O K U Y U C U YA
• Bu kitapta ve di¤er çal›ﬂmalar›m›zda evrim teorisinin çöküﬂüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluﬂturmas›d›r. Yarat›l›ﬂ› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 150 y›ld›r pek çok insan›n
iman›n› kaybetmesine ya da kuﬂkuya düﬂmesine neden olmuﬂtur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu
önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaﬂt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüﬂtür.
• Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaﬂamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir ﬂüphe veya soru iﬂareti b›rakmayacak ﬂekilde aç›klanmaktad›r.
• Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmiﬂe herkes taraf›ndan rahatça anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m
sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini
reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.
• Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karﬂ›l›kl› bir sohbet ortam› ﬂeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir
grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
• Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›ﬂ olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve
okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teﬂvik
edilmesidir.
• Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kiﬂi, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri taﬂ›yan
ve okumaktan hoﬂland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak
birikiminin bulundu¤una ﬂahit olacakt›r.
• Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n ﬂahsi kanaatlerine, ﬂüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karﬂ› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, ﬂüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.

AH‹R ZAMAN
VE

DABBETÜ'L-ARZ
O söz, baﬂlar›na geldi¤i zaman,
onlara yerden bir Dabbe ç›kar›r›z;
o da, insanlar›n Bizim
ayetlerimize kesin bir bilgiyle
inanmad›klar›n› onlara söyler.
(Neml Suresi, 82)

HARUN YAHYA

YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda
Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul
Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in
kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri
bulunmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserleri yaklaﬂ›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000
sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmiﬂtir.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düﬂünceye karﬂ› mücadele eden iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluﬂturulmuﬂtur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›ﬂ olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir.
Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz
(sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm
çal›ﬂmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmiﬂtir. Bu
suretle, inkarc› düﬂünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve
dine karﬂ› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü,
bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Yazar›n tüm çal›ﬂmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaﬂt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düﬂünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini
ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den
Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya,
Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar
dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce,
Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boﬂnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli,
S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n
olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta
kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce

gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›ﬂ›nda geniﬂ bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir.
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek
çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleﬂmesine vesile
olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kiﬂi, bu eserlerdeki hikmetli, özlü,
kolay anlaﬂ›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklaﬂ›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taﬂ›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düﬂünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüﬂ ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir.
Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüﬂtür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun
Yahya Külliyat› karﬂ›s›nda fikren ma¤lup olmuﬂlard›r.
Kuﬂkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmiﬂtir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teﬂvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmaﬂa meydana getiren, kuﬂku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar›
yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin
elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuﬂkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak
oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baﬂar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaﬂalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaﬂayabilecekleri ﬂekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek
istendi¤i zulüm, fesat ve kargaﬂa ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiﬂ olan Harun Yahya Külliyat›,
Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve
bar›ﬂa, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a taﬂ›maya bir vesile olacakt›r.

Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›ﬂt›r.
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hir zaman, Dabbetü'l-Arz, Mehdiyet kavramlar› baz›
insanlar için çok tan›d›k olmayabilir. Bu nedenle öncelikle bu kavramlar› aç›klamakta yarar vard›r. Ahir za-

man sözü, "son dönem" anlam›na gelir. ‹slam'a göre ahir zaman,
k›yamete yak›n bir zamanda, Kuran ahlak›n›n hakim olaca¤› ve
insanlar aras›nda çok yayg›n olarak yaﬂanaca¤› bir dönemi ifade eder.
‹nsanlar›n hayalinde her zaman için daha güzele, daha
iyiye yönelik bir özlem bulunmaktad›r. Daha güzel bir manzara, daha güzel bir yiyecek, daha iyi ve toplumsal sorunlar›n yaﬂanmad›¤› bir hayat, refah, huzur, bolluk, güzellik… ‹ﬂte ahir
zaman da tüm bu "daha iyi", "daha güzel" kavramlar›n› içinde
bar›nd›ran bir ça¤› ifade eder. Ahir zaman, s›k›nt›n›n ve k›tl›¤›n
yerini bollu¤un ve bereketin, adaletsizli¤in yerini adaletin, ahlaks›zl›¤›n yerini güzel ahlak›n, kargaﬂan›n yerini bar›ﬂ›n ve huzurun ald›¤› ve tüm inanan kullar›n as›rlard›r özlemini duyduklar›, ‹slam ahlak›n›n hakim oldu¤u kutlu bir dönemdir.
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bu dönemi ve özelliklerini aç›klayan detayl› anlat›mlar yer al›r. Peygamberimiz
(sav)'in ard›ndan baz› ‹slam büyükleri de ahir zaman hakk›nda
önemli aç›klamalarda bulunmuﬂlard›r. Bu anlat›mlara bak›ld›¤›nda, ahir zaman›n, birbirini izleyecek olan birtak›m önemli
olay ya da süreçlerle dolu oldu¤unu görürüz. Ahir zaman dünyan›n önce büyük bir bozulma ve karmaﬂa yaﬂad›¤›, ancak sonra da gerçek dinin yaﬂanmas›yla kurtuluﬂa kavuﬂtu¤u bir dönemdir.
Ahir zaman›n ilk aﬂamas›nda, dünya Allah'› inkar eden
birtak›m felsefi sistemler nedeniyle dejenere olacakt›r. ‹nsanlar
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yarat›l›ﬂ amaçlar›ndan uzaklaﬂacak, bunun sonucunda büyük
bir manevi boﬂluk ve ahlaki bozulma oluﬂacakt›r. Büyük felaketler, savaﬂlar ve ac›lar yaﬂanacak, insanlar "Bu felaketlerden
nas›l kurtuluruz?" sorusunun cevab›n› arayacaklard›r.
Ahir zaman›n bu dönemi, ayn› zamanda dinin de dejenere edildi¤i bir dönemdir. ‹slam dini, içine sokulan birtak›m hurafeler ve bat›l inan›ﬂlar nedeniyle asl›ndan uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Dindarl›k ad› alt›nda tutuculuk ve ikiyüzlülük yapan baz› kimseler bu hurafeleri daha da yayg›nlaﬂt›rmak için çabalamakta,
‹slam'›n özündeki güzel ahlak›n kavranmas›na engel olmaktad›rlar. Bir yanda ateizmi ve dinsizli¤i telkin eden felsefeler, öte
yanda da dini içten tahrip eden bu tutucu güçler, insanl›¤› büyük bir karanl›¤a sürüklemiﬂtir.
Ancak Allah, ahir zaman›n bu büyük karmaﬂas› içindeki
insanlar› kurtuluﬂa ulaﬂt›racakt›r. Yolunu ﬂaﬂ›rm›ﬂ olan insanl›¤›
do¤ru yola davet etmek için, "Mehdi" (do¤ruya götüren) s›fat›n›
taﬂ›yan üstün ahlakl› bir kulunu vesile k›lacakt›r. Mehdi, önce ‹slam dünyas›n›n içinde fikri bir mücadele yürütecek ve ‹slam'›n
asl›ndan kopmuﬂ olan Müslümanlar› gerçek imana ve ahlaka
döndürecektir. Mehdi'nin bu noktada üç temel görevi vard›r:
1. Allah'› inkar eden ve dinsizli¤i destekleyen felsefi sistemlerin çürütülmesi.
2. ‹slam'›, onu dejenere etmiﬂ olan ikiyüzlü kimselerin boyunduru¤undan kurtararak hurafecili¤e karﬂ› mücadele edilmesi. Kuran'›n hükümlerine dayanan gerçek ‹slam ahlak›n›n ortaya ç›kar›lmas› ve uygulanmas›.
3. Tüm ‹slam dünyas›n› siyasi ve sosyal yönlerden güçlendirmesi, huzur, güvenlik ve refah sa¤lamas›, toplumsal sorunlar› çözmesi.
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Hadislerde bildirildi¤ine göre, Mehdi'yle ayn› dönemde
dünyaya yeniden dönecek olan Hz. ‹sa ise, özellikle H›ristiyan ve
Yahudi dünyas›na hitap edecek, onlar› içine düﬂtükleri hurafelerden s›yr›l›p Kuran'a göre yaﬂamaya ça¤›racakt›r. H›ristiyanlar›n
Hz. ‹sa'ya uymas› ile birlikte, ‹slam ve H›ristiyan dünyalar› tek
bir inançta birleﬂecek ve dünya "Alt›nça¤" olarak an›lan büyük
bir bar›ﬂ, güvenlik, mutluluk ve refah dönemi yaﬂayacakt›r.
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ahir zaman›n baﬂlang›ç alametleri ile ilgili çeﬂitli aç›klamalar mevcuttur. Ayr›ca
Kuran'da da bu döneme iﬂari manada bakan ayetler vard›r. Bu
kitapta çeﬂitli ahir zaman alametleri, hadisler ve Kuran ayetleri
do¤rultusunda aç›klanmaktad›r.
Kitapta ayr›ca ahir zamanda ç›kmas› beklenen alametlerden biri üzerinde detayl› olarak durulacakt›r. Neml Suresi'nin
82. ayetinde söz edilen bu alamet, Dabbetü'l-Arz'd›r. Konu ile
ilgili olarak Peygamber Efendimizin de pek çok aç›klamas›
mevcuttur.
Dabbetü'l-Arz ifadesi son dönemde kamuoyunda çok yo¤un bir ﬂekilde gündeme geldi. Bu konuyla ilgili pek çok görüﬂ
öne sürüldü, çeﬂitli kaynaklardan bilgiler aktar›ld›, konuyla ilgili tart›ﬂma programlar›nda birçok uzman görüﬂlerini ve bilgilerini aktard›. Elinizdeki kitapta da, Kuran'da bir k›yamet alameti olarak dikkat çekilen Dabbetü'l-Arz ile ilgili çeﬂitli görüﬂ ve
bilgilerin yan›s›ra, bas›nda Dabbetü'l-Arz ile ilgili yay›nlanan
çeﬂitli haberlere yer verilmektedir.

AH‹R ZAMAN
ALAMETLER‹
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hir zaman alametleri ile ilgili Peygamber Efendimizin
pek çok hadisi bulunmaktad›r. Bu hadisler birçok büyük ‹slam aliminin kitaplar›ndan bizlere nakledilmiﬂ-

tir. Bu bölümde söz konusu hadislerin günümüzle olan ba¤lant›lar› incelenecektir. Bunun yan›s›ra hadislerde, içinde bulundu¤umuz dönemin ortam ve ﬂartlar›n›n aç›kça tarif edildi¤i ve çok
yak›n geçmiﬂte arka arkaya gerçekleﬂen baz› kritik olaylar›n
mucizevi bir biçimde haber verildikleri de gözler önüne serilecektir.
ﬁimdi hadislerde bildirilen ahir zaman alametlerini ana
maddeler halinde inceleyelim.
1) Fitnelerin Ço¤almas›
2) Haramlar›n Helal Say›lmas›
3) Dünyay› Kar›ﬂ›kl›k ve Kargaﬂan›n Kaplamas›
4) ‹ran-Irak Savaﬂ›
5) Afganistan'in ‹ﬂgali
6) F›rat'›n Suyunun Kesilmesi
7) Ramazan'da Ay ve Güneﬂ Tutulmalar›
8) Kuyruklu Y›ld›z›n Do¤mas›
9) Kabe Bask›n› ve Kabe'de Kan Ak›t›lmas›
10) Do¤u Taraf›ndan Bir Ateﬂin Görülmesi
11) Büyük ve Hayret Verici Olaylar›n Meydana Gelmesi
12) Güneﬂten Bir Alametin Belirmesi
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1 ) Fitnelerin Ço¤almas›
‹nsanlar›n yaﬂam ﬂartlar›n›n güçleﬂti¤i, Allah'›n ve dinin
çeﬂitli ﬂekillerde yalanlanarak insanlar›n imanlar›n›n zay›flat›lmaya, yok edilmeye çal›ﬂ›ld›¤› ﬂiddetli imtihan ortamlar› ‹slami
kaynaklarda "fitne" ortam› olarak tan›mlan›r.
Yan sayfadaki hadis de ahir zamanda önce müminlerin
imanlar›n›n zay›flayaca¤› ve buna sebep olacak geliﬂmeler haber verjlmektedir.
E¤er k›saca özetleyecek olursak, ahir zaman ve Mehdi öncesi ﬂu olaylar belirecektir:
1- Ölüm: Anarﬂi ve yayg›n katliamlar neticesinde halk›n
can güvenli¤inin kalmamas› ve bunun meydana getirdi¤i tedirginlik ortam›.
2- Açl›k: Hayat pahal›l›¤› sebebiyle meydana gelen geçim
s›k›nt›s›. Felaketler ve do¤al afetler sonucunda k›tl›klar›n, açl›¤›n artmas›.
3- Fitneler: Haramlar›n küçük-büyük herkesin aras›nda,
alabildi¤ince yayg›nlaﬂmas› ve teﬂvik görmesi. Her türlü ahlaks›zl›¤›n insanlar›n gözleri önünde yap›lmas›.
4- Bidatlerin ortaya ç›kmas›: ‹slam dininde olmad›¤› halde sonradan ortaya ç›kar›lan adetlerin dinin esaslar›ym›ﬂ gibi
kabul edilmesi.
5- Dini anlatma imkanlar›n›n kaybolmas›: ‹yili¤in emredilmesi ve kötülü¤ün engellenmesi, k›sacas› tebli¤ imkan›n›n
kaybolmas› ile meydana gelen boﬂluk.
Fitne ortamlar› sa¤lam imana sahip müminler için imanlar›n›n, sab›rlar›n›n ve ahiretteki derecelerinin artmas›na vesile
olurken, zay›f ve yüzeysel imana sahip geniﬂ kesimlerin iman-
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lar›n› kaybetmelerine ya da imanlar›n›n daha da zay›flamas›na
yol açar. ‹ﬂte Mehdi bu tür bir fitne ortam›n›n en yo¤un ve ﬂiddetli olarak yaﬂand›¤› bir dönemde ortaya ç›kacakt›r:
Kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi; ölüm, açlık, fitneler, sünnetlerin kaybolması, bid'atlerin ortaya çıkması, emri bil maruf ve nehyi anıl münker (iyiliği emredip
kötülükten menetme) imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı zaman benim evlatlarımdan Mehdi ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketi ile
müminlerin kalbi ferahlar, Acem (Arap olmayan) ve Arap
milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 66)

Baﬂka hadislerde de ahir zamanda Mehdi'nin, her yere eriﬂmiﬂ çok yayg›n bir fitne varken ortaya ç›kaca¤› bildirilmektedir:

Mehdi, fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek.
(Mektubat-ı Rabbani, 2-258)

Mağrib'de (batıda) karışıklıklar, fitneler ve korku olacak.
Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak. Fitneler
çoğalacak.
(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s.440)
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Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur
edecek, bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek:
"Ey insanlar, emiriniz artık Mehdi'dir" demesine kadar devam edecektir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il
Muntazar, s. 23)

Hadislerde herkese ulaﬂacak, h›zla yay›lacak bir fitneden
bahsedilmektedir. Yani herkesin haberdar olaca¤›, dine ve
Allah'a karﬂ› ortaya sürülen bir fitne insanlar›n imanlar›n› hedef
alacakt›r. Günümüzde, Allah'›n varl›¤›na ve dinin yaﬂanmas›na
karﬂ› öne sürülen en geniﬂ çapl› fikri ak›m materyalist felsefedir.
Bu felsefenin kendisine dayanak ald›¤› sözde bilimsel temel ise
"evrim teorisi"dir. Hiçbir bilimsel ve mant›ksal delile dayanmad›¤›, tamamen ak›l ve bilim d›ﬂ› oldu¤u halde, güçlü propagan-
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da, aldatmaca ve göz boyama yöntemleriyle bu safsata dünya çap›nda belirli
materyalist odaklar taraf›ndan kitlelere
empoze edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Bugün evrim teorisinin gerek bas›n
gerekse televizyon yoluyla hemen hemen girmedi¤i hiçbir ev, bu teoriyi duymayan hiç kimse yok gibidir. Bu durum,
bütün Bat› dünyas› için geçerli oldu¤u
Charles Darwin

gibi Müslüman ülkeler için de geçerlidir.
Öyle ki ders kitaplar›na bile sokulmuﬂ

olan bu teori öne sürdü¤ü say›s›z yalan ve göz boyamalarla daha çocuk yaﬂlardan itibaren insanlara telkin edilmekte; tesadüfler sonucunda meydana geldikleri, maymundan türedikleri gibi gülünç safsatalarla insanlar yan›lt›lmaktad›r. ‹lkokullardan
üniversitelere kadar gençlerin evrimci yalanlarla beyinleri y›kanmaktad›r.
Burada dikkat çekici bir nokta daha vard›r: Peygamberimiz (sav)'in hadisinde belirtti¤i gibi bir fitnenin dünyan›n her
yerine nüfuz etmesi ve h›zla yay›lmas›, ancak günümüzdeki gibi teknolojik imkanlarla (bas›n, yay›n, internet, uydu iletiﬂimi,
vs...) gerçekleﬂebilir. Geçmiﬂteki ﬂartlarda bir fitnenin dünya çap›nda bu kadar geniﬂ alana yay›lma imkan› bulmas› mümkün
de¤ildir. Nitekim bugüne kadar Allah'›n varl›¤›na, yarat›l›ﬂa ve
dine karﬂ› savaﬂ açm›ﬂ, dünya çap›nda yayg›n bir baﬂka fitne daha geçmiﬂte görülmemiﬂtir. Tüm bunlar Mehdi'nin ç›k›ﬂ zaman›n›n içinde yaﬂad›¤›m›z dönemde olaca¤›na dair önemli iﬂaretlerdir.Ancak ﬂunu da hat›rlatmal›y›z ki, hadislerde Mehdi'nin
gelmesiyle bu fitnenin sona erece¤i de müjdelenmektedir.
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2) Haramlar›n Helal Say›lmas›
Günümüzde fuhuﬂ, kumar, içki, faiz, rüﬂvet gibi birçok fiil, haram olmalar›na ra¤men halk›n büyük bir ço¤unlu¤u taraf›ndan ve giderek artan bir oranda iﬂlenmektedir. Üstelik bu haramlar› iﬂleyenler övülmekte ve teﬂvik edilmekte, iﬂlemeyenler
ise yerilmekte ve aﬂa¤›lanmaktad›rlar. Yap›lan istatistikler ise
bu konudaki say›n›n giderek artt›¤›n› göstermektedir. Son birkaç on y›l içinde son derece yayg›n bir hale gelmiﬂ bu s›n›r tan›mayan, helali, haram› göz ard› eden, her türlü azg›nl›¤› mubah
sayan yaﬂam tarz› hadislerde tarif edilen ortam› çok aç›k bir ﬂekilde yans›tmaktad›r. Mehdi'nin ç›k›ﬂ habercisi olan bu karanl›k
ortam hadislerde ﬂöyle tarif edilir:

Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder… bundan
sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir…
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)

Küfür her yanı istila edip hükmü cemiyet içinde aşikare işlenmedikçe Mehdi zuhur etmez. Bu vakitte vaki olan ise…
küfrün istilasıdır. Onun kuvvetidir.
(Mektubat-ı Rabbani, 2-259)
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Hz. Mehdi, bütün haramların helal sayıldığı büyük bir fitneden sonra çıkacaktır.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il
Muntazar, s. 23)
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3 ) Dünyay› Kar›ﬂ›kl›k ve
Kargaﬂan›n Kaplamas›
Dünya hercü merc* içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücüm ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, büyüğe vakarlı
davranmadığında Allah, bu sırada onlardan adavetin kökünü kazıyarak dalalet kalelerini fethedecek ve evvelce
benim ayakta tuttuğum gibi, ahir zamanında dini ayakta
tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini (Mehdi) gönderecektir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s.12)

* Herc-ü Merc: ‹nsanlar aras›nda meydana gelen fitne, fesat, darmada¤›n›k, karmaﬂ›k, allak bullak ortam.

Yap›lan bombard›manlar
Kosova'daki binlerce
Müslüman› evsiz b›rakt›.

Bosna'da y›llarca süren
savaﬂ yüzbinlerce Müslüman›n ölümüyle
sonuçlanm›ﬂt›r.
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Önceki sayfadaki hadiste görüldü¤ü gibi, belirli bir yer tarif edilmeyip, kar›ﬂ›kl›¤›n dünyan›n her taraf›nda yay›laca¤›na
iﬂaret edilmektedir. Gerçekten de hadiste tarif edildi¤i ﬂekilde,
bugün dünyan›n beﬂ k›tas›nda büyük kargaﬂalar, savaﬂlar, katliamlar ve terör olaylar› devam etmektedir. Her gün yüzlerce insan sebepsiz yere öldürülmekte, yurtlar›ndan ç›kar›lmaktad›r.
(Detayl› bilgi için Harun Yahya'n›n "Hz. ‹sa'n›n Geliﬂ Alametleri"
ve "K›yamet Alametleri" isimli kitaplar›na baﬂvurabilirsiniz.)
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4 ) ‹ran-Irak Savaﬂ›
Ahir zamanda meydana gelecek önemli bir savaﬂ hadiste
ﬂöyle haber verilir:

Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları,
Zilhicce'de ise harb vaki olacak.
(Kıyamet Alametleri, s. 166)

Hadiste belirtilen ﬁevval, Zilkade ve Zilhicce aylar› ‹ranIrak Savaﬂ›n›n geliﬂim aﬂamalar›yla ayn› tarihlere denk gelmektedir:
ﬁevval ay›nda ayaklanma...
‹ran ﬁah›'na karﬂ› olan ilk ayaklanma bilindi¤i gibi hadiste belirtilen 5 ﬁevval 1398 (8 Eylül 1976)'de olmuﬂtur.
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Zilkade'de harp konuﬂmalar› ve Zilhicce'de ise harp vaki
olacak...
Hicri 1400 Zilhicce (1980 Ekim) ay›nda ‹ran-Irak aras›ndaki
savaﬂ tam anlam›yla baﬂlam›ﬂt›.

Bir baﬂka hadiste de bu savaﬂ›n ayr›nt›lar› ﬂöyle tarif edilir:

Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki, şöyle diyecekler: "Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik
kurmayacaktır... Bir gün, onlara ve bir gün de sizlere verilsin, ve karşılıklı sözler tutulsun..." Onlar Mutıka çıkacaklar, Müslümanlar oradan aşağı yazıya inecekler...
Müşrikler öbür yandaki (Rakabe) denilen bir simsiyah
olan nehrin kenarında duracaklar... Aralarında savaş olacak: Her iki ordudan, Allah, zaferi kaldıracak…
(Kıyamet Alametleri, s. 179)
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- Faris yönünden gelecek olan: ‹ran taraf›ndan
gelecek olan
- Faris

: ‹ran - ‹ranl›
(Büyük Lugat)

- Yaz›ya inecekler

: Oval›k-Irak Ovas›

- Mut›k

: Yöredeki bir da¤›n ad›.

- Rakabe

: Petrol kuyular›n›n
çok oldu¤u bölgedir.

"Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır…"

Hadisin bu bölümünde iki taraf aras›nda, ›rkç›l›ktan kaynaklanan bir anlaﬂmazl›¤›n olaca¤›na dikkat çekiliyor. Bu anlaﬂmazl›k sebebiyle, "Yaz›"ya (Yaz›: Irak Ovas›) inilecek ve savaﬂ
baﬂlayacak.
Allah, her iki ordudan zaferi kald›racak...
Bu hadisin de iﬂaret
etti¤i gibi, ‹ran-Irak Savaﬂ› 8 y›l sürmüﬂ ve binlerce
kay›p verilmesine ra¤men bir netice al›namam›ﬂt›r. ‹ki taraf da kesin
bir üstünlük sa¤layamam›ﬂt›r.
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5 ) Afganistan'›n ‹ﬂgali
Talikan'a yaz›k oldu.
Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır.
Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir
zaman Mehdi'sinin yardımcılarıdır.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 59)
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Hadiste Afganistan'›n ahir zamanda iﬂgal edilece¤ine iﬂaret vard›r. Gerçekten de Ruslar›n Afganistan'› iﬂgali olan 1979
y›l› Hicri 1400 y›l›na, di¤er bir ifadeyle Hicri 14. yüzy›l›n baﬂlang›c›na denk gelmektedir.

