allah Adildir. 

için 

Gece, Hak olan gündüzün zıttı, Batıl âlemin tesirinden oluşuyor. Hak boyutunda olan Güneş, 
aydınlık ve sıcak saçıyor. Batıl boyutunda bulunan güneş, karanlık ve soğuk saçıyor. Adil olan 
Allah, her şeyi dengede yaratıyor. Dünya bir küre şeklinde de il, yeryüzünün yarısı gölgede 
kalarak geceyi oluşturmuyor. Ay da yeryüzüne gölge yansıtmıyor, kızılay ve dolunay da, 
yeryüzünün gölgesinden oluşmuyor. Bunlar hepsi Düşmanlarımızın yalanları, palavrası. 
Onlar bir tek Allah'ın Düşmanı değil, onlar tüm İnsanlığın Düşmanı. Ay n evreleri, ayın gece ve 
gündüzü. Hak ve Batıl boyutların değişiminden oluşuyor. Bu 12/1 döngü, Zaman akışı içinde, 
Zaman  ve Mekanın boyutlarından (1,2) ve paralellerinden kaynaklanıyor. Yeryüzündeki 
gündüz ve gece de Hak ve Batıl boyutların değişiminden oluşuyor. 

ğ

ı

ın
Bir sene içindeki bu 

360/12 döngü, Zaman ve Mekanın (1,2) içinde bulununan maddenin boyutlarından (3-6) ve 
paralellerinden kaynaklanıyor. Dünya/madde, gelecek ve geçmişin arasında bulunduğu için, 
Zamanın akış faktörü 10a tabii olarak, geleceğe doğru fark oluşuyor. Düşmanlarımız 
vicdansız. Kendileri Batıl âlemin etkisiyle çalışıyor. Hak İlmi biliyorlar. İnsanları enayi yerine 
koyarak Zamanlarını çalmaya uğraşıyorlar. Zalim böyle yapıyor. Küfür çok kötü. 
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Paralelin, yanı zıtlığın etkisini, yaratılışın her biçiminde görebiliyoruz. Hayvanat âleminde 
de. Mesela sinekler pislikten beslenir, siyah ve korkak olurlar. Oysa arılar temiz olandan 
beslenir, cesurdurlar ve bal üretir. Allah'ın yarattıklarındaki Ayetlerini, Müminden başka 
okuyan yok.

Günde 5 vakit Namaz Farz. Namaz kılarken abdestli olmak şart. Namaz Dinin direği, öyle 
söylüyor Allah‘ın Resulü. Namazları Camide, Cemaat halinde kılmak da a eftal. Sünnet 
Namazlarını evde de kılmak güzel. Geçe Namazı özel. Allah‘ın Resulü sevinince, korkunca, 
özel isteklerinde… 2 rekât nafile olarak Namaz kılmıştır. Savaş esnasında Namazlar 
k salt l yor, farz rekâtlar yarılanıyor ve silahlarla iki Cemaat halinde kılınıyor, bir Cemaat o 
sıra nöbet tutuyor. Herkes Emire itaat ediyor. Ümmet bir beden oluyor. Allahu Ekber 
diyerek, hücum mübarek sayılıyor. Allah‘ın smini duyan düşman korkuyor. Allah için 
savaşa, Meleklerde katılıyor. Zafer ve Güç, bir tek Allahtan geliyor. Müminlere kar

 birle meseler hi  sava olu mazd . Bat l  Hakk n üzerine cikarmak, 
amac . 

ğ

ı ı ı

İ
şı 

Kâfirler ş ç ş ve harp ş ı ı ı, ı
Kâfirin ı
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Boyutların İlmi tamamıyla Bu İlim 
Mehdinin Şifresini oluşturuyor. 

 Kur'an-ı Kerime dayanmaktadır, Allah'ın Kitabına. 
Rabbim, Kur'anın İlmini, derecelere ve boyutlara 

ayırmaya kuluna nasip etti, Allaha hamdolsun. Allah'ın yardımı olmasaydı, bunu 
yapamazdım. Boyutların İlmi benimle birlikte, böylece bütün Müminlere de açıklanmıştır, 
verilimiştir. Allah'ın Dini, yaratılışla kenetli olsada, Kur'an ve Kur'anın İlmi 
yaratılmamıştır. Allah'ın tüm Sıfatları, kusursuz olarak ebediyen vardı ve ebediyen var 
olacak. Allah'ın Kitabı, İnsanlığın orta çağından sonra, Muhammed sav. me verildi, Kalbine 
indirildi. Öyle güzel bir şekilde vahiy olundu ki, okuyup yazamayanlar bilem, Allah'ın 
Sözlerini sevsin, anlayabilsin. Allah'ın Kitabı, İnsanlığın yarısına Hidayet olarak rehberlik 
ediyor. Birin yarısı, adil bölüm oluyor. Dünya adalet üzerine inşa edilmiştir. Allah her 
Zaman galip gelendir. Mehdinin Şifresini, Hak için kullananlar, Allah'ın Rahmetine ve 
Bereketine nail olucak. Mehdinin Şifresini Batıl için kullananlar, Allah'ın Lanetine 
uğrayacak.  
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Mehdi Şifresinin özelliğiyle, geleceği ve geçmişi neden görebildiğimizi de anlayabiliyoruz. 
Madde 9 boyuttan etkilenir, ancak 3 ve 6 boyutlar arasi bulunuyor. Göz kendisi maddeden 
oluşuyor. Dünynın sınırları, aynı anda maddenin son sınırları. İnsan madde olarak, maddenin 
içinde yaşıyor. Böylece maddeyi içinden ve dışından görebiliyor. Maddeye dışından 
baktığımızda, ancak onun anını algılıyoruz. Oysa madde en küçük halinde dâhil, gelecek ve 
geçmişin değişimi  Ama maddenin içinden dışarı doğru baktığımızda, maddenin hem 
geleceğini hem de geçmişini görüyoruz. Bu güneş ve ay olarak gözüküyor. kiside 

Güneş yeryüzünün gelecek Zamanı, ay yeryüzünün geçmiş Zamanı ve 
yeryüzü de, İnsan algısının bulunduğu an, yani iki Zaman farkın arasındaki orta. Bir, daima Hak 
ve gerçek. O gerçek olan Hak, iki şey yarattıysa, üçün ikisi Hak ve gerçek oluyor. Yani, var olan üç 
Zaman noktasında, gelecek ve an Hak sayılıyor ve geçmiş batıl olarak geçiyor. Gözlerimiz 6 
boyut ve sadece Hakkı görebiliyor. Ay'ı geçmişte görebilmemizin sebebi, gelecek ve geçmiş ayn  
anda paralel olarak da var olduğu için. Böylece boyutların bu mesafesinde, geçmiş de Hak 
olarak gözüküyor. 

Her şey, Allah’ın Kudreti ile gerçekleşiyor. Allah’ın Sıfatlarında acizlik yok, 
Allah’ın Sıfatları kusursuz. Her şeyi Allah, mükemmel sıfatlarıyla, İnsan için yaratıyor. 

arasinda.
İ madiattan 

oluşmayan bir görünüm. 

