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İncil’deki Muhammed
Messenger Muhammed In The Bible
Evrimini Tamamlamamış Şirk İçinde Debelenenler

Çok iyi biliyorum rahatsız olacaklar, ancak yine de yazıyorum, yazmak zorundayım;
Asırlardır Müslümanları uyutan ve ithal edilmiş, Yüce ALLAH’IN QUR’AN’I ile herhangi bir ilgisi-alakası olmayan,
insan icadı uydurma masallarla adına da ‘din’ dedikleri zehirle beyinleri uyuşturan, epifiz bezini körelten LOBİLER,
yabancıların hizmetkârlığını yapan içerideki yerli LOBİLER de bu kitaplardan rahatsız olacaklar, hoşlanmayacaklar…
Umarım onlarda doğru olanı idrak edip gerçeğe yönelikler…
Amacımız; hizmet edebildiğimiz kadar insanlığa faydalı olmak, asırlardır uyuyan ve uyutulan Türkleri, Müslümanları,
Musevileri, Hristiyanları ve ateistleri uyanabilirlerse uyandırmaktır.
Buharalı bir Türk
İndependent inventor scientist & investigative writer
Notary in Turkey and in USA / noter tasdiklidir.
Yayınlanan bu kitapların tüm hakları yazara aittir.
http://www.zaferhenden.com/genetigidegistirilmisdin/
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Bu kitapların yazarı hiç bir ücret almadan bilimsel tüm yapıtlarını " EVRENDE ZAMAN VE
HAYAT" adlı seri kitaplarında yayınlamaktadır;
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Titreyen ve Işıldayan ATOMLAR,
QUR’AN + Tevrat ve Matematik,
QUR’AN + Tevrat ve Boşluk Şakulü,
Ta-Ha ve TUVA.
Dünya Atlantis’in Akıbetine Gidiyor,
Akıl ve Nefs,
Şirke boyanmış dinciler,
Black and White Holes, Kara ve beyaz delikler,
Fiziğin Felsefi Enginliği,
FİZİK-HİKMET KUTSALDIR,
Evrenin boşluk şakulü,
KADER nedir, AKIL nedir,
YARATILIŞIN PROGRAMLARI,
Müslümanlar gibi Müslüman olmak mı? Sakin Haaa!
ÂDEM ve TORUNLARI
TARIK suresi ve gecenin bel kemiği,
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Hangi Muhammed?
ALLAHA ortak veya ALLAHA sekreter veya danışman yapılmış Emevi Abbasî modeli işportaya
düşürülmüş, ilahlaştırılmış, karanlık amaçlı çıkarlara malzeme yapılmış Muhammed mi!…
Yoksa Yüce ALLAH’IN kulu ve resulü, QUR’AN’NIN âlemlere rahmet olarak şahsında
gönderildiği en güzel ahlak örgeni Hazreti Muhammed mi? (*)
İnsanları ALLAHA, bilime, dine, yeniliklere, evladı babaya, insanı insana düşman eden siparişle
sahnelenmiş bir Muhammed mi?
Yoksa İnsanları Yüce ALLAH’IN QUR’AN’I ile aydınlığa çıkarmaya memur edilmiş, acımasız
kapitalizmi eritmiş, saygının, sevginin, merhametin mimarı ve bütün insanlığı kucaklayan,
tarihin en büyük barışçı lideri Hazreti Muhammed mi?...
Neden böyle bir ifadeyle başladım bu kısacık mütevazı kitabıma?
Tarihler boyunca QUR’AN’A, bu muhteşem dine en büyük darbeyi önce Müslümanlar vurmuş,
vurmakta ve buna devam etmekteler.
Hz. Muhammed’e asla ve kat’a layık olunamamıştır. Hz. Muhammed’e layık olmak O’na 100
salavat getirmekle, Onu taklit etmekle olamaz, sadece O’nun O yüksek ahlak ve erdemini
öğrenip, kaliteli yüksek AHLAKLA yaşanarak olunur.
Çok korkarım, gerçekten çok korkarım ki; Bilimi batıya kaptırdıkları gibi QUR’AN’IDA kaptıracak
ve dışarıdan satın alacaklardır diye... 1400 senedir Müslümanlar QUR’AN’A layık olamadılar…
Hiç bir şekilde, hiç bir konuda layık olamadılar. Neden Yüce ALLAH’IN 99ncu sıfatı ‘Es-Sabır’
olarak esmanın sonuna yerleştirilmiş? Hiç araştıran olmadı mı?…
Evrensel hazine olan QUR’AN’A, âlemlere rahmet ve ahlak örneği olarak gönderilmiş Hz.
Muhammed’e, bu harika öğretim ve eğitime layık olunamamış… Hatta ihanetlerle, iftira içinde
iftiharlarla da 1400 sene heba edilmiş…

(*) Bu nokta çok çok önemlidir ve Müslümanlar bu hatayı kabuklar bağlamış olarak devamlı yaparlar. Yüce
ALLAH Hz. Muhammedi âlemlere Rahmet olarak değil, QUR’AN’I Hz. Muhammedin şahsında insanlığa Rahmet
olarak gönderdiği için Hz. Muhammed çok değerlidir… Rahmetin, yani QUR’AN’IN insanlığa tebliğinde vasıta
edildiği için çok değerlidir. Çünkü ‘RAHMET’ sadece Yüce ALLAHA aittir. Hz. Muhammed ölümlü insandır ve
âlemlere RAHMET değildir. Ancak Müslümanlar bunun da anlamını bilmeden çok büyük hata yaparak hatayı
devam ettirirler. Bu her tarafıyla yanlış olan hata haşa ve haşa Hz. Muhammed’i RAB makamında görmektir ki bu
alenen şirktir. Âlemlere RAHMET olarak QUR’AN Hz. Muhammed vasıtasıyla tebliğ edilmiştir.
QUR’AN meallerinin en az %99u bu hatayı durmaksızın devam ettirler.
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QUR’AN gibi evrensel bir hazineyi, yok abdest böyle alınır, yok salavat, yok sünnet namazı, daha
binlerce hurafenin Vahiy edildiğini zan edip çığırarak Yüce ALLAHA iftira edilmiş ve tam 1400
sene harcanmış!... Böylece üç boyutlu dünya hayatında dördüncü sınıfa düşürülmüş, böylece
batılıların sokaklarını temizleme mertebesine de ulaşılmıştır...
Asra yemin olsun. Muhakkak ki bütün insanlar gerçekten hüsrandadır, zarardadır. Ancak iman
ederek faydalı işler, çalışmalar yapanlar ve adaleti ve sabrı tavsiye edenler hariç. Asr suresi-1-3.
Qur’an’ın temel amacını özetleyen bu en kısa Qur’an suresinde açıkça Müslüman, Hristiyan,
Musevi veya ateist veya Budist ayırt etmeden ‘bütün insanlar, bütün insanlık’ denildi… Bu en
kısa, en önemli sureyi okuyabildikleri kadar okusunlar, bakalım ne anlayacaklar…
QUR’AN, İncil ve Tevrat’ın fen bilimleri alanındaki verilerini 21nci asırdaki çalışmalara kıyasla çok
daha ileri konumlarda anladığımı söyleyebilirim. Ancak QUR’AN’IN bana öğrettiği tarz ve
metotla İncil ve Tevrat’ı da bilmeliydim; Musevi’nin, Hristiyan veya karanlık cüppeli Müslüman
geçinenlerin uydurma masallarıyla, rivayetmatik ısmarlama hadislerle değil…
Bu kısa ve mütevazı kitabımızın amacı uyanabilirlerse; Saf, samimi Müslümanların, Musevi ve
Hristiyanların nasıl uyutulduklarını, nasıl aldatıldıklarını, birbirlerine nasıl düşman edildiklerini
İncil’deki Muhammed gerçeği ile insanlığa sunmaktır.