Tacikistan

Talikan
Afganistan
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Orada alt›n ve gümüﬂ olmayan hazineleri vard›r...
Rivayetin bu bölümünde de Afganistan'›n maddi zenginliklerine dikkat çekilmektedir. Bugün Afganistan'da çeﬂitli sebeplerle iﬂletilmeye aç›lmam›ﬂ büyük petrol yataklar›, demir
havzalar› ve kömür madenleri tespit edilmiﬂtir.
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6 ) F›rat'›n Suyunun Kesilmesi
F›rat Nehri'nin suyunun kesilip durdurulmas› da Mehdi'nin ç›k›ﬂ alametlerindendir:

Fırat Nehri'nin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın.
(Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir.
Riyazü's Salihin, 3/332)

Di¤er hadislerde bu olay›n ayr›nt›lar›yla ilgili önemli bilgiler verilmektedir:

Resulullah: Fırat Nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmayacaktır...
(Sahih-i Müslim, 11/320)

Resulullah: Fırat'ın altın bir dağ üzerinden açılması yakındır. İmdi orada kim bulunursa, ondan birşey almasın!
buyurdular.

(Sahih-i Müslim 11/320)
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Resulullah şöyle buyurdu: Yakında Fırat Nehri altın hazinesini açığa çıkarır, kim buna hazır bulunursa, ondan bir
şey almasın.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 28)

(Resulullah:) "Fırat Nehri bir altın dağını açığa çıkarır"
dedi.

(Sünen-i Ebu Davud, 5/116)

Görüldü¤ü gibi Mehdi'nin ç›k›ﬂ›n›n önemli bir alameti
olan F›rat Nehri'nin suyunun durdurulmas› ve alt›n de¤erinde
bir hazinenin ortaya ç›kmas› pek çok büyük hadis kitab›nda yer
almaktad›r.
ﬁimdi yukar›da yer verdi¤imiz hadislerde geçen bu konuyla ilgili önemli ifadeleri tek tek ele alarak inceleyelim:
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( 1) F›rat Nehri'nin suyunun çekilip...
Resulullah buyurdu ki: (1) Fırat Nehri'nin suyu çekilip
(2) altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz...
(Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir.
Riyazü's Salihin, 3/332)

Suyuti'nin kitab›nda bu hadis "suyun durdurulmas›" olarak geçmektedir. Gerçekten de Keban Baraj›, F›rat Nehri'nin suyunu durdurarak kesmiﬂtir.

Keban Baraj›'n›n inﬂa edilmesiyle F›rat Nehri'nin suyu durdurulmuﬂtur.
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( 2) "Alt›n"dan bir da¤ meydana ç›kmad›kça...
Yap›lan baraj sayesinde; elektri¤in üretilmesi, toplanan
suyun arazide kullan›larak topra¤›n veriminin artmas› ve ulaﬂ›m kolayl›¤›n›n sa¤lanmas› gibi sebeplerle, buradaki topraklar
"alt›n" gibi k›ymetli hale gelmiﬂtir.

Yukar›daki ﬂematik çizimde de görüldü¤ü gibi baraj, betondan dev bir da¤› and›rmaktad›r. Bu barajdan (hadis-i ﬂerifteki benzetmeye göre da¤dan) alt›n de¤erinde servet dökülmektedir. Dolay›s›yla baraj "alt›n bir da¤" hususiyetini kazanmaktad›r. (En do¤rusunu Allah bilir)
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7) Ramazan Ay›'nda Ay ve Güneﬂ Tutulmalar›
Mehdi için 2 alamet vardır ki... Bunun birincisi, Ramazan'ın birinci gecesi Ay'ın ikincisi de ortasında Güneş'in
tutulmasıdır.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

Ramazan'ın birinci gecesi Ay, ortasında Güneş tutulacaktır.
(Kıyamet Alametleri, s. 199)

Onun saltanatı zamanında, Ramazan Ayı'nın on dördünde Güneş tutulacaktır, o ayın ilkinde ise Ay kararacak...
(Mektubat-ı Rabbani, 380. Mektup, 2/1163)

Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde Güneş iki
defa tutulacaktır.
(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 440)
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... Güneş'in oruç ayının ortasında, Ay'ın ise sonunda
tutulması...
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 37)

Ramazan'da iki defa Ay tutulması olacaktır.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il
Muntazar, s. 53)

Mehdi'nin gelişi Razaman ayında Ay'ın iki kere tutulmasına sebep olacaktır.

(Kıyamet Alametleri, s. 200)

Yukar›daki rivayetlerde dikkati çeken en önemli nokta
Ramazan Ay›'n›n ortas›nda hem Güneﬂ tutulmas›n›n, hem de
bir ay içinde "Ay"›n ve "Güneﬂ"in iki kere tutulmas›n›n imkans›z oldu¤unun fark edilmesidir. Bu, normal ﬂartlarda gerçekleﬂmeyecek bir durumdur. Oysa di¤er ahir zaman alametlerinin
ço¤u insan›n anlayabilece¤i, belirli sebeplere ba¤l› olarak gerçekleﬂebilecek olaylard›r.
E¤er bu hadislerde tarif edilen olaylar dikkatle incelenirse, rivayetler aras›nda çeﬂitli farkl›l›klar oldu¤u göze çarpar. Yukar›daki 1, 2 ve 3. rivayetlerde Ay, Ramazan'›n birinci günü, 4.
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rivayette ise sonuncu günü tutulacakt›r. Böyle bir durumda yap›lacak en do¤ru ﬂey, ayn› olaya bakan farkl› rivayetlerin ittifak
ettikleri ortak yönleri tespit etmek olacakt›r. Buna göre, yukar›daki hadis rivayetlerinin toplam›ndan ç›kan ortak sonuçlar ﬂunlard›r:
1. Ramazan ay›nda Ay ve Güneﬂ tutulmalar› olacakt›r.
2. Bu tutulmalar ortalama 14-15 gün arayla olacakt›r.
3. Bu tutulmalar iki kere tekrarlanacakt›r.
Bu tespitlere uygun olarak, 1981 y›l›nda (Hicri-1401'de)
Ramazan Ay›'n›n 15. günü Ay, 29. günü de Güneﬂ tutulmuﬂtur.
Yine "ikinci olarak", 1982 y›l›nda (Hicri-1402'de) Ramazan Ay›n›n 14. günü Ay, 28. günü de Güneﬂ tutulmuﬂtur.
Ayr›ca bu hadisede "Ay"›n Ramazan'›n tam ortas›nda DOLUNAY halinde tutulmas› ve dikkatleri çekecek bir alamet olarak belirmesi de son derece anlaml›d›r.
Bu olaylar›n Mehdi'nin di¤er ç›k›ﬂ alametleriyle ayn› dönemde meydana gelmesi ve Hicri 14. yüzy›l baﬂlar›nda, üst üste iki y›l (1401-1402) mucizevi bir tarzda tekrarlanmas› rivayetlerin iﬂaretinin bu olaylar olabilece¤ini kuvvetlendirmektedir.
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8 ) Kuyruklu Y›ld›z›n Do¤mas›
Mehdi'nin çıkışından evvel, (her tarafı) aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır.

(Kıyamet Alametleri, s. 200)

O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız
görünecektir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il
Muntazar, s. 53)

O yıldızın doğması, Güneş ve Ay tutulmasından sonra olacaktır.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 32)

Hadislerde belirtildi¤i gibi:
- 1986 y›l›nda (Hicri 1406'da) yani
14. yüzy›l baﬂlar›nda "Halley" kuyruklu y›ld›z› Dünyam›z›n yak›n›ndan geçmiﬂtir. Bu kuyruklu y›ld›z parlak, ›ﬂ›kl› bir y›ld›zd›r.
- Hareket yönü do¤udan bat›ya
do¤rudur.
- 1981 ve 1982 (1401-1402) y›llar›nda meydana gelen Ay ve Güneﬂ tutulmalar› olay›ndan sonra ortaya ç›km›ﬂt›r.
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HALLEY KUYRUKLU YILDIZI

30 N‹SAN

1986 YILI

10 MAYIS
20 N‹SAN
20 MAYIS

(51. kuzey meridyeni)
1 MART
(19 ﬁUBAT

11 MART

10 N‹SAN

30 MAYIS

Bu y›ld›z›n do¤uﬂunun da di¤er ç›k›ﬂ alametleri ile ayn›
zamanda meydana gelmesi, Halley kuyruklu y›ld›z›n›n hadiste
iﬂaret edilen y›ld›z oldu¤unu do¤rular niteliktedir.
Baﬂka bir hadis-i ﬂerifte de Mehdi'nin alametlerinden olan
kuyruklu y›ld›z hakk›nda ﬂu bilgiler verilmiﬂtir:

Şark tarafından bir kuyruklu yıldız doğup aydınlık verecektir. Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) meşrıktan mağribedir (doğudan batıya doğrudur).
(Mektubat-ı Rabbani, 2/258)

Tarih boyunca bu kuyruklu y›ld›z›n geçti¤i zamanlarda
Müslümanlar aç›s›ndan çok önemli hatta dönüm noktas› say›labilecek hadiseler meydana gelmiﬂtir. Bunlardan bir k›sm› Peygamberimiz (sav)'den aktar›lan rivayetlerde de bildirilmiﬂtir.
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Bu yıldız ilk çıktığında;
Hz. Nuh (a.s.) kavmi helak olmuştur.
Hz. İbrahim (a.s.) ateşe atılmıştır.
Hz. Musa (a.s.) ile uğraşan Firavun ve kavmi yok edilmiştir.
Hz. Yahya (a.s.) öldürüldüğünde de görülmüştür.
Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnenin şerrinden Allah'a
sığınınız.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 32)

Bu y›ld›z geçti¤inde meydana gelen di¤er önemli olaylar
da ﬂunlard›r:
Hz. ‹sa (a.s.) do¤muﬂtur.
Peygamber Efendimize ilk vahiy gelmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Osmanl› Devleti tarih sahnesinde yer almaya baﬂlam›ﬂt›r.
‹stanbul Fatih taraf›ndan fethedildi¤inde bu y›ld›z görülmüﬂtür.
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H alley Kuyruklu Y›ld›z› Hakk›nda
Baz› ‹lginç Rakamlar
Halley kuyruklu y›ld›z› ile ilgili baz› say›lar›n "19" say›s›n›n tam katlar› olmas› da oldukça dikkat çekicidir:
Halley Kuyruklu Y›ld›z› 76 y›lda bir geçiyor
76 = 19 x 4
Bu y›ld›z en son Hicri 1406'da görüldü
1406 = 19 x 74
Bu konuyla ilgili bir di¤er ilginç durum da ﬂudur: Yukar›da da hesaplad›¤›m›z gibi Halley y›ld›z›n›n geçmiﬂ oldu¤u Hicri 1406 y›l› 19'un tam 74 kat›d›r. "74" say›s› ise ayn› zamanda Kuran-› Kerim'de 19 mucizesine iﬂaret edilen MÜDDESS‹R Suresi'nin s›ra numaras›d›r.
Kuran'›n Müddessir Suresi'nin (74. sure) 30. ayetinde "19"
say›s›n›n müminler için bir rahmet, inkar edenler için ise bir fitne vesilesi oldu¤u bildirilmektedir.
Halley kuyruklu y›ld›z›n›n 19 ile olan bu mucizevi ba¤lant›s› da, inkar edenler üzerine bir fitne, müminlere ise bir rahmet müjdeledi¤ine iﬂaret ediyor olabilir.
Müddessir Suresi'nin 1. ve 2. ayetlerinde Hz. Muhammed
(sav)'e "EY ÖRTÜNEN! KALK VE KORKUT" ﬂeklinde buyurulmaktad›r. Bu, ayetlerin aç›k anlam›d›r. Fakat bu ayetlerin
ahir zamana yönelik ikinci bir örtülü, gizli iﬂaretleri de bulunabilir. Belki de "EY G‹ZLENEN" denilerek Resulullah Efendimizin soyundan gelecek olan ve Hicri 1406'da ç›k›ﬂ alametlerinden
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biri (Kuyruklu Y›ld›z›n do¤uﬂu hadisesi) belirecek olan Mehdi'ye iﬂaret ediliyor olabilir.
74- Müddessir Suresi
1. Ey örtüsüne bürünen
2. Kalk ve korkut (uyar)
Müddessir: örtünen-bürünen-gizlenen demektir.
- Bir baﬂka büyük mucize
ve iﬂaret ise Halley y›ld›z›n›n
1986 (hicri 1406)'daki geçiﬂinin,
Hz. Muhammed (sav)'in peygamberlikle vazifelendirildi¤i
MS. 607'den bu yana 19. GEÇ‹ﬁ‹ olmas›d›r.
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9) Kabe Bask›n› ve Kabe'de Kan Ak›t›lmas›
Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan gidecekler... Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde, köpekler gibi birbirine
saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin
üzerine akacak.

(Kıyamet Alametleri, s. 168-169)

İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın hac ederler.
Mina'ya indiklerinde etrafları, köpeklerin sarışı gibi sarılıp, kabilelerin birbirine girmesi ile büyük savaşlar olur.
Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kalır.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 35)

Yukar›daki hadislerde "onun ç›kaca¤› y›l" cümlesi kullan›larak, Mehdi'nin ç›k›ﬂ tarihinde Hac s›ras›nda meydana gelecek bir katliama dikkat çekilmektedir. 1979 y›l›nda, Hac s›ras›nda gerçekleﬂen Kabe bask›n›nda aynen böyle bir katliam yaﬂanm›ﬂt›r. Çok ilginçtir bu kanl› Kabe bask›n› da ahir zaman›n baﬂlang›c›n›n ve Mehdi'nin ç›k›ﬂ›n›n di¤er alametlerinin gerçekleﬂti¤i dönemin tam baﬂ›nda yani Hicri 1400 y›l›n›n ilk gününde, 1
Muharrem 1400 (21 Kas›m 1979) tarihinde meydana gelmiﬂtir.
Yine hadis-i ﬂerifte kanlar›n akaca¤›ndan bahsedilerek öldürme olaylar›na dikkat çekilmiﬂtir. Bask›n s›ras›nda Suudi askerleri ile sald›rgan militanlar aras›nda meydana gelen çarp›ﬂmada
30 kiﬂinin öldürülmesi, bu rivayetin kalan k›sm›n› da do¤rular.
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1979 (Hicri 1400)'da gerçekleﬂen bu Kabe bask›n›n ard›ndan 7 sene sonra Hicri 1407 y›l›nda, Hac s›ras›nda çok daha büyük kanl› bir olay meydana gelmiﬂtir. Bu hadisede caddelerde
gösteri yapan hac›lara sald›r›larak 402 kiﬂi katledilmiﬂ, çok fazla kan ak›t›lm›ﬂt›r. Beyt-ül Muazzama'n›n yan›nda, Müslümanlar›n (Suudi Arabistan askerleri ile ‹ran'l› Hac›lar›n) birbirlerini
öldürmeleri ile büyük günahlar iﬂlenmiﬂtir. Bu kanl› olaylar ilgili hadislerde tarif edilen ortamla çok büyük benzerlikler taﬂ›maktad›r:

Resulullah buyurdu: Ramazan'da bir seda, Şevval'de bir
ses, Zilkade'de kabileler arasında savaş olur. Hacılar talana uğrar. Mina'da ölülerin çok olacağı bir savaş olur, öyleki orada taşları kan gölü içinde bırakacak kadar kan akar.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 31)

47

Adnan Oktar

Ramazan'da bir seda olur. Şevval'de de bir seda olur. Zilkade'de kabileler birbiriyle çarpışır. Zilhicce'de hacılar talana uğrar. Muharrem'de gökten şöyle nida olur. "Dikkat
ediniz. Filan kimse Allah'ın halkının hayırlılarındandır.
Onu dinleyiniz ve ona uyunuz." (Ramuz El Hadis, 2/518-5)

Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harb konuşmaları,
Zilhicce'de ise harb vaki olacak. Hacılar soyulacak kanları (Cemretül Akabe) üzerine akacak.
(Kıyamet Alametleri, s. 166)
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Zilkade ayında kabileler savaşır, hacılar kaçırılır, melhameler olur.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 34)

Şevval'de savaş naraları, Zilhicce'de harb ve kıtal olur,
yine Zilhicce'de Hacı talana uğrar, hatta caddeler kandan geçilmez ve haramlar çiğnenir. Beyt-ül Muazzam'ın
yanında büyük günahlar işlenir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 37)

Hadislerde geçen ifadeleri inceledi¤imizde de ayn› dönemle ilgili önemli olaylara iﬂaretler bulundu¤u görülecektir:
Beyt-ül Muazzama'n›n yan›nda büyük günahlar iﬂlenir.
Yukar›daki hadiste, Beyt-ül Muazzama'n›n (Kabe'nin)
içinde de¤il, yan›nda ç›kacak olaylara dikkat çekilmektedir.
1407 y›l›n›n Zilhicce Ay›'nda (Hac mevsiminde) meydana gelen
olaylar da ilkinden farkl› olarak Kabe'nin içinde de¤il yan›nda
gerçekleﬂmiﬂtir. En baﬂta anlatt›¤›m›z olay ise 1 Muharrem
1400'de Beyt-ül Muazzama'n›n (Kabe'nin) bizzat içerisinde olmuﬂtu. Her iki hadise de rivayetlerin iﬂaretine uygun bir ﬂekilde gerçekleﬂmiﬂtir.
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Kabe'de kan ak›t›lmas›, hac›lar›n katledilmesi gibi, hadislerde haber verilen böyle önemli iki büyük hadisenin Mehdi
hakk›nda bildirilen tüm alametlerin ç›kt›¤› dönemde birbiri ard›na gerçekleﬂmesinin bir rastlant› olmas› oldukça zor gözükmektedir.
... Zilhicce'de harb ve k›tal olur.
Hadislerde, bu savaﬂ ve çat›ﬂmalardan, hac›lar›n öldürülmesi konusu ile birlikte bahsedilmesi söz konusu olaylar›n ayn›
zaman diliminde meydana geleceklerini göstermektedir. Ayn›
dönem, ‹ran-Irak Savaﬂ›n›n ç›kt›¤›, Türkiye'nin güney do¤usunda, Ortado¤u ülkelerinde çat›ﬂma ve kar›ﬂ›kl›klar›n en yo¤un
yaﬂand›¤› bir dönemdi.
... ﬁevval'de savaﬂ nidalar› olur.
Yine ayn› zamanlarda Basra Körfezi'ndeki gerginli¤e,
‹ran-Amerika aras›ndaki gerginleﬂme ve savaﬂ durumuna dikkat çekilmiﬂ olabilir.
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10) Do¤u Taraf›ndan Bir Ateﬂin Görünmesi
"İkdiddurer" isimli kitapta Mehdi'nin zuhur alametleri
bahsinde geçiyor: Doğuda, semada üç gece görünen büyük
bir ateşin çıkması. Mutad (alışılmışın dışında) şafak kızıllığı gibi olmayan bir kırmızılığın semada görülüp ufukta
yayılması.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 32)

Doğudan üç veya yedi gün ardı ardına büyük bir ateş zuhur edecek, gökte karanlık görülecek, gökte alışılmış olan
kırmızılığın aksine bambaşka bir kızıllık yayılacak. Yeryüzünün duyup anlayabileceği bir dille nida edilecek.
(Kıyamet Alametleri, s. 166)

Ebu Cafer b. Muhammed b. Ali (r.a.)dan rivayet edildi. Siz
üç veya yedi gün, doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman
Al-i Muhammed'in çıkmasını bekleyiniz, inşaAllah-ü Teala,
bir münadi Mehdi'nin ismi ile semadan nida edecek ki, doğuda batıda olan herkes bu sesi işitecek. Öyleki korkudan
uykuda olanlar uyanacak, ayakta olan çökecek, oturan ise
ayağa fırlayacaktır.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman , s. 32)
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Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. O ateş içinde müthiş azap olduğu halde insanları kaplar. O ateş insanları,
malları yakıp bitirir. Sekiz gün içinde rüzgar ile bulut gibi
uçarak dünyanın her tarafına yayılır. Geceki sıcağı gündüzki hararetinden daha şiddetlidir. O ateş insanların başının
üzerinden arşın altına kadar yaklaşarak yeryüzü ile gökyüzü arasında gökgürültüsü gibi korkunç gürültüsü olur, buyurdu.
(Ölüm-Kıyamet -Ahiret ve Ahir Zaman
Alametleri, s. 461)

Mehdi'nin ç›k›ﬂ öncesi alametlerinden olan bu ateﬂ hakk›nda k›sa bir aç›klama yapmak yerinde olacakt›r.
Baz› kiﬂiler bu ateﬂi; sebepsiz yere birdenbire ortaya ç›kan,
sönme nedir bilmeyen, hatta herkesin bulundu¤u yerden mutlaka görece¤i tarzda bir alamet olarak beklemektedir. Halbuki
k›yamet alametlerinin meydana geliﬂi s›ras›nda imtihan devam
etti¤inden onlar›n anlaﬂ›lmas›, herkesin mecburen kabul edece¤i bir aç›kl›kta olmaz. Böylece insanlar ak›llar›n›, vicdanlar›n›,
iradelerini kullanarak karar verirler. ﬁayet k›yamet alametleri
ile ilgili hadisler en ince ayr›nt›s›na kadar (mesela; hangi ﬂehirde, kaç tarihinde, ne ﬂekilde ç›kaca¤›) anlat›lsayd›, daha önce de
belirtti¤imiz gibi herkes mecburen kabul eder, insanlar aras›nda
derece fark› kalmazd›. Bu sebeple k›yamet alametleri ile ilgili
hadisler özellikle yar› kapal› bir ﬂekilde bildirilmiﬂtir.
Ateﬂ alametini de bu ﬂekilde de¤erlendirmek gerekmektedir. Bir ateﬂ sebepsiz yere ç›kmaz, ya bir kaza, ya bir patlama gi-
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bi kas›t veya ihmal neticesinde ç›kar. Mehdi'nin ç›k›ﬂ alameti
olarak söylenmesi, onun çok garip ve ola¤anüstü bir alamet ﬂeklinde ç›kmas›n› gerektirmez. Önemli olan bu ateﬂin, hadiste tarif edilen ateﬂin özelliklerine uygun olarak ç›kmas›d›r. Bu ateﬂi
tan›mak ve tespit edebilmek için yap›lacak ilk iﬂ, özelliklerinin
ortaya ç›kart›lmas›d›r.
Bilindi¤i gibi Temmuz 1991 y›l›nda Irak'›n Kuveyt'i iﬂgali
sonras›nda, Kuveyt'e ait petrol kuyular›n› ateﬂe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateﬂ sarm›ﬂt›r.
- Kuveyt'de yanan petrol, insan ve hayvanlar aras›nda
ölüme sebep olmaktad›r. Uzmanlara göre günde yar›m milyon
ton petrol duman olarak atmosfere kar›ﬂmaktad›r. Her gün 10
bin tondan fazla iﬂ, kükürt, karbondioksit ve büyük miktarda,
kanser yap›c› özelli¤i olan hidrokarbonlar bulut gibi körfez üzerinde as›l› durmaktad›rlar... Yaln›z Körfez de¤il, onun ﬂahs›nda
Dünya yanmaktad›r. (M. Necati Özfatura, Kurtlar Sofras›nda Ortado¤u, s. 175)
-Ateﬂe verilen iki kuyu, Türkiye'nin bir günde ç›karabildi¤i kadar petrol veriyor ve dumanlar 55 km. uzakl›ktaki Suudi
Arabistan'dan bile görülebiliyor. (Hürriyet, 23 Ocak 1991)
-Körfez'de sönmeyen felaket haberleri: Kuveyt'te ateﬂe verilen yüzlerce petrol kuyusu alev alev yan›yor. Uzmanlar›n
"söndürmek son derece zor" dedikleri petrol kuyular›ndaki yang›n›n Türkiye'den Hindistan'a kadar olan geniﬂ bir bölgeyi en
az 10 y›l süreyle etkileyece¤i bildiriliyor.
Ateﬂe verilen petrol kuyular›nda ç›kan alev ve dumanlar
atmosferi devaml› kirletmektedir. Kuveyt gündüzleri gece manzaras› arz etmektedir. Alevlerle birlikte yükselen füme rengi duman, Kuveyt semalar›nda sonbahardan k›ﬂ mevsimine geçiﬂi
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Ahir zaman alametlerinden biri de "Do¤u taraf›ndan ateﬂ görülmesi"dir. Körfez
Savaﬂ› s›ras›nda petrol kuyular›nda baﬂlayan yang›nlar bu ateﬂe iﬂaret etmektedir.

hat›rlat›yor... Kuveyt'in tamam›n›n yaﬂan›l›r hale gelmesi için en
az bir senelik bir zamana ihtiyaç vard›r. Kilometrelerce uzaktan
görülen alevlerle birlikte yükselen dumanlar, Kuveyt semalar›n› tamamen kaplayarak ülkeyi yaﬂanmaz hale getirmekte ve
varl›kl› olanlar Kuveyt'i terk etmektedirler.
Dahran'daki araﬂt›rma merkezi müdürü Abdullah Dabbag'›n NewYork Times'da ç›kan aç›klamas›na göre, Basra Körfezi'ndeki kirlenme neticesinde 106 tür bal›k, 180 tür yumuﬂakçalar ve bölgede yaﬂayan 450 tür hayvan yaﬂama savaﬂ› vermektedir. 600 petrol kuyusundan yükselen dumanlar›n komﬂu ülkelere yay›ld›¤›, ayr›ca kükürt gibi kanserojen maddeler ihtiva
eden dumanlar›n asit ya¤muruna dönüﬂerek tar›mda verimi
azaltt›¤› aç›klanmaktad›r. (M. Necati Özfatura, Kurtlar Sofras›nda
Ortado¤u, s. 171)
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Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir.
(Kamus Tercemesi, c. 1, s. 550)
Berehut: Bir vadi veyahut bir kuyu adıdır.