ı

Maddenin temel yapısı hep aynı. Madde, boyutunda katlanıp büyüyerek veya 
bölünüp küçülerek farklı şekillere giriyor. Maddenin temeli hep Su. Allah bize Maddenin en 
küçüğündeki hükmünü, yarattığı güneş ve ay ile ve gündüz ve gecenin değişimi ile gösteriyor. 
Bu bir Hakikat. 
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Görüyoruz ki, Arapça rakamların yazılışı ve şekli, Boyutların-İlmine ve hükmüne tam uygun 
bir şekilde. Arapçanın bütün rakamları, hatta tüm harfleri, yaratılışla kenetli. Allah, son Dini 
olan İslam’ı, boşuna Arapça dili olarak seçmedi. 8’zinci boyutta bulunan Cennetin rakamı 
yukarı doğru bir ok. 7’inci boyutta buluna Cehennemin rakamı aşağı doğru bir ok. 
Boyutların merkezinde bulunan İnsanın Boyutu 5, rakam olarak bir daire. Zamanın boyutu 
1, rakam olarak bir çizgi. Sıfır, rakam olarak bir nokta. 1 ve 0 ile yani Zamanla Zamanın içinde 
bulunanların artışı veya azalması dengeleniyor. Zaman akış faktörü 10. Sıfır aslında kendi 
başına var olmayan bir mesele. Sıfır, var olan yaratılışın içinde, sadece bir var olan 
ölçüyü sayısal olarak çoğaltmak veya azaltmak için kullanılır. Mahlûkatın gerçekten 
çoğalması veya azalması, yalnızca Allah'ın Kudretinde. Allah, yarattığı her şeyin 
başlangıcına, gidişatına, artışına, azalmasına veya sonuna karar verir. Ama sondan sonra 
yok, yok. Var, var. İnsan için sonunda ya Cennet, ya da Cehennem var. İnsan kendi başına bir 
şey yaratamıyor. Kendisine verileni ancak Allah'ın izniyle kullanabiliyor. Ya iğlik için, ya da 
kötülük için. Ya Bereket elde ediyor, ya da ziyan ediyor.

Yok, yok. 
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İnsan, geçmişi ve geleceği ( parıltısını) görebilmesi, bu fani dünyada yazılmış olan kaderin bir 
kanıtıdır. Hatası ve Kaderi olmayan sadece Allah. Allah’ın en değerli mahlûkatı ise, hep İnsan.



Düşmanlarımız, İnsanlara var olan 9 boyutun 6 sını hep gizledi, yanliş bilgilendirdi. İnsan, 
kaç boyutun içinde yaşadığını bilmesin istedi. Her şey 3 boyuttan oluştuğunu öğretti. Cahil 
İnsan, Düşmana güvendi, onlara inand . Ademoğlu 9 boyuttan oluşuyor.  İnsanın gözleri 6 
boyut görüyor. Bedeni, düz seviyede 4 boyutun içinde hareket ediyor. Müminler, 
Cehennem, Cennet ve Ceyranın boyutlarını biliyor. Allah’ın sevdiği kulları hareket edince, 
Bereket doğuyor. Yukarı çıkınca, geleceğe gidiyor ve ağırlaşıyor. Aşa inince geçmişe 
düşüyor ve hafifleşiyor. Kendi boyutundaki değişimini fark edemiyor. Allah’ın Kudreti 
sonsuz. Allah’ın Sınırları kısıtsız. Allah’ın Sıfatları kusursuz. 

’

ı

30

Noktanın boyutu 1
(Ölcüsü olmayan tam nokta)

Çizginin boyutu 2

Üç ve dörtgenin 
boyutu 4

Zarın boyutu 6

2
 B

o
y
u

t

1 Boyut

2 Boyut

2
 B

o
y
u

t 2 Boyut

2
 B

o
y
u

t 2 B
oyut

MEHDİNİN ŞİFRESİ

1
Allah Hak

RAMAZAN 1442

1. Zaman
2. Mekan
3. Su
4. Tabiat
5. İnsan
6. Ateş
7. Cehennem
8. Cennet
9. Ceyran

2.2.1 1.1.1
Batıl

1.2.1
Batıl

2.1.1

Hak

Hak

Gözlerimizin görebildiği 6 boyut

TC59239395296TC59239395296



Boyutların İlmi ve Hak ile Batıl değişimi, herkesin anlayabileceği gibidir. Allah, kulu için 
anlaşılır halde yaratmıştır. Anlaması kolaydır. Sorun olan, İnsanlar  
çocukluktan itibaren, yanlış düşünmeye zorlamıştır. 

Zaman lmini, maddenin gercek hükmünü, 
gizlemeye uğraşmıştır. Yaratanın ve yaratılışın Hak İlminden 

uzaklaştırmaya çalışmıştır. Kâfir yöneticiler, yaratılışın İlmini yalanla karıştır p, 
karmakarışık halde İnsanlara gösteriyor. Sanki sadece profesörler veya aletler bu bilgiyi 
hesaplayabilirmiş gibi. Toplum bunu anlayamazmış gibi. Çünkü Kâfir için, her şey bir tesadüf 
ürünü olmalı ve tesadüften kesin sonuçlar veya rakamlar çıkmamalı. Sizi yalancılar. Dünya 
tam olarak 10.000 km genişliğinde. Sınırları merkezinden tam 5.000 km uzaklıkta. Bu 
mesafe sadece ufkunun tüm yönlerine değil, aynı mesafe yükseklik ve derinlik için de 
geçerli. Ne bir tesadüf? Sizi yalancılar. Gerçek takvimi de İnsanlardan gizliyorsunuz. Güneş 
ve ay tutulmaları bir döngü halinde oluşuyor. Her 15, 150, 1500, 15000 sene devrimlerinde 

 Kâbenin kıblesinde gerçekleşiyor. Ne bir tesadüf? Sizi 
yalancılar, birde kendi aranızda nobel-barış ödülleri veriyorsunuz. İnsanlığın tarihindeki en 
büyük sahtekarlar n ödülünü hak ediyorsunuz. Yakında bu ödülü size, biz vereceğiz ve 
reziller olarak tarihe geçeceksiniz.

Düşmanlarımız ı
Maddi olarak, kısıtlı ve kusurle 

düşünmeye eğitmiştir. ın İ 1 Boyutun ve 
sonsuzluğun varlığını 

ı

 
Güneş ve ay tutulması tam öğlen vakti

ı
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Yeryüzünün merkezi kuzey kutup, diş sınırları güney kutuplar oluyor, yani yeryüzünün 
çevresi. Yeryüzü, Zaman n seviyesi. Yeryüzü yuvarlaktır ama top şeklinde değildir, 
eğriliği de yoktur, genel olarak düzdür. Yeryüzünün sınırları, boyutunda sonsuza kadar 
büküktür. Bu sebepten dolayı ayı top halinde görüyoruz. Ayın ama arka yüzü yok. Ay da 
düzdür. Ay, düz olan yeryüzünün geçmiş Zamandaki hali. Yeryüzünün gecmiş Zamanı, 
soğuk, buzlu ve renksiz. Sadece iki aydınlık zıttı (kontrastı) var. Ay, İnsanın geçmişte 
görebileceği yeryüzünün ilk hali. Güneşin de arka yüzü yok. Güneş sıcak ve aydınlık. 
Güneşin sadece bir aydınlık zıttı (kontrastı) var ve yüzeyin şekli seçilemez, görülemez. 
Güneş, İnsanın gözleriyle görebileceği yeryüzünün ilk ve son hali. Bu iki Zaman arasında, 
yani gelecek (güneş) ve geçmiş (ay) arasında bulunan yeryüzü, bütün renk çeşitleriyle ve 
tüm ihtişamıyla, şimdiki anda var olmaktadır. İnsan için en güzel ve en huzurlu mekândır. 
Yeryüzünde, bütün boyutların merkezi, Mekke şehrinde bulunan Kâbe’nin yeri. Beytullah, 
Allah’ın Evi. Bütün boyutlar Zaman içinde, bu mübarek mekânda birleşiyor ve yönlerini 
değiştiriyor. Değişim tam bir adil şekilde gerçekleşiyor. Bu sebepten dolayı, Zaman akımı 
içinde gün ve gece, mevsimler, güneş ve ay tutulmaları, … oluşuyor. Her şey sabit bir döngü 
içinde ve denk olarak hesaplana biliniyor. 