Bu kısacık kitap 2015 senedir uyuyan Müslümanları, Musevileri ve Hristiyanları uyandıramazsa,
gerçek, samimi kardeşler yapamazsa beklesinler göğün aşikâre getireceği O elim günü… Artık
göğün, apaçık duman getireceği günü gözle. İnsanları sarmıştır. İşte bu, elîm bir azaptır.
Duhân 10-11.
Kanaatimce en büyük kayıp ve sorumluluk maalesef Müslümanlarındır. Hem QUR’AN’I okumaz
karanlık cüppelilerden veya başkalarından dinler, hem de okumadığı mahiyetini hiç bilmediği
İncil ve Tevrat’a bozuldu der ALLAHA iftira eder. Oysa QUR’AN aksini söyler; De ki: "Eğer siz,
sadıklardan (doğru söyleyen bilgili) kimselerseniz Allah’ın katından, o ikisinden daha çok
hidayete erdiren bir kitap getirin de, ona tâbî olayım." Kasas 49.
2015 senesinde dünyada dinler arası acımasız savaşlar varsa “bunun birinci derecede sorumlusu
kimlerdir?” diye soralım. Kısa bir örnek;
Cihat ne demektir? Sahibi herhangi nedenlerle ölmüş veya hastalanmış bir atın veya devenin
sırtındaki yükle evine veya hedefine kadar aç ta kalsa, susuzda kalsa umursamadan ulaşması için
ortaya koyduğu çabaya, yani caht etmeye CİHAT denilir… Nefsiyle savaşıp, azimle ortaya
koyduğu fiile CAHT denir ve bu fiilin tanımına da CİHAT denilir… İnsan öldürmeye cihat
denmez… Bilgelikle yapılan en büyük cihat da insanın nefsiyle, cehaletle, bilgisizlikle, tembellikle
olan savaşıdır, insanlarla değil…
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Gerçi günümüzde cihadı batılılar, batılı kulüpler teknolojik üstünlükleriyle başka renge
boyayarak sahneye koymaktadırlar.
Bu davranışın birinci derecede kanıtı SALAT’TIR. İsteyerek, sevinçle başkalarını desteklemek,
paylaşmaktır. İbadetlerin en makbul olanı, dinin yegâne direği SALATTIR, çünkü toplumsaldır.
SALAT, bildiğimiz namaz değildir; maddi ve manevi servetinizle ihtiyaçlılara bilinçli olarak
dağıtmak, paylaşmak, başkalarını desteklemek, bilginizle desteklemek demektir. (*)
[Ve sana (onların) ellerindeki kitapları tasdik edici (doğrulayıcı) ve onu koruyucu olarak bu
Kitab'ı hakk ile indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana Hakk'tan
gelenden ayrılıp da onların hevâlarına (insan icadı safsatalara) uyma. Sizden hepiniz için bir
şeriat ve AÇIK BİR YOL (**) BELİRLEMİŞTİK. Ve Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet
yapardı. Ancak bu sizi, verdikleri ile imtihan (denemek) içindir. O HALDE HAYIRLI (faydalı işler
yapmak için) YARIŞIN! Sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman hakkında ayrılığa
düştüğünüz şeyleri, size haber verecek. Maide 48]
Bu ayetleri haşa! Birileri yazmadı; Yüce ALLAH’IN QUR’AN’I yazmaktadır…

(*) 3 numaralı, genetiği bozulmuş din, Allah yerleri ve gökleri neden 6 günde yarattı adlı kitabımızda daha geniş açıklamaktayız.
http://www.zaferhenden.com/genetigidegistirilmisdin/
(**) Ayette geçen ‘minhâcen’ AÇIK BİR TEK YOL demektir, yani ‘BİR TEK YOL’ demektir… Karanlık cüppeliler de bu sözcüğü tarikatçılık olarak
algıladılar. Böylece yüzlerce TARİKATCILIK YOLU icat ettiler… OYSA BİR TEK YOL YÜCE ALLAHA GÖTÜREBİLİR… diğerleri de!!!....
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Kısa bir not
Özellikle genç bilimciler için de faydalı olacağını umuyorum.
Elimde olmayan nedenlerle QUR’AN’I okumaya başladığım an, işte O an sanki her şeyi üç
boyutlu görürcesine, anlatılan her detayı, her bir kelimeyi duyarcasına yaşamaktayım… Bu
benim elimde değil, kontrol da edemiyorum. Ancak bana muhteşemlerinde üzerinde muhteşem
hazlar veriyor, huşu duyuyorum…
Bunu özelikle gençlerle, insanlarla paylaşmak için kısaca değindim… İnanıyorum ki her insan bu
muhteşem zevke, anlayışa ulaşabilir… Bu öğretilemez, anlatılamaz da, sadece yaşanabilir…
Benim bu kısacık paragrafta anlatma nedenim; özelikle gençlerin kalplerinde, beyinlerinde O
Emevi-Abbasîlerin, uydurma masalların küllendirdiği ateşi alevlendirmektir.
Bu, yüce ALLAH’IN bana vermiş olduğu paha biçilemez hazinelerdi. Layık olabilmek için de 60
senedir durmadan okudum, çalıştım, öğrendim, öğrettim ve ismimi her zaman saklı tuttum…
Bunun nedenini bende bilmiyorum. Belki gizli mütevazilik, belki de bu hazineler benden uçar
gider korkusudur… Gerçekten bunun nedenlerini de bilemiyorum, araştırmadım da…
Kimsenin ilkokulu bitirmeden liseye gidemeyeceğini herkes bilir… Tevrat ve İncil okunup
anlaşılmadan QUR’AN’IN enginliklerindeki bilimsellikleri anlayamayacağımı da açıkça
görmüştüm… Çünkü aynı lisan kökü ve kültürlerden gelmekteydiler…
Korkmasınlar, kimse Tevrat’ı okumakla Yahudi, incili okumakla da Hristiyan olamaz. Nasıl ki
QUR’AN okunarak Müslüman olunamadığı gibi.
İnsanlar, inandık (imam ettik) demeleriyle kendi hallerine bırakılacaklarını ve hiçbir imtihana
çekilmeyeceklerini mi sandılar! Anktebut 2.
İncil’deki Hz. Muhammedin gerçek kimliğini 1991 de İncil ve Tevrat çalışmalarım sırasında
öğrendim… Açıkça, apaçık şekilde yazıyordu…
Kanım dondu, günlerce yiyemedim, uyuyamadım, hatta konuşamadım bile… Bir hata mı
yapıyorum kaygısı yedi bitirdi beni… Aldı O beni benden!... Hem çok sevinçliydim, hem de çok
büyük ıstırapları birlikte yaşamaktaydım… Acaba yanlış mı anladım, nasıl olurda bu kadar açık
bilgi, kanıt 1991 senedir anlaşılamamış diye… Sanki cennette acı çekiyordum…
Çok güvendiğim, akademik eğitimi olan bir dostumu çağırdım. İncil’deki O ayetleri gösterdim ve
30dan fazla kere tekrar-tekrar okuttum ‘ne anladın?’ diye sordum… Cevabı ‘Hiçbir şey!’ oldu…
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Çok daha enginliklere götürerek tekrar defalarca okuttum ve tarihleriyle anlattım… Yine
sordum; sonuç kocaman bir sıfırdı!… Anlamıştım bu muhteşem bilginin neden 1991 senedir
saklı kaldığını…
Kısaca üç boyutlu algılayıp anladığımı dostuma açıklamaya karar verdim ve gözlerinin içine
bakarak; ‘Peki, bu böyle ve böyle ve bu şekilde değil midir, Bu Muhammed değil midir”
dediğimde!...
O anda yüz rengini, bakışlarının değiştiğini, korkudan mıdır bilemem titremeye başladığını
gördüğümde, kendi kararımı kesinlikle onaylamıştım… Çünkü doğru verilere ulaştığımı
onaylamıştım.
