
EL CAMİ 
 
Tüm varlığı "çok boyutlu tek kare resim" olarak ilminde topluca seyreden. Yaratılmışları, yaratılış amaç ve işlevleri doğrultusunda 
toplayan! 
 

Âl-i İmran 
 
9-) "Rabbimiz, muhakkak ki sen, oluşacağı konusunda şek, şüphe olmayan süreçte insanları cem edeceksin. 
Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez." 
 

Âl-i İmran 
 
25-) Şüphesiz gelecek olan o süreçte, kendilerini bir araya getirdiğimiz zaman, hiç kimseye haksızlık edilmeden 
yaptıklarının getirisi verildiğinde, ne olacak (hâlleri)! 
 

Nisa 
 
87-) Allah O, tanrı ve tanrısallık yoktur sadece "HÛ"! Kendisinde şüphe olmayan kıyamet sürecinde sizi bir araya 
getirir. Kim, Allah'tan daha doğrusunu söyleyebilir!  
 

Nisa 

140-) Size inzâl olan bilgide şu vardır: Allah işaretlerinin inkâr edildiği ve onlar hakkında uygunsuz konuşulduğu 
ortamda oturmayın; başka bir konuya dönülmedikçe! Aksi hâlde kesinlikle siz onların misli (benzeri) olursunuz. 
(Bu uyarıyı "ayna nöronlar" bilimsel bulgusuyla bütünleştirelim. Bu âyet aslında bir MUCİZE'dir ancak günümüz bilimsel 
çalışmalarıyla tespit edilen bir gerçeği 1400 küsur yıl önce vurgulaması nedeniyle. A.H.) Allah ikiyüzlüler (münafıklar) ile 
hakikati inkâr edenleri cehennemde bir araya getirecektir... 

Maide 109-) Allah, Rasûlleri cem edeceği süreçte (Onlara sorar): "Size nasıl icabet edildi?", "Hiçbir bilgimiz yok! Kesinlikle 
gaybları bilen yalnız sensin" derler. 

En'am 
12-) De ki: "Semâlar ve arzda olanlar (Esmâ ül Hüsnâ'sının işaret ettiği mânâların açığa çıkması için yoktan {birbirlerine 
GÖRE} var kıldıkları) kimindir?" De ki: "Allah'ındır!" Rahmeti (Er-Rahman ismi özelliği sonucu âlemleri yaratmayı) nefsi 
üzerine yazmıştır! Sizi, kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet sürecinde toplayacaktır! Nefslerini hüsrana 
uğratanlar; işte onlar, iman etmezler! 



En'am 
35-) Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse; haydi kudretin varsa, arza bir delik yahut semâya bir merdiven 
ara ki onlara oradan bir mucize getir de (iman etsinler)! Eğer Allah dileseydi elbette onları hakikat üzere toplardı... 
Öyle ise sakın cahillerden olma! 

Enfal 
63-) (İman edenlerin) kalplerini, verdiği paylaşım sevgisi ile tek kalp gibi yapmıştır! Şayet sen yeryüzünde ne varsa 
toptan bağışlamış olsan, onların kalplerinin arasını birleştiremezsin... Fakat Allah onların arasını ülfetle birleştirdi... 
Muhakkak ki O, Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Kehf 99-) O gün onları serbest bırakırız, dalgalar hâlinde (iki tür) birbirlerine girerler! Sur'a da üflenmiştir; artık hepsini 
cem etmişizdir. 

Teğabün 
9-) Toplanma süreci için sizi bir araya getirdiği süreç! işte o Teğabun (aldanışların apaçık fark edilip yaşanacağı) 
sürecidir! Kim, Esmâ'sıyla hakikati olan Allah'a iman eder ve imanının gereğini uygularsa; onun kötülüklerini 
ondan siler; onu altından nehirler akan cennetlere, içinde sonsuza dek kalmak üzere dâhil eder... İşte bu azîm 
kurtuluştur! 

Mürselat 
 
38-) Bu ayırt etme sürecidir! Sizi ve öncekileri bir araya getirdik. 
 

 