ı "an" 

Yani yamuk rakamlardan oluşmayan düz hesap. 
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Sonsuza kadar bölünmüş ve sakat rakamları, Düşmanlarımiz topluma sunuyor, öğretiyor, 
kandırıyor. Doğru hesabı sadece kendileri bilsin istiyor. Artık yeterince Cahil İnsanlardan 
faydalandılar. Gelecekteki Bilim, Kur'an-ı Kerim üzerine kurulacak, Mehdinin Şifresi 
üzerine kurulacak. 

Boyut 1, Zaman
Bir boyut, boyutu ölcülemeyen bir Noktaya benzer. Bu âlemde, O noktaya benzer bir nokta 
olsa, ancak Bismillahın B’sin noktası olur. (Kur'an 1.1.) O nokta kâğıda vurulduğu an 6 
boyuttan oluşuyor. Kâğıt ne kadar ince olursa olsun veya mürekkep ne kadar sıvı olursa 
olsun. İnsanın gördüğü her nokta veya daire, şekil olarak 4, madde olarak 6 boyutta 
gözüküyor. Sadece kusursuz olan Allah, bir boyutta olan Zamanı yaratabiliyor. Zaman bir 
boyutta olsada, Zaman 2 x Hak ve 2 x Batıl olarak yaratılmıştır. Yüce Allah, yaratılmamış ve 
daima var olan tek Varlık. Allah 1 ve Hak.
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Boyut 2, Mekân
Mekân, genişleyip bükülebiliyor. Zaman akışı içinde, Mekânın genişlemesinden dolayı, 
Tabiatın ve İnsanların, farklı Zamanlara göre, farklı boyları oluyor. Birinci ve orta İnsanın 
arasında, yani Adem as. ve İsa as. arasında 1,5 metre fark var. Bitkilerin ve Hayvanların farkı 
ama dağa büyük. Çünkü onlar yaratılışta evvelden yerlerini aldılar. Dinozor denilen 
hayvanların nesli aslında tükenmedi, sadece Zaman içinde küçüldüler.    

Boyut 3, Su
Bütün maddenin temeli Su. Su Haktır, mübarektir, temizdir, temizler. Görebildiğimiz her şey, 
Su ve Ateşin arasında Maddeleşiyor. Yaratılan ilk Suyun ismi Zemzem. Bu ırmak, Kâbe’nin 
altından halen akıyor. Müminler Hacca gidince bu suyu zevkle içiyor.

Boyut 4, Tabiat
Bu boyuttan itibaren, Zamanla Sudan Tabiat şekil alıyor. Yeryüzü oluşuyor, toprak, taş, dağlar, 
demir, bitkiler, hayvanlar oluşuyor. İnsan da Sudan ve Topraktan oluşuyor ama İnsanın 
boyutu özel. Bütün boyutların merkezinde İnsan n boyutu bulunduğu için ve her ey nsan 
i in yarat ld  i in, Hak olarak ilken İnsan yaratılıyor. Adem as. yaratiliyor, babasız ve anasız. 
Sonradan her şey Zamanın içinde, kaderine göre yer alıyor. Sadece gördüğüne inanan İnsan, 
burada kaybediyor. İnsan, her şey önceden bir kader üzere yaratıldığını bir tek Hak İlim ile 
öğrenebiliyor, anlayabiliyor. 

Boyut 5, İnsan 
Allah, İnsani özel bir boyutta yarattı. Bütün boyutların merkezinde var eyledi. İnsan, Allah’ın 
nazarında bulunuyor. Mahlûkatın çekirdeğini oluşturuyor. İnsan olmak ne büyük bir lütuf, ne 
büyük bir şeref. İnsan olarak Allaha kul olmak gerek, Hamd etmek gerek, Allaha Hamdolsun.  
Allah’ın izni olmadan, hiç kimse İnsanın boyutuna zarar veremiyor.

Boyut 6, Ateş
Madde, Ateşin boyutuna kadar madde sayılıyor. Ateşin boyutundan sonra maddenin hükmü 
kalkıyor. O boyutun arkasını İnsan gözüyle göremiyor. Ama o gayb de bulunan boyutların 
etkisini anlıyor ve kullanabiliyor. Müminler, 7,8,9 boyutların etkisiyle, kendi beşinci 
boyutunda amel ediyor ve Allah’ın yardımıyla, Allah’ın katındaki derecelerini arttırıyor, 
katlıyor, güçleniyor. Allah kullarına çok cömert (zulcelalivelikram), vermeyi seviyor. Her şey 
zaten Allah’ın, Allah vermek istiyor.

Boyut 7 ve 8, Cehennem ve Cennet
Bu boyutlar, Cehennemin ve Cennetin boyutları. Madde için sadece eksi ve artı sayılıyor. 
Maddenin ruhu veya algısı yok. Her şey İnsan için yaratılıyor. Bu boyutların etkisini İnsanın 
ruhu, en güzeli veya en kötüsü olarak hissediyor. İnsan Haktan yaratılıyor. Hak ve Batıl 
âleminde yaşıyor ve Hak ile Bat l aras  seçiyor. Bu fani âlem bitince, hakka geri dönüyor, 
yaptıklarına, yani se tiklerine hesap veriyor ve bu iki boyutların birisinde, ebediyen yer 
alıyor. Ne mutlu, Hakk  secenlere, kendini Ahirete hazırlayanlara.