İncil’de 1991 senedir farkına bile varılamamış, ulaştığımız bu cümle de Hz. İsa’nın yüksek sesle
haykırarak ilan ettiği; Yüce ALLAH’IN kulu ve resulü Muhammed idi…
Aradan birkaç gün geçti… dostum hala aynı durumda ve bana korkuyla, titreyerek “rica ederim
sakın ola ki bunu açıklamayasın, şayet bu bilgiyi açıklarsan ve tüm dünya senin tabirinle insan
insanı olmazsa, Müslüman gibi Müslüman olmazsa, Hz. Muhammedi Resul olarak tasdik
etmezse ALLAHIN GAZABI YAĞAR….”… dedi….
Dostumun şahsına mahsus bu düşüncesini de dikkate alarak yoluma devam ettim… Aradan
seneler geçti ve hala yüreğim O günkü sevinç ve ıstırapla yanar tutuşur… Durduramadığım
ihtirasım da cabası…
Bu kısa ve mütevazı kitabımızda, iki ayrı İncil’de bulduğumuz bu muhteşem bilgiye siz
okuyucularımla birlikte sindirerek ulaşacağız.
Bu kitabımda kısaca şahsi hallerimi anlatmamın bir tek nedeni vardır, beni bağışlayınız lütfen.
Özellikle gençleri eğitebildiğim kadar eğitmektir. Bu tarz ve metotla QUR’AN’I, İncil ve Tevrat’ı
okusunlar… Sadece ve sadece Yüce ALLAH’IN kelimeleri olduğu için, anlamak için, anladığını
yaşamak ve yaşatmak için okusunlar…
Sevaba girmek için değil… Çünkü kimse anlamını bilmeden, anlamak için okumadan, QUR’AN’IN
kurallarıyla yaşamadan sadece QUR’AN okuyarak sevaba giremez, kaliteli Müslüman da
olamaz… Bu nedenle Yüce ALLAH “ Ey iman edenler iman ediniz “ der…

Devam edelim lütfen;
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Yüce ALLAH yarattığı evrenlerde, yeryüzünde (işte bu Ta-Ha’dır.) halife olarak insan cinsini icat
etmeyi murat etti ve Ta-Ha (*) suresini okudu.
Ve Rabbin meleklere: “Muhakkak ki Ben yeryüzünde bir halife icat (**) edeceğim (yapacağım).”
demişti. (Melekler de): “ORADA FESAT ÇIKARACAK VE KAN DÖKECEK BİRİSİNİ Mİ
YARATACAKSIN? Biz Seni, Hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz.” dediler. (Rabbin de):
“Muhakkak ki ben, sizin bilmediklerinizi BİLİRİM.” dedi. Bakara 30.
Meleklerin Yüce ALLAH’IN yaratma arşivlerinde sonsuz sayıda, formda ve biçimde yarattığı ve
yaratacağı mahlûklar hakkında ciddi bilgileri olduğunu görüyoruz. İnsan cinsi hakkında da
kesinlikle bilgileri olan melekler bunun iyi bir fikir olmadığını itirazlı soru ile dile getiriyorlar.
Dikkat edilirse açıkça görülecektir; cevaplarındaki itiraz, sorunun içine gizlenmiş şekildedir.
Oysa, Yüce ALLAH meleklerin (***) tavsiyelerini, fikirlerini, iyi mi olur, kötümü olur şeklinde hiç
bir sorulu talepte bulunmadı. Sadece muradını, yani kararını söyledi. Ancak melekler korkusuzca
programlarının gereği olan itirazlı soruyu anında cevap olarak bildirdiler.
Bu muhteşem eğitici diyalog biz insanların ayrıntıları öğrenebilmeleri için de QUR’AN’IN
evrensel öğretilerinin başında gelir. Bu diyalog O kadar önemlidir ki, hakkında ciltler yazabiliriz…
Bu diyaloga benzer bir diğer muhteşemliğe Bakara 260 da ulaşmaktayız.
(İbrahim): “Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini (diriltiyorsun, hayy yapıyorsun, ölülere tekrar nasıl
hayat veriyorsun) bana göster.” demişti. (Allah) “İnanmıyor musun?” dedi. (İbrahim de): “Evet
(inanıyorum). Fakat kalbimin tatmin olması için.” dedi. “Öyleyse kuşlardan dört tane tut, sonra
onları kendine alıştır (parçalayıp, parçalarını hamur gibi karıştır) her dağın üzerine onlardan bir
parça koy, sonra da onları çağır. Sana koşarak gelirler. Ve Allah’ın, Azîz, Hakîm olduğunu bil!”
Bakara 260.
QUR’AN bu muhteşem ayetlerle insanlara sormayı, sorgulamayı, doğru olanı bulmayı, en
azından doğruya yönelmeyi öğretir, teşvik eder. Bunun en akıllıca yolu da akıllı soru sormak,
sorgulamaktır. İnsan onur ve vakarına yakışmayan aptalca sorularla değil… (****)
(*) Bu ayet değil kesinlikle gerçek hadistir. Yüce ALLAH insani yaratmadan Ta-Ha suresini, yarattıktan sonrada Yasin suresini okudu der Hz.
Muhammed. Bu, Ta-Ha konusunda ayrıca yazmaktayım…
(**) Bilime, felsefeye, icat etmeye, yeniliklere düşman olmuş Müslümanlar ‘CAILUN’ sözcüğüne ‘yaratmak’ anlamı yüklemişlerdir. Cailun icat
etmek demektir. İcat edilmemiş şey yaratılır mı?
(***) İbranicede M-L-K kökünden gelen melek sözcüğü; haber getiren, haber götüren demektir, yani ulak, postacı. 1 numaralı kitabımızda daha
geniş açıklamıştık. İbranicesi Mal'akh olarak telaffuz edilir.
(****) Aptalca sorular da asırlardır karanlık cüppelilerin yeşermesini sağlamıştır. Bu nedenle her insanın önce kendisinin okuması
gerekmektedir. Babasından, dedesinde dinlemekle de değil, QUR’AN’I bizzat kendisi okumalıdır.
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Bu ayet de bunu açıkça belgelemektedir. Çünkü QUR’AN; ALLAHA körü körüne inanmayı değil,
korku veya ilkel, yakışıksız taleplerle değil, insan insanı olabilmek için, O Yüce Yaratanın
kendisine kendisinden de yakın olduğunu bilerek, idrak ederek bilmesini öğretir.
ALLAHI bilmek başka, ALLAHI idrak edip bilerek bilmek çok, çok başka değerler taşımaktadır.
Küçük bir kanıt;
Firavun ALLAH’I biliyordu, ancak gerçeği idrak etmeden bilerek bilmiyordu…
Hz. İbrahim ateşe atılırken hiç tereddüt bile etmedi, çünkü idrak edip bilerek biliyordu.
Yüce ALLAH’IN yaratma arşivlerinde hemen her şey hakkında bilgileri olan meleklerin insan cinsi
hakkındaki en bariz en belirgin özelliğini ‘fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini’ demekle
ortaya koymaktadırlar.
İnsan cinsinin maddi insan olmadan önceki birinci derecede ve en önemli özelliği bunlardır. Bu
vasıflar insan cinsinin arşivlerdeki programında var ki melekler bunu, insan henüz yaratılmadan
önce de biliyorlar. Bu özellikler insandan silindiği zaman O artık insan değildir, başka bir isimle
anılabilir.
Bu ayette; Meleklerin insan cinsinde negatiflikten başka hiç bir özellik tanımadıklarını da açıkça
görmekteyiz. Hiç iyi bir özelliğinden söz etmediler. Bu itirazlı sorudan meleklerin bilgilerinin
sınırlı olduğunu da anlayabiliriz.
Bu arada; haddim olmayarak bunu ‘evrimini tamamlayamamış’ olarak nitelendirdim. Bundan
kastım fiziki evrim değildir, gelişimin derinliklerinde yatan ve bilgeliğe doğru uyandırılmayı
bekleyen, insan insanı olmaya yükselmenin, tırmanışın tanımını yapmaya çalışıyorum.
Bu özelliklerin kendisinde olduğunu idrak ederek, bilgelikle bilerek bu virüsleri durmaksızın
pasifize eden, kontrol eden, öfkesine gem vuran, bu iki zararlının kendisine her koşulda zarar
getireceğini bilen ve korunan kişinin unvanına da İNSAN İNSANI demekteyim. Bu benim şahsi
görüşümdür, kabul etmeyebilirler.