Hadis-i ﬂerifin ilk k›sm›nda ateﬂ için "sönük bir vaziyettedir" denmektedir. Ateﬂ, yan›c› bir maddenin yanmas›yla meydana gelen bir durum oldu¤una göre burada sönük vaziyette
bekleyen ateﬂin kendisi de¤il, ateﬂin yakaca¤› hammaddedir.
Burada toprak alt›ndan ç›kar›lan petrole iﬂaret edilmektedir. Nitekim hadisteki Berehut denilen yer, bir kuyunun ad›d›r.
Bu kuyu petrol kuyusudur. Zaman› gelince bu kuyulardan ç›kar›lan petrol, yanmaya haz›r bir ateﬂ haline gelmektedir.
"O ateﬂ müthiﬂ azap oldu¤u halde insanlar› kaplar." O
ateﬂ, sadece yanan bir ateﬂ de¤il, ayn› zamanda insanlar› can›ndan, mal›ndan ederek azap içinde, elem-üzüntü içinde b›rakacak ve bütün do¤ay› kirletecek olan bir ateﬂ.
"O ateﬂ insanlar›, mallar› yakar bitirir." O ateﬂ bir k›s›m
insanlar›n ölümüne sebep olmaktad›r. Bunun yan›nda mallar›
yakarak, maddi zarara sebebiyet verdi¤i gibi, tüm çevreyi ve
do¤ay› kirleterek de insanlar›n geçim kaynaklar›n› yok etmektedir.
"Sekiz gün içinde rüzgar ile bulut gibi uçarak dünyan›n
her taraf›na yay›l›r." O ateﬂin, "rüzgar ile bulut gibi uçan" kendisi de¤il duman›d›r. Burada benzetme yap›larak duman›n bulutlara kadar yükselece¤i de anlat›lm›ﬂt›r. Bu duman rüzgar›n
etkisiyle her yöne do¤ru yay›lmaktad›r.
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"Geceki s›ca¤›, gündüzki hararetinden daha ﬂiddetlidir." O ateﬂin hem gündüz, hem gece devaml› yand›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
"O ateﬂ insanlar›n baﬂ›n›n üzerinden arﬂ›n alt›na kadar
yaklaﬂarak, yeryüzü ile gökyüzü aras›nda gökgürültüsü gibi
korkunç gürültüsü olur." O ateﬂin çok yükseklere kadar t›rmand›¤›na ve bu ateﬂten gökgürültüsü gibi pek ﬂiddetli bir gürültü ile patlamalar meydana geldi¤ine iﬂaret edilmektedir.
"Gökte al›ﬂ›lm›ﬂ olan k›rm›z›l›¤›n aksine bambaﬂka bir
k›z›ll›k yay›lacak." Hadisin bu k›sm›nda, olay›n gece vakitlerinde meydana gelece¤ine iﬂaret edilmiﬂtir. Gece vakti meydana
gelen büyük infilak›n alevleri çok ﬂiddetli bir ayd›nlanma yapar.
Bu k›z›l alevlerin meydana getirdi¤i k›z›l ayd›nlanma, halk›n
mutad üzere al›ﬂ›k oldu¤u k›rm›z› "tan" ayd›nlanmas›ndan çok
ayr›d›r. Çünkü gece vakti böyle gündüz gibi ayd›nlanma ola¤anüstü bir olayd›r.
Tan: Güneﬂ do¤arken ve batarken oluﬂan ve güneﬂin
ayd›nlatma gücünün zay›flay›p, beyaz ›ﬂ›ktan
k›rm›z› ›ﬂ›k yayar duruma geldi¤i vakitlerdeki hali.
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1 1) Büyük Olaylar›n ve Hayret
Verici ﬁeylerin Meydana Gelmesi
Onun zamanında büyük hadiseler vuku bulacak.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

Onun zamanında nice hayret veren haller zuhur
edecektir.

(Mektubat-ı Rabbani, 2/258)

Onun zuhur mebdeleri ve mukaddimeleri (çıkış alametleri) Resulullah efendimizin irhasatına* benzer.
(Mektubat-ı Rabbani, 2/258)

Hz. Muhammed (sav)'in do¤umundan önce büyük ve ola¤anüstü olaylar meydana gelmiﬂti. Do¤du¤u gece yeni bir y›ld›z do¤muﬂ, ateﬂe tapan ‹ran padiﬂahlar›n›n saray›n›n 14 burcu
y›k›lm›ﬂ, ‹ran'da 1000 y›ld›r yanmakta olan Mecusi ateﬂi sönmüﬂ, Semavi Vadisi sel sular› alt›nda kalm›ﬂ, Save Gölü kurumuﬂtu vs...
Yukar›daki rivayetlerde iﬂaret edildi¤i gibi, Mehdi'nin or-

* ‹rhasat: Hz. Muhammed (sav)'in peygamberli¤inden evvel meydana gelen ola¤anüstü
hallerdir ki, bunlar peygamberli¤ine delil teﬂkil eden olaylardand›r.
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taya ç›k›ﬂ› da, Peygamber Efendimizinkine benzeyecektir. Onun
ç›k›ﬂ› döneminde de büyük ve harika olaylar olacakt›r. Son 100
y›ld›r dünya üzerinde meydana gelen büyük olaylar›n baz›lar›
ﬂöyledir:
- Kabe bas›ld› ve çok say›da Müslüman›n kan› ak›t›ld›.
- 2500 y›ll›k ‹ran ﬂahl›¤› y›k›ld› ve ‹ran ﬁah› R›za Pehlevi öldü.
- Hindistan'›n Bombay kentinde bir fabrikadan s›zan gaz 20.000 kiﬂinin
ölümüne yol açt›.
- ‹ki Müslüman ülke olan ‹ran ve Irak aras›nda 8 y›l sürecek bir savaﬂ baﬂlad›.
- Ruslar, Afganistan'› iﬂgal etti.
- Mexico City ﬂiddetli bir depremle yerle bir oldu.
- Kuzey Kolombiya'daki Nevada Del Ruiz yanarda¤› 400 y›ld›r ilk kez
patlad›. Eriyen kar ve buzun oluﬂturdu¤u çamur yüzünden Armero
kenti haritadan silindi. 20.000 kiﬂi öldü.
- Bangladeﬂ'teki sel 25.000 kiﬂinin ölümüne sebep oldu.
- H›ristiyanl›¤›n merkezi Roma'y› sular bast›.
- 1986'da Çin'de tarihinin en büyük orman yang›n› oldu.
- Hindistan Baﬂkan› Gandi, M›s›r Devlet baﬂkan› Enver Sedat, ‹sveç
Baﬂbakan› Olof Palme öldürüldü.
- Papa II. Jean Paul vuruldu.
- 1980 y›l› baﬂlar›nda ilk AIDS vakalar› tespit edildi. ﬁu ana kadar on
binlerce kiﬂinin ölümüne sebep olan bu hastal›¤a "Ça¤›n Vebas›" ismi
verildi. AIDS, 1960'larda Amerika'da baﬂlayan ve her çeﬂit cinsel serbestli¤i getirmiﬂ olan "Seks Devrimi"ni sona erdirdi.
- 1986'da uzay meki¤i Challenger f›rlat›l›ﬂ›ndan sonra infilak etti.
- 26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santral›nda ﬂimdiye
kadar görülen en büyük nükleer kaza meydana geldi. Birçok Avrupa ülkesi yay›lan radyasyondan etkilendi.
- Ozon tabakas›n›n delinmesi Dünya iklimi üzerinde çok olumsuz etkiler b›rakt›.
- Sovyetler Birli¤i y›k›ld› ve Gorbaçov'la birlikte Ba¤›ms›z Devletler ortaya ç›kt›.
- Irak'›n Kuveyt'i ilhak etmesinden sonra y›llarca sürecek olan Körfez
Savaﬂ› baﬂlad›.
- Ermenistan'daki depremde kent harabeye dönüﬂtü. 500.000 kiﬂi evini
terk ederken, ölü say›s› 40.000'i aﬂt›.
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- 1989 y›l›nda Çin'de komünist bölükler tanklarla ö¤rencilerin üzerine
yürüdü, Tiananmen meydan›nda 2000 ö¤renci öldü.
- So¤uk Savaﬂ›n sembolü olan Berlin Duvar› inﬂas›ndan tam 28 y›l sonra
y›k›ld›.
- 1990 y›l›nda Kabe'deki tüneldeki izdihamda 1400'den fazla hac› hayat›n› yitirdi.
- 1991 y›l›nda Bangladeﬂ'te meydana gelen sellerin sonras›nda 120.000'in
üstünde kiﬂi öldü, milyonlarca kiﬂi evsiz kald›.
- Son 20 y›ld›r Amerika'da f›rt›nalar, kas›rgalar, hortumlar ve seller durmak bilmedi. Binlerce insan öldü, milyonlarcas› evini terk etti ve zarar
her seferinde milyar dolarlarla ölçüldü.
- Bosna ve Kosova'daki katliamda yüz binlerce Müslüman öldürüldü ve
yüz binlercesi yurtlar›ndan ç›kar›ld›.
- Ebola virüsü on binlerce kiﬂinin ölümüne sebep oldu.
- El Nino tüm dünya ülkelerine çok büyük felaketler getirdi.
- 19 Ekim 1987'de Londra Borsas› çöktü. Yaﬂanan büyük panik sonucunda 50 milyar sterlinlik de¤er kayb› yaﬂand›.
- 19 Nisan 1995'de ABD'nin Oklahoma kentindeki Federal Binaya yap›lan
bombal› sald›r›da 168 kiﬂi öldü.
- 22 Mart 1997'de Hale-Bopp kuyruklu y›ld›z›, saatte 160 km. h›zla Dünya'n›n 195 milyon km. yak›n›ndan geçti. Ç›plak gözle izlenebilen Hale-Bopp'un geçiﬂi, tüm dünyada milyonlarca kiﬂi taraf›ndan büyük bir
ilgiyle karﬂ›land›.
- 10 May›s 1997'de ‹ran'daki 7.1 ﬂiddetindeki depremde 1500 kiﬂi öldü.
- 4 ﬁubat 1998'de Afganistan'daki 6.1 ﬂiddetindeki depremde 5 bin kiﬂi
hayat›n› kaybetti.
- 25 Ocak 1999'de Kolombiya'daki 6 ﬂiddetindeki depremde 1171 kiﬂi hayat›n› kaybetti.
- 21 Eylül 1999'da Tayvan'daki 7.6 ﬂiddetindeki depremle 2100'den fazla
kiﬂi hayat›n› kaybetti.
- 11 Eylül 2001'de ABD'ye, tarihin en büyük terörist sald›r›s› düzenlendi:
‹ki yolcu uça¤›, sabah mesaisinin baﬂlad›¤› saatlerde 18 dakika arayla
New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin bulundu¤u iki gökdeleni vurdu. Sald›r›da beﬂ binin üzerinde insan öldü.
- Hindistan'da büyüklü¤ü 7.9 olan bir deprem meydana geldi ve binlerce kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi.
- Avrupa'da yaﬂanan aﬂ›r› s›caklar 10 binlerce insan›n ölümüne neden
oldu.
- 60.000 senede bir gerçekleﬂen bir olay meydana geldi ve Mars gezegeni
Dünya'ya en yak›n konuma geldi.
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- 17 Ocak 2002 tarihinde Kongo'daki Nyiragongo Yanarda¤ı patladı.
Olayda 100 kiﬂi öldü
- 15 Kasım 2003, ‹stanbul ﬁiﬂhane'deki Neve ﬁalom Sinagogu ile
ﬁiﬂli'deki Beth ‹srail Sinagogu'na intihar saldırıları düzenlendi.
Sinagoglardaki ayin sırasında bomba yüklü iki ayrı kamyonetin intihar eylemcilerince havaya uçurulmasıyla gerçekleﬂtirilen saldırılarda
25 kiﬂi öldü, 262 kiﬂi yaralandı.
- Kas›m 2003'te dünyan›n en kurak bölgelerinden olan Mekke'de meydana
gelen sel felaketinde 12 kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi.
- 20 Mart 2003, ABD'nin hala devam eden Irak operasyonu, Ba¤dat'ı
bombardıman ile baﬂladı.
- 20 Kasım 2003, ‹stanbul'da yine kamyonetli ikiz intihar saldırıları düzenlendi. Levent'teki HSBC Bankası Genel Müdürlü¤ü ve Beyo¤lu'ndaki
‹ngiltere Baﬂkonsoloslu¤u'na yapılan saldırılarda 33 kiﬂi öldü, 450 kiﬂi
yaralandı. Çok büyük maddi hasar gerçekleﬂti.
- 26 ﬁubat 2004 tarihinde Moskova metrosunda meydana gelen intihar
saldırısında yaklaﬂ›k 40 kiﬂi hayat›n› yitirdi.
- 12 Mart 2004, ‹spanya'nın baﬂkenti Madrid'in merkezinde 3 ayrı tren istasyonuna düzenlenen bombalı saldırılarda yaklaﬂ›k 200 kiﬂi hayat›n›
yütürdü. Sald›r›larda binden fazla kiﬂi yaraland›.
- 3 Eylül 2004, Kuzey Osetya'da yüzlerce kiﬂinin rehin tutuldu¤u okul
binasına Rus güçleri tarafından operasyon düzenlendi. Ço¤u çocuk en
az 150 kiﬂi öldü, 560 rehine yaralı olarak kurtarıldı.
- Güney Asya'da 26 Aral›k 2004 tarihinde 9.0 büyüklü¤ünde bir deprem
ve ard›ndan çok büyük bir tsunami gerçekleﬂti. Kaybolan hayatlar›n
say›s› ölü ve kay›plarla birlikte 288 bir olarak ifade ediliyor.
- 2 Nisan 2005 tarihinde Papa II. Jean Paul hayat›n› yitirdi.
- 7 Temmuz 2005 tarihinde, ‹ngiltere'nin baﬂkenti Londra, 2. Dünya
Savaﬂı'ndan beri ﬂehri vuran en büyük saldırıyla sarsıldı. Metro ve otobüslere eﬂzamanlı olarak düzenlenen dört saldırı sonucunda 50'den fazla
kiﬂi öldü, yaklaﬂ›k 700 kiﬂi yaraland›. 21 Temmuz'da yine dört ayr› eﬂzamanl› bombal› sald›r› giriﬂiminde bulunuldu.

2500 y›ll›k ‹ran
ﬂahl›¤› y›k›ld›.
‹ran ﬁah› R›za
Pehlevi öldü.

‹ki Müslüman
ülke, ‹ran ve
Irak aras›nda
savaﬂ baﬂlad›.

Ruslar Afganistan'›
iﬂgal etti.

Mexico City ﬂiddetli bir depremle yerle bir oldu.

Hindistan Baﬂkan› Gandi, M›s›r Devlet Baﬂkan› Enver Sedat, ‹sveç Baﬂbakan› Palme öldürüldü.

Uzay meki¤i
Challenger 1986
y›l›nda f›rlat›l›ﬂ›ndan hemen sonra
infilak etti.

1986'da Ukrayna'daki Çernobil Nükleer santralinde ﬂimdiye kadar görülen
en büyük nükleer kaza meydana geldi.

Çin'de çok büyük ö¤renci olaylar›
meydana geldi

Ozon tabakas›n›n delinmesi mevsimleri
olumsuz yönde etkiledi.

Irak'›n Kuveyt'i ilhak etmesinden sonra
y›llar sürecek Körfez Savaﬂ› baﬂlad›.

Sovyetler Birli¤i y›k›ld›.

Ba¤›ms›z Devletler ortaya ç›kt›.

El Nino tüm dünya üzerinde çok büyük
iklim de¤iﬂikliklerine sebep oldu.

Bosna ve Kosova'da yap›lan
katliamda binlerce Müslüman
öldürürüldü ve
yüzbinlercesi
yurtlar›ndan ç›kar›ld›.

Papa II. Jean Paul Mehmet Ali A¤ca
taraf›ndan vuruldu.

1980 y›l› baﬂlar›nda ilk AIDS vakalar› tespit edildi. ﬁu ana kadar on binlerce kiﬂinin ölümüne sebep olan
bu hastal›¤a "Ça¤›n Vebas›" ismi
verildi. AIDS 1960'larda Amerika'da
baﬂlayan ve her çeﬂit cinsel serbestli¤i getirmiﬂ olan "Seks Devrimi"ni sona erdirdi.

Ebola virüsü
binlerce kiﬂinin ölümüne
sebep oldu.
Amerika'da
son 20 y›ld›r
hortum, kas›rga ve seller
milyonlarca
dolarl›k zarara
yol açt›.

ABD'nin New York ve Washington ﬂehirlerine tarihin
en büyük terörist sald›r›s›
düzenlendi. (yukar›da)
ABD'nin Oklahoma kentindeki Federal Binaya yap›lan bombal› sald›r›da 168
kiﬂi öldü. (solda)

Hindistan'da büyüklü¤ü 7.9 olan bir deprem meydana geldi ve binlerce kiﬂi yaﬂam›n›
yitirdi. Ayn› gün Amerika'da 4.2 büyüklü¤ünde bir sars›nt› hissedildi.
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1 2) Güneﬂ'ten Bir Alametin Belirmesi
O, (Mehdi), Güneş'ten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

Güneş alamet olarak doğmadıkça Mehdi çıkmayacaktır.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 33)

Güneﬂ'te belirecek olan bu alamet, 20. yüzy›lda görülen
büyük patlama olabilir.
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G üneﬂ Tutulmas›
11 A¤ustos 1999 y›l›nda gerçekleﬂen Güneﬂ tutulmas› yüzy›l›m›z›n son tam Güneﬂ tutulmas›d›r. ‹lk kez bu kadar çok insan Güneﬂ tutulmas›n›, hem de bu kadar uzun bir süre izleyebilmiﬂ, inceleme f›rsat› elde etmiﬂtir. Bu tutulmada dikkat çeken
bir nokta da Türkiye'nin de bu tam tutulman›n en iyi izlendi¤i
ülkelerden birisi olmas›d›r. Bart›n'dan Silopi'ye kadar, yaklaﬂ›k
olarak 12 ﬂehir ve 100 ilçe tutulmay› gözleyebilmiﬂtir.
Bu kadar iﬂaretin birarada ve çok k›sa bir zaman dilimi
içinde art arda gerçekleﬂmiﬂ olmas› elbette tesadüf de¤ildir. Bu
iﬂaretler Allah'›n inanan kullar›na birer müjdesidir.

Güneﬂ tutulmas› resimdeki çizgi boyunca izlenebilmiﬂtir. Türkiye Güneﬂ tutulmas›n› en uzun süre izleyebilen ülkelerdendir.
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K itab-› Mukaddes'te Ahir Zaman
Kitab›n buraya kadar olan bölümünde Peygamberimiz
(sav)'in hadislerinde ahir zaman ile ilgili verilen bilgileri gördük. Buradan da anlaﬂ›ld›¤› gibi ahir zaman ile ilgili olarak elimizde ‹slami kaynaklara ait çok say›da bilgi mevcuttur. Bu durumda karﬂ›m›za ﬂöyle bir soru ç›kmaktad›r: Acaba ‹slamiyet'ten önceki hak dinlerin kaynaklar›nda ahir zaman konusu
belirtilmiﬂ olabilir mi? Allah, ahir zamandaki olaylarla ilgili
Peygamberimiz (sav)'den önceki elçilere de baz› haberler vermiﬂ olabilir mi? Elbette bu mümkündür. Tevrat ve ‹ncil'in içinde ahir zamanla ilgili söylenmiﬂ sözlerin olmas› muhtemeldir.
Tevrat ve ‹ncil her ne kadar tahrif edilmiﬂse de, bu kitaplarda yer alan aç›klamalardan Peygamberimiz (sav)'in sahih hadislerine ve Kuran ayetlerine uygun olanlar›n, orijinal olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Nitekim Kitab-› Mukaddes'teki
aç›klamalar incelendi¤inde ahir zamana yönelik iﬂaretler bulundu¤u, ve üstelik bu iﬂaretlerin ‹slami kaynaklarla aras›nda birçok paralelliklerin mevcut oldu¤u dikkat çekmektedir. Söz konusu aç›klamalar›n baz›lar› ﬂunlard›r:

• ‹ncil'de Ahir Zaman Alametleri
‹ncil'de ahir zaman›n en belirgin özelli¤i Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne geliﬂidir. Hz. ‹sa'n›n geliﬂinden önce gerçekleﬂecek olaylar hakk›nda bildirilmiﬂ birçok belirti vard›r. Bu belirtilerin kimi çeﬂitli zamanlarda meydana gelmiﬂ olabilir. Ancak
söz konusu belirtilerin yani ahir zamanla ilgili bildirilenlerin
hepsinin birarada olmas› Hz. ‹sa'n›n gelece¤i zaman›n yaklaﬂt›¤›n›n alameti say›lmaktad›r.
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Daha önceden gördü¤ümüz gibi ‹slam kaynaklar›na göre
Mehdi'nin, günümüzde ‹slam ahlak›n›n yeryüzü hakimiyetine
yönelik çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂ olmas› gerekmektedir. Mehdi,
Hz. ‹sa'ya zemin haz›rlayaca¤›na ve Hz. ‹sa gelince de birlikte
hareket edeceklerine göre, Hz. ‹sa'n›n ç›k›ﬂ› da yak›n zamanda
olacakt›r.
Ahir zaman alametleri konusunda ‹ncil ve ‹slami kaynaklar birçok aç›dan benzerlikler göstermektedir. Bu benzerliklerin
baﬂ›nda Hz. ‹sa'n›n ç›k›ﬂ alametleri gelmektedir. Hz. ‹sa'n›n geliﬂinden önceki alametler hakk›nda ‹ncil'de ﬂöyle yazmaktad›r:
Size ﬂimdiden, bunlar olmadan önce söylüyorum ki, bunlar
olunca benim O oldu¤uma inanas›n›z. (Yuhanna 13:19)
‹sa, Zeytin da¤›nda otururken ö¤rencileri yaln›z olarak yan›na geldiler. "Söyle bize" dediler, "bu dediklerin ne zaman olacak, senin geliﬂini ve ça¤›n bitimini gösteren belirti ne olacak?" ‹sa onlara ﬂu karﬂ›l›¤› verdi: "Sak›n kimse sizi sapt›rmas›n! Birçoklar›, `Mesih benim' diyerek benim ad›mla gelecek,
birçok kiﬂiyi sapt›racaklar. Savaﬂ gürültüleri, savaﬂ haberleri
duyacaks›n›z. Korkmay›n sak›n! Bunlar›n olmas› gerek, ama
bu daha son demek de¤ildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaﬂ
açacak; yer yer k›tl›klar, depremler olacak. Bütün bunlar, do¤um sanc›lar›n›n baﬂlang›c›d›r. "O zaman sizi s›k›nt›ya sokacaklar ve öldürecekler. Benim ad›mdan ötürü tüm uluslar
sizden nefret edecek. O zaman birçok kiﬂi imandan sapacak,
birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler.
Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kiﬂiyi
sapt›racak. Kötülüklerin ço¤almas›ndan ötürü birçoklar›n›n
sevgisi so¤uyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacakt›r. Göksel Egemenli¤in bu müjdesi tüm uluslara bir tan›kl›k
olmak üzere bütün dünyada duyurulacak, ve son o zaman
gelecektir. (Matta Bap 24/3-14)
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• Savaﬂlar›n Ço¤almas›:
Peygamberimiz (sav)'in Mehdi'nin ç›k›ﬂ alameti olarak
iﬂaret etti¤i "Dünya hercü-merc içinde kalacakt›r" hadisinin bir
benzerini ‹ncil'de de görüyoruz.
"Savaﬂ ve isyan haberleri duyunca telaﬂlanmay›n. Önce bunlar›n olmas› gerek. Ama son hemen gelmez." Sonra onlara
ﬂöyle dedi: "Ulus ulusa, devlet devlete savaﬂ açacak." (Luka
21:9-10)
Savaﬂ gürültüleri, savaﬂ haberleri duyacaks›n›z. Korkmay›n
sak›n! Bunlar›n olmas› gerek, ama bu daha son demek de¤ildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaﬂ açacak... (Matta 24:6-7)

• F›rat'›n Suyunun Kurumas›,
‹nsanlar› Yakan Ateﬂ ve Duman
Alt›nc› melek elindeki tas› F›rat Irma¤› üzerine boﬂalt›nca ›rma¤›n sular› kuruyuverdi. Böylece do¤udan gelen krallar›n
ordular› engellenmeksizin ilerleyebildiler. O s›rada Ejder'in,
Çanavar'›n ve Yalanc› peygamberin a¤z›ndan, kurba¤a k›l›¤›na girmiﬂ üç tane kötü ruhun ç›kt›¤›n› gördüm Mucizeler
yaratan bu kötü ruhlar, yeryüzünde hüküm süren bütün
krallara giderek onlar› savaﬂa ça¤›rd›lar. Gücü s›n›rs›z olan
Tanr›'n›n büyük gününde... bu krallar› ‹branice Armagedon
(Megiddo Da¤›) denilen yere toplad›lar. (Vahiy 16:12-16)
Toplanan atl›lar›n say›s› 200 milyon idi... ‹nsanl›¤›n üçte biri
bunlar›n a¤›zlar›ndan ç›kan kükürtlü ateﬂ ve bo¤ucu dumanla öldürüldüler. (Vahiy 9:16-18)

Yukar›daki ‹ncil aç›klamalar›nda F›rat'›n sular›n›n kuruyaca¤›, Armagedon denilen yerde büyük bir savaﬂ ç›kaca¤›, ateﬂ
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ve dumanla insanlar›n ço¤unun ölece¤i anlat›lmaktad›r. Bu alametler Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde de mevcuttur. F›rat'›n suyunun kesilmesi, do¤udan ç›kan ve insanlar› yakan bir
ateﬂin olmas› ve duman; bunlar›n her biri Peygamberimiz
(sav)'in ahir zamanla ilgili söyledi¤i alametlerden örneklerdir.