Boyut 9, Ceyran
Ceyran bütün boyutlar  kapl yor, Zaman gibi. Bütün maddede Ceyran var, güc var. Madde 
boyutunda sıkılaşınca, üst boyutuna göre, gücüde, ceyranıda çoğalıyor. Maddenin ceyran 
potansiyelini, potansiyel eşitlemesinde, yani ceyran akımı olarak, şimşek olarak 
görebiliyoruz. Ceyranın akım gücünü kullanabiliyoruz. Zaman ve Ceyran ile madde ve Mekân 
şekillenebiliniyor veya tam tersi. Ceyran n ak yla, Zaman bükülebiliniyor veya Zaman 
ak yla Ceyran elde edebiliniyor. İnsan, Allah’ın izniyle, kendi biçilmiş Zamanından ve 
Kaderinden hariç, çok şeyleri değiştirebiliyor. Allah her şeye Kadir. Allah Rahman ve Rahim. 
Allah’ın arzusu hep Haktadır, iyiliktedir. İyiliği, kötülük ile denk tutmak, hatta kötülüğü 
iyiliğin üzerine çıkarmak, Kâfirin arzusu ve amacı. Şeytanın yalandan başka gücü yok. 
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1 ve Hak olan Allah, 9 boyutu 2 x Hak ve 2 x Batıl olarak yaratıyor. Allah'ın Rızası hep Hak 
tarafta, çünkü Allah’ın kendisi Hak. Allah her şeyi İnsan için yaratıyor. İnsanın boyutu, 
bütün boyutların merkezinde. Bütün madde İnsanda toplanıyor. Yaratılışta ne varsa hepsi 
Insanda var oluyor. Güneş, yeryüzünün gelecek Zamanı, gelecek Hak. Yeryüzü, şimdiki 
anın Zamanı, an da Hak. Ay, yeryüzünün geçmiş Zamanı, geçmiş Batıl. Bütün boyutlar 
gelecekten yaratılmıştır. Madde, geleceğin ve geçmişin arasında gerçekleşiyor ve geleceğe 
doğru gidiyor. Şöylede değebiliriz: Her şey Haktan yaratıldı. Hayat Hakikaten Hak ve 
Batılın arasında var oluyor ve Hakka geri dönüyor. Bu söylem, hem dağa eftal hem de 
Müminin hoşuna gidiyor. Ama Kâfir için "Hakka geri dönüyor" cümlesi bir sorun 
oluşturuyor. Bu cümleyi beğenmiyor. Ey Kâfir, sana Allah o kadar Nimet verdi, niçin 
Rabbine şükretmiyorsun? Dağa ne kadar Hakkı örtmek istiyorsun? Dağa ne kadar 
günahlar içinde kalmayı düşünüyorsun? Allah senin Tövbeni bekliyor. Seni Af etmek 
istiyor. Allah için Aftan dağa kolay ne var. Yeter ki sen Rabbine geri dön. Yerçekimi  
Zamanın akışından kaynaklanıyor. Geleceğe yükselişi, yerçekimi olarak algılıyoruz. 
Geçmişe düşüşü de, yerçekimsizliği olarak. Yukarı doğru, ağırlaşıyoruz ve aşağı doğru 
hafifliyoruz. Yeryüzü de, üzerinde durdurduğumuz zemin oluyor. 
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Geleceğin ve geçmişin arasındaki Zaman seviyesi. Yaratılışın tek "an" seviyesi. Yeryüzü, 
yaratılışın tek an sevıyesı olması ve dünynın sınırları, maddenın son sınırları olması, 
gezegenlerin, uyduların ve uzaygemilerin var olmadığının bir ıspatı. Düşmanlarımızın 
yalanlarını açığa çıkaracak nice deliller var. Ayın yüzeyinden gösterdikleri resimler, 
aslında yeryüzünün gri resimleri. Marsın yüzeyinden gösterdikleri resimler, yeryüzünün 
kırmızı resimleri. Güneşin yüzeyinden gösterdikleri resimler, yanar lav taşın top şekli. 
Düşmanlarımızın bu yalanları, hem onlar için utanç verici bir Rezalet, hem de Küfürde bir 
başarı olduğuna inanmış olanlar için. Allah ne kadar yüce. Allah nasılda Kâfirleri rezil etti, 
Allahu Ekber. Allah’ın yerine, Şeytana ve onun yoldaşlarına güvenenlerin sonu işte böyle 
olur. Allah, Nimetlerini gökyüzünden yeryüzüne indirdiğinde, mesela yağmuru, yağmur 
damlaları gökyüzünde, yani gelecekte bulunduğu için ve yeryüzü de Zaman akımında 
geleceğe doğru yükseldiği için, yağmur damlaları yere düşüyormuş gibi gözüküyor. 
Yağmur aşağı doğru geçmiş Zamana düşüyor desek olur ama geleceği Hak olarak alırsak 
ve yeryüzünü de Hak ölçü seviyesi olarak görürsek, yere düşen her şey aslında yeryüzü 
göğe çıktığı için düşüyor. Mesela merdivenden yukarı çıktığımız zaman, gelecek Zamana 
çıkıyoruz. Bu çıkış için güç harcıyoruz. Ve aşağı indiğimiz zaman veya atladığımızda, 
geçmiş Zamana düşüyoruz, bu kolayımıza geliyor. Bu kuralın iyi ve kötü ameller ile de 
bağlantısı var.  Çalışkan İnsanlar yükselişi hak ediyor. Tembel İnsan seviyesinde kalıyor. Bu 
kural her İnsan için geçiyor, Allaha İman etmeyenler için de. Ama İnsanın en üst hedefi 
"Allah’ın Rızası" olması gerekir. Çünkü Allah, her şeyi İnsan için yaratır. Ona ibadet etmek, 
yaratılışın asıl gayesidir. Ebedi olan Cennetin en üst derecelerine, bir tek Allah’ın Rızası ile 
erişilir. Dünyevi yükselişi Kâfir de elde edebiliyor. Ama fani olan dünyanın, Baki olan 
Ahiretin yanında hiç değeri kalmıyor. Böylece o Kâfir, dünyada bütün kazandıklarını 
sonunda kaybedecek. Hepsi, o çok sevdığı dünyada kalacak. Hatta Kâfir olan ehli, ölümüne 
üzüleceğine, mirasına sevinecek. Ölen Kâfir ise, ebediyen Cehenneme girecek. Küfür çok 
kötü, isyana ve açgözlülüğe götürüyor. Kâfir yöneticiler, toplumlarını Haktan 
uzaklaştırarak değerli Zamanlarını çalmaları, hiç de şaşılacak değil. Allah’ın Şeriatı 
yakında, Mehdi as. vesilesiyle yeryüzüne hakim olmadan evvel, küfrün ne kadar kötü 
olduğunu herkes görecek, anlayacak. Şeytan, küfür ile İnsanları ne büyük kötülüklere 
sürüklediğini herkes bilecek. Müslümanlar, bir tek Allaha güvensin. 
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Madde 9 boyuttan etkilenir, ancak 3 ve 6 boyutlar arasi bulunuyor. 
ç
Madde 

ığı ı ı ı
ı ı ş

Göz kendisi maddeden 
oluştuğu i in, sadece bu altıncı boyuta kadar görebiliyor. Hak ve Batılın değişimi ve etkisi 
arasında, şekil alıyor veya şekil veriyor. Bu Hak ve Batıl değişimini, gündüz-gece, 
aydınlık-karanlık, sıcak-soğuk… olarak algılıyoruz. Maddenin şekli ve direnci, altıncı 
boyuta kadar. 7,8,9 boyutlar, kusursuz bir şekilde, oluşanların yönünü ve gücünü belirliyor. 
7 ile 8 boyutlar madde için sadece eksi ve artı sayılıyor. Maddenin ruhu ve algısı yok. İnsan 
için bu boyutlar, Cehennemin ve Cennetin boyutları. Düşmanlarımızın, madde üzerine en 
büyük yalanı şu: Mikro kozmosun hükmü, makro kozmos ile aynı değilmiş. Bu 
uydurdukları kelimeleri ve yalanları, göğe kadar leş kokuyor. Bu yalanla gezegenlerin 
varl n  öne sürmek istiyorlar. Hakikat şu: Maddenin temel yap s  hep aynı. Madde, 
boyutunda katlan p büyüyerek veya bölünüp küçülerek farkl  ekillere giriyor. Maddenin 
temeli hep Su. Dahası da var: Dünyanın sınırları, maddenin son sınırları oluyor. İnsan 
madde olarak maddenin içinde yaşıyor. Yaratılışın çekirdeciğini oluşturuyor. Beşinci 
boyutu, bütün boyutların merkezinde kalıyor. Her şey İnsan için yaratılıyor. Düşmanlarımız 
bu Hakikatleri İnsanlardan gizliyor. Onlar, Hakkın yerine batılı seçti. Şeytanın yolunu takip 
etti. Patent binalarından tut, hükümet binalarına kadar, adamlarını yerleştirdi. Toplumu 
harcamak için, hiçbir yalandan çekinmedi. 
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Maddenin
merkezi
İnsan