Bunu da haddim olmayarak ‘evrimini mümkün olduğunca yükseltmiş’ şeklinde
tanımlamaktayım. QUR’AN terminolojisi bunu “takva sahibi” (*) sözcüğü ile tanımlar.
İnsanın bu kontrol yeteneğine bilgelikle ulaşabilmesinin başlama noktası da: QUR’AN’I, İncil ve
Tevrat’ı bizzat kendisinin okumasıdır, başkalarından dinlemesi değil. (**)
(*) Bir canlının kendisine içeriden veya dışarıdan zarar verebilecek herşeye karşı kendini savunma bilgiler bütünlüğüne TAKVA denilir.
(**) TVler, internetler profesör etiketli meşhur olmak veya para kazanmak amacıyla lakırdı yapanlarla dolup taşmaktadır… Kimse “sadece OKU,
anlamak için, anladığını yaşamak ve yaşatmak için OKU” demiyor, çığıra çığıra ‘sen sadece beni dinle’ diyorlar!!!....
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Meleklerin bu sorgulama şeklindeki itirazları, onların bilgilerinin, programlarının sınırlı
olduklarının en açık göstergesidir.
(Allah); Ve Âdem’e (evrendeki tüm şeylerin, maddenin, eşyanın) isimlerinin hepsini öğretti
(evreni her şeyiyle programladı). Sonra onları meleklere arz ederek dedi ki: “Haydi
sadıklardansanız (bilenlerseniz, bilginiz varsa) bunları (evrendeki her şeyi, eşyaları) isimleri ile
bana haber verin (söyleyin).” Bakara 31.
Kısa bir analiz yapacağız;
(Allah) Ve Âdem’e (evrendeki tüm şeylerin, maddenin, eşyanın) isimlerinin hepsini öğretti
(programladı).
Ayetin bu ilk cümlesi kanıtlar ki; melekler gerçekten Yüce ALLAHIN arşivlerini, yaptıklarını, icat
ettiklerini, yarattıklarını bilmekteler. Ancak Yüce ALLAH’IN ne yapacağını bilmiyorlar. Bu
nedenle vücut bulmamış maddi olmayan ham insan cinsinin ‘fesat çıkaracak ve kan dökecek
birisi’ olarak tanımlamayla doğruyu dile getiriyorlardı… Çünkü Yüce ALLAH’IN ne yapacağını
bilmiyorlar ki…
31 ayetten açıkça anlayabiliriz; Melekler bu karşılıklı diyalogla ciddi bir imtihandan da geçiyor.
(Melekler): “Seni tenzih ederiz.” dediler. “Senin bize öğrettiğinden (programladığından) başka
(hiç) bir ilmimiz (bilgimiz) yoktur. Muhakkak ki Sen, Alîm’sin (en iyi bilensin), Hakîm’sin (hikmet,
en yüksek fen bilimleri sahibisin).” Bakara 32.
32 ayetten açıkça anlıyoruz; şehvetsiz AKIL yüklü Meleklerin sınırlı programları olduğu ortadadır.
(Allah): “Ey Âdem! Bunları (evrendeki istisnasız sana öğrettiğimim, programladığım bütün
şeyleri) onlara (Meleklere) isimleriyle haber ver (bildir, söyle, anlat).” dedi. Âdem onları
isimleriyle onlara bildirdiği zaman (Allah, meleklere): “Ben size demedim mi, muhakkak ki Ben,
göklerin ve yerin (tarafınızdan) bilinmeyenlerini bilirim. Ve sizin açıkladığınız ve (içinizde)
gizlemiş olduğunuz şeyleri de bilirim ?” dedi. Bakara 33.
Bu ayette geçen Âdem, henüz insan olmuş maddi olarak vücut bulmuş maddi Âdem değildir.
Dizayn, tasarım, konsept aşamasında, Âdemin maddi ortama geçtikten sonra olması gereken
programın, Yaratanımız tarafından bizlere yarattığı kullarına QUR’AN’LA neyi nasıl yaptığını
anlatarak detaylarıyla öğretmesidir. Bu detaylı ayrıntılarda Yüce ALLAH, icat edip yarattığı insan
cinsi için en büyük nimetin BİLGİ olduğunu bilmemizi murat etmektedir…
Vücudumuzdaki her bir hücrenin de bilgi sahibi olması gerekir ki, neyin nerede hangi görevi
yapacağını bilmeleri gerekir, aksi halde sağlık olamazdı…
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Bu arada; bir başka çalışmam için bu ayetteki en önemli detay ‘Âdem onları (bunları) isimleriyle
onlara bildirdiği zaman’ ifadesidir. Birinci onlar (bunlar) ne demektir, ikinci ‘onların’ da melekler
olduğunu anlayabiliriz. Fakat meleklerin programları sınırlıdır.
Benim sorum/sorunum; melekler nasıl olurda Âdeme öğretilen evrendeki her şeyin isimleriyle
açıklanmış formunu anlayabilirler? Mademki bilgileri-programları sınırlı, Âdemin isimlerini
söylediği eşyayı nasıl anlayıp değerlendirebilirler? Detaylarını Ta-Ha ve Tuva kitabımızda
açıklayacağız.
Konuyu dağıtmadan devam edelim;
Bu tasarımdan, programdan sonra İnsan çın-çın ses (*) çıkaracak kadar pişirilerek kurutulmuş
çamurdan, ıslak kil, en ince çamurun özünden, evrendeki bütün elementlerin moleküler
boyutlardaki tozcukların bileşkelerinden, zerreleri bir araya getirilerek tesviye edile-edile
yaratılacaktır.
Evrendeki her elementten insanda vardır ve işlevlerine aksaksız devam ederler… Örnek; radyum
molekülü üç boyutlu cismimde olmasaydı, bana kodlanmış bilgi hazinesinde radyumla ilgili bilgi
olmasaydı, ben asla radyumu algılayamazdım, kavrayamazdım.
Ayetteki bu muhteşem diyalog bizlere gösteriyor ki; insan cinsi üç boyutlu maddi vücuda
dönüşmeden önce, yaratılmadan önce henüz icat olma, programlanma safhasındadır. Henüz
eşyanın isimleri yani genel anlamda Bilgi yüklenmemiş, bilgiler adım-adım, tesviye edile-edile
yüklenmekte olan tasarım aşamasındaki Âdemdir. Bunun en açık kanıtı yine Qur’an’dadır;
İnsanın üzerinden, henüz “anılmaya değer bir şey” değilken, (anılmaya değer veya, değer
verilecek bir varlık olana kadar) uzun bir zaman geçmedi mi? İnsan 1.
Kısa bir özet: Hz. Muhammed; Allah insanı yaratmadan önce Ta-Ha suresini okudu, yarattıktan
sonra da Yasin suresini okudu’ gerçek hadisin enginliklerinde anladım ki; AKIL yüklenmeden
önceki Âdem, AKIL yüklendikten sonraki ÂDEM(**)… şeklinde tanımladım.
Ayetin içeriğindeki enginlikler bize öğretiyor; Yüce ALLAH bir insan cinsi icat edecek. Sayısız
özellikler programlayacak ve yaratarak, tesviye ede-ede kâmil, laf anlayacak konuma, üç boyutlu
maddi ortama getirecek ve bu cinsin ne kadar yetenekli, yetkili olacağı, hangi konularda sınırlı
veya sınırsız veya sonsuz sayıdaki özelliklerinin programlanmasıdır kast edilen.
(*) [(Allah) dedi: “nedir seni men eden sana emrettiğim zaman secde etmekten?” İblis: “Ben ondan hayırlıyım, beni ateşten ve onu ISLAK
İNCE TOPRAKTAN (monatomik, elementer ince toprağın balçık olanından) yarattın” dedi. QUR’AN / A'RÂF 12] … Sadece bu ayet için ayrı
kitap yazmaktayım, yaratılışın detaylarını içermektedir.