• Do¤a Olaylar› (K›tl›klar, Depremler):
Yeryüzünde ola¤anüstü do¤a olaylar›n›n gerçekleﬂece¤ini
önceki bölümlerde ayr›nt›l› olarak incelemiﬂtik. Bu belirtilerin
benzerleri Matta ve Luka ‹ncillerinde de yer almaktad›r. Buna
iki örnek ﬂöyledir:
... Yer yer k›tl›klar, depremler olacak. Bütün bunlar, do¤um
sanc›lar›n›n baﬂlang›c›d›r. (Matta 24:7-8)
Dünyan›n üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bay›lacak. Çünkü göksel güçler sars›lacak. (Luka
21:26)
Yeryüzündeki ola¤anüstü do¤a olaylar›n›n yan›s›ra gökyüzünde de baz› alametlere iﬂaret edilmektedir. Nitekim önceki
sayfalarda gök cisimleri ile ilgili olan baz› alametlere yer vermiﬂtik.
‹ncil'de de ahir zamanda gökte ola¤anüstü olaylar›n gerçekleﬂece¤inden bahsedilmektedir: Bunlardan bir tanesinde ﬂu
ifadeler yer almaktad›r:
ﬁiddetli depremler, yer yer k›tl›klar ve salg›n hastal›klar, korkunç olaylar ve gökte ola¤anüstü belirtiler olacak. (Luka
21:11)
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• Güneﬂ, Ay ve Y›ld›zlarda
Belirtiler Görülecek
Ramazan Ay›'nda Güneﬂ ve Ay tutulmas›n›n gerçekleﬂece¤i Halley ve Hale Bob kuyruklu y›ld›zlar›n›n dünyan›n yak›nlar›ndan geçece¤i ve bu geçiﬂlerdeki ilginç noktalar› hadislerle
ba¤lant›l› olarak aç›klam›ﬂt›k. ‹ncil'de gökyüzündeki bu olaylar›n, ahir zaman›n habercisi oldu¤u belirtiliyor:
Güneﬂ'te, Ay'da ve y›ld›zlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgalar›n u¤ultusundan ﬂaﬂk›na
dönecek, dehﬂete düﬂecekler. Dünyan›n üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bay›lacak. Çünkü göksel
güçler sars›lacak. (Luka 21:25-26)
O günlerin s›k›nt›s›ndan hemen sonra, `Güneﬂ kararacak, Ay
›ﬂ›¤›n› vermez olacak, y›ld›zlar gökten düﬂecek ve göksel
güçler sars›lacak.' (Matta 24:29)

• Kötülüklerin Artmas›
‹nsanlardaki ahlak bozuklu¤u ve bununla ba¤lant›l› olarak insanlar aras›ndaki sevgi ve sayg›n›n ortadan kalkmas› ahir
zaman alametlerinin aras›nda gösterilmektedir. ‹ncil'de de bu
alametler haber verilmektedir:
O zaman birçok kiﬂi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler... Kötülüklerin ço¤almas›ndan ötürü birçoklar›n›n sevgisi so¤uyacak. (Matta 24:
10, 12)

• Din D›ﬂ› Yaﬂant› Yayg›n Olacak
Dinin insanlar›n yaﬂant›s›nda belirleyici rol oynamamas›
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ahir zaman›n bir di¤er alameti olarak gösterilmektedir:
Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sa¤lam ö¤retiye dayanamayacaklar. Kulaklar›n› okﬂayan sözler dinleyebilmek için
çevrelerine, kendi arzular›na uygun ö¤retmenler toplayacaklar. Kulaklar›n› gerçe¤in sesine t›kayacak, dönüp efsanelere
dalacaklar. (II.Timoteyus 3-4)
‹mandan dönüﬂ Ruh aç›kça diyor ki, sonraki zamanlarda baz›lar› imandan dönecek. (I.Temoteyus 4:1)
ﬁunu bil ki, son günlerde çetin anlar olacakt›r. ‹nsanlar, kendilerini seven, para düﬂkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsall›ktan ve sevgiden
yoksun, uzlaﬂmaz, iftirac›, özünü denetleyemeyen, azg›n ve
iyilik düﬂman› olacaklar. Hain, aceleci, kendini be¤enmiﬂ,
Tanr›'dan çok e¤lenceyi seven, Tanr› yolundaym›ﬂ gibi görünüp bu yolun gücünü inkâr edenler olacaklar. Böylelerinden
uzak dur. (II.Timoteas 3:1-5)
Nuh'un günlerinde nas›l olduysa, ‹nsano¤lu'nun geliﬂinde
de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindi¤i güne dek, tufandan
önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlard›. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek
baﬂlar›na geleceklerden habersizdiler. ‹nsano¤lu'nun geliﬂi
de öyle olacak. (Matta 24:37-38)

• ‹nananlara Bask›lar
Dünyan›n birçok bölgesinde insanlar "Rabbimiz Allah't›r"
dedikleri için, olas› bir tehlike olarak görülmekte ve bu yüzden
bask›lara maruz kalmaktad›rlar. ‹ncil'de inanan insanlar› bekleyen bu tehlike ﬂöyle haber verilmektedir:
O zaman sizi s›k›nt›ya sokacaklar ve öldürecekler. Benim
ad›mdan ötürü tüm uluslar sizden nefret edecek. (Matta
24:9)
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Luka ‹ncili'nde yer alan baﬂka bir aç›klamada inananlar›
bekleyen bask› ve iﬂkencenin boyutlar› ﬂöyle anlat›l›yor:
Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalay›p zulmedecekler. Sizi havralara teslim edecek, zindanlara atacaklar. Benim
ad›mdan ötürü krallar›n ve valilerin önüne ç›kar›lacaks›n›z...
Anne babalar›n›z, kardeﬂleriniz, akraba ve dostlar›n›z bile sizi ele verecek ve baz›lar›n›z› öldürtecekler... Dayanmakla
canlar›n›z› kazanacaks›n›z.. (Luka 21:12,16,19)

• Zenginlerin Servetleri Artacak
Ahir zamanda fakirlik, k›tl›k yaﬂan›rken, bir yandan da
zenginlerin mallar› ve servetleri artacak. Yani az olan zengin kesim daha da zenginleﬂecek ve di¤er insanlarla aralar›nda uçurum meydana gelecek:
Zenginlere uyar›! Dinleyin ﬂimdi ey zenginler, baﬂ›n›za gelecek felaketlerden ötürü feryat ederek a¤lay›n. Servetiniz çürümüﬂ, giysinizi güve yemiﬂtir. Alt›nlar›n›z, gümüﬂleriniz
pas tutmuﬂtur. Bunlar›n pas› size karﬂ› tan›kl›k edecek, etinizi ateﬂ gibi yiyecektir. Son günlerde servetinize servet katt›n›z. (Yakup'un Mektubu, 5:1-3)

• Yalanc› Peygamberler Ç›kacak,
Birço¤u Mesih Oldu¤unu ‹lan Edecek
Ahir zamanda Hz. ‹sa oldu¤unu iddia eden birçok insan
ç›kacak ve baz› insanlar aç›kça peygamberliklerini ilan edeceklerdir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Mehdi'nin ç›k›ﬂ alameti olarak gösterilen sahte Mesih'lerin ç›k›ﬂ› ‹ncil'de de bulunmaktad›r:
Birçoklar›, `Mesih benim' diyerek benim ad›mla gelecek, bir-
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çok kiﬂiyi sapt›racaklar. (Matta 24: 5)
E¤er o zaman biri size, `‹ﬂte Mesih burada', ya da `‹ﬂte ﬂurada' derse, inanmay›n. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiﬂ olanlar› bile sapt›racaklar. ‹ﬂte size önceden söylemiﬂ bulunuyorum. (Matta
24: 23-25)
Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kiﬂiyi
sapt›racak. (Matta 24:11)
‹sa, "Sak›n sizi sapt›rmas›nlar" dedi. "Birçoklar›, `Ben O'yum'
ve `Zaman yaklaﬂt›' diyerek benim ad›mla gelecekler. Onlar›n ard›ndan gitmeyin. (Luka 21:8)

• Son Günlerde Büyük S›k›nt›lar
Yaﬂanacak ve Kar›ﬂ›kl›klar Olacak
Çünkü o günlerde öyle korkunç bir s›k›nt› olacak ki, dünyan›n baﬂlang›c›ndan bu yana böylesi olmam›ﬂ, ondan sonra da
olmayacakt›r. O günler k›salt›lmam›ﬂ olsayd›, hiç kimse kurtulamazd›. Ama seçilmiﬂ olanlar u¤runa o günler k›salt›lacak. (Matta 24: 6, 21-22)
Daniel peygamberin sözünü etti¤i y›k›c› i¤renç ﬂeyin kutsal
yerde dikildi¤ini gördü¤ünüz zaman Yahudiye'de olanlar
da¤lara kaçs›n. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir s›k›nt›
olacak ki, dünyan›n baﬂlang›c›ndan bu yana böylesi olmam›ﬂ, ondan sonra da olmayacakt›r. (Matta 24:15,21)
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H z. ‹sa'n›n ‹kinci Kez Yeryüzüne Geliﬂi
Daha önce de de¤indi¤imiz gibi, Hz. ‹sa'n›n ikinci kez
yeryüzüne geliﬂi konusu ‹ncil'in en temel konular›ndan biridir.
‹ncil'de, insanlar, Hz. ‹sa'n›n hayat›ndan örnekler verilerek e¤itilmeye çal›ﬂ›l›r; bir yandan da s›k s›k ‹sa Peygamberin tekrar gelece¤i haber verilmekte ve tüm inananlar böylesine büyük bir
olay karﬂ›s›nda haz›rl›kl› olmaya davet edilmektedir.
Hz. ‹sa'n›n geliﬂi ile ilgili baz› ‹ncil aç›klamalar› ﬂöyledir:
"O zaman ‹nsano¤lu'nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar a¤lay›p dövünecek, ‹nsano¤lu'nun
gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldi¤ini
görecekler. (Matta 24:30)
‹sa bunlar› söyledikten sonra, onlar›n gözleri önünde yukar›
al›nd›. Bir bulut O'nu al›p gözlerinin önünden uzaklaﬂt›rd›."Ey Celileliler, neden gö¤e bak›p duruyorsunuz?" diye
sordular. "Sizden gö¤e al›nan bu ‹sa, gö¤e ç›kt›¤›n› nas›l gördünüzse, ayn› ﬂekilde geri gelecektir. " (Elçilerin ‹ﬂleri 1:9)
Bu arada, mübarek ümidimizin gerçekleﬂmesini, ulu Tanr›
ve Kurtar›c›m›z ‹sa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. (Pavlus'un Titus'a Mektubu, 2:13)
Bütün bunlar, Rab ‹sa alev alev yanan ateﬂ içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründü¤ü zaman olacak. Rabbimiz
‹sa, Tanr›'y› tan›mayanlar› ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanlar› cezaland›racak. (2.Selaniklilere 1:7-8)
‹kinci kez, günah yüklenmek için de¤il, kurtuluﬂ getirmek
için kendisini bekleyenlere görünecektir. (‹braniler 9:28)
‹ﬂte, bulutlarla geliyor! Her göz O'nu görecek... (Esinleme
1:7)
"Bunun için size, `‹ﬂte Mesih çölde' derlerse gitmeyin. `Bak›n,
iç odalarda' derlerse inanmay›n. Çünkü ‹nsano¤lu'nun geli-
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ﬂi, do¤uda çak›p bat›ya kadar her taraftan görülen ﬂimﬂek gibi olacakt›r. (Matta 24:26-27)
‹sa, "Söyledi¤in gibidir" karﬂ›l›¤›n› verdi. "Üstelik size ﬂunu
söyleyeyim, bundan sonra ‹nsano¤lu'nun, kudretli Olan'›n
sa¤›nda oturdu¤unu ve gö¤ün bulutlar› üzerinde geldi¤ini
göreceksiniz." (Matta 26:64)

ﬁüphesiz o (‹sa), k›yamet-saati için bir ilimdir. Öyleyse
ondan yana hiçbir kuﬂkuya kap›lmay›n ve Bana uyun.
(Zuhruf Suresi, 61)

KURAN'DA
K
URAN'DA
AH‹R
ZAMAN
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ükmü k›yamete kadar geçerli olan Kuran müminlerin hayat›n›n tüm alanlar›n› kapsayan, her hükmün
eksiksiz yer ald›¤› Allah'›n eﬂsiz kitab›d›r. Kuran'›n

en büyük mucizelerinden biri, ilk vahyin inmesinden bu yana,
her as›rda yaﬂayan tüm Müslümanlar›n onda kendi ça¤lar›na
bakan bir yön, bir iﬂaret bulabilmeleridir. Kuran'da ahir zaman
konusuna da iﬂari olarak de¤inilmiﬂtir. Özellikle peygamber
k›ssalar›nda ahir zamana bakan iﬂari manada ayetler bulunmaktad›r. Bu k›ssalar üzerinde düﬂünüldü¤ünde günümüzdeki
olaylara iﬂaret eden çok önemli s›rlar bulmak mümkündür.
Allah müminleri k›ssalar üzerinde düﬂünmeye teﬂvik eder:
Andolsun, onlar›n k›ssalar›nda temiz ak›l sahipleri için ibretler vard›r. (Bu Kuran) düzüp uydurulacak bir söz de¤ildir, ancak kendinden öncekilerin do¤rulay›c›s›, herﬂeyin
çeﬂitli biçimlerde aç›klamas› ve iman edecek bir topluluk
için bir hidayet ve rahmettir. (Yusuf Suresi, 111)
Kuran her asra hükmeden bir kitapt›r ve ayetlerin birço¤unda birden fazla anlam yüklü olabilmektedir. Ayetlerdeki iﬂaretler de bunun aç›k delillerindendir. Kuran'da, Peygamberimiz
(sav) döneminde yaﬂanan olaylar, türlü geliﬂmelere anlat›ld›¤›
gibi, ahir zamandaki olaylar da haber verilmektedir.
Ayetlerde Peygamberimiz (sav) döneminde müminlerin
yapt›klar› mücadele, adaletli uygulamalar ve yaﬂant›lar› bildirilirken, ayn› zamanda tüm as›rlara yönelik ö¤ütlerde de bulunulmaktad›r. Her bir ayet, dikkatli okuyanlar için yüklü anlamlar içermekte, ayetlerde insanlar›n ihtiyaç duyduklar› herﬂey
aç›klanmaktad›r.
Bir ayette Kuran'›n bu özelli¤i "... Biz Kitab› sana, herﬂeyin aç›klay›c›s›, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir
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müjde olarak indirdik." (Nahl Suresi, 89) ﬂeklinde bildirilir. Bediüzzaman Said Nursi'nin "Kur'an-› Hakîm, hakikî ilimleri havi
(içeren, ihtiva eden) bir kitab-› mukaddestir. Ve bütün as›rlarda,
insanlar›n umum tabakalar›na hitab eden, ezelî bir hutbedir."
(Konferans, 11) ﬂeklindeki sözlerinde de Kuran ile her as›rdaki
insanlara hitap edildi¤ine dikkat çekilmektedir.
Pek çok ayette de Kuran'daki örnekler üzerinde düﬂünmemiz ve onlardan ibretler ç›karmam›z ö¤ütlenmektedir. Bunlardan birkaç›nda Allah ﬂöyle buyurmaktad›r:
Andolsun, bu Kuran'da her örnekten insanlar için çeﬂitli
aç›klamalarda bulunduk. ‹nsanlar›n ço¤u ise ancak inkarda ayak direttiler. (‹sra Suresi, 89)
Andolsun, Biz bu Kur'an'da, belki ö¤üt al›p-düﬂünürler diye, insanlar için her bir örnekten verdik. (Zümer Suresi, 27)
‹slam ahlak›n›n dünyaya hakim olmas›, Peygamber Efendimizin vefat›ndan sonra k›yamete kadar gerçekleﬂecek olan ahir
zaman alametlerinin en önemlilerinden biridir. Mehdi ise, bu hakimiyetin baﬂ›ndan sonuna kadar en önemli ﬂahsiyetidir.
Kuran-› Kerim'de, ahir zaman, Mehdi ve Kuran ahlak›n›n
dünyada hakim olmas› hakk›nda pek çok iﬂari manada ayet bulunmaktad›r. Kuran'da Müslümanlar›n ‹slam ahlak›n› yeryüzünde hakim k›lacaklar›n›n haber verildi¤i ayetlerden birisi
Nur Suresi'ndedir:
Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vadetmiﬂtir: Hiç ﬂüphesiz onlardan öncekileri nas›l 'güç
ve iktidar sahibi' k›ld›ysa, onlar› da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k›lacak, kendileri için seçip be¤endi¤i dinlerini kendilerine yerleﬂik k›l›p sa¤lamlaﬂt›racak ve onlar›
korkular›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir. Onlar, yaln›zca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir ﬂeyi ortak koﬂmazlar.
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Kim bundan sonra inkar ederse, iﬂte onlar fas›kt›r. (Nur
Suresi, 55)

Peygamber Efendimizin, Mehdiyet konusuna Kuran'da
iﬂaret oldu¤unu bildiren çeﬂitli hadisleri de vard›r.

Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya
hükmedecektir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

Görüldü¤ü gibi bu hadis, Kuran'da yer alan Hz. Zülkarneyn ve Hz. Süleyman k›ssalar›n›, Mehdi konusuyla ba¤lant›l›
olarak incelememize iﬂaret etmektedir.
Aﬂa¤›daki hadislerle de Kehf ve Talut k›ssalar›nda ahir
zamana bakan çok önemli iﬂaretler oldu¤u haber verilmektedir. Peygamber Efendimiz, ahir zaman ve Mehdi ile ilgili hadislerini çok çeﬂitli ﬂekillerde anlatabilirdi. Ancak burada verilen örneklerde de görüldü¤ü gibi özellikle Kuran k›ssalar›yla
ba¤lant› kurarak anlatmas›, söyledi¤imiz meseleye çok kuvvetli bir delil teﬂkil etmektedir. Peygamber Efendimiz ﬂöyle
buyurmaktad›r:

Ashab-ı Kehf, Mehdi'nin yardımcıları olacaktır.
(Kitab ul Burhan Fi Alamet-il
Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 59)
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Mehdi'nin yardımcılarının sayısı Talut ile nehri geçenler
kadardır.
(Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 57)

Bu bak›ﬂ aç›s›yla incelendi¤inde Kuran'da ‹slam ahlak›n›n
yeryüzüne hakim olaca¤› bir dönemin varl›¤›na iﬂaret eden birçok ayet oldu¤u görülmektedir. ‹çinde bulundu¤umuz ahir zamana iﬂari manada bakan ayetlerden baz›lar›nda Allah ﬂöyle
buyurmaktad›r:
Biz ise, yeryüzünde güçten düﬂürülenlere lütufta bulunmak, onlar› önderler yapmak ve mirasç›lar k›lmak istiyoruz. (Kasas Suresi, 5)
Biz hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek onun
halk› yalvar›p-yakars›nlar diye, mutlaka onlar› dayan›lmaz bir zorluk (yoksulluk) ve s›k›nt›yla yakalay›vermiﬂiz.
(Araf Suresi, 94)
Andolsun, senden önceki ümmetlere (peygamberler) gönderdik de onlar› dayan›lmaz zorluk (yoksulluk) ve s›k›nt›larla çeviriverdik. Umulur ki yalvar›rlar diye. (Enam Suresi, 42)
Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halk›
zalim olan bu ülkeden ç›kar, bize kat›ndan bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize kat›ndan bir yard›m eden yolla"
diyen erkekler, kad›nlar ve çocuklardan zay›f b›rak›lm›ﬂlar ad›na savaﬂm›yorsunuz? (Nisa Suresi, 75)
‹nsanlar›n kendi ellerinin kazand›¤› dolay›s›yla, karada ve
denizde fesad ortaya ç›kt›. Umulur ki, dönerler diye
(Allah) onlara yapt›klar›n›n bir k›sm›n› kendilerine tad-
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d›rmaktad›r. (Rum Suresi, 41)
Allah bir ﬂehri örnek verdi: (Halk›) Güvenlik ve huzur
içindeydi, r›zk› da her yerden bol bol gelmekteydi; fakat
Allah'›n nimetlerine nankörlük etti, böylece Allah yapt›klar›na karﬂ›l›k olarak, ona açl›k ve korku elbisesini tatt›rd›.
(Nahl Suresi, 112)
Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali baﬂ›n›za gelmeden
cennete girece¤inizi mi sand›n›z? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayan›lmaz bir zorluk çatt› ve öylesine sars›ld›lar
ki, sonunda elçi, beraberindeki mü'minlerle; "Allah'›n yard›m› ne zaman?" diyordu. Dikkat edin. ﬁüphesiz Allah'›n
yard›m› pek yak›nd›r. (Bakara Suresi, 214)
Sonra onlar›n arkas›ndan öyle nesiller türedi ki, namaz
(k›lma duyarl›l›¤›n)› kaybettiler ve ﬂehvetlerine kap›l›puydular. Böylece bunlar azg›nl›klar›n›n cezas›yla karﬂ›laﬂacaklard›r. (Meryem Suresi, 59)
Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, art›k onun için s›k›nt›l› bir geçim vard›r... (Taha Suresi, 124)
E¤er o ülkeler halk› inansalard› ve korkup-sak›nsalard›,
gerçekten üzerlerine hem gökten, hem yerden (say›s›z)
bolluklar (bereketler) açard›k; ancak onlar yalanlad›lar,
Biz de onlar› kazanageldikleri nedeniyle yakalay›verdik.
(Araf Suresi, 96)
Sizden önceki nesillerden onlardan kurtard›¤›m›zdan pek
az› d›ﬂ›nda yeryüzünde bozgunculu¤u önleyecek fazilet
sahibi kiﬂiler bulunmal› de¤il miydi? Zulmedenler ise,
içinde bulunduklar› refah›n peﬂine düﬂtüler. Onlar, suçlugünahkarlard›. (Hud Suresi, 116)
O, iﬂ baﬂ›na geçti mi (ya da s›rt›n› çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk ç›karmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba
harcar. Allah ise, bozgunculu¤u sevmez. (Bakara Suresi, 205)
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Gerçekten sen, gönderilen (elçi)lerdensin. Dosdo¤ru bir
yol üzerinde(sin). (Yasin Suresi, 3-4)
Kitap ehlinden ve müﬂriklerden inkar edenler, kendilerine apaç›k bir delil gelinceye kadar, (bulunduklar› durumdan) kopup-ayr›lacak de¤illerdi. (O delil de) Allah'tan
gönderilmiﬂ bir elçi (ki,) tertemiz sahifeleri okumaktad›r;
onlar›n içinde dosdo¤ru 'yaz›l›-hükümler' vard›r. (Beyyine Suresi, 1-3)
‹çlerinden bir adama: "‹nsanlar› uyar ve iman edenlere,
muhakkak kendileri için Rableri kat›nda 'gerçek bir makam' oldu¤unu müjde ver" diye vahyetmemiz, insanlara
ﬂaﬂ›rt›c› m› geldi? ‹nkar edenler: "Gerçekten bu, aç›kça bir
büyücüdür" dediler. (Yunus Suresi, 2)
Her ümmetin bir resulü vard›r. Onlara resulleri geldi¤i zaman, aralar›nda adaletle hüküm verilir ve onlar zulme u¤rat›lmazlar. (Yunus Suresi, 47)
Müﬂrikler istemese de o dini (‹slam'›) bütün dinlere üstün
k›lmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.
(Tevbe Suresi, 33)
Ki O, elçilerini hidayetle ve hak din ile, di¤er bütün dinlere karﬂ› üstün k›lmak için gönderdi. ﬁahid olarak Allah yeter. (Fetih Suresi, 28)
Sizden; hayra ça¤›ran, iyili¤i (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sak›nd›ran bir topluluk bulunsun.
Kurtuluﬂa erenler iﬂte bunlard›r. (Al-i ‹mran Suresi, 104)
Do¤ruyu getiren ve do¤rulayanlara gelince; iﬂte onlar muttaki (takva sahibi) olanlard›r. (Zümer Suresi, 33)
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Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) Kendisi'nin onlar› sevdi¤i, onlar›n da kendisini sevdi¤i mü'minlere karﬂ› alçak gönüllü,
kafirlere karﬂ› ise 'güçlü ve onurlu,' Allah yolunda cehd
eden (çaba harcayan) ve k›nay›c›n›n k›namas›ndan korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'›n bir fazl›d›r, onu diledi¤ine verir. Allah (rahmetiyle) geniﬂ oland›r, bilendir.
(Maide Suresi, 54)
Ve onlar›n içinden, sabrettikleri zaman emrimizle do¤ru
yola iletip-yönelten önderler k›ld›k; onlar Bizim ayetlerimize kesin bilgiyle inan›yorlard›. (Secde Suresi, 24)
Dedi ki: "Kiminiz kiminize düﬂman olarak, hepiniz ordan
inin. Art›k size Benden bir yol gösterici gelecektir; kim Benim hidayetime uyarsa art›k o ﬂaﬂ›r›p sapmaz ve mutsuz
olmaz." (Taha Suresi, 123)

Fitne kalmay›ncaya ve dinin hepsi Allah'›n oluncaya kadar
onlarla savaﬂ›n. ﬁayet vazgeçecek olurlarsa, ﬂüphesiz
Allah, yapt›klar›n› görendir. (Enfal Suresi, 39)
‹nkar edenlere de ki: "Yak›nda yenilgiye u¤rat›lacaks›n›z
ve toplan›p cehenneme sürüleceksiniz." Ne kötü yatakt›r o.
(Al-i ‹mran Suresi, 12)
Bizim u¤rumuzda cehd edenlere (çaba harcayanlara), ﬂüphesiz yollar›m›z› gösteririz. Gerçekten Allah, ihsan edenlerle beraberdir. (Ankebut Suresi, 69)
Musa kavmine: "Allah'tan yard›m dileyin ve sabredin.
Gerçek ﬂu ki, arz Allah'›nd›r; ona kullar›ndan diledi¤ini
mirasç› k›lar. En güzel sonuç muttakiler içindir." dedi. De-
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diler ki: "Sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da
eziyete u¤rat›ld›k." (Musa:) "Umulur ki, Rabbiniz düﬂman›n›z› helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler (egemenler) k›lacak, böylece nas›l davranaca¤›n›z› gözleyecek"
dedi. (Araf Suresi, 128-129)
O, suçlu-günahkarlar istemese de, hakk› gerçekleﬂtirmek
ve bat›l› geçersiz k›lmak için (böyle istiyordu.) (Enfal Suresi, 8)
Hay›r, Biz hakk› bat›l›n üstüne f›rlat›r›z, o da onun beynini darmada¤›n eder. Bir de bakars›n ki, o, yok olup gitmiﬂtir. (Allah'a karﬂ›) Nitelendiregeldiklerinizden dolay› eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18)
De ki: "ﬁüphesiz Rabbim hakk› (bat›l›n yerine veya diledi¤i kimsenin kalbine) koyar. O, gaybleri bilendir. De ki:
"Hak geldi; bat›l ise ne (bir ﬂey) ortaya ç›karabilir, ne geri
getirebilir." (Sebe Suresi, 48-49)
De ki: "Hak geldi, bat›l yok oldu. Hiç ﬂüphesiz bat›l yok
olucudur. (‹sra Suresi, 81)
A¤›zlar›yla Allah'›n nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa
kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan
baﬂkas›n› istemiyor. (Tevbe Suresi, 32)
Onlar ki, yanlar›ndaki Tevrat'ta ve ‹ncil'de (gelece¤i) yaz›l› bulacaklar› ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyili¤i) emrediyor, münkeri
(kötülü¤ü) yasakl›yor, temiz ﬂeyleri helal, murdar ﬂeyleri
haram k›l›yor ve onlar›n a¤›r yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar,
yard›m edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; iﬂte kurtuluﬂa erenler bunlard›r. (Araf Suresi, 157)
Onlar, Allah'›n nurunu a¤›zlar›yla söndürmek istiyorlar.

89

Adnan Oktar

Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlay›c›d›r; kafirler hoﬂ
görmese bile. (Saff Suresi, 8)
Sonra Biz, elçilerimizi ve iman edenleri böyle kurtar›r›z;
mü'minleri kurtarmam›z Bizim üzerimize bir hakt›r. (Yunus Suresi, 103)
Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destekçisi)dir. Onlar› karanl›klardan nura ç›kar›r; inkar edenlerin velileri ise
ta¤ut'tur. Onlar› nurdan karanl›klara ç›kar›rlar. ‹ﬂte onlar,
ateﬂin halk›d›rlar, onda süresiz kalacaklard›r. (Bakara Suresi, 257)
Dediler ki: "E¤er seninle birlikte hidayete uyacak olursak,
yerimizden (yurdumuzdan ve konumumuzdan) çekilipkopart›l›r›z." Oysa Biz onlar›, Kendi kat›m›zdan bir r›z›k
olarak herﬂeyin ürününün aktar›l›p topland›¤›, güvenli bir
harem'de yerleﬂik k›lmad›k m›? Fakat onlar›n ço¤u bilmiyorlar. (Kasas Suresi, 57)
‹ﬂte böyle, senden önce de (herhangi) bir memlekete bir
elçi göndermiﬂ olmayal›m, mutlaka onun refah içinde ﬂ›mar›p azan önde gelenleri (ﬂöyle) demiﬂlerdir: 'Gerçekten
biz, atalar›m›z› bir ümmet (din) üzerinde bulduk ve do¤rusu biz, onlar›n izlerine (eserlerine) uymuﬂ kimseleriz'(O
peygamberlerden her biri ﬂöyle) Demiﬂtir: 'Ben size atalar›n›z› üstünde buldu¤unuz ﬂeyden daha do¤ru olan›n› getirmiﬂ olsam da m›? Onlar da demiﬂlerdi ki: 'Do¤rusu biz,
kendisiyle gönderildi¤iniz ﬂeye kafir olanlar›z'. (Zuhruf
Suresi, 23-24)
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Gönderilmiﬂlere selam olsun. (Saffat Suresi, 181)
‹ﬂte bunlar, Allah'›n ayetleridir; onlar› sana bir hak olarak
okuyoruz. Sen de gönderilen elçilerdensin. (Bakara Suresi, 252)
... Her nerede olursan›z, Allah sizleri biraraya getirecektir. ﬁüphesiz Allah, herﬂeye güç yetirendir. (Bakara Suresi, 148)
Ve derlerdi ki: "Biz, ünlenmiﬂ bir ﬂair için ilahlar›m›z› terk
mi edece¤iz?" Hay›r, o, hakk› getirmiﬂ ve gönderilen (elçi)leri de do¤rulam›ﬂt›. (Saffat Suresi, 36-37)
Andolsun, gönderilen kullar›m›za (ﬂu) sözümüz geçmiﬂtir:
Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yard›m ve zafer) bulacaklard›r. Ve hiç ﬂüphesiz; Bizim ordular›m›z, üstün gelecek olanlar onlard›r. (Saffat Suresi, 171-173)
Andolsun senden önce de elçiler yalanland›; onlara, yard›m›m›z gelinceye kadar yalanland›klar› ve eziyete u¤rat›ld›klar› ﬂeye sabrettiler. Allah'›n sözlerini (va'dlerini) de¤iﬂtirebilecek yoktur. Andolsun, gönderilenlerin haberlerinden bir bölümü sana da geldi. (Enam Suresi, 34)
Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle
ki onu (hak din olan ‹slam'›) bütün dinlere karﬂ› üstün k›lacakt›r; müﬂrikler hoﬂ görmese bile. (Saff Suresi, 9)
Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmiﬂtir: Hiç ﬂüphesiz onlardan öncekileri nas›l
'güç ve iktidar sahibi' k›ld›ysa, onlar› da yeryüzünde 'güç
ve iktidar sahibi' k›lacak, kendileri için seçip be¤endi¤i
dinlerini kendilerine yerleﬂik k›l›p sa¤lamlaﬂt›racak ve onlar› korkular›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir... (Nur Suresi, 55)
Allah'›n yard›m› ve fetih geldi¤i zaman, ve insanlar›n
Allah'›n dinine dalga dalga girdiklerini gördü¤ünde, he-
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men Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan ma¤firet dile.
Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 1-3)
Andolsun, biz Zikir'den sonra Zebur'da da: "ﬁüphesiz
Arz'a salih kullar›m varisçi olacakt›r" diye yazd›k. (Enbiya
Suresi, 105)
Ve sizi onlar›n topraklar›na, yurtlar›na, mallar›na ve daha
ayak basmad›¤›n›z bir yere mirasç› k›ld›. Allah, herﬂeye
güç yetirendir. (Ahzab Suresi, 27)
Sonra, nas›l yap›p-davranacaks›n›z diye gözlemek için, onlar›n ard›ndan sizi yeryüzünde halifeler k›ld›k. (Yunus Suresi, 14)
... Kötülü¤ü aç›p gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri k›lan m›? Allah ile beraber baﬂka bir ilah m›? Ne az ö¤üt-al›p
düﬂünüyorsunuz. (Neml Suresi, 62)
Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleﬂtirir, iktidar sahibi
k›larsak, dosdo¤ru namaz› k›larlar, zekat› verirler, ma'rufu
emrederler, münkerden sak›nd›r›rlar. Bütün iﬂlerin sonu
Allah'a aittir. (Hac Suresi, 41)
Gevﬂemeyin, üzülmeyin; e¤er (gerçekten) iman etmiﬂseniz
en üstün olan sizlersiniz. (Al-i ‹mran Suresi, 139)
Ancak iman edenler, salih amellerde bulunanlar ve Allah'›
çokça zikredenler ile zulme u¤rat›ld›ktan sonra zafer kazananlar baﬂka. Zulmetmekte olanlar, nas›l bir ink›laba u¤ray›p devrileceklerini pek yak›nda bileceklerdir. (ﬁuara Suresi, 227)
Kendisine bereketler k›ld›¤›m›z yerin do¤usuna da, bat›s›na da o hor k›l›n›p-zay›f b›rak›lanlar› (müstaz'aflar›) mirasç›lar k›ld›k... (Araf Suresi, 137)
Allah, yazm›ﬂt›r: "Andolsun, ben galip gelece¤im ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün oland›r. (Mücadele Suresi, 21)
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Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleﬂtirece¤iz. ‹ﬂte
bu, makam›mdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir
ayr›cal›kt›r). Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatç› bozguna u¤ray›p -yok oldu- gitti. (‹brahim Suresi, 14-15)
Ve sevece¤iniz bir baﬂka (nimet) daha var: Allah'tan 'yard›m ve zafer (nusret)' ve yak›n bir fetih. Mü'minleri müjdele. (Saff Suresi, 13)
ﬁüphesiz, Biz sana apaç›k bir fetih verdik. Öyle ki Allah,
senin geçmiﬂ ve gelecek (her) günah›n› ba¤›ﬂlas›n, üzerindeki nimetini tamamlas›n ve seni dosdo¤ru bir yola yöneltsin. Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yard›m
etsin. (Fetih Suresi, 1-3)
... Fakat Allah, sizin bilmedi¤inizi bildi, böylece bundan
önce size yak›n bir fetih (nasib) k›ld›. (Fetih Suresi, 27)
Müjde, dünya hayat›nda ve ahirette onlar›nd›r. Allah'›n
sözleri için de¤iﬂiklik yoktur. ‹ﬂte büyük 'kurtuluﬂ ve mutluluk' budur. (Yunus Suresi, 64)
De ki: "Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun. Sonunda, dümdüz (dosdo¤ru) yolun sahipleri kimlermiﬂ ve
do¤ru yola ulaﬂan kimlermiﬂ, pek yak›nda ö¤reneceksiniz." (Taha Suresi, 135)
Allah Kendi (dini)ne yard›m edenlere kesin olarak yard›m
eder. ﬁüphesiz Allah, güçlü oland›r, aziz oland›r. (Hac Suresi, 40)
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Gerçekten Allah'›n Kitab›n› okuyanlar, namaz› dosdo¤ru
k›lanlar ve kendilerine r›z›k olarak verdiklerimizden gizli
ve aç›k infak edenler; kesin olarak zarara u¤ramayacak bir
ticareti umabilirler. (Fat›r Suresi, 29)
Mallar›n› Allah yolunda infak edenlerin örne¤i yedi baﬂak
bitiren, her bir baﬂakta yüz tane bulunan bir tek tanenin
örne¤i gibidir. Allah, diledi¤ine kat kat art›r›r. Allah (ihsan›) bol oland›r, bilendir. (Bakara Suresi, 261)
Rabbinizin r›zk›ndan yiyin ve O'na ﬂükredin. Güzel bir ﬂehir ve ba¤›ﬂlayan bir Rabbiniz var. (Sebe Suresi, 15)
Sizin yan›n›zda olan tükenir, Allah'›n kat›nda olan ise kal›c›d›r. Sabredenlerin karﬂ›l›¤›n› yapt›klar›n›n en güzeliyle Biz muhakkak verece¤iz. Erkek olsun, kad›n olsun, bir
mü'min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç ﬂüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaﬂat›r›z ve onlar›n karﬂ›l›¤›n›, yapt›klar›n›n en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 96-97)
Allah bar›ﬂ yurduna ça¤›r›r ve kimi dilerse dosdo¤ru yola
yöneltip-iletir. Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlas›
vard›r. Onlar›n yüzlerini ne bir karart› sarar, ne bir zillet,
iﬂte onlar cennetin halk›d›rlar; orada süresiz kalacaklard›r.
(Yunus Suresi, 25-26)
... De ki: "ﬁüphesiz 'lutuf ve ihsan (fazl)' Allah'›n elindedir,
onu diledi¤ine verir. Allah (rahmeti) geniﬂ oland›r, bilendir. O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Allah büyük 'lutuf ve ihsan (fazl)' sahibidir." (Al-i ‹mran Suresi, 73-74)
Kime dilerse hikmeti ona verir; ﬂüphesiz kendisine hikmet
verilene büyük bir hay›r da verilmiﬂtir. Temiz ak›l sahiplerinden baﬂkas› ö¤üt al›p-düﬂünmez. (Bakara Suresi, 269)
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O Söz Baﬂlar›na Geldi¤inde…
O söz, baﬂlar›na geldi¤i zaman, onlara yerden bir Dabbe
ç›kar›r›z; o da, insanlar›n Bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle
inanmad›klar›n› onlara söyler. (Neml Suresi, 82)

Kuran'da "dabbe"den bahsedilen Neml Suresi'nin 82. ayetinde "o sözün insanlar›n baﬂ›na geldi¤i" bir döneme iﬂaret
edilmektedir. Bu ayeti ve dabbe kelimesi ile neyin kastedildi¤ini
tam olarak anlayabilmek için "o söz" kelimesinin Kuran'da ne ﬂekilde kullan›ld›¤›n›n üzerinde düﬂünmek gerekmektedir.
"O söz" kelimesinin Arapçadaki karﬂ›l›¤› "kavl"dir ve Kuran'da "anlaﬂma ve söz" anlamlar›nda kullan›lmaktad›r. Bu iki anlam›n d›ﬂ›nda ayn› kelimenin "görüﬂ, inanç, düﬂünce ve akide" gibi anlamlar› da bulunmaktad›r.
Kavl kelimesi baz› ayetlerde müminlerin güzel ve maruf
sözleri, insanlara yapt›klar› tebli¤ ve konuﬂmalar anlam›nda kullan›lmaktad›r. Örne¤in Allah müminlere "Güzel bir söz ve ba¤›ﬂlama, peﬂinden eziyet gelen bir sadakadan daha hay›rl›d›r..."
(Bakara Suresi, 263) ﬂeklinde buyurmaktad›r. Bir di¤er ayette ise
yetimlere ve yoksullara "... güzel (maruf) söz..." (Nisa Suresi, 8)
söylenilmesini emretmektedir.
Bu anlam›n›n yan›s›ra, "kavl" kelimesi ayetlerde do¤rudan
Kuran anlam›nda da kullan›lmaktad›r. Allah'›n Hz. Muhammed
(sav) arac›l›¤›yla insanlara indirdi¤i hikmetli sözleri birçok ayette "söz" kelimesiyle ifade edilmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› ﬂu
ﬂekildedir:
ﬁüphesiz o (Kur'an), ay›rt eden bir sözdür. (Tar›k Suresi, 13)
ﬁüphesiz o (Kur'an), üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten
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(Allah'tan getirdi¤i) sözüdür; (Tekvir Suresi, 19)
O (Kur'an) da kovulmuﬂ ﬂeytan›n sözü de¤ildir. (Tekvir Suresi, 25)
Onlar, yine de o sözü (Kur'an'›) gere¤i gibi düﬂünmediler
mi, yoksa onlara, geçmiﬂteki atalar›na gelmeyen bir ﬂey mi
geldi? (Müminun Suresi, 68)
"Bu, bir beﬂer sözünden baﬂkas› de¤ildir." (Müddessir Suresi, 25)
Hiç ﬂüphesiz o (Kur'an), ﬂerefli bir elçinin kesin sözüdür.
O, bir ﬂairin sözü de¤ildir. Ne az inan›yorsunuz? Bir kahinin de sözü de¤ildir. Ne az ö¤üt al›p-düﬂünüyorsunuz?
(Hakka Suresi, 40-42)

Yukar›daki ayetlerde de görüldü¤ü gibi "kavl" kelimesi
baz› ayetlerde Kuran'› -Allah'›n sözünü- tan›mlamak için kullan›lmaktad›r. Kuran'da "kavl" kelimesi ile Kuran'a iﬂaret edilen
di¤er ayetler ise ﬂu ﬂekildedir:
Onlar, sözün en güzeline iletilmiﬂlerdir ve övülen do¤ru
yola iletilmiﬂlerdir. (Hac Suresi, 24)
Andolsun, Biz ö¤üt al›p-düﬂünsünler diye, sözü birbiri ard›nca dizip-indirdik. (Kasas Suresi, 51)
Ki onlar, sözü iﬂitirler ve en güzeline uyarlar. ‹ﬂte onlar,
Allah'›n kendilerini hidayete erdirdi¤i kimselerdir ve onlar, temiz ak›l sahipleridir. (Zümer Suresi, 18)
Gerçek ﬂu ki, Biz senin üzerine 'oldukça a¤›r' bir söz (vahy)
b›rakaca¤›z. (Müzzemmil Suresi, 5)
"Kavl" kelimesi Secde Suresi'nin 13. ayetinde Allah'›n sözünün -vaadinin- gerçekleﬂmesi olarak kullan›lmaktad›r:
E¤er Biz dilemiﬂ olsayd›k, her bir nefse kendi hidayetini
verirdik. Fakat Benden ç›kan ﬂu söz gerçekleﬂecektir: "Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (‹nkar edenlerle) tamam›yla dolduraca¤›m."
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Saffat Suresi'nin 31. ayetinde ise söz kelimesi Allah'›n y›k›m› ve azab› olarak ifade edilmiﬂtir:
Böylece Rabbimizin sözü (y›k›m ve azab va'di) üzerimize
hak oldu. ﬁüphesiz, (azab›) tad›c›lar›z."
Yukar›daki ayetlerde de görüldü¤ü gibi Allah'›n vaat etti¤i sözü, cehennemin inkar eden insan ve cinlerle tamamen doldurulmas›, azab›n insanlar üzerine hak olmas›d›r. "O söz" gerçekleﬂti¤inde inkar edenler sonsuz cehennem azab›yla karﬂ›laﬂacaklard›r. "Söz" kelimesinin vaat anlam›nda kullan›ld›¤› di¤er
ayetler ise ﬂu ﬂekildedir:
Biz, bir ülkeyi helak etmek istedi¤imiz zaman, onun 'varl›k ve güç sahibi önde gelenlerine' emrederiz, böylelikle
onlar onda bozgunculuk ç›kar›rlar. Art›k onun üzerine söz
hak olur da, onu kökünden darmada¤›n ederiz. (‹sra Suresi, 16)
Böylelikle Biz ona: "Gözetimimiz alt›nda ve vahyimizle
gemi yap. Nitekim Bizim emrimiz gelip de tand›r k›z›ﬂ›nca, onun içine her (tür hayvandan) ikiﬂer çift ile, içlerinden
aleyhlerine söz geçmiﬂ (azab gerekmiﬂ) onlar d›ﬂ›nda olan
aileni de al›p koy; zulmedenler konusunda Bana muhatap
olma, çünkü onlar bo¤ulacaklard›r" diye vahyettik. (Müminun Suresi, 27)
Üzerlerine (azab) sözü hak olanlar derler ki: "Rabbimiz,
iﬂte bizim azd›r›p-sapt›rd›klar›m›z bunlar; kendimiz az›p
sapt›¤›m›z gibi, onlar› da azd›r›p sapt›rd›k... (Kasas Suresi, 63)
Andolsun, onlar›n ço¤u üzerine o söz hak olmuﬂtur; art›k
inanmazlar. (Yasin Suresi, 7)
(Kur'an,) Diri olanlar› uyar›p korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olmas› için (indirilmiﬂtir). (Yasin Suresi, 70)
... Cinlerden ve insanlardan kendilerinden önce gelip-geç-
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miﬂ ümmetlerde (yürürlükte tutulan azab) sözü onlar›n
üzerine hak oldu. Çünkü onlar, hüsrana u¤rayan kimselerdi. (Fussilet Suresi, 25)
‹ﬂte bunlar, cinlerden ve insanlardan kendilerinden evvel
gelip-geçmiﬂ ümmetler içinde (azab) sözü üzerlerine hak
olmuﬂ kimselerdir. Gerçekten onlar, ziyana u¤rayanlard›r.
(Ahkaf Suresi, 18)
Zulmetmelerine karﬂ›l›k, söz, kendi aleyhlerine gelmiﬂ bulunmaktad›r, art›k konuﬂmazlar. (Neml Suresi, 85)