Su
1.1.3 / 1.2.3

Tabiat
1.1.4 / 1.2.4

İnsan
1.1.5 / 1.2.5

Ateş
1.1.6 / 1.2.6

Cehennem
1.1.7 / 1.2.7

Su
2.2.3 / 2.1.3

Tabiat
2.2.4 / 2.1.4

İnsan
2.2.5 / 2.1.5

Ateş
2.2.6 / 2.1.6

Cehennem
2.2.7 / 2.1.7

Maddenin temel şekli hep aynı. 
ı ı ı çİnsan n alg s , maddenin ötesine kadar ge iyor

Bütün madde Sudan oluşuyor ve
direnci, Su ve Ateşin arasında gerçekleşiyor
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1. Zaman
2. Mekan
3. Su
4. Tabiat
5. İnsan
6. Ateş
7. Cehennem
8. Cennet
9. Ceyran

2.2.1 1.1.1
Batıl

1.2.1
Batıl

2.1.1

Hak

Hak

Maddenin boyutların ve paralelleriyan çizimi 
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9 Boyutların hepsi 2 x 2 olarak yaratılmıştır. Bunlardan 2'si Hak ve 2'si Batıl. Tüm boyutlar 
birbirine paralel olarak kenetli. Boyutun sınırları aşılırsa, paralel boyuta geçilerek anti madde 
elde edilir. Ama boyutların sınırları sonsuza kadar bükük. O halde boyutların sınırlarını 
geçmek mümkün değil. Boyutların yön değişiminde, bütün boyutların birleştiği belirli bir 
vakit var. O an, boyutların merkezinden geçit açılıyor, tam Kâbenin kıblesinden. Bütün 
boyutlar bu noktada birleşiyor. Bir dahaki geçitin tarihi Mehdi 1 yılı, yani Hicri 1500 veya 
1476. Muhammed sav. min Hicreti başlattığı Zamana bağlı. Anti madde sayesinde, Müminler 
yaratılışın sınırlarına kadar hükmetmeye Hak kazanıyor. Zamansal ve maddi engelleri aşmak 
için kullanabiliyor. Örneğin, karada yüzen gemiler inşa etmek mümkün oluyor. Veya 
yeryüzünde Zaman kaybetmeden mesafeleri aşabilecek kapılar inşa edile biliniyor. Ve çok 
dahası var. Allah'ın Nimetleri sınırsız. Allah, Kur'an-ı Kerim de bu Nimetlerinden bildiriyor. 
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Kâfir, Din başka, dünya başka diyor. İnsanlar, hayvandan alçak, duygusuz madde gibi olsun 
istiyor. Rahmetin ve Bereketin nereden geldiğini ve nasıl oluştuğunu bilmesin amaçlıyor. 
Hâlbuki Allah'ın Dini Hak. Allah hepsini Kitabında açıklıyor. Allaha İman eden, İlimde ayırım 
yapmıyor. Hepsi, Allah'ın yarattığı, ama Müminlerin kalbinde vicdan bulunuyor. Allah adil, 
bunu herkes görecek. Zalime artık, izin verilmeyecek. Müminlerin Zamanını, Zalim 
harcayamayacak. Düşmanın kendi Zamanı harcandı, yakında bütün âleme rezil olacak.

Kapı 1.1

Kapı 1.2

Şimdiki an

Geçiş 2.1 re

Yeryüzü

Ge i  2.2 yeç ş

*Allah’ın Resulü, Âdemoğlunun tarihi içinde, Hicreti tam ne zaman başlattığını 
kesin bilmiyorum. Bu yüz yılın içinde, öğlen vakti, Kâbe’nin kıblesinde 
gerçekleşen güneş ve ay tutulmasının hesaplamasını esasa alırsak, paralel 
boyuta geçit Hicri 1476-01-29 tarihinde açılması bekleniyor. (12.09.2053)

Geçitin açılış senesi
Kapı 1.1. Güneş ve Ay tutulması / Geleceğin Zaman seviyesi 
Kapı 1.2. Ay ve Güneş tutulması / Geçmişin Zaman seviyesi 

: Mehdi 1 (Hicri 1500 veya 1476*)

Kâbe’nin kıblesi

K beâ
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5. İnsan
6. Ateş
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2.2.1 1.1.1
Batıl

1.2.1
Batıl

2.1.1

Hak

Hak

Paralel boyuta geçiş  
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Davud as. mın oğlu Süleyman as., zamanında tüm dünyanın hükümdarlığını bu İlim ile 
kurmuştu. Allah onlara Selam eylesin. Allah’ın bu özel Nimeti, sadece Müminlerin eline 
yakışır. Allah, Mehdi as. mın vesilesiyle, Boyutların-İlmini Müminlerin eline gene geri verdi, 
Allaha hamdolsun. Yeryüzünde, bu İlmden duymayan kalmayacak. Allah’ın izniyle herkese 
erişecek. İnsanlığın iyiliği için İlmi gizlemek, Müslümanlara yakışmaz. Bunu ancak Allah’ın 
düşmanları yapar. Yüzyıllar boyunca Şeytan'ın dostları, İnsanları Haktan uzak tutmaya 
çalıştı. Anti maddenin olanaklarını sadece kendileri için kullanmak istedi. Dünyayı kasıp 
kavurmak için. İnsanlığı tamamen köleleştirip yönetmek için. Zalimler daima kaybeder. 
Kazanan hep Allah’ın sevdiği kulları olur. Kur'an, Muhammed sav. ve Kâbe, Allah'ın özel 
koruması altındadır. Allah gerçektir. Her Zaman ve her boyutta, Allah galip gelendir. 

Allah 1 ve asla bölünemiyor. Allah Adil, boyutlar  çift yaratıyor ve bölüyor. 
9 boyutun ortasında, beşinci boyutunda, dört ile dört boyutun 

arasında. Allah'ın yarattığı Hak ve Batıl değişimi arasında, tüm İnsanlardan biriside 
bölünmesi gerekiyor. Bu İnsanın adı İsa . Zamanın tam ortasında, yörüngelerin değişim 
anında, İsa as. göğe çekiliyor. İsa as. mın bedeni, kendi 
boyutunda zarar görmeden Zaman yolculuğuna giriyor. 

ı İnsan, yaratılışın 
merkezinde bulunuyor. 

" "
Zaman ve Mekânın içinde bölünüyor. 

İsa as. bir beşer olarak, hayatın 
yarısını, Zamanın Batıl bölümünde Allah'ın kulu oldu.
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İSA as. mın
ikinci dönemi

İSA as. mın
birinci dönemi 

G
e
le

ce
k Z

a
m

a
n

Zaman ve Mekan 
boyutların yörünge
değişimi

33333 sene

16666,5 sene

1666,65 sene

1666,95

150
15

-
-
-

Hicri 1500,15

G
e
çm

iş
 Z

a
m

a
n

İsa as. mın geri dönüşü

*Bu yüz yılın içinde, tam öğlen vakti, Kâbe’nin kıblesinde gerçekleşen güneş ve ay 
tutulmasının hesaplamasını (1476-01-29) esasa alırsak, İsa as. Allah’ın izniyle 
Hicri 1476-02-23 tarihinde geri gelecek. Göğe nereden çekildiyse, 
gene oradan inmesi bekleniyor. Muhtemelen Kudüs, Filistin.

(05.10.2053) 

veya 1476*

1,5
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Ve diğer yarısını da, Zamanın Hak bölümünde Allah'ın kulu olacak, Mehdi as. mın devrinde. 
İsa as. mın geri gelişi, güneş ve ay tutulmalarıyla ve boyutların yörünge değişim döngüsüyle 
hesaplana biliniyor.  