(**) Âdem; yokluk, hiçlik demektir. Havva; hayatı olan, hayatı devam ettiren, hayat sahibi vb. anlamlarındadır. Qur’an’da kadın en yüce
makamdaki insan cinsidir. Erkek, ikinci sınıf insan cinsidir. Kadına hizmet için önceden icat edildi ve bilgilerle donatıldı ve yaratıldı.
Kadın ve erkek eşit değildir, KADIN birinci sınıf insan cinsidir. Bunun bir diğer kanıtı da Meryem Suresidir, ancak konumuzun dışındadır.
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Bakara 31 ve 32 ayetleri bu açıkladığımız teshir, tefekkür, felsefi enginliklerinde okusunlar.
Göreceğiz ki QUR’AN’I QUR’AN’IN istediği tarzda anlayacaklardır. Karanlık cüppelilerden
dinlenen pembe masallarla değil… Bunun için tam 60 sene harcadım ki, sadece kendiniz
okuyunuz diye…
Her insan dehadır, her insan ALLAH’IN’I idrak edip bilerek bilecek bilgilerle donatılmıştır…
Yegâne muhtaç olduğu OKUMASIDIR, içeriden ve dışarıdan bu ayetin “Ki O, öğretti kalemle.
Öğretti insana bilmediği şeyleri” İçeriğine tetikleme, işlerlik kazandırması, AKLINI kullanmasıdır.
Haddim olmayarak bu meziyete ‘Kulluk makamına, Kulluk seviyesine, erdeme yükselmeye
tırmanan insan insanı’ demekteyim. Bu tırmanış insanın son nefesine kadar durmaksızın devam
eden/edecek olan bir tırmanıştır.
İnsanoğlu bunun bilincine vardığı an, dünya cennet olacaktır.
İnsanoğlu bunun bilincine vardığı an, “ORADA FESAT ÇIKARACAK VE KAN DÖKECEK BİRİSİNİ Mİ
YARATACAKSIN?” diyen melekleri utandıracak, Yüce ALLAHA layık kulluk makamına çıkacaktır.
Yüce Yaratanımız ne demişti Meleklerine? “Muhakkak ki Ben, sizin bilmediklerinizi bilirim.” …
Bunun içindir ki; Yüce Yaratanım için insan insanı olmaya yönelmemiz gerekiyor.
Bu da çok, çok kolaydır, nefes almaktan da kolaydır. Yeter ki bunun enginliklerini akılla
kavrayabilelim.
Nasıl ki Yüce ALLAH’IN babasız yarattığı özel kulu Hz. İsa son nefesini vermeden, O en yüce
erdeminin zirvesine ulaşmadan hemen önce asli görevini yaparak;
‘ Hz. İsa’nın bu görevi, bu ifade; Yüce ALLAHIN kulu ve resulü Muhammedin haberidir’…
deyip, itiraf etmesi gibi…
Devam edelim;

13

İncil’deki Muhammed
Messenger Muhammed In The Bible
Evrimini Tamamlamamış Şirk İçinde Debelenenler
KALEM VE BİLGİ
Evrende var olan her detay, istisnasız her madde, her olay, her tür hareket, istisnasız her şey
insan cinsine, insanın genlerine, beynine eksiksiz olarak programlanmıştır.
Ki O, öğretti kalemle. Öğretti insana bilmediği şeyleri. Alak 4-5.
Alak 4-5. ALAK suresinde sözü edilen KALEM (*) nedir?
Elimizdeki kurşun veya mürekkep kalem falan-filan değildir. Bana göre Kalem; Bilgiyi kalıtımsal
hale getiren, işaretlere, figürlere dönüştüren araçtır, bilgiye vücut bulduran alettir. Parmağımı
da kalem gibi kullanabilirim, burnumun ucunu da…
QUR’AN’DA sözü edilen KALEM, insanın ve canlıların ve her şeyin programıdır, yaratılışta
genlere programın O canlıya ve maddeye yüklenmesidir, yani yazılmasıdır… Yazma fiili kalemle
yapıldığı için, M.S 6 Y. Yıl insanlarına hitaben bildiğimiz KALEM sözcüğü kullanılmıştır. Qur’an’da
sözü edilen kalemin bildiğimiz şeyle, kurşun kalemle ilgisi alakası yoktur.
ATOMA, kütleye, kütle çekim kuvveti programı yapılmamış, yazılmamış olsaydı, yer veya kütle
bir şeyi çekebilir mi? Elbette çekemezdi.
Dünyaya dönme momentumu bilgisi yüklenmeseydi, dünya şaşmaz bir istikrarda dönebilir
miydi? Elbette dönemezdi.
Göz neden 380nm ve 780nm dalga boyu arasında arasındaki ışık bandının altında veya üstende
göremez? Çünkü Beyin’e yazılmış program bu sınırlarda görmesi içindir.
Gül kokusu insan için harikadır, zevktir, ancak gübre kokusu insana tiksinti verir…
Oysa gübre kokusu da, gübrenin kendisi de böcek için iyidir, zevktir, nimettir...
Bu onlara yazılmış programın sonucudur, gerekliliğidir.
Her insanın algılayacağı kısacık bir deney;
Hayatında BAL yememiş, tatmamış bir insana BALIN çok leziz, çok tatlı bir şey olduğunu
anlatabilmek mümkünümdür? Elbette imkânsızdır. (**)
Bu şahsın ağzına bir kaşık BAL verelim!... hemen severek, zevk alarak, gülücüklerle
onaylayacaktır. Bunun nedeni nedir?
(*) QUR’AN’IN ikinci suresi kalem suresidir.
(**) ben bu deneyi en 15 çocukta denedim, Kanada Saskatchewan kuzeyinde Kanada yerlileriyle söyleşilerimde yaptım. İlk defa elimden BAL
tattıklarında yüzlerindeki harika gülücükler bana çok haz vermişti… Deneylerimle de bu tezimi, yani bilgiyi en sağlam temele oturttum...
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BAL hakkında O şahısın genlerinde, beyninde O bilgi ezelde de vardı… O şahısın genleri, bilgi
bankası aslında BALIN tadını, lezzetini çok, çok iyi biliyordu, ona programlanmıştı.
Ancak beyindeki O bilgi aktif değildi… Ne zaman ki diliyle tattı, işte o anda O bilgi aktif hale
geldi ve beyin tarafından onaylandı.
Kanıtı da: Öğretti insana bilmediği şeyleri. Alak 5.
Bu ayetin açık anlamı: evrende var olan her şey, istisnasız her detay, her olay, insanın genlerinde
yazılıdır… Bu bilgilerin bir kısmı durmaksızın aktifken bir kısmı da aktif değildir ki; dışarıdan veya
içeriden etkileşimlerle, sebeplerle aktif hale gelmelidir.
Her insan dehadır, her insan aptal da olabilir… sadece dışarıdan veya içeriden etkilerle O
bilgilerin düzenli şekilde aktif konuma gelmesi gerekmektedir. Düzensiz, disiplinsiz bilgi de
insanı istenmeyen konumlara düşürebilir. Bu nedenlerle Rahmetle yarattığı kulu İnsan; iblisin,
karanlık cüppelilerin tuzaklarına düşmesin diye QUR’AN’I gönderdi.
Çocuk sobaya eli değinceye kadar sobanın yakıcı, acı verici olduğunu bilemez, anlayamaz. Eli
değdiği andan itibaren, onda var olan, sobanın, ateşin zarar verici olduğu bilgisi aktif hale
gelmiştir. Bu da demektir ki çocuk bir konuda TAKVA sahibi olmuştur.
Bu son derece ciddi konuyu haddim olmayarak iki alana ayırdım;
İçerideki bilgi iletişim mantık bankası, İnternal data logic bank,
Dışarıdaki bilgi iletişim mantık bankası, External data logic bank. (*)
İçilen suyun böbreklerde süzülmesini insan kendisi mi kontrol edip yaptırmaktadır?