Ayetlerde de görüldü¤ü Allah'›n sözü tüm inkar edenler
için "büyük bir helak ve sonsuz bir azap"t›r. Üzerine "söz hak olmuﬂ" olan kimseler için bir kurtuluﬂ, ç›k›ﬂ ya da kaç›ﬂ yolu yoktur. Onlar hem dünyada hem de ahirette büyük bir azaba u¤rayacak, bu azaptan hiçbir ﬂekilde uzaklaﬂamayacaklard›r. Çünkü
bu, Allah'›n vaadidir ve Allah vaadinden dönmez. Ayetlerde
Rabbimiz ﬂu ﬂekilde bildirir:
Rabbimiz, kendisinde ﬂüphe olmayan bir günde insanlar›
gerçekten Sen toplayacaks›n. Do¤rusu Allah, va'dinden cay›p-dönmez." (Al-i ‹mran Suresi, 9)
Sizin tümünüzün dönüﬂü O'nad›r. Allah'›n va'di bir gerçektir... (Yunus Suresi, 4)
Onlar senden, azab›n çarçabuk getirilmesini istiyorlar;
Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. .. (Hac Suresi, 47)
(Bu,) Allah'›n va'didir; Allah, vadinden geri dönmez. Ancak insanlar›n ço¤u bilmezler. (Rum Suresi, 6)
ﬁu halde sen sabret, hiç ﬂüphesiz Allah'›n va'di hakt›r. Sonunda ya onlara va'detti¤imiz (azab)in bir k›sm›n› sana
gösterece¤iz ya da senin hayat›na son verece¤iz. Nihayet
onlar Bize döndürülecekler. (Mümin Suresi, 77)
Gerçekten Allah'›n va'di hakt›r, k›yamet-saatinde hiçbir
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kuﬂku yoktur" denildi¤i zaman, siz: "K›yamet-saati de neymiﬂ, biz bilmiyoruz; biz yaln›zca bir zan (ve tahmin)da bulunup zannediyoruz; biz, kesin bir bilgiyle inanmakta
olanlar de¤iliz" demiﬂtiniz. Onlar›n yapt›klar› ﬂeylerin kötülü¤ü kendileri için aç›¤a ç›kt› ve alay konusu edindikleri de onlar› sar›p-kuﬂatt›. (Casiye Suresi, 32-33)

Buraya kadar incelediklerimizden Allah'›n sözünün sonsuz azab›n baﬂlay›ﬂ›na, dolay›s›yla k›yamet gününe bakt›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. O gün Allah'›n sözü inkar edenler üzerine hak
olacak ve onlar büyük bir helak ile azaba u¤rayacaklard›r.
K›yametin geliﬂi ise pek çok alametle anlaﬂ›lacakt›r. ‹ﬂte
ahir zamanda meydana gelecek olan bu alametlerden biri de
Neml Suresi'nde bildirilen "dabbe"nin ç›k›ﬂ›d›r.

K uran'da Dabbetü'l-Arz
Dabbe: Hayvan, canl›. "Debbe" kökünden türemiﬂ bir
isimdir. "Debbe" hafif yürüme, debelenme demektir. Hayvanlar
ve haﬂereler için kullan›l›r. Bunun yan›s›ra içkinin bedene yay›lmas› ve bir çürüklü¤ün etraf›na sirayeti gibi hareketi gözle fark
edilemeyen ﬂeyler için de kullan›l›r.
Dabbe'nin k›yamet alameti olarak haber verildi¤i ayet
Neml Suresi'nin 82. ayetidir:
O söz baﬂlar›na geldi¤i zaman, onlara yerden bir Dabbe ç›kar›r›z; o da, insanlar›n Bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmad›klar›n› onlara söyler. (Neml Suresi, 82)

Ayetin Arapça Okunuﬂu:
Ve iza vakaal'kavlu aleyhim, ahracna lehum dabbeten minel'ardi, tukellimuhum ennen'nase kanu bi ayatina la yukinun
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Ayette Geçen Kelimelerin Anlamlar›:
Ve

:Ve

‹za

:-d›¤› zaman, -d›¤›nda

Vakaa

:Düﬂmek, vaki olmak, ortaya
ç›kmak,meydana gelmek, baﬂ›na gelmek,
söz üzerine gerekli olmak

Elkavlu

:Söz

Aleyhim

:Onlara, onlar›n üzerine

Ehrecna

:Ç›kar›r›z

Lehum

:Onlara

Dabbeten

:Bir dabbe, hayvan, canl›
(Bu maddedeki canl›dan maksat
–bitkiler hariç- insanlar ve hayvanlard›r)

Minel-arz

:Yerden

Tukellimuhum :Onlara söyler
Enne

:-d›¤›n›,-di¤ini, oldu¤unu

Ennase

:‹nsanlar

Kanu

:‹diler, oldular

Biayatina

:Ayetlerimize

La yu'kinun

:‹nanmad›klar›n›

A yetin Neml Suresi'nde Geçti¤i Bölüm
Gerçek ﬂu ki, bu Kur'an, ‹srailo¤ullar›na hakk›nda ayr›l›¤a
düﬂtükleri ﬂeylerin bir ço¤unu aktar›p anlat›yor.
Ve gerçekten o, mü'minler için bir hidayet ve bir rahmettir.
ﬁüphesiz senin Rabbin, onlar›n aras›nda kendi hükmünü
verecektir. O, güçlü ve üstün oland›r, bilendir.
Sen, art›k Allah'a tevekkül et; çünkü sen apaç›k olan hak
üzerindesin.
Çünkü gerçekten sen, ölülere (söz) dinletemezsin ve arka-
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s›n› dönüp kaçan sa¤›rlara da ça¤r›y› iﬂittiremezsin.
Ve sen körleri düﬂtükleri sap›kl›ktan çekip hidayete erdirici de¤ilsin; sen ancak, ayetlerimize iman edenlere (söz)
dinletebilirsin, iﬂte Müslüman olanlar bunlard›r.
O söz, baﬂlar›na geldi¤i zaman, onlara yerden bir Dabbe
ç›kar›r›z; o da, insanlar›n Bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmad›klar›n› onlara söyler.
Ve her ümmetten ayetlerimizi yalanlayan bir grubu toplayaca¤›m›z gün, art›k onlar 'tutuklan›p (azab yerine) da¤›t›l›rlar.'
Nihayet geldikleri zaman, (Allah) der ki: "Siz Benim ayetlerimi, bilgi bak›m›ndan kavramad›¤›n›z halde yalanlad›n›z m›? Yoksa ne yap›yordunuz?"
Zulmetmelerine karﬂ›l›k, söz, kendi aleyhlerine gelmiﬂ bulunmaktad›r, art›k konuﬂmazlar. (Neml Suresi, 76-85)

B u Kelimenin Geçti¤i Di¤er Ayetler
Tekil olarak "dabbe" ﬂeklinde (Tümü)
ﬁüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gündüzün ard arda geliﬂinde, insanlara yararl› ﬂeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'›n ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra diriltti¤i suda, her canl›y› orada
üretip-yaymas›nda, rüzgarlar› estirmesinde, gökle yer aras›nda boyun e¤dirilmiﬂ bulutlar› evirip çevirmesinde düﬂünen bir topluluk için gerçekten ayetler vard›r. (Bakara
Suresi, 164)
Yeryüzünde hiçbir canl› ve iki kanad›yla uçan hiçbir kuﬂ
yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmas›n. Biz Kitap'ta hiçbir
ﬂeyi noksan b›rakmad›k, sonra onlar Rablerine toplanacaklard›r. (Enam Suresi, 38)
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Yeryüzünde hiçbir canl› yoktur ki, r›zk› Allah'a ait olmas›n. Onun karar (yerleﬂik) yerini de ve geçici bulundu¤u
yeri de bilir. (Bunlar›n) Tümü apaç›k bir kitapta (yaz›l›)d›r.
(Hud Suresi, 6)
"Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan
Allah'a tevekkül ettim. O'nun, aln›ndan yakalay›p-denetlemedi¤i hiçbir canl› yoktur. Muhakkak benim Rabbim,
dosdo¤ru bir yol üzerinedir (dosdo¤ru yolda olan› korumaktad›r.)" (Hud Suresi, 56)
Göklerde ve yerde olan ne varsa, canl›lar ve melekler
Allah'a secde ederler ve onlar büyüklük taslamazlar. (Nahl
Suresi, 49)
E¤er Allah, insanlar› zulümleri nedeniyle sorguya çekecek
olsayd›, onun üstünde (yeryüzünde) canl›lardan hiçbir ﬂey
b›rakmazd›; ancak onlar› ad› konulmuﬂ bir süreye kadar
ertelemektedir. Onlar›n ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler, ne de öne al›nabilirler. (Nahl Suresi, 61)
Allah, her canl›y› sudan yaratt›. ‹ﬂte bunlardan kimi karn›
üzerinde yürümekte, kimi iki aya¤› üzerinde yürümekte,
kimi de dört (aya¤›) üzerinde yürümektedir. Allah, diledi¤ini yarat›r. Hiç ﬂüphesiz Allah, herﬂeye güç yetirendir.
(Nur Suresi, 45)
Kendi r›zk›n› taﬂ›yamayan nice canl› vard›r ki onu ve sizi
Allah r›z›kland›r›r. O, iﬂitendir, bilendir. (Ankebut Suresi, 60)
O, gökleri dayanak olmaks›z›n yaratm›ﬂt›r, bunu görmektesiniz. Arzda da, sizi sars›nt›ya u¤rat›r diye sars›lmaz da¤lar b›rakt› ve orada her canl›dan türetip yay›verdi. Biz gökten su indirdik, böylelikle orada her güzel olan çiftten bir
bitki bitirdik. (Lokman Suresi, 10)
Böylece onun (Süleyman'›n) ölümüne karar verdi¤imiz za-
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man, ölümünü, onlara, asas›n› yemekte olan bir a¤aç kurdundan baﬂkas› haber vermedi. Art›k o, yere y›k›l›p-düﬂünce, aç›kca ortaya ç›kt› ki, ﬂayet cinler gayb› bilmiﬂ olsalard› böylesine aﬂa¤›lan›c› bir azab içinde kal›p-yaﬂamazlard›. (Sebe Suresi, 14)
E¤er Allah, kazand›klar› dolay›s›yla insanlar› (azap ile) yakalay›verecek olsayd›, (yerin) s›rt› üzerinde hiçbir canl›y›
b›rakmazd›, ancak onlar›, ad› konulmuﬂ bir süreye kadar
ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldi¤i zaman, art›k ﬂüphesiz Allah Kendi kullar›n› görendir. (Fat›r Suresi, 45)
Göklerin ve yerin yarat›lmas› ile onlarda her canl›dan türetip-yaymas› O'nun ayetlerindendir. Ve O, dileyece¤i zaman
onlar›n hepsini toplamaya güç yetirendir. (ﬁura Suresi, 29)
Sizin yarat›l›ﬂ›n›zda ve türetip-yayd›¤› canl›larda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vard›r. (Casiye Suresi, 4)

Ço¤ul olarak "devabb" ﬂeklinde
Gerçek ﬂu ki, Allah kat›nda, yerde debelenenlerin en kötüsü, (bir türlü) ak›l erdirmez olan sa¤›rlar ve dilsizlerdir.
(Enfal Suresi, 22)
Allah kat›nda canl›lar›n en kötüsü, ﬂüphesiz inkâr edenlerdir. Onlar art›k inanmazlar. (Enfal Suresi, 55)
Görmedin mi ki, gerçekten, göklerde ve yerde olanlar, güneﬂ, ay, y›ld›zlar, da¤lar, a¤açlar, hayvanlar ve insanlardan
birço¤u Allah'a secde etmektedirler. Birço¤u üzerine azab
hak olmuﬂtur. Allah kimi aﬂa¤›l›k k›larsa, art›k onun için
bir yüceltici yoktur. ﬁüphesiz Allah, diledi¤ini yapar. (Hac
Suresi, 18)
‹nsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle de¤iﬂik olanlar vard›r. Kullar› içinde ise Allah'tan ancak
alim olanlar 'içleri titreyerek-korkar'. ﬁüphesiz Allah, üstün ve güçlü oland›r, ba¤›ﬂlayand›r. (Fat›r Suresi, 28)
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Önceki sayfalarda görüldü¤ü gibi, Kuran'da "Dabbe" kelimesinin geçti¤i pek çok ayet vard›r, ancak ahir zamanda gerçekleﬂen bu özel olay› anlatan tek ayet Neml Suresi'nin 82. ayetidir.
"Dabbe"nin bu ayette ifade edilen özelliklerini tahlil etti¤imizde
ﬂunlar› görürüz:
1. Dabbe, "debb" eden; yani hareketli, canl›, bir varl›kt›r.
2. Dabbe, yerden, topraktan (minelard) mamuldür.
3. Dabbe, "konuﬂan" ve belli bir mesaj veren bir ﬂey ya da
varl›kt›r ve bu konuﬂmas› tüm insanlara ve insanl›¤a (nasa) yöneliktir.
Ünlü müfessirlerden Elmal›l› Hamdi Yaz›r'›n ifade etti¤ine
göre, dabbe kelimesinin yayg›n kullan›m› canl› hayvanlar için olsa da; "Dabbe" kelimesi as›l lügatte "mâyedübbü", yani debbeden, hafif yürüyen, debelenen olarak aç›klan›r Ve ﬂu halde tren,
araba, bisiklet gibi otomatik ﬂeyler için de kullan›labilir.
Dabbe hakk›ndaki bu bilgileri bir bütün olarak de¤erlendirdi¤imizde, bahsi geçen "Dabbetü'l-Arz"›n, günümüz teknolojisinin bir ürünü olan televizyon olabilece¤ini söyleyebiliriz. Ayr›ca, "dabbe" kelimesinin Arapçada "nekire" denilen, yani belirsiz kelime ﬂeklinde kullan›lm›ﬂ olmas›, bunun bilinmeyen, tan›nmayan bir varl›k oldu¤unu ifade etmektedir.
Elmal›l› Hamdi Yaz›r bu noktaya ﬂöyle iﬂaret etmektedir:
"Bu âyette "dâbbe" diye nekre (belirsiz isim) olarak geldi¤inden bunun bildi¤imiz dâbbelerden bambaﬂka bir dâbbe
olmas› akla gelir..."
Elmal›l› Hamdi Yaz›r gibi müfessirlerin d›ﬂ›nda baz› sözlük yazarlar› da, kelime anlam› olarak "dabbe"nin debelenen hareket eden her türlü teknik aleti de ifade edebilece¤ini söylemiﬂlerdir. Nitekim televizyon da, hareketleri ve hareketli görüntüleri aktaran, frekanslarla bilgi ak›ﬂ› sa¤layan bir teknik
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alettir. Ancak daha önemli olan, ahir zaman›n iﬂaretlerinden
olan bu yerden mamul "dabbe"nin "insanlarla konuﬂmas›"d›r.
Televizyon herﬂeyden çok bu yönüyle, ayetteki tarifi tecelli ettirmektedir. Dünyada televizyonun ulaﬂmad›¤› bir ülke, bir millet,
bir toplum neredeyse yoktur. ‹leri teknolojinin ürünü olan televizyon her topluma kendi dili ile hitap etmektedir.
Son olarak "dabbe"nin ayette belirtilen temel bir özelli¤i
de bunun yerden ç›kart›ld›¤› veya "yerden mamul" oldu¤udur.
Televizyonun da, tüm parçalar›, (cam ekran›, metal aksam›, vs)
yerden, yeryüzündeki elementlerden meydana gelmektedir.
Belirtilen "dabbe"nin televizyon oldu¤u yönündeki görüﬂümüzü teyit eden bir baﬂka nokta da, "dabbe"nin "ila en-nas"
yani "insanl›¤a" seslendi¤i ﬂeklindeki ifadedir. Televizyon, yap›s› itibar›yla, ayn› anda tüm insanl›¤a mesaj veren bir cihazd›r.
Yine son dönemlerde, "dabbeten minel'ard"›n mahiyeti
çok tart›ﬂ›lm›ﬂ, baz› Müslüman bilim adamlar›, "dabbe"nin, uyar›c› özelli¤i nedeniyle bir insan olabilece¤ini söylemiﬂlerdir. Ancak ﬂunu hat›rlatmal›y›z ki, ayette belirtilen "insanlar› uyarma"
görevi insanlar taraf›ndan yap›l›yor olsa da, bu insanlar›n tüm
dünyaya mesajlar›n› iletmeleri yine televizyon arac›l›¤›yla gerçekleﬂmektedir. Bu durum da -insan ya da kiﬂi kelimesinin de¤il de "dabbe" kelimesinin kullan›lm›ﬂ oldu¤unu da göz önüne
al›rsak- ayette söz konusu olan›n bir kiﬂi de¤il, televizyon gibi
bir teknik alet olabilece¤i fikrini desteklemektedir.
Burada "dabbe" ile bir insan›n kast edilmiﬂ olmad›¤›n› ortaya koyan bir baﬂka nokta da ﬂudur: Ayette bahsi geçen "Dabbe"nin yapt›¤›, insanlara "Allah'›n ayetlerine inanmad›klar›n›
söylemek"tir. Halbuki bu, neredeyse tüm Müslümanlar›n, ﬂartlar oluﬂtu¤unda yapt›klar› bir uyar›d›r. Bunun özellikle zikredilmiﬂ olmas›, söz konusu "dabbe"nin s›radan bir insan ya da
"canl›" olmad›¤›n› göstermektedir. (En do¤rusunu Allah bilir)
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K uran Tefsirlerinde Dabbetü'l-Arz
‹mam Taberi Tefsiri
Kendilerine söylenmiﬂ olan baﬂlar›na geldi¤i zaman yerden bir dabbe ç›kar›l›r: Allah'›n azab› kendilerine vacib oldu¤u
zaman yerden bir canl› ç›kar›l›r (1) da insanlar›n ayetlerimize
kesin olarak inanmad›klar›n› söyleyerek konuﬂur: Bu canl›, insanlara Allah'›n ayet ve hüccetlerine kesin olarak inanmad›klar›n› söyler.
(1) Canl›n›n (dabbe) yerden ç›kar›lmas›, k›yametin büyük
alametlerindendir. Buna Dabbetü'l-Arz denir. ‹bn Kesir dedi
ki: Bu hayvan, ahir zamanda insanlar›n bozulmalar›,
Allah'›n emrini terk etmeleri ve hak dini de¤iﬂtirmeleri an›nda ç›kacakt›r. (Taberi Tefsiri, ‹mam Taberi, Ümit Yay›nc›l›k, cilt 4,
s.1664)

Ö mer Nasuhi Bilmen Tefsiri
Bu mübarek ayetler, k›yametin vaktini bir alayc› bir tarzda sual eden, acele gelmesini isteyen bulunan münkirlere karﬂ›
bir tehdit makam›nda bulunuyor, k›yametin baz› mukaddimat›na iﬂaret ediyor. O münkirlerin nas›l bir durumda bulunacaklar›n›, nas›l bir hitab› ›taba maruz kalacaklar›n›, zulmlar› yüzünden nas›l bir azaba u¤rayacaklar›n› ihtar buyurmaktad›r. ﬁöyle
ki: (Söylenen söz) k›yamete dair verilen haber, k›yametin vuku
bulaca¤›na, onun müthiﬂ bir saha olaca¤›na dair Kur'an› Mübinin bildirdi¤i felaket, o münkirlerin (baﬂlar›na geldi¤i zaman)
yani: O korkunç hailelerin zaman› yaklaﬂ›p azab›n baﬂlar›na teveccüh edece¤i vakit (onlar için yerden bir dabbe) garip, hariku-
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lade bir hayvan meydana (ç›kar›r›z da) bu pek acib bir k›yamet
alameti bulunan mahluk (Bizim ayetlerimize nas›n kati surette
inanmaz olduklar›n› onlara söyler) yani: K›yamet saatinin gelece¤ini bildiren ayat› ilahiyyeyi yak›nen bilip tasdik etmezler. O ayetlerin haber verdi¤i alametlerden biri de bu dabbenin zuhurudur.
Art›k o münkirler, bu dabbeyi görecekleri zaman utanmayacaklar
m›d›r? Korkular içinde kalmayacaklar m›d›r? "Dabbe" lugatte yürüyen, hareket eden, üzerine binilen herhangi hayvan demektir.
Bu ayeti kerimedeki dabbeden murat da Allahü alem, harikulade
bir surette yerden ç›kacak olan garip bir hayvand›r ki, insanlara
karﬂ› hitab etmek harikas›n› gösterecektir. Bunun Mescidi Haram
veya Safa mevkiinden ç›kaca¤› rivayet olunmaktad›r. Bu hayvan,
k›yamet alametlerindendir, k›yameti inkar eden insanlar› kabahatli, kötü gördü¤ünü bildirerek Arapça konuﬂacakt›r. Bunun
hakk›nda birçok tafsilat vard›r, bunun bir insandan ibaret olaca¤›na kail olanlar da vard›r. Kendisinin ne kadar cesametli oldu¤una,
iki üç defa yerden zuhur edece¤ine dair bir hayli rivayetler de
vard›r. Fakat bu rivayetler, bu hususta birer kuvvetli delil teﬂkil etmemektedir. Biz bunun hakikat›n›, mahiyetini, tafsilat›n› ilmi ilahiye havale ederiz. Ancak ﬂunu da ilave edelim ki: Azamet kudretine nihayet olmayan, nice garip harikulade bir hayvan› da vücude getirir, adeti cariyeye muhalif nice asar› kudreti müﬂahede
edip duruyoruz. ‹nsanlar› ak›la, nutka nail buyurmuﬂ olan Halik›
Azim Hazretleri, hangi bir mahlukunu da ilme, hikmete, kuvvei
nutkiyeye nail buyurabilir, bunu hiçbir mümin, ihtimal vermemezlik edemez, binaenaleyh k›yamete yak›n böyle bir dabbeyi, zihayat bir mahluku da vücuda getirecektir Amenna… (Kuran-› Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, Ömer Nasuhi Bilmen, Huzur Yay›n ve Da¤›t›m, cilt 5, s. 2567)
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E lmal›l› Hamdi Yaz›r Tefsiri
O söylenen baﬂlar›na gelece¤i vakitte, yani kâfirlerin acele gelmesini istedikleri söz, söylenen o azab tamamiyle aleyhlerinde meydana gelece¤i, baﬂlar›na k›yamet kopaca¤› zaman veya aleyhlerinde hüküm meydana gelece¤i zaman onlar için yerden bir "dâbbe" (hayvan) ç›kar›r›z ki, bu, onlara insanlar›n âyetlerimize kesin bir iman getirmemiﬂ olduklar›n› söyler. Yukar›da
aç›kland›¤› üzere "Bilakis onlar bundan ﬂüphe etmektedirler,
zira onlar bundan yana körler." (Neml Suresi, 66) olduklar›n›
anlat›r. Burada k›yamet alâmetlerinden olan bir Dabbetü'l-Arz
haber veriliyor.