İsa as. Zamanın ortasında, geleceğe 
yolculuk yapmadan evvel, günler bir yılda, yani her 12 aydan sonra, 10 gün kısalıyordu. 
Değişimden sonra, 10 gün çoğalır oldu. Daha önce, Şeytanın dostları günlerin sonunu 
hesapladılar ve Allah'ın Rahmetine inanmadılar. Allah'ın Peygamberi ve Resulü olan İsa as. 
ma inanmadılar. İsa as. göğe çekilince, bu mucizeyi örtmek için, başka bir İnsanı çarmıhta 
öldürerek, İsa as. mın öldüğünü iddia ettiler. Gerçek İncil de, Deccal tarafından tahrip edildi. 
Deccal, tüm İnsanlığın düşmanıdır, özellikle Müminlerin. 

İsa as. mın zuhur etmesi, Hicri 1500 veya 1476 senesinde bekleniyor, 
Muhammed sav. min Hicreti başlattığı Zamana bağlı. 

Deccal, İnsan olarak kötülüğün önderidir. Şeytanın adına çalışır, Şeytan cin’dir. Deccalın 
başlangıcı, İnsanlığın tarihine kadar uzanıyor. Musa as., Firavun zamanında büyük krallığını 
kırmıştı. İsa as.'dan sonra, Muhammed sav. onu ve takipçilerini yenip, Arap yarımadasından 
def etmişti. Kuzeyde, hükümdarlığını yeniden inşa edip yeryüzünde fesat çıkarmaya devam 
ettiler. Şimdi İnsanlığa en büyük darbeyi planlıyorlar. Amaçları, yeryüzündeki İnsanları 
azaltarak, eytani hükümdarligini tazelemek. Çünkü iyi insanlar yeryüzünde gittikçe 
çoğalıyor. 

Ş
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Davud as.
15000 sene Zebur 

Musa as.
1500 sene Tevrad

İ
İ

sa as.
150+15+4,5 sene ncil

Muhammed sav.
1500 sene Kuran

Mehdi as.
15000 sene Kuran

4,5+15+150 sene

Firavun
Şeytanın halifesi

Deccal

Allah'ın ıkullar
Cennete yükseliyor

Şeytanın dostları
Cehenneme düşüyor

Zaman değişimi

İsa as. ölmedi

Musa as. zaferi

Firavuna kar iş

Müminlerin devrim ba lang cş ı ı

Ramazan 1442
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2. Mekan
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4. Tabiat
5. İnsan
6. Ateş
7. Cehennem
8. Cennet
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2.2.1 1.1.1
Batıl

1.2.1
Batıl

2.1.1

Hak

Hak

Müminlerin zafer yörüngesi
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Hüküm devrimi olmadan ve tüm yalanları gün ışığına çıkmadan evvel, üçüncü dünya 
savaşını sahneleyip, olabildiğince İnsanları korkutup, zehirleyerek ölüme götürmeyi 
amaclıyorlar. Bu darbe 1443/1444 (2022/2023) senelerinde bekleniyor. Şeytan'ın 
yoldaşları, yalanlarla iktidarda kalmayı ve Şeytan'ın kraliyetini kurmay  amacl yor. Tam 
İslam'ın kutsal toprakları olan yere, Kâbe’nin olduğu yere. O zamana kadar 
Müslümanlardan kurtulmayı umut ediyorlar. Başta Türkiye olmak üzere tüm Müslüman 
ülkeleri yok etmek istiyorlar. Türkiye stratejik olarak özel bir noktada bulunuyor. Deccal'in 
en büyük amacı, kendisini İlah ilan edip şeytanın adına insanlığı köleleştirmektir.

ı ı

Hak dil, Kur'an-ı Kerimin dili, Arapça dili. Arapça yazısı el yazısı. El yazısı Hak yazısı. Alet 
yazısı Batıl yazısı. İki dil ve iki yazım var olduğu müddetçe, ikiside gerekli, ikiside 
öğretilmeli. Düşmanlarımız Arapça yazımını ve dilini İnsanlardan hep koparmaya çalıştı. 
Latince harfler ile üç veya dört dil öğretmeye uğraştı. Allah’ın seçtiği Hak dili 
küçümsediler. Kaybettiler. Kur'an, Kıyamete kadar var olacak. Var olduğu müddetçe 
okunacak. Rabbim Arapçayı, Kitabı ile koruyacak. Dünyada her İnsan, Arapça okuyup 
yazabilecek. Ana dilinden sonra, Kuran’nın dilini öğrenecek. Kuran okunduğu zaman, 
İnsanlar Allah’ın Kelamını anlayacak ve sevecek. Allah'ın Kelamı, kelamların en güzeli. 
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Allah'ın Resulü, okuma ve yazma bilmiyordu. Allah, Sevgilisine en güzelini gösteriyordu. 
Güzel olan Kalbine, dağa güzelini veriyordu. Muhammed sav., İnsanları O Nura davet 
ediyor, Allah'ın Adıyla okumaları için teşvik ediyordu. Kendisi, Allah'ın Adıyla başlıyor, 
Nimetleri Allahtan biliyor ve Allaha daima Hamd ediyordu. En güzel, Allah'ın Adıyla O 
okuyordu. Allah için Namaz kılıyor, oruç tutuyordu. Allah'ın ona verdiklerini, Allah için oda 
İnsanlara veriyordu. Allah da, İnsanların en zor imtihanını Muhammed sav. me verdi. 
Üstünlüğü Hak etmek kolay değildi. Allah'ın Resulü, O ağır yükü taşırken, sonuna kadar 
Allaha güvendi. İnsanlardan gördüğü eziyetlere karşı, sabretti. Kendisine yapılanları, af 
etti. İnsanların hep kurtuluşunu istedi. İnsanların hidayeti için, Allaha hep Dua etti. 
Allah'ın Resulü, Allahtan korkuyordu. Allah'ın Gazabından, Allah'ın Rahmetine 
sığınıyordu. Allah'ı zikretmediği anları, kusur olarak görüyor, Allahtan af diliyordu. 
Allahtan hep yardım istiyor, Allah'ta Ona hep yardim ediyordu. Allah'ın Resulü, Rabbini 
çok seviyordu. Muhammed sav. me verilen Zafer, İnsanoğluna verilen en şerefli Zafer 
olmuştur.  görebileceği en güzelini, Muhammed sav. me gösterilmiştir. Allah 
ona Salat ve Selam eylesin.

Âdemoğlunun
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Allah  en ok tercih ettiği Kadın kulların mertebeleri

140 Havva as. annemiz
130 Meryem as. 
120 Safiye as. 

150 Adem as.
100 Davud as.
110 İbrahim as.
120 Yusuf as. 
130 Musa as.
140 İsa as.
150 Muhammed sav.
140 Ebubekir ra.
130 Ömer ra.
120 Osman ra.
110 Ali ra.
100 Mehdi as. 

'ın ç

annemiz
annemiz

Allah'ın en cok tercih ettiği erkek kulların mertebeleri

Muhammed sav. son 
Peygamber. O nsanliğin
en güzel örneği. 