Eksi 10 derecede üşüme duygusu insanın kendi kontrolünde midir?
Onun genlerine programlanmış bilgilerin self otomatik işlevleri organize eder.
(Musa): “Bizim Rabbimiz, herşeye yaradılışını lütfeden (ihtiyacı olan bütün bilgilerle donatan,
ihsan eden) sonra da hidayete (yaratılışındaki amaca, hedefe ulaşmaya) erdirendir.” dedi. Ta-Ha
50.

(*)1069 sene yaşasam sadece bu ALAK 5 ayeti açıklamaya ne gücüm, ne bilgim ne de o ömrüm yetebilir. Bu samimiyetime inanmanızı çok
isterim… Bu 5 ayet bütün kâinatları her detayı ile anlatıyor, öğretiyor…
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KESİN, NET, APAÇIK TESPİTİM;
QUR’AN, insanın anlayabileceği programla en yüksek matematikle hazırlanmış ve Vahiy
edilmiş muhafaza edilen levhadır; levhai mahfuz dur. (*)
İstisnasız bütün İNSANLAR DA, QUR’AN’I hakkiyle anlayacak formda, en yüksek matematikle
icat edilmiş ve O programla AKIL yüklenerek yaratılmıştır. …
Her insanda her canlıda, her maddede, her bir atomda, her elektronda Onu O yapan bilgiler
vardır. Bütün bu programlar son nefesine, son ana kadar da faaldir.
İçeriden veya dışarıdan herhangi nedenlere O bilginin tetiklenmesi, aktif hale gelmesi
gerekmektedir.
Yüce ALLAH ilk vahiy ettiği ayetinde Alak 1 de ‘Oku İsmiyle Rabbin Yarattı’ emretmektedir,
başkasından dinleyin demedi. ‘ Bizzat kendin, sen kendin okuyacaksın’ dedi…
Bu kendin okuyacaksın ısrarım neden bu kadar önemli ‘falancadan dinliyorum ya yetmez mi’
diyen pek çok, çok, çok insan tanırım…
İnsan, insandaki her bir molekül dahi QUR’AN’I anlayacak programda yaratıldı.
QUR’AN da, her insanın anlayabileceği en yüksek bilimsellikle hazırlandı.
Bu nedenle Yüce ALLAH her bir şahsa, her bireyin şahsına mahsus olarak ilk vahyinde;

‘Oku, İsmiyle Rabbin Yarattı’

demektedir.

Nasıl olurda insan hem Müslümanım der, hem de Yüce ALLAH’IN bu şahsa mahsus ilk ve en
önemli emrini kulak ardı edebilir, nasıl???... İnsanın sorumluluğu bu noktada başlar…
Her fert kendisi okuduğu zaman, genlerine programlanmış QUR’AN O ferdin dışarıdan edindiği
bilgiler yardımıyla Ona hayal edemeyeceği bilgiler öğretir. O fert hayatında her an
karşılaştığı/karşılaşacağı olaylar için daha yüksek bilgi seviyesinde karşılık verir.
Çünkü QUR’AN insan beyninde, genlerinde doğru, en doğru tuşlara basmakta ve O bilgileri de
aktif hale getirmektedir.
QUR’AN okunarak hastalık şifa bulamaz. Ancak QUR’AN okuyarak insanda var olan bilgiler aktif
hale gelir ve şifa olacak ilacı keşfeder ve icat eder… Ve ilaçla hastalık şifa bulur…
(*) Tevrat da levhalar halinde Hz. Musa’ya verilmişti. QUR’AN sözcüğü isim değildir, okunulacak demektir, QUR’AN’IN gerçek adı ‘ muhafaza
edilen levha levhai Mahfuz ve Rahmettir’ dur…
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Bu muhteşem hazineye ulaşabilmenin en kısa yolu; yazdığımız, ücretsiz sunduğumuz
kitaplarımızdaki metodu, sistemi, düzeni çok iyi kavramaları gerekiyor, özellikle gençlerin…
Ben bunu asla öğretemem, bu öğretilecek bir şey değildir, imkânsızdır, şahsa mahsustur. Sadece
yazdığımız kitaplardaki enginliği, metodu aksatmadan takip etmeleri gerekmektedir.
Felsefe, matematik, fizik, astrofizik, Akad’ca, İbrani, Aramice, Sanskritçe, dillerinde, Arapça
kelime ilmi dediğimiz hazinelerde araştırmalar yapmalı, İmam Azam’ı bilmeleri gerekir.
Eğitimsiz çığırtkanlardan pembe masalları, uydurulmuş hadisleri dinlemek ALLAHA karşı işlenen
ciddi suçlardır. OKUMAMAK EN BÜYÜK SUÇTUR…
Her kim ‘sen QUR’AN’I anlamazsın, şeyhin, dervişin izni olmadan asla cennete giremezsin,
senin ALLAHA ulaşabilmendeki ilk müracaat benden geçer, sen QUR’AN’I eline bile
almamalısın bu büyük günahtır, telafisi imkânsızdır, QUR’AN’I benden öğreneceksin, sen
ezberle şu 10 salavatı her gün 1000 kere tekrar et, vb’ gibi daha yüzlerce, binlerce çirkin
senaryolarla beyin yıkayan FASIKLLARDIR.
Bu nedenlerle üzerinde fazlaca durmaktayım ki; QUR’AN ve İnsanlık düşmanı FASIKLARIN
tuzaklarına düşmemek için her insanın bizzat kendisinin okuması gerekmektedir.
Fasık kişinin icraatı Fesatlıktır. Fasık sözcüğü Fe-Se-Ka kökünden gelir.
Gerçek anlamı; erimiş bir madenin üst yüzeyini kaplayan okside olmuş tabakaya denilir. Bu
üstteki tabaka alttaki esas cevheri, güzelliği, erimiş madenin safını örten, güzelliği-gerçeği
gizleyen işe yaramaz, değersiz okside olmuş atıktır. Bu atık okside olmuş malzeme altta kalan
değerli maddenin tamamen zıttıdır.

17

İncil’deki Muhammed
Messenger Muhammed In The Bible
Evrimini Tamamlamamış Şirk İçinde Debelenenler
MUTLAKA BİR TEK OLSUN SAMİMİ MÜSLÜMAN VARDIR!
1991 senesinden sonra yaklaşık 40 ülke daha gezdim, diğer çalışmalarım, kitaplarım için
malzemeleri kaynağından toplamaktaydım.
Her ülkede özellikle ABD ve Kanada’da tanıştığım namaz kılan, eğitimli veya orta eğitimli, birçok
ülkeden Müslümanlar da tanıdım.
Belli bir zaman sonra her bir Müslümana ayrı ayrı kısaca “ İki ayrı İncil’de Hz. Muhammedin
kimliğini tespit ettim, bu en azından Hristiyan dünyasının Müslümanlara olan dinmek
bilmeyen düşmanlıklarını durdurur veya frenler” şeklinde açıklardım…
Bir tek Müslüman ilgilenmedi, en küçük bir umut dahi vermedi ve bir tanesi bile sormadı ki
‘bana da göster nerede yazıyor’ !!!???... İşte size Müslüman!!!...
Kentucky, Florida, Colorado, North Carolina eyaletlerinde senelerce yaşadım ve kiliselerde
QUR’AN’DAKI İsa’yı, Meryem’i, Zekeriya peygamberin paragraflarını, genel olarak QUR’AN’I
anlatırdım.
Param olmadığı zamanlarda da mescitlerden QUR’AN çalar, Hristiyanlara verirdim. Camiye gelen
zaten Müslüman, diğerlerine verip okumalarını isterdim… Bunu hala yaparım…
Birçok papazla da tanıştım ve bana ciddiyetle ilgi gösterirlerdi… Papazlara ayrı ayrı “İki ayrı
İncil’de Hz. Muhammedin kimliğini tespit ettim” dediğimde!...