D EBB VE DEB‹B:

Hafif yürüme, debelenme de-

mektir. Hayvanlarda ve ço¤unlukla haﬂerelerde, yani böceklerde kullan›l›r. ‹çkinin vücuda yay›lmas› ve bir çürüklü¤ün etraf›na bulaﬂmas› gibi, hareketi gözle tesbit olunamayan ﬂeylerde
de kullan›l›r. "Dabbe" kelimesi de bundan fail olmak üzere as›l
lügatte "mâyedübbü", yani debbeden, hafif yürüyen, debelenen
demek olur. Ve ﬂu halde tren, otomobil, bisiklet gibi otomatik
ﬂeylere de, lügat›n asl›na göre "dâbbe" demek uygun olabilecekse de dilde kullan›l›ﬂ› hayvanlara mahsustur. Hatta örfde dört
ayakl› hayvanlarda ve onlar içinde özellikle atta daha çok kullan›lm›ﬂt›r. Bununla beraber "Allah, her hayvan› sudan yaratt›.
‹ﬂte bunlardan kimi karn› üstünde sürünen, kimi iki aya¤› üstünde yürür, kimi dört ayak üstünde yürür..." (Nur Suresi, 45)
âyetinden anlaﬂ›laca¤› üzere her hayvan hakk›nda kullan›l›r.
Hayvan kelimesi ile eﬂanlaml› gibidir.
"Yeryüzünde yürüyen her canl›n›n r›zk›, yaln›zca
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Allah'a aittir." (Hûd Suresi, 6) âyetinden anlaﬂ›lan da budur.
Bundan dolay› hayvan gibi insan için de kullan›l›r. Bu âyette
"dâbbe" diye nekre (belirsiz isim) olarak geldi¤inden bunun bildi¤imiz dâbbelerden bambaﬂka bir dâbbe olmas› akla gelir. "Onlarla konuﬂan dâbbe" terkibinde aç›kça belirtilen bunun konuﬂan bir hayvan, yani insan olmas›d›r. Tefsirler de bu iki nokta etraf›nda dolaﬂmaktad›r.
Râg›b, Müfredat'›nda bu konudaki görüﬂleri ﬂöylece özetlemiﬂtir: âyetinde denildi ki: "Dâbbe, tan›d›¤›m›z›n aksine bir
hayvand›r ki, ç›kmas› k›yamet vaktine mahsustur" Bir de denildi ki: "Bununla cehalet ve bilgisizlikte hayvanlar gibi olan en
ﬂerli kimseler kasdolunmuﬂtur." Bu takdirde dâbbe bütün debelenen yarat›klar›n ismi olarak ifade edilmiﬂ olur. "Hâin" kelimesinin cemisi, "hâine" gibi. Kâd› Beydâvî ve baz› hadisçiler bunu
"cessâse" casuslar olarak göstermiﬂlerdir ki, bir hadiste haber
verildi¤ine göre, cessâse, Deccal için haberler araﬂt›r›p toplayan
casus demektir. Ebü's-Suud da diyor ki: Bu dâbbe, casustur.
Bundan cins isim söylenip, bir de tefhîm (büyüklü¤üne iﬂaret)
tenviniyle bilinmezli¤inin tekid edilmesi, ﬂan›n›n garibli¤ine ve
özelli¤inin, davran›ﬂ›n›n aç›klamadan uzak oldu¤una delalet
eder. Bundan dolay› hadiste bildirilen baz› garip rivayetleri
kaydettikten sonra, ﬂunu da ilave ediyor: Hz. Ali'den naklolundu: Kuyru¤u olan bir dâbbe de¤il, sakal› olan bir dâbbedir, demiﬂ bir erkek oldu¤una iﬂaret etmiﬂtir. Fakat meﬂhur olan bir
dâbbe olmas›d›r. ﬁüphesiz Kur'ân'da denildi¤i için bir dâbbedir.
Fakat erkek bir dâbbedir. "Onlara söyleyen dâbbe" denilmesi
ise, bunun bir insan olmas›n› belirtmek için aç›k bir delildir. Burada söze mecazî bir mânâ vermek veya fiilini "söylemek" mânâs›na de¤il de cerh (yaralama) mânâs›na konuﬂma ile yorum-
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lamak, aç›k beyan›n z›dd›nad›r. Garib rivayetler ile Kur'ân'› aç›k
mânâs›ndan ç›karmak yakin ilmine zarar vermektir.
Kald› ki, Ahmed Tayalisi, Naim b. Hammad, Abd b. Hamid, Tirmizî hasen hadis diyerek, ‹bnü Mâce, ‹bnü Cerir, ‹bnü
Münzir, ‹bnü Ebi Hatim, ‹bnü Merduye ve Beyhakî gibi zatlar›n
Ebu Hüreyre (r.a)den rivayet ettikleri bir hadiste Resulullah
(s.a.v) buyurmuﬂtur ki: "Dâbbetü'l-arz, Musa'n›n âsas›, Süleyman'›n mührü yan›nda olarak ç›kacak, mühür ile müminin yüzünü parlatacak, âsa ile kâfirin burnunu k›racak, insanlar sofraya toplanacak, mümin ve kâfir tan›nacak."
Bu hadise göre de, dâbbe, maddî ve manevî normalin üzerinde bir kuvvet ve saltanat ile ortaya ç›k›p büyük bir ‹slâm
devleti kuracak lider olmuﬂ oluyor. ﬁüphe yok ki, Musa'n›n asas›na, Süleyman'›n mührüne sahip olan kimse, büyük bir ﬂahsiyet olacakt›r. Hem de kötülerden de¤il, iyi ve hay›rl›lardan olacak, bütün müminlerin yüzünü güldürecek, kâfirlerin burnunu
k›racakt›r. Âyette "Onlara insanlar›n âyetlerimize kesin bir
iman getirmemiﬂ olduklar›n› söyler" buyurulmas› da bunu gerektiriyor. ﬁu halde buna dâbbe ismi verilmesinin sebebi, onun
kâfirlere karﬂ› ac›mas›z olaca¤›n› ve Allah Teâlâ'ya göre onun
meydana ç›kar›lmas›n›n zor bir ﬂey de¤il, yerden normal bir
dâbbe ç›karmak gibi kolay oldu¤unu anlatmakt›r. Burada baz›
eserleri (haberleri) de kaydedelim:
1- ‹bnü Cerir'in Huzeyfe b. Esîd'den rivayet etti¤ine göre:
"Dâbbe'nin üç ç›k›ﬂ› vard›: Birisinde baz› çöllerde ç›kar, sonra
gizlenir. Birisinde de, emirler kan dökerken baz› ﬂehirlerde ç›kar, yine gizlenir. Sonra insanlar mescidlerin en ﬂereflisi, en büyü¤ü ve faziletlisi içinde iken yeryüzü kendilerini f›rlatmaya
baﬂlar. Derken halk kaç›ﬂ›r, müminlerden bir grup kal›r, bizi
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Allah'tan hiçbir ﬂey kurtaramaz derler. Dâbbe de onlar›n üzerine ç›kar, yüzlerini parlak y›ld›z gibi parlat›r. Sonra hareket eder,
art›k ne takip eden yetiﬂebilir, ne de kaçan kurtulabilir. Bir adama var›r, namaz k›l›yordur, vallahî sen namaz ehli de¤ilsin der.
Yakalar, müminin yüzünü a¤art›r, kâfirin burnunu k›rar" dedi.
"O zaman insanlar ne halde olur" dedik. "Arazide komﬂu, malda ortak, yolculuklarda arkadaﬂ olurlar" dedi.
2- ‹lim ehlinden birçoklar› dâbbenin ortaya ç›kmas›, emir
bi'l-ma'rûf (iyilikleri emir), ve nehiy ani'l-münker (kötülüklerden menetme) terk edildi¤i vakittir demiﬂler. ‹bnü Ömer (r.a)
den rivayet edilir ki, âyeti emir bi'l-ma'ruf ve nehiy ani'l-münker terk olundu¤u vakittir, demiﬂtir. Buna göre "Müslümanlar
da bozulup aleyhlerinde hüküm hak oldu¤u vakit" demek oluyor. (Kuran-› Kerim Tefsiri, Elmal›l› Muhammed H. Yaz›r,
http://www.kuranikerim.com/telmalili/neml.htm)
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Y azarlar›n Eserlerinde Dabbetü'l-Arz
Dabbetü'l-Arz Stephen Hawking mi?:
Prof. Dr. Yaﬂar Nuri Öztürk'ün
"Cevap Veriyorum" ‹simli Kitab›ndan
Dabbet'ül-Arz Ç›kt› m›?
146. K›yametin alamelerinden biri olarak an›lan Dabbetü'l-Arz'dan ve onun ç›k›ﬂ›ndan Kuran'da söz edilmiﬂ midir?
Edilmiﬂse Dabbetü'l-Arz konusunda neler söylenebilir?
Kuran, Dabbetü'l-Arz'›n ç›k›ﬂ› üzerinde durmaktad›r.
Neml Suresi 80-85. ayetler insano¤lunun, kötülükleri yüzünden u¤rayaca¤› sonu anlat›rken, bu sonun geldi¤ini gösteren belirtilerden biri olarak yeryüzünden bir dabbenin ç›kaca¤›na dikkat çekmektedir. 82. ayet ﬂöyle diyor: 'O söz, tepelerine indi¤inde, yerden onlar için bir dabbe ç›kar›r›z da o onlara, insanlar›n Bizim ayetlerimize gere¤ince inanmad›klar›n›
söyler.'
‹nsanl›¤›n sonunun geldi¤ine, azap
ve hesap döneminin baﬂlad›¤›na iﬂaret say›lan ve insanl›¤› Allah'›n ve evrenin yasalar›na ayk›r› davranmakla itham edip
uyaran bu dabbe nedir?
Kuran bünyesinde 14 yerde tekil
(dabbe), 4 yerde de ço¤ul (devabb) olarak
geçen dabbe kelimesinin sözlük anlam›
debelenen ﬂey, demektir. Kuran bunu her
türlü canl› için kullan›r. Daha çok hayvan-
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lar için kullan›l›r. Elmal›l›'n›n deyiﬂiyle, 'Hayvan lafz›yla eﬂanlaml› gibidir.' Nur 45. ayete göre, sürüngen, dört veya iki ayakl› tüm hayvanlar dabbedir. Ancak Kuran'›n bu sözcü¤ü kulland›¤› ayetlere bakt›¤›m›zda (Örne¤in, Hud, 6; Nahl, 49, 61) dabbenin insan› da kapsayacak bir biçimde kullan›ld›¤›n› görüyoruz. Elmal›l› bu noktaya de¤inirken hakl› olarak, 'Hayvan gibi,
insana da ›tlak olunur' demektedir.
Demek oluyor ki, Kuran'›n kulland›¤› ﬂekliyle dabbe, yerine göre, hayvan türünden bir canl› olabilece¤i gibi, insan da
olabilmektedir. Sebe Suresi 14. ayette, Hz. Süleyman'la ilgili bir
olay anlat›l›rken ad› geçen Dabbetü'l-Arz'›n bir kurtçuk oldu¤u
tart›ﬂma götürmeyecek biçimde aç›kt›r.
Konumuzun omurgas›n› oluﬂturan Neml 82'de ise dabbenin hayvan olmas› mümkün görülemez. Çünkü o konuﬂacakt›r
ve hikmetli, ibretli bir biçimde konuﬂacak, uyar› yapacakt›r.
Hatta, insano¤lunun muhatap tutuldu¤u uyar›lar›n en önemlilerinden birini yapacakt›r. Böyle bir uyar›y› yapan varl›¤›n hayvan olmas› söz konusu edilemez. Nitekim, Kuran'›n, Hz. Peygamber'den sonra en büyük müfessiri kabul edilen Hz. Ali,
Neml 82'deki dabbeden söz ederken ﬂöyle diyor: 'O, kuyru¤u
olan bir dabbe de¤il, sakal› olan bir dabbedir.' Yani insand›r. Hz.
Ali'nin bu sözünü de al›nt›layan Elmal›l›, Neml 82. ayette yer
alan dabbe ile ilgili olarak ﬂu sonuca var›yor: 'Aç›k olan ﬂu ki bu
ayetteki dabbe insand›r.'
Dabbetü'l-Arz ile ilgili olarak hadis diye rivayet edilen
birçok söz vard›r. Bunlar›n güvenilir olmad›¤› eskiden beri birçok hadisçi taraf›ndan söylenmekte idi. Yüzy›l›m›zn en büyük
hadis bilgini say›lan Elbani ise bunlar›n tümünün uydurma oldu¤unu ispatlam›ﬂt›r. (bk. Elbani; Silsiletü'l Ahadis ez-Zaifa,
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3/233-235) O halde, Kuran ayetini yorumlarken bu sözlere dayanmam›z yanl›ﬂ olur.
Kuran'dan bakt›¤›m›zda, Dabbetü'l-Arz hakk›nda ﬂu tespitleri yapmak mümkün görülmektedir:
1) Dabbetü'l-Arz, bir insand›r. Konuﬂmakta, uyarmaktad›r. Neden böyle bir varl›k, insan olarak de¤il de dabbe olarak
an›lmaktad›r. Bunun böyle olmas› dabbenin alametlerinden biridir. O, tüm hikmetli konuﬂmalar›na, uyar›lar›na ra¤men fizik
özellikler bak›m›ndan tam fonksiyonel bir insan de¤ildir. ‹nsan›n hareketlerini sergilemekten çok, debelenen bir varl›¤›n hareketlerini sergilemektedir. Yani o, beyni ve özü bak›m›ndan
mükemmel bir insan olmas›na ra¤men, bedensel aç›dan tam
fonksiyonel bir insan de¤ildir. ‹ﬂte onun belirtilerinden biri de
budur.
‹nsandan çok, debelenen bir varl›¤› and›ran fiziki görünüm içinde en ileri fikir ve bilim verilerini üreten ve insanl›¤a
ulaﬂt›ran varl›k olmak, insanl›¤›n sonunu haber veren Dabbetü'l-Arz'›n belirgin niteli¤idir.
2) Dabbetü'l-Arz, meram›n› 'teklim' yoluyla anlat›r. Kuran, sözle anlat›m için daha çok 'kavl' (söz), 'beyan' (aç›klamak),
'hadis' (söz) kelimelerini kulland›¤› halde Dabbetü'l-Arz'›n meram anlat›ﬂ›n› ifade için teklim sözcü¤ünü seçmiﬂtir. Allah'›n
insanla konuﬂmas› da bir teklim olay›d›r. Bu teklimin de¤iﬂik
uygulamalar› oldu¤unu Kuran'dan ö¤reniyoruz. Vahiy bunlardan biridir. Unutulmamas› gereken ﬂudur: Allah'›n insanla tekliminden do¤rudan ve kelimelerle konuﬂmak söz konusu de¤ildir; daima iﬂaretler ve arac›lar kullan›l›r. Baﬂka bir deyiﬂle, teklim de kelimeleri ancak konuﬂanla muhatap aras›ndaki vas›talar
kullanabilir. Nitekim, Allah'›n insanla 'konuﬂmas›'ndan söz
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eden ﬁura Suresi 51. ayette de teklim sözcü¤ü kullan›lm›ﬂt›r.
Allah'›n beﬂerle konuﬂmas› ancak 'teklim' yoluyla mümkündür.
Dabbetü'l-Arz'›n konuﬂmas› da, en az›ndan dünyan›n sonuna iliﬂkin uyar›s›, iﬂaretlerle, arac›larla konuﬂma olacakt›r.
Onun kendisi de zaten normal bir insan›n bedensel fonksiyonlar›n› sergilemekten uzakt›r. O; beyni, bilgisi ve ruhuyla öne ç›kan bir varl›kt›r.
Biz bu Kuran'daki bilgileri dikkate ald›¤›m›zda, Dabbetü'l-Arz'›n kimli¤ini belirleyebilmekteyiz.
Dabbetü'l-Arz, ç›km›ﬂt›r, ﬂu anda yaﬂamaktad›r ve Kuran'›n sözünü etti¤i uyar›lar›, yine Kuran'›n gösterdi¤i tarz ve
üslupla insanl›¤a ulaﬂt›rmaktad›r. Kuran'›n verileriyle bilim
dünyas›ndan yükselen uyar›lar› birlikte düﬂünenler, Dabbetü'lArz'›n kimli¤ini, yaﬂad›¤› ülkeyi, meslek ve kariyerini bulmakta gecikmezler.
Bana göre, Dabbetü'l-Arz, insanl›¤›, k›yametin yaklaﬂt›¤›
yolunda sürekli uyaran ve nitelikleri Kuran'daki tan›t›ma t›pa
t›p uyan Stephen Hawking'dir.

Dabbetü'l-Arz AIDS Hastal›¤› Olabilir mi?:
‹smail Mutlu'nun "Bediüzzaman'›n
Yorumlar› Iﬂ›¤›nda K›yamet Alametleri"
‹simli Kitab›ndan
K›yametin büyük alametlerinden birisi de, Dabbetü'l-Arz'›n ç›kmas›d›r. Kuran-› Kerim'de bununla ilgili olarak ﬂöyle buyurulur:
"Söz verdi¤imiz gün gelip çatt›¤›nda, onlar için yerden bir
canl› ç›kar›r›z ki, kendilerine, insanlar›n ayetlerimize kesin ola-
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rak inanmad›klar›n› söyler." (Neml Suresi, 82)

Peygamberimiz (sav) de bir hadislerinde Dabbetü'l-Arz'›, k›yametten önce ç›kacak olan on büyük alametten birisi
olarak saym›ﬂt›r. (Müslim, Fiten: 39, ‹bni Mace, Fiten: 28, Tirmizi, Fiten: 21)
Dabbetü'l-Arz için kitaplarda çeﬂitli ﬂeyler söylenmiﬂtir.
Mesela baz› kitaplarda baﬂ› bulutlara de¤ecek kadar büyük oldu¤u, dört ayakl› olup, derisinin k›lla kapl› ve iki kanatl› oldu¤u, baﬂ› öküz baﬂ›na, gözü domuz gözüne, kula¤› fil kula¤›na,
gö¤sü arslan gö¤süne, rengi pars rengine, kuyru¤u koç kuyru¤una, bö¤rü inek bö¤rüne, aya¤› deve aya¤›na benzedi¤i bildirilmiﬂtir. Yine bildirildi¤ine göre Dabbetü'l-Arz'›n yerden ç›k›ﬂ›
üç gün sürecektir.
Deccal ve Mehdi bahislerinde dünyan›n imtihan dünyas›
oldu¤u üzerinde durmuﬂ, deccalin hadislerde bildirilen vas›flar›n zahirine göre ortaya ç›kmas›n›n, Mehdi'nin beﬂer üstü bir
varl›k olmas›n›n imtihan s›rr›na z›t oldu¤unu ifade etmiﬂtik.
Ayn› ﬂeyi yukar›da tarif edildi¤i ﬂekliyle Dabbetü'l-Arz için de
söyleyebiliriz. Dünya imtihan yeri oldu¤una göre, tarif edildi¤i
ﬂekliyle bir hayvan›n ortaya ç›kmas› imtihan s›rr›n› ortadan kald›r›r. ‹nsanlar› imana zorlar. Nitekim büyük müfessir Fahreddin
Razi de, Dabbetü'l-Arz'›n vas›flar›yla ilgili yukar›daki sözleri
naklettikten sonra, ﬂöyle der:
"Bilmiﬂ ol ki, Kuran-› Kerim'de yukar›da anlat›lan hususlardan herhangi birisine delalet eden bir ﬂey yoktur. Bu hususlarla ilgili olarak Resulullah taraf›ndan buyuruldu¤u sabit
olan sahih hadis varsa, kabul edilir. Aksi takdirde bu sözlere
iltifat edilmez."

Zaten Kuran-› Kerim'de Dabbetü'l-Arz'›n geçti¤i di¤er
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ayetler de Dabbetü'l-Arz'› öyle tarif edildi¤i
gibi büyük bir hayvan olarak anlamam›za
manidir. Mesela Bakara Suresi'nin 164. ve
Hud Suresi'nin 6. ayetlerinde "dabbe", "canl›" manas›nda kullan›lmaktad›r. Sebe Suresi'nin 14. ayetinde ise "Dabbetü'l-Arz" ifadesi, a¤aç kurdu cinsinden hayvanlar için kullan›lm›ﬂt›r.
Bediüzzaman, Sebe Suresi'nin 14. ayetinden hareketle Dabbetü'l-Arz'›n bir tek
hayvan de¤il, ar›, kar›nca ve sinek cinsi gibi bir cins oldu¤una
dikkat çeker ve ﬂöyle der:
"Kuran'da, gayet mücmel bir iﬂaret ve lisan-› halinden k›sac›k bir ifade, bir tekellüm var. Tafsili ise: ben ﬂimdilik baﬂka
meseleler gibi kat'i bir kanaatla bilemiyorum. Yaln›z bu kadar diyebilirim:
'La ya'lemü'l-gaybe illallah' Nas›l ki kavm-i Firavun'a, çekirge afat› ve bit belas› ve Kabe tahribine çal›ﬂan Kavm-i Ebrehe'ye Ebabil kuﬂlar› musallat olmuﬂlar. Öyle de: Süfyan'›n ve
deccallerin fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tu¤yana, Yecüc ve Mecüc'ün anarﬂistli¤i ile fesada ve canavarl›¤a giden
ve dinsizli¤e, küfür ve küfrana düﬂen insanlar›n ak›llar›n›
baﬂlar›na getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan ç›k›p musallat olacak, zir ü zeber edecek. Allahu a'lem. O dabbe bir
nevidir. Çünkü, gayet büyük bir tek ﬂah›s olsa, her yerde herkese yetiﬂemez. Demek, dehﬂetli bir taife-i hayvaniye olacak.
Belki '‹lla Dabbet-ül Ard› te'külü min seetehu (asas›n› kemirmekte olan bir a¤aç kurdu, Süleyman'›n ölümünü onlara fark ettirdi)' ayetinin iﬂaretiyle, o hayvan, Dabbet-ü'l Arz deni-
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len a¤aç kurtlar›d›r ki: insanlar›n kemiklerini a¤aç gibi kemirecek, insan›n cisminde diﬂinden t›rna¤›na kadar yerleﬂecek.
Müminler iman bereketiyle ve
sefahat ve su-i istimalattan tecennübleriyle (korunmalar›yla)
kurtulmas›na iﬂareten, iman hususunda o hayvan› konuﬂturmuﬂ." (ﬁualar, s. 497)

Bediüzzaman Said Nursi

Dabbetü'l-Arz'›n AIDS oldu¤unu söyleyenler de vard›r. Gerçekten de, bu hastal›¤a bakt›¤›m›zda, Bediüzzaman'›n te'viline çok yak›n bir özellik taﬂ›d›¤› görülür. Bediüzzaman, yukar›daki sözlerinin bir yerinde, Dabbetü'l-Arz'›n a¤aç kurdu cinsinden bir hayvan oldu¤unu ifade etmiﬂti. A¤aç kurdu a¤ac› içten yiyip devirdi¤i gibi; AIDS virüsü
de, yakalad›¤› insanlar›n kemiklerini içten içe eriterek, ölümüne
sebep olmaktad›r.
Bediüzzaman, yukar›daki sözlerinin son k›sm›nda müminlerin iman bereketiyle ve sefahet ve su-i istimalattan korunmalar›yla Dabbetü'l-Arz'dan kurtulacaklar›na dikkat çekmiﬂti.
AIDS, homoseksüellerde ve gayr-i meﬂru iliﬂkiye girenlerde görülmekte ve yay›lmaktad›r. AIDS'le ilgili ilk vakalar homoseksüelli¤in yayg›n oldu¤u Amerika ve Haiti gibi ülkelerde görülmüﬂtür. Gerçek müminlere dokunmamaktad›r. Çünkü dinimiz eﬂcinselli¤i ve zinay› haram k›lm›ﬂt›r. Gerçek müminler ise
bu harama girmemekte, dolay›s›yla iman bereketiyle, Dabbetü'l-Arz'dan korunmaktad›rlar. Bu durum ayn› zamanda, "iman
hususunda o hayvan›n konuﬂmas›d›r." AIDS virüsü iman edenleri ve etmeyenleri ay›rt ederek, bunu kendilerine "söylemiﬂ" ol-
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maktad›r. Di¤er taraftan, Allah'›n eﬂcinselli¤i ve zinay› haram
k›ld›¤› herkes taraf›ndan bilinmektedir. AIDS'in mühim sebeplerinin bunlar olmas›, Allah'›n haram k›ld›¤› ﬂeylerde pek çok
hikmetlerin bulundu¤unu, ‹slamiyetin hak din oldu¤unu insanlara ikaz etmektedir.
AIDS virüsünün Dabbetü'l-Arz olabilece¤i noktas›nda kanaatimizi kuvvetlendiren bir di¤er husus da, Peygamberimiz
(sav) bir hadislerinde, k›yametin alt› alametini sayarken bunlardan birisinin de koyunlar›n k›r›lmas› gibi insanlar› toplu ﬂekilde öldürecek olan "veba" hastal›¤› oldu¤una dikkat çekmesidir.
(Buhari, Cizye: 15; Müsned, 2:174; 5: 228)
AIDS'in bir ismi de "asr›n vebas›"d›r ve hadiste de ifade
edildi¤i gibi, "koyunun k›r›lmas›" gibi insanlar› toplu olarak öldürmektedir. Uzmanlar›n aç›klamalar›na göre bu ölüm oran›
gelecek y›llarda katlanarak artacakt›r.
Dabbetü'l-Arz'›n AIDS olabilece¤ini söylememiz, bir tahminden ibarettir. Do¤rusunu ancak Allah bilir. Belki de ileride
AIDS'den daha tehlikeli hastal›klar ç›kabilir. Her ne olursa olsun, Yüce Allah'tan bizleri Dabbetü'l-Arz'dan korumas›n› niyaz
ediyoruz.