İ
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Bir zamanlar, fakir bir genç, Kralın kızına aşık oluyor. O kızla evlenmeyi çok istiyor ama onunla 
asla evlenemeyeceğini sanıyor ve üzülüyor. Genç kendisini fakir biliyor, o güzel kizi ise zengin 
görüyor. Gariban, derdini bir Âlime anlatıyor. Âlim, "Allah'ın Katında dünyevi zenginliğin değeri 
yok, Allah'ın Rızası önemli," diyor ve ardından "Allah'ın Katında yükselmek istiyorsan, kendi 
katında Allahı yücelteceksin" diye nasihat ediyor. Genç soruyor "bu nasıl olacak?" Âlim 
cevaplıyor "Allahı daima zikret, Tekbir getir." Allah'ın Kudretinden şüphesi olmayan genç, Âlime 
inanıyor ve o sevdiği kızla evlenene kadar Tekbir getirmeye niyet ediyor. Genç, yalnız başına bir 
mağaraya çekiliyor ve durmadan Tekbir getiriyor. Allahu Ekber sesleri mağaradan şehire kadar 
yükseliyor. Şehirdeki Zalimler korkuyor ve Krala haber veriyor. Kral mağaraya Asker 
gönderiyor. Askerler soruyor gence "derdin ne?" Genç, durmadan Tekbir getiriyor. Askerler, 
krala geri dönüyor ve mağarada bir deli var diyor. Kral merak ediyor çünkü Allahu Ekber sesini 
seviyor ve bu sefer Kral kendisi mağaraya gidiyor. Kral soruyor gence, "derdin ne?" Genç, devam 
Tekbir getiriyor. Kral, para teklif ediyor. Genç durmuyor. Kral, paranın miktarını katlıyor. Genç, 
dağa sesli "Allahu Ekber" diyor. Sonunda Kral, kızını teklif ediyor. Gariban o an anlıyor, Allahtan 
başka İlah yok, Allahtan başka dağa sevilecek yok. Bu sefer, Allaha aşık oluyor, Tekbirlerine 
gözyaşı karışıyor ve secdeye kapaniyor. Kral gidiyor. Gencin İmanını anlayamıyor. O Genç ise, 
Allah dostu oluyor. Gün doğuyor, güneş yükseliyor. Gün batıyor, güneş secde ediyor. Onun ikisi 
arasında Namaz kılmayan, niçin yaşıyor?

43

Çocuk, 10 yaşına kadar.
Mümin, Allahı ve Muhammed sav. mi seven, yalan söylemeyen,
             dürüst davranan ve Muhammed sav. min Sünnetine
             uymaya çalışan. 
Mümin, Allahı ve Muhammed sav. mi seven, yalan söylemeyen
             ve dürüst davranan.
Müslüman, Allahı ve Muhammed sav. mi seven ve yalan söylemeyen
İnsan, Allahı ve Resulünü tanımamiş olan. 
Sakat İnsan, ibadet hükmünden çıkmiş olan. 

Olumsuz cin / Şeytanın vesvesesi
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Allah‘ın Dinini kabullenen Müslüman sayılır. Allah‘ın Dinini kabullenen ve 
hayata geciren, Mümin sayılır. Birisi doğru İlim ve salih amel ile Mümin sayilir. 
Bir Mümin sadece Müslüman olduğunu söyleyebilir, yani Allah‘ın Dinine 
teslim olduğunu. Bir İnsan kendini, Mümin iddia etmesi doğru olmaz çünkü 
kalplerdeki gerçek İmanı birtek Allah bilir.

Allah‘ın Dinini kabullenmek için,
bu 6 şartlara İman etmek gerek:

1. Allaha
2. Meleklerine
3. Kitaplarına
4. Peygamberlerine
5. Ahirete 
6. Kadere

Allaha kul olmak için, İmanın yanında, bu
5 şartları da hayata geçirmek gerek:

1. Allahtan başka İlah olmadığına ve
    Muhammed sav. onun Resulü olduğuna
    şehadet etmek (Kelimeyi şehadet)
2. Günde beş vakit Namaz kılmak
3. Zekat vermek
4. Ramazan ayında oruç tutmak
5. Ömründe birkere Hacca gitmek
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Yeni doğan bir çocuk günahsızdır. Bir tek Allah'ın Dini Hak olduğu için, doğan her çocuk 
Müslüm sayılır. Sorumlu olan kişilerden veya çevresinden aldığı eğitimle Hak ve Batıl 
arasındaki seçimini öğrenir veya Batıl inan lara eğitilir. Çocuk, sağı ve solu ayırt etmeye 
başlayınca, Hak ve Batıl arasındaki seçtiği sorumluluğunu da yavaş yavaş üstlenmeye 
başlar. Allah'ın Dininden, yani İslam'dan hiç duymamış olan bir İnsan, Kâfir olarak 
kategorize edilemez. Allah'ın Dini, İnsana ulaştıktan sonra, inkâr ederse Kâfir olur. Hatta 
Allah'ın dışında veya Allah'ın yanında başka bir Dine İman ederse de, Kâfir sayılır. Mesela 
Putperestler ve Şeytana tapanlar gibi. Müslüman ve Müminin arasındaki farkı bilmeyen, 
Müslümanın hatasını sebep alarak, Allaha inananları kötülüyor. Böylece Batılı, Hak ile eşit 
kılmaya uğraşıyor, hatta Batılı Hakkın üzerine çıkarmayı çalışıyor. Cahil kendini hep üstün 
zannediyor. İftira ve Gıybette bu temelden kaynaklanıyor. Küçük şirk ve küçük nifak İlmini 
bilmeyen Müslümanlarda, Şeytanın tuzağına düşebiliyor. Böylece dinden çıkarmayan 
ammelere, dinden çıkarırmış gibi hüküm veriyor ve Din kardeşini kâfir olarak görüyor 
veya suçluyor. 

ç
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İnsan

Gördüğü
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Gördüğü
Hak
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Verdiği
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Kâfir
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Ÿ "Allahtan başka ilah yok" Kur'an 37: 35
Ÿ "Muhammed sav. Allah'ın Resulü" Kur'an 48: 29
Ÿ İsa a.s. Meryemin oğlu ve Allah'ın Resulü  Kur'an 4: 171
Ÿ Allah'ın Kulu Mehdi
Ÿ Biat sadece Allaha
Ÿ 100 Rütbesinde olan Mehdi as. mın Armas
Ÿ 15000 Senelik Ümmetin mühürü
Ÿ Allah'ın Kitabına, bu Mühürü vurmak yasaktır
Ÿ

" "

ı

Bu Mühür, Düşmandan gelen ganimete vurululur
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Bu Mübarek Sancağı kaldıran, Allah'ın İsmini kaldırmış olur. Bu Sancağı ilk kaldıranlar, en 
büyük Sevaba nail alacaktır. Bu Mübarek Sancak, Mehdi as. ma 1438 senesinde, Ramazan 
ayında Mekkede zuhur etmiştir. Bu Sancak, latin yazısı olmadan da, sancak olarak kullana 
bilinir. Siyah üzerine beyaz yazıyla veya beyazın üzerine siyah yazıyla, ikisi de güzel. Siyah 
üzerine altın yazılı özel. Sanca ın zirvesinde Allah yazıyor. Altında Müminler toplanıyor. 
Bununla cihada gidiliyor. Müminler bu Sancağı seviyor. Düşman bu Sancaktan korkuyor. 

ğ
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ARMY OF MAHDI ARMY OF MAHDI
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Allah’ın Adıyla başlamayan, kimin adına başlıyor? Ezanı duyup da Namaz kılmayan, kime 
kul oluyor? Allaha Hamd ve Resulüne Selam vermeyen, hangi İnsanlara hitap ediyor? 
İnsanı yaratan Allah.  Allaha karşı 
Hakkını yerine getirmeyen, istediği kadar İnsanların Hakkını savunsun, o kişi kendini 
kandırır. Kendinle bilirlikte, Cahilleri de kandırır. Şeytanın tuzakları çirkin. Bir İnsan, çok 
İnsanlara önder olabiliyor. O önder bözuk olursa veya bozulursa, önderlik yaptığı bütün 
İnsanları da bozuyor, felakete götürüyor. Rabbim, önderlik vazifesiyle görevlendirdiği 
kullarını bu felaketten korusun, Âmin.