İnanın anlatamam heyecanlarını, ısrarlarını ki ‘bana da anlat, hangi ayet, hangi İncil’ diye…
‘Zamanı geldiğinde Rabbim nasip ederse Kudüs’te Aksa mescidinin önünde tüm dünyaya
haykırarak açıklamaktır muradım’… der ve geçiştirirdim…
Şimdi yaşlandım, ben büyük hatalar yaptım ki, büyük günahlar işledim ki Rabbim bunu bana
nasip etmedi, yani başaramadım. Bu bilgi benimle mezara gitmesin istedim… Ölüm ne zaman,
nerede gelir bilinmez…
Bu muhteşem bilgiye nasıl ulaştığımı gerçekten bilmiyorum… Elbette bu Yüce ALLAH’IN lütfudur.
Ancak tek bildiğim okuduğumu yaşamak gibi bir hırsımın olduğudur.
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Oku İsmiyle Rabbin Yarattı.
M.S. 611 tarihinde QUR’AN Hz. Muhammed’e vahiy tekniğiyle öğretildi, beynine işlendi,
programlandı, unutmaması için de ilahi eğitimlerden, operasyonlardan geçti ve bu 23 senelik bir
zaman aldı.
Mekke’ye çok yakın Hıra dağında ALAK suresinin bu ilk 5 ayeti Vahiy edildi ve bu günden sonra 2
sene kadar da vahiy gelmedi ve kendisi de ciddi seviyede hasta oldu. Gördükleri, duydukları
veya içinde bulunduğu müthiş şeyler anlaşılır şeyler değildi… Örtülerine bürünerek 2 sene kadar
korkudan saklandı…
ALAK suresinin ilk 5 ayeti QUR’AN’IN ilk suresinin ilk parçası olmasına rağmen, QUR’AN’IN
düzenlenmesinde 96nci sure olarak yerini almıştır.
Muhteşem Qur’an’ın ilk vahiy edilen 5 ayeti;
Oku İsmiyle Rabbin Yarattı.
İnsanı bir alaktan yarattı.
Oku ve senin Rabbin, sonsuz (nihayeti olmayan) kerem sahibi.
Ki O, öğretti (programladı) kalem ile.
Öğretti insana bilmediği şeyleri. Alak 1-5.
İlk ayetin kelimelerinin açılımı; Ikra’bismi rabbikellezî halak.
Türkçesi; Oku İsmiyle Rabbin Yarattı.
Ikra,
Oku,
Bi ismi,
ismiyle, adıyla,
Rabbi-ke,
senin Rabbin,
Ellezi,
O ki… Olan,
Halak,
yarattı.
Türkçeye en doğru çevirisi bizim yaptığımız ‘Oku İsmiyle Rabbin Yarattı’ şeklidir.
Oysa bütün çevirilerde ‘Oku İsmiyle SENİN Rabbin Yarattı’ der ve bu çeviri kesinlikle doğru
olamaz... Çünkü ‘Rabbin, Rabbi-ke’ sözcüğü zaten ‘senin Rabbin’ demektir, tekrar ‘senin’
demenin en anlamı olabilir?...
‘Annen geldi mi‘ demekle, ‘senin annen geldi mi’ demek arasındaki fazlalık gibi…
İngilizce de farklıdır; ‘father’ baba demektir, ‘your father’ senin baban anlamında olur ve bu
lisanların gramer kurallarındandır. Kanaatimce kendi lisanı ve ilgili diğer lisanlara, kelime
enginliklerine hâkim olunmadan QUR’AN meal-tefsir edilmemelidir.
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İncil’deki Muhammed…
Matta ve Luka
Dinleyin Ey İnsanlar!

Bu sayfalardan sonra istisnasız bütün Müslümanlara, Hristiyanlara, bütün insanlara derim ki;
Matta incili; 23 bölüm, 37 ve 39 ayetlerini,
Luka incili; 13 bölüm, 34 ve 35 ayetlerini açsınlar.
İncil Matta 23/37-39; Ey Kudüs! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan
Kudüs! Bir tavuk, civcivlerini kanatları altına nasıl toplarsa, ben de kaç kez senin çocuklarını
öylece toplamak istedim, ama siz istemediniz. Bakın, eviniz ıssız bırakılacak! Size şunu
söyleyeyim: `RABBİN ADIYLA GELEN MÜBAREK OLSUN!' diyeceğiniz zamana dek beni bir daha
görmeyeceksiniz.
İncil Luka 13/34-35; Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan
Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını
toplamak istedim, ama siz istemediniz. Bakın, eviniz ıssız bırakılacak! Size şunu söyleyeyim:
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‘RABBİN ADIYLA GELEN MÜBAREK OLSUN!’ diyeceğiniz zamana dek beni bir daha
görmeyeceksiniz.”
Her iki İncil’de ayetin en önemli özelliği, içeriği tamamen gelecek zamanda kesinlikle olacak
hadiseyi içermektedir. Ayetin yönü gelecek zamanadır.
İngilizce versiyonları;
Matthew 23/37-39; Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are
sent to her! How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her
chicks under her wings, and you were unwilling. “Behold, your house is being left to you
desolate! For I tell you, you will not see me again until you say, ‘Blessed is he who comes in
the name of the Lord.”
LUKA 13/34-35; "O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those sent
to her! How often I wanted to gather your children together, just as a hen gathers her brood
under her wings, and you would not have it! “Behold, your house is left to you desolate; and I
say to you, you will not see Me until the time comes when you say, 'BLESSED IS HE WHO
COMES IN THE NAME OF THE LORD!”
Türkçe ve İngilizce versiyonları okuduktan sonra son cümleyi kısaca analiz edelim.
‘RABBİN ADIYLA GELEN MÜBAREK OLSUN DİYECEĞİNİZ ZAMANA DEK’.
Gelecek zamanda vuku bulacağı kesin olan ve O vuku bulduğu zaman da şartsız yapmalarını
emrettiğini, kesin kararını, kesinliği ve tehdidi; ‘BENİ BİR DAHA GÖREMEYECEKSİNİZ’
ifadesiyle seslice ve açıkça söylemektedir.
Bütün insanlara soralım; Hz. İsa O haşmetli sitemi, tehdidi, kırgınlığı, kızgınlığı ile, bütün
haşmetiyle ve kesin kararlıkla; Bakın, eviniz ıssız bırakılacak! Size şunu söyleyeyim ‘RABBİN
ADIYLA GELEN MÜBAREK OLSUN’ diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.
derken, kendisinden sonra, gelecek zamanda gelecek olan ‘RABBİN ADIYLA GELEN MÜBAREK
OLSUN! DEYİNCEYE KADAR' diye ‘itiraf ve ikrar edip tasdik edinceye kadar beni
göremeyeceksiniz’ derken…
Kendisinden tam 571 sene sonra doğmuş, 611 sene sonra da ‘OKU İSMİYLE RABBİN YARATTI’
ayeti kime vahiy edildi, muhatabı kimdi?….
‘RABBİN ADIYLA GELEN MÜBAREK OLSUN! DEYİNCEYE KADAR' kimdi bu Rabbin adıyla gelecek
olan? KİMDİ?
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‘Oku İsmiyle Rabbin Yarattı’ Qur’an Alak 1.
Kimdi, Hz. İsa’nın O gelecek zamanda hayata geçeceği kesin olan kaderi, düzeni yüksek sesle
haykırarak ‘RABBİN ADIYLA GELEN’ dediği?
Soralım, bütün insanlığa defalarca soralım; İnsanlık tarihinde RABBIN ADIYLA gelen kimdir?
‘Rabbin adıyla gelen AHMED (Muhammed) mübarek olsun! deyinceye kadar beni bir daha
göremeyeceksiniz’ demek değil midir?
QUR’AN Saff 6;
Ve Meryemoğlu İsa şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Muhakkak ki ben, elimdeki Tevrat’ta olan
herşeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek, ismi AHMED olan Resûl ile müjdeleyen, size
(gönderilmiş) Allah’ın Resûl’üyüm.” Fakat onlara beyyineler (deliller, kanıtlar) getirdiği zaman
onlar: “Bu apaçık sihirdir.” dediler.