Allah için Namaz kılmayanın yönetimde yeri yok.

47

Anlaşma ve birleşme ile ilgili temel haklar
1.     Toplumların küresel anlaşma hakkı
2.     Müslümanların birleşme hakkı
3.     Müslüman birliğin bir baş Emir hakkı
4.     Müslüman birliğin, Emirin liderliği altında bir şura kurumu hakkı
5.     Müslüman birliğin bir orduya hakkı

Bilgilendirme ve davet ile ilgili temel haklar
6.     İnsanların İnanç ve din özgürlüğü hakkı
7.     Müslümanların, Allah’ın dinini insanlara açıklam ve
        davet etme hakkı
8.     Müslümanların, ehlikitabı Allaha ibadete çağırma hakkı
9.     İsa (a.s.)’mın hakları
10.   Diğer Peygamberlerin, Resullerin ve alimlerin hakları

Hak ve hukuk ile ilgili temel haklar
11.    Allah’ın tek olarak hakimiyet hakkı
12.   İnsanların bir tek Allaha ibadet etmeleri hakkı
13.   Muhammed (s.a.v.)’min hakları
14.   Kuran'ın hakları
15.   Müslümanların, kendi inancını koruma ve dinini savunma hakkı
16.   Müslümanların, kendi canını, mülkünü ve ulusal sınırlarını    
        koruma ve savunma hakkı
17.   Müslümanların, bütün zulmü ortadan kaldırma ve mazlumların
        haklarını koruma hakkı
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Allah, İnsanlara Hak tanıyor. İnsan Haklarını bilmesi gerekiyor. Bilenle bilmeyen bir 
olmuyor. Haklarını bilmeyenleri Düşman harcıyor. Zalim, ilk baş bir Hak çalıyor ve 
bekliyor, acaba itiraz eden var mı? İtiraz eden yoksa, bir Hak dağa çalıyor ve bekliyor, acaba 
itiraz eden var mı? Böylece teker teker İnsanların tüm Haklarını çalıyor, İnsanları sonunda 
kendine köle ediyor. Mümin öyle değil. Mümin, İnsanların Haklarını çalmaz. Mümin, 
Allahtan başkasına köle olmaz. Mümin, Allahtan başkasına ibadet etmez. Bütün Güç ve 
Kuvvet Allahtan.  Allah i in Namaz k lmayan n yönetimde yeri yok.ç ı ı
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İslam toplumun kişisel temel hakları
18.   Bedenin ve zihninin korunması hakkı
19.   Onur ve şerefin korunması hakkı
20.   Mülkiyetin korunması hakkı
21.   Neslin korunması hakkı
22.   Soyun koruması hakkı
23.   Ebeveynlerin hakları
24.   Erkeğin hanımı üzerindeki hakları
25.   Hanımın kocası üzerindeki hakları
26.   Çocukların hakları
27.   Akrabaların hakları

İslam toplumun halka açık temel hakları
28.   Barış ve güvenlik hakkı
29.   Eşitlik hakkı
30.   Herkes için temel yaşam ihtiyaçlarının sağlanması hakkı
31.   Herkes için temel eğitim hakkı
32.   Herkes için sağlık hizmet hakkı
33.   Hükümdarın halka karşı hakları
34.   Halkın hükümete karşı hakları
35.   Komşuların hakları
36.   Arkadaşların hakları
37.   Muhtaç ve sığınmacıların hakları
38.   İşçinin hakları
39.   İşverenin hakları
40.   Tabiatın hakları
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*Dünyanın sınırları, boyutunda sonsuza kadar büküktür. İnsan, bu sınırlara doğru 
dittikçe, kendi boyutunda küçülür ama sınıra asla ulaşamaz. Ay düz olmasına rağmen, onu 
küre olarak görmemizin sebebi de budur. **Ayın Hak ile Batıl, yani gündüz ile gece 
arasındaki değişimi 12/1 ve yeryüzünde temelen 360/12. ***Yeryüzünde bir yıldan sonra 
geleceğe 10 gün fark oluşur veya her gün 10 derece. Bu fark, yaratılışın orta zamanında, 
boyutlar yön deştirmeden evvel, yılda 10 gün azalıyordu, sonradan 10 gün çoğalır oldu.  
**Günes ve Ay, Zaman hesaplamasının temelidir. Ay, Zaman ve Mekanin boyutlarında, 
temel döngüyü oluşturuyor. ****Kâbenin kıblesinde gerçekleşen ay ve güneş tutulması, 
Âdemoğlunun tarih hesaplamasının temelidir. Bütün boyutların birleşmesini ve devrim 
değişimini belirler. Âdemoğlunun takvimi, hatasız bir döngü halinde. Bu 999 adlı Kıtabın 
içindeki gerçekler ve rakkamlar, maddenin temel hükümleri de oluyor. İnsan bu 
hükümlerle, maddeye hükmedebiliyor. Bu Kitabın dağitilmasi, basılması ve tercüme 
edilmesi serbesttir, makbule geçer. 
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Allah’ın sayısı: 1

Yaratılışın boyutları: 2x2x9

İnsan n boyutu: 5

Âdem as. mın boyu: 3 m

İsa as. mın boyu: 1,5 m

Yeryüzünün genişliği: 10000 km*

Yeryüzünün derinliği:    5000 km*

Gökyüzünün mesafesi: 5000 km*

Yeryüzünün gelecek Zaman : Güneş

Yeryüzünün an Zaman :         Şimdiki 

Yeryüzünün geçmiş Zaman :  Ay

Ay n ile gece arasındaki faktörü yılda: 12/1**

Yeryüzünün ile gece arasındaki temel faktörü yılda: 360/12

Zamanın akış faktörü: 10***

K benin k blesinde Ay ve Güneş tutulmaları:

3 yılda 1 kez, ondan sonra Zaman n iki yönüne

15 yılda 1 kez

150 yılda 1 kez

1500 yılda 1 kez

15000 yılda 1 kez

Âdemoğlunun yeryüzündeki yaşı: 33333 sene

Yeryüzünün orta zamana kadar yaşı: 55.555.000.000 sene

Tüm maddenin yaşı: 111.110.000.000 sene

ı

ı

ı Yeryüzü

ı

ı gündüz 

gündüz 

â ı ****

ı
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Ek not
İnsan nereye giderse gitsin, daima bütün boyutların merkezinde kalıyor. İnsanın gözü, 
kalbinin baktığı gibi 1 boyuttan baka bilse, yaratılışın merkezinde, Allah ile hep beraber 
olduğunu görür. O boyutta kul bir yere gitmez, kul gitmek istedi mi her şey ona gelir, o ise 
hep Allaha secdede kalır, Allah’ın Kıblesinde.

Sonsöz
Allah'ın dilediği kullarından başka, bana inanan, bana Biat eden ve benimle birlikte 
Allah'ın Dinini yüceltecek olan yok. Bana Biat eden, Allaha Biat etmiş olur. Benim Ortağım, 
ortağı olmayan Rabbim, Allah!

 Ali Muhammed Abdullah
Ramazan 1442

TC 59239395296
DE Y0C4GCFT8

Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur 
Kur'an 1.2

www.army-of-mahdi.com
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