Bu ayetin tamamının en önemli özelliği, içeriği tamamen Hz. İsa’dan sonra ki gelecek zamanda
olacak hadiseyi içermektedir.
Ey İncil’e bozuk diyen zihni bozuklar, Ey İslam’a düşman olan beyin özürlüler, Ey insanlığı
köleleştiren iblisin nesilleri… İyi okuyun, her iki İncili binlerce kez okuyun… Ve QUR’AN’IN 96nci
suresi ilk ayetini de okuyun…
Oku İsmiyle Rabbin Yarattı.
RABBİN ADIYLA GELEN MÜBAREK OLSUN DEYİNCEYE KADAR…
Oku İsmiyle Rabbin Yarattı.
Nasıl olurda üç beş ne i-düğü belirsiz ALLAH’IN İncilini, Tevrat’ını bozabilirler, nasıl?
Müslümanlar ellerindeki QUR’AN’I okumaz, bozuldu diye de eline bile almadığı Yüce ALLAH’IN
İnciline Tevrat’ına çığırarak iftira ederler. Müslümanlar Tevrat ve İncili onların ellerinden alması
gerekirdi. Böylece bugün dünya çok daha başka olacaktı…
Dördüncü sınıf olunmasının nedenlerinin başında gelir bu anlamsız ve amaçsız hatalar…
Bu oldukça hassas noktada ciddi bir tespitim var; Şayet Hz. İsa, Hz. Muhammedin isimi de
içererek ‘Rabbin adıyla gelen MUHAMMED mübarek olsun deyinceye kadar beni bir daha
göremeyeceksiniz’ demiş olsaydı ve İncil de bu şekilde yazılmış olsaydı benim için hiç bir anlam
ifade edemezdi… Neden mi?
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Çünkü bu şekildeki cümlenin yapısı ve içerdiği amaç bu şekliyle haşa ve haşa Yüce ALLAHI ikinci
plana, arka plana almaktadır.
Kendisinden 611 sene sonra gelecek Nebinin adının MUHAMMED olduğunu da bilemezdi ve
önemli olan sadece ve sadece YÜCE ALLAHIN ADIYDI… Bu nedenle ‘RABBİN ADIYLA’ dedi.
Gerçi günümüzde okuduğu ayetlerin anlamını dahi bilmeyen ancak Hz. Muhammedi ilahlaştıran
cahil sürüsü bunu kabul etmezler… Hatta neden ‘Abdullah Oğlu, Amine’den doğma ALLAH’IN
baş danışmanı, 175 cm boyunda Muhammed demedi’ diye belki Hz. İsa’ya kızacaklardır bile…
Hz. Muhammedi de, kendisini de, kâinatları da yaratanın sadece Yüce ALLAH olduğunu ön
planda tutmazlar… Çünkü cennete Hz. Muhammedin şefaatiyle gidileceğini zan eder, ALLAHIN
rızasını, iznini arka plana alacaklardır… Hep böyle yapmadılar mı? Oysa Hz. Muhammedin şefaat
yetkisi kesinlik yoktur. Şefaat sadece ve sadece Yüce ALLAH’IN tasarrufundadır.
Kısa bir analiz;
‘Rabbin adıyla gelen AHMED (Muhammed) mübarek olsun deyinceye kadar beni bir daha
göremeyeceksiniz.’…
Bu apaçık cümleyi, bu yüksek sesle haykırışı, bu kesin tehdidi tam 2015 senedir nasıl, nasıl
anlamadılar da dünyayı kana bulamaktalar!...
Bu cümlenin içeriğinde ilk bakışta Hz. İsa’nın tekrar geleceği/gelebileceği anlaşılabilir.
Gelecek zamanda olacak bir hadisede, şayet ‘Rabbin adıyla gelen mübarek olsun’ itirafını,
tasdikini yapmazlarsa tehdit olarak da ‘beni bir daha göremeyeceksiniz’ demektedir.
Hz. İsa tekrar gelecek mi, gelmeyecek mi bunun tartışmasını yapmayacağım. Bu son derece
hassas konuyu bu kısacık kitapta yazmayacağım. Ancak bu renksiz masalı uyduranların Yahudiler
olduğunu da çok iyi biliyorum. Hristiyan dünyasının desteğini almak için bunu yaptılar ve
başardılar. Müslümanlarda asırladır uyumayı başardılar…
Müslümanlar uyurken Yahudi (daha açıkçası Siyonistler), Vatikan başta tüm Hristiyan dünyasına
şeytani başarılarla şu kısacık cümleyi empoze ettiler, genlerine kadar işlediler; ‘şayet Israil’de
Yahudi nüfusu 12 milyonu aşarsa, İsa göklerden yere inecek’ yalanıyla…
İsrailli kaynaklı bu ve benzeri yüzlerce hurafe senaryoyla garibim Müslümanlar asırlardır Hz.
İsa’nın göklerden ineceği dedikodusuyla zaman israf ederler…
Tevrat ve İncili adam gibi okuyup anlamayan, QUR’AN’I asla anlayamayacak ve sadece fal veya
kızlarına koca, oğullarına iş bulma aracı yapacak ve mezarlıklarda cesetlere okuyarak şirke
girecektir, BİLGELEŞMEK için okumayacaktır.
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TEVRAT’TA QUR’AN VE İSLAM
Tevrat’ta 5 ayrı yerde QUR’AN ve İslam’ın geleceğini sevinçle yazdığını tespit ettim… Rabbim izin
verirse ilerde bunu da yazacağım.
Tevrat’ın kendisi 5 küçücük kitaptan oluşur toplan 176 sayfadır. Bir günde tamamı okunacak
kadar kısa, sade, açıkça eğitici temel bilgiler içeren, Hz. Musa’ya levhalar halinde verilmiştir,
kitap halinde değil.
Tevrat’a ek olarak 700 sayfa kadar tefsir ve anıları içeren bölümleri de vardır. Bunlar vahiy değil,
Tevrat âlimlerinin yazdıklarıdır. Büyük bir kısmı doğrudur, ancak lisanların etimolojik değişimleri,
tekâmülleri ve geçmişin farklı kültürleri içinde de kendi kısır düşünceleri ile yazıcıların hataları da
vardır. Yeremya bölümü de; yazıcıların kelimelere yerlerini kaydırtarak yanlış, farklı anlamlar
verdiklerini itiraf eder. Oysa Yeremya Tevrat in ilk 5 kitabında değil, tefsir bölümündedir.
Tevrat İbranice yazılmıştır ki, İbranice diye resmi bir dil yoktur. Bu lisan başta Babil’in Akad’ca ve
yöre lisanlardan türemiştir. Akad’ca da Sümer ve Sanskritçe kökenlidir.
Önemli not: 1991 de bu muhteşem hazineye ulaştıktan sonra, kendisine Hans Ayberg diye isim
takmış şahsın yazdığı kitaplardaki şarlatanlıkları, hezimetleri, yanlış ve yalanları yüreğim kan
ağlayarak okudum…
Bugünlere kadar bu muhteşem bilgileri saklamamın nedenlerinden birisi de bu gibi şahısların
maskaralıkları, sadece para kazanmak için QUR’AN meal-tefsir eden karanlık cüppelerin
dine/dinlere, insan onur ve vakarına olan ihanetleridir…
Ben dogmadan önce de fizikçiydim, saf bilim yapan ALLAH’IN mütevazı bir kuluyum, hiç bir
kitabımda ismim de yazmayacak ve tek kuruş para da almayacağım, çok ihtiyacım olmasına
rağmen... Çünkü Yüce ALLAH’IN ayetleri para ile satılamaz…
Özellikle gençlere samimi tavsiyemdir: QUR’AN kendini QUR’AN’LA öğretmektedir, QUR’AN’I
QUR’AN’DAN öğrensinler, ilmihâl paçavralarıyla değil…
Ömrüm yeterse QUR’AN meal-tefsirimizi insanlığa ücretsiz sunacağız.
Selam ve saygılarımla
Buharalı bir Türk
http://www.quran-incil-tevrat.com/