Dabbetü'l-Arz Manevi Bir Varl›k m›d›r?:
"K›yametAlametleri"
‹simli Kitaptan
"Dabbetü'l-Arz" Arapça bir tamlamad›r.
"Dabbe": Hayvan veya binek hayvan› anlam›na gelir.
"Dabbetü'l-Arz" ise: K›yamet vakti yaklaﬂ›nca yerden ç›kacak olan "korkunç bir hayvan" anlam›nda kullan›lm›ﬂt›r.
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Adeta canavar› and›ran bu hayvan, tüm mitolojilerde ve
ezoterik bilgilerde, astral bedenimizi adeta bir z›rh gibi saran
"tortunun" sembolüdür... Nitekim mitolojilerde bu tortu a¤z›ndan alevler saçan "canavar" ile sembolleﬂtirilmiﬂtir. Mitolojilerdeki canavarlarla mücadele motifleri ise, bu tortunun inisiyatik
çal›ﬂmalarda temizlenmesinin mecazi anlat›m›d›r. Sadece mitolojilerde de¤il, eski uygarl›klar›n dinsel metinlerinde de ayn›
sembol ile karﬂ›laﬂ›r›z.
Örne¤in, "K›yamet"i anlatan ‹ncil'in Yuhanna'n›n Vahyi'nde de bu tür bir canavar sembolü kullan›lm›ﬂt›r:
"Ve gökte baﬂka bir alamet göründü; ve iﬂte, yedi baﬂ› ve on
boynuzu ve baﬂlar› üzerinde yedi tac› olan büyük k›z›l bir ejder vard›... Mikael ve kendi melekleri ejderle cenk etmek için
ç›kt›lar ve ejder ve kendi melekleri cenk ettiler ve galip olamad›lar..." (Yuhanna'n›n Vahyi, Bab:12/2-3, 7-8)

"Dabbetü'l-Arz" sembolünü tekrar ele alacak olursak ﬂunlar› söyleyebiliriz: "K›yamet"in, yani "genel uyan›ﬂ"›n baﬂlayaca¤› günlere yaklaﬂ›ld›¤›nda, yavaﬂ yavaﬂ insanlar kendilerindeki
bu tortunun fark›na vararak, bu tortunun temizlenmesi için bir
çaba içine gireceklerdir. Daha önce böyle bir çaba içine girememiﬂlerdir; çünkü bu tortuyu daha önce görmemiﬂler ve fark etmemiﬂlerdir. Demek ki, bu tortu "K›yamet"e do¤ru insanlar taraf›ndan daha kolay fark edilmeye baﬂlanacakt›r...
Günümüzde "Dabbetü'l-Arz"› fark etmeye baﬂlayan insanlar›n say›s›ndaki art›ﬂ› göz önüne ald›¤›m›zda, bu "K›yamet
Alameti"nin de ortaya ç›kmakta oldu¤unu rahatl›kla söyleyebiliriz. Hatta, "K›yamet"in ﬂuurland›r›c› tesirlerini ﬂimdiden fark
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etmeye baﬂlayanlar ise, bu mücadeleye çoktan girmeye baﬂlad›lar bile... Bunu fark edemeyenlerin ise, "genel k›yameti" beklemekten baﬂka çareleri yok gibi görünüyor...

Dabbetü'l-Arz Vurdu:
Hüseyin Hatemi'nin Tempo
Dergisindeki (15-21/11/2001) Söyleﬂisinden
Tempo: Dabbetü'l-Arz meselesi nedir?
H. Hatemi: ‹ncil'in Ahd i Cedid denen bölümünün son kitab› Yunancad›r. 11. Bab'›nda, Dabbetü'l-Arz, ‹ncil'in ‹ngilizce
tercümesine bak›n, Frans›zca, Almanca tercümesine bak›n, yerden ç›kan canavar diye tercüme edilmiﬂtir. Yerden ç›kan canavar da öyle san›yorum ki Yunancadan sonra milli dillere aktar›l›rken sanki yerin alt›ndan ç›km›ﬂ gibi tercüme edilmiﬂtir. Halbuki öyle de¤il.
Kuran'› Kerim'de Dabbetü'l-Arz kelimesini ﬂöyle anlamak laz›m. Bu, bir
simgedir.

Zaten

‹ncil'deki vahiy kitab›nda da Yuhanna vahyinde de
simge olarak kullan›ld›¤›n› anl›yoruz. Bu canavar›n,
salih kiﬂiler yani
gerçek iman sahi-
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bi iyi kiﬂiler, yeryüzünde ilahi sevginin ve adaletin hakim olmas›n› isteyen kiﬂilerle savaﬂaca¤›n› ve onlar› yenece¤ini, öldürece¤ini söylüyor.
Dabbetü'l-Arz Kuran'da iki yerde geçiyor, Sebe Suresi'nde
ve Neml Suresi'nde. Hz. Süleyman devrinde daha Hz. Süleyman vefat eder etmez bugünkü Tevrat metninde de yer alan
ama masallarla ilgisi olmayan bir Hiram Usta efsanesi ç›karak,
gizli bir örgüt Süleyman devletini içinden kemirdi. ‹ﬂte ona
Dabbetü'l-Arz dendi. Hiram Usta'n›n Süleyman'dan çok üstün
oldu¤u, onun gizli örgütün reisi oldu¤u masallar› ortaya ç›kt›.
Bugün masonlu¤un benimsedi¤i efsaneler gibi.
‹ﬂte k›yamet yaklaﬂt›¤› zaman da yani Milat'tan sonra 1725
y›llar›nda bu örgüt canlanacak ve buna ba¤l› çeﬂitli örgütlerle,
dünyadaki güç örgütlerinin birbirleriyle ilmiklenmesiyle Dabbetü'l-Arz tekrar yeryüzünde belirecek ve insanl›k ilahi emirlere
uymad›¤› için de Dabbetü'l-Arz'›n geliﬂmesine müsait bir ortam
do¤acak. Bu ortamdan yararlanan canavar da insanl›¤› sokacak.
Tempo: Kim bu Dabbetü'l-Arz ?
H. Hatemi: Merkezi New York'tur. Ama Amerikal›lar millet olarak Dabbetü'l-Arz de¤ildir. Bu örgüt Yahudili¤i bir alelade millet olmaktan ç›karan, Musevili¤i bir ›rki din haline getiren, materyalist siyonist görüﬂe sahiptir. Amerika'y› elinde istedi¤i gibi kullanmaktad›r. Ama bu demek de¤ildir ki, biz de
ﬂimdi Siyonizm kelimesine ﬂartlanal›m, Yahudi kelimesine ﬂartlanal›m. ‹srail kelimesine dahi ﬂartlanmam›z laz›m. Çünkü Kuran'› Kerim, ‹srail'i hiç kötü anlamda kullanmaz. ‹srail, Yakup
Peygamber'in ad›d›r. Yani Yahudilerin peygamberleri bizim de
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peygamberlerimizdir. Hatta Siyonizm kelimesine bile ﬂartlanmamak laz›m. Kahrolsun ‹srail diye bir cümle Kuran'a da ayk›r›d›r. Bugün yeryüzünde hukuk devleti, adalet, bütün insanlar›n eﬂitli¤i ve kardeﬂli¤i fikriyle el alt›ndan savaﬂan bir Amerikan Yahudi lobisi içinde, bir az›nl›k örgüt vard›r. Bu sermaye
gücüyle dünyan›n her taraf›nda Dabbetü'l-Arz görevini oynamaktad›r. Kuran'› Kerim'in söyledi¤i Dabbetü'l-Arz bundan
ibarettir.
Tempo: Amaçlar› nedir?
H. Hatemi: Materyalisttirler. Fert ölümlüdür, materyalist
anlamda bakarsak fert ölmekle yok olmaktad›r. Fakat yine materyalist anlamda bakarsak bütün ›rk›n fertleri gene üstün ›rk
olarak o soydan do¤up gelmektedirler. Birey ölümlüdür ama
›rk devaml›d›r. Tanr› diye bir ﬂey yoktur... Üstün ›rk tektir, o da
Yahudi ›rk›d›r. Oysa gerçekte yahudi ›rk› diye de bir ﬂey yoktur.
Bunlar Dabbetü'l-Arz taraf›ndan sokulup Dracula taraf›ndan
›s›r›ld›ktan sonra da hortlaklaﬂan tipler gibidir. Hitler'e düﬂmand›rlar ama baﬂka bir yönden Hitler'dirler.
Tempo: O zaman siz Dabbetü'l-Arz'la 11 Eylül'ü de iliﬂkilendiriyorsunuz öyle mi?
H. Hatemi: New York'un bu olay için seçilmesinde, Amerika'n›n moralini içten çökertme istihzas› ve plan› da var. Babil'in Amerika'ya uydu¤unu da gösteren ve manevi çöküntüye
de sebep olacak olan H›ristiyanlar› kendi kitaplar›yla vurma
plan› var, bu o iﬂte. Çünkü kuleler ﬂeklinde gö¤e yükselen gü-
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nahlar, en çok Babil nas›l Amerika'ya uydu¤u gibi New York'a da
uyuyor. Gökdelenler ﬂehrine uyuyor. Onlar› kendi yapt›klar› cinsten cezaland›r›n anlam›nda ve cezalar›n› iki kat yap›n anlam›nda
cümleler var. Onlara kendi bast›klar› paralarla ödeme yap›n. Onlar›n hak ettikleri cezay› iki misli olarak kendi eylemleriyle ödeyin.
Hiroﬂima'y› bombalamalar› gibi. Siz de oray› vurun ve bütün dünya tacirleri Babil vurulduktan sonra Babil'e a¤›t yakacaklar diye bir
a¤›t geliyor. Bütün dünya tacirleri ifadesi de bir kaç yerde geçti¤i
için Dünya Ticaret Merkezi vuruldu. Ama bundan sonra da zaten
bu iﬂ ‹slam alemine karﬂ› bir Haçl› seferi olarak yap›lm›ﬂt›.
Tempo: O bahsetti¤iniz gizli örgütün iﬂi mi 11 Eylül sald›r›s›?
H. Hatemi: Evet. Hiçbir ›rk›, dini toplu mahkum etmemek laz›m. Yahudilerden de çok sevdi¤im kimseler vard›r. Naom
Chomsky, o zat, iﬂin gerçe¤ini çok iyi bilmekte ve yazmaktad›r. ‹yi
Yahudi bizde de çoktur. Üzeyir Garih'in bu olaydan k›sa süre önce
baﬂ›na gelen ﬂeye bir dost kaybetmiﬂ olarak üzüldüm. ‹nﬂaAllah ﬂehit olmuﬂtur.
Tempo: Peki Ladin bu iﬂlerin neresinde?
H. Hatemi: Ladin kahraman falan de¤ildir. Terör hiçbir zaman tasvip edilemez. Terör ‹slam'la da özdeﬂleﬂtirilemez. Ladin'i yine Dabbetü'l-Arz ortaya ç›kard›. O ›s›rd› ve hortlaklaﬂt›rd›. Hortlaklaﬂt›rd›ktan sonra, Frankeﬂtayn'› laboratuvarda icat eden kiﬂinin
sonra da ortadan kald›rmaya u¤raﬂmas› gibi... hani gene benzetmek gibi olmas›n baz› köpekler yetiﬂtirilir ve ﬂartland›r›l›r, ondan
sonra sahibini ›s›rmaya baﬂlay›nca vurulur. ‹ﬂte Ladin de öyleydi.

ﬁüphesiz k›yamet saati yaklaﬂarak
gelmektedir... (Taha Suresi, 15)
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K anal D Televizyonu (22/10/2001)
Teke Tek Program›'nda
Hüseyin Hatemi'nin Aç›klamalar›
... Gelecekteki olaylara iliﬂkin ayetler Kuran-› Kerim'de elbette ilahi hikmet dolay›s›yla müteﬂabihtir, bunda zaten Yaﬂar
Nuri Bey de ayn› ﬂeyi söylüyor, müteﬂabih, ama mesela ayn› zamanda do¤ru olan yirmi, otuz, yüz manas› olabilen ayet demek
de¤ildir, yani bu gibi gelece¤e dair haberlerde müteﬂabih olmak
demek simgesel ifade kullan›lm›ﬂ oldu¤unu gösterir, ahkam
ayetlerin de mesela bir hüküm, bir emir, bir f›khi emir ayetlerinde müteﬂabih simgesel demek anlam›na gelmez her zaman, ﬂu
anlama gelir: Anlam› kesin ve mutlak olmayan, gene Kuran-›
Kerim'in baﬂka ayetleriyle yorumlanmas› gereken ayetler, demek ki müteﬂabih ayetin genel özelli¤i ﬂudur ki Kuran-› Kerim'in onu tefsir eden baﬂka ayetlerini dikkate al›p ondan bir
mana, do¤ru bir mana ç›kartmaya u¤raﬂmak gerekir. ﬁimdi ben
yerden ç›kacak yarat›k, herhalde simgesel bir ifadeyle beyan
buyurulmuﬂtur, hatta bugünkü düﬂünceme göre Kuran-› Kerim'de yerden ç›kman›n maksad› o manada bir simgeye de baﬂvurulmuﬂ de¤ildir, ama ‹ncil'de de ayn› ﬂey vard›r, hatta ‹ngilizcesi de Almancas› da arz ile müﬂterek olan, mesela Almancada
'Erde' denen kelime iﬂte Kuran-› Kerim'deki arzd›r. ‹ncil'in Almanca ‹ngilizce tercümelerine bakarsan›z son kitapta vahiy kitab›nda 13. bab›n onbirinci cümlesinde ﬂöyle deniyor: Karadan
ç›kan canavar diye tercüme ediliyor Türkçeye, ama Almanca asl›na bakarsak öyle san›yorum ki Dabbetü'l-Arz tam mukabilini
görecektik, nitekim ‹ngilizcesindeki Almancas›ndaki kelime de
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arz ile ayn› kelimedir.
Belki fenikeliler sami
dilde Avrupa'ya çok
eskiden götürdüler,
ﬂimdi Dabbetü'l-Arz
demek ki arzdan ç›kan
yerin alt›ndan ç›kan
canavar...
...
Arz›n canavar›
diye simgesel bir ifadeyle, ki vahiy kitab›n› okudu¤umuz zaman ‹ncil'de mesela bunun azizlerle savaﬂaca¤›n›, Allah'a inanan, Allah'a ba¤l› kiﬂileri
yenece¤ini, bunlar› öldürece¤ini yok edece¤ini söylüyor. Arzdan ç›kan canavar diye orada tercüme edildi¤i için iﬂte biz de
minel arz deyince, iﬂte dünyadan yeryüzünde ç›kacak bir tüzel
kiﬂilikten, kötü anlamda bir örgütten bahsediliyor. Mesela Kuran-› Kerim'de deccal terimi yok, Dabbetü'l-Arz bir nevi deccalin Kuran'daki karﬂ›l›¤›, o da tek bir kiﬂi de¤il aldat›c›, insanl›¤a
zarar verici bir örgüt, fesat örgütü manas›na.
...
Teröre de baﬂvuran hiç ﬂüphesiz bir örgüt. Ama bu örgütün de ne oldu¤unu tefsir etmek için yine Kuran'a Kuran'la bakmak laz›m...
...
Yani bu kabil ﬂeyleri Kuran'› ancak Kuran'la tefsir ederek
anlama ilkesinden ayr›lmamal›y›z. Kuran'› müteﬂabih ayetlerin
en iyi yorum tarz› Kuran'› bütünü içinde de¤erlendirmektir.
ﬁimdi mesela bu vahiy kitab›ndan da yararlanarak zaten bak›-
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yoruz orada da Dabbetü'l-Arz bu ﬂekilde simgesel bir ifadeyle
kullan›l›yor. ﬁimdi ﬂöyle diyorum Dabbetü'l-Arz gene Kuran-›
Kerim'de Yecüc ve Mecüc denen toplulu¤u belli bir kavime yamamaktansa ﬂöyle denilebilir belki ﬂöyle denilebilir: Allah bilir
do¤rusunu Yecüc az›nl›kta olmakla beraber güç sahibi ve ço¤unlu¤u "ivicaca sapmaya" sürükleyen bir topluluk yani "ivicac" kelimesiyle ayn› kökten gelerek Yecüc, baﬂkalar›n› sapt›ran
bir az›nl›k birçok güçlü bask› grubu… Mecüc de onun taraf›ndan sapt›r›l›p dünyay› "istidada eden" insanl›¤a zarar verecek
bir baﬂka topluluk. Dabbetü'l-Arz ise bunlar›n kurduklar› merkezi ve bütün arza hakim olan bir iktisadi bask› grubu, bir nevi
tüzel kiﬂilik, örgüt anlam›ndad›r.
...
Ama Mecüc.... Ama Dabbetü'l-Arz için de¤il, Mecüc için
Amerika'y› tarif ediyorum. Dabbetü'l-Arz'a geleyim hangi ayeti
Dabbetü'l-Arz'› yorumlamak için yani Neml Suresi'nin 82. ayetini hangi ayetle bu müteﬂabih ayeti yorumlamam›z laz›m bak›yorum. Kuran-› Kerim yine birbirini tefsir eder, insan› do¤ruya
iletir. Sebe Suresi'nin, 34. Surenin 14. ayetini okudu¤umuz zaman görüyoruz ki yine müteﬂabih bir ayet ama o ayetle bu ayetin her ikisinde de Dabbetü'l-Arz terimi geçiyor. Baﬂka hiçbir
ayette, Dabbe geçiyor genel anlam›nda iﬂte hayvan anlam›nda
mesela "yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan, gökte kanatlar›yla uçan hiçbir kuﬂ yoktur ki onlar da sizin gibi bir ümmet, bir
topluluk olmas›nlar." Yani hayvanlara gösterilmesi gereken
sevgiyi, onlar›n haklar›na riayeti belirten ayet-i kerime...
...
ﬁimdi Kuran-› Kerim'de Sebe Suresi'nde 14. ayetinde yine
simgesel bir ifade ile ama Dabbetü'l-Arz'›n ne oldu¤unu kana-
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atimce tamamen aç›¤a ç›kartan ﬂu ayet meali ile karﬂ›laﬂ›yoruz
Türkçesinde. Hz. Süleyman'›n bunu da halk yine yanl›ﬂ daha
do¤rusu o simgesel ifadeye lafzi mana vererek kelime manas›n›
vererek bir alay hikaye ç›k›yor. Hz. Süleyman öldü¤ünde öldü¤ünün kimse fark›na varmad› çünkü asas›na dayanm›ﬂ oldu¤u
bir s›rada ayaktayken öldü seneler böyle geçti, nihayet Dabbetü'l-Arz asay› kemirdi, Süleyman Peygamber düﬂünce öldü¤ünü anlad›lar… Halbuki bu da ﬂu demektir simgeye dikkat edersek, asa her zaman devlet gücünün sembolüdür. Süleyman'›n
adalet devleti, hukuk devleti, insan haklar› devleti Süleyman'›n
vefat›ndan sonra devam ediyor zannedildi. Fakat bu devlete
musallat olan Dabbetü'l-Arz bir gizli kamufle fesat örgütü içinden kemirdi o devletin gücünü ve Süleyman devleti çöktü.
Adalet, hukuk devleti çöktü ve k›yamet alametleri belirdi¤i zaman, söz gerçekleﬂti¤i zaman, Allah'›n bu konudaki
hükmünün gerçekleﬂmesi yak›nlaﬂt›¤› zaman, yeryüzünde tekrar Dabbetü'l-Arz belirecek. Ama "insanlarla konuﬂacak" da
yanl›ﬂ bir tercüme. Nitekim Yaﬂar Nuri Bey de benim o Akﬂam
gazetesindeki beyanattan iki sonra idi zannedersem, Star gazetesinde yazd›, ﬂu ﬂekilde tükellim mühim de¤il ﬂey de olabilir
aç›kça böyle yazmad›n›z ama kelimenin kökeninde yaralamak
vard›r dediniz. Yani kelime yanl›ﬂ harekelendiriliyor onun için
de ayet tamamen baﬂka bir manaya sokuluyor. Yani ﬂöyle tercüme ediliyor, bu yerden ç›kan veya yeryüzünde beliren mübarek varl›k k›yamet habercisi bir nevi aziz veli ﬂey yapacak insanlara "siz Allah yolunu terk ettiniz" diye uyaracak ve onlara
nasihat edecek.
Halbuki böyle denmiyor ayette. E¤er ona simgesel ifade
ile yaralama, ›s›rma, dalama, sokma, o canavar›n vahiy kitab›n-
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daki canavar›n sokmas› simgesel ifadesini verirsek, ﬂöyle anlaﬂ›l›yor "bu insanl›k Allah'›n emirlerine tam manas› ile iman ederek uymad›klar› için Allah'›n bu defa normlar› de¤il sosyoloji
alan›ndaki kanunlar› hükmünü gösterecek ve kendi içlerinden
ç›kan bu fesat örgütü bütün insanl›¤a zarar verecek". ﬁimdi bütün gözümüzün önünde olan bitenle Dabbetü'l-Arz'›n ne oldu¤u canlan›yor. Ama Kuran-› Kerim'in yaln›z bu ayetine.....
...
Dabbetü'l-Arz, bir tek bir insan, hele iyi bir insan de¤il,
kötüleri fesatç›lar› Dabbetü'l-Arz diye simgelenen yeryüzünün canavar› diye simgelenen o fesat örgütünün e¤er eleman›ysa, üyesiyse tek bir kiﬂiye de Dabbetü'l-Arz diyebiliriz ama
kötü anlamda yoksa birisine bir sevgi, sayg›, selam gönderecek kiﬂi Dabbetü'l-Arz olamaz. Ve Dabbetü'l-Arz iﬂte bu kötü
anlamdad›r.
...
ﬁimdi mesela bu gibi yanl›ﬂl›klara düﬂmememiz için ﬂunu
bilelim ki, Kuran-› Kerim'in yaln›z bu ayetinde de¤il baﬂka konularda da bir yanl›ﬂ harekelenme insan› ne kadar hurafeye,
halk hikayelerine de götürebilmiﬂtir. Mesela, Harut ve Marut
Babil'de iki melek diye okundu¤u için ondan bir alay hikaye
ç›km›ﬂt›r. Babil Kulesinde ayaklar›ndan aﬂa¤›ya as›lan k›yamete
kadar azap gören iki melek, bir kere melek masum olur, azap
görmez, günah iﬂlemez. Ne efsaneler ç›km›ﬂt›r, halbuki onu da
daha önceki kitaplardaki rivayetlerle dikkatle okursak, görürüz
ki zaten baz› ‹slam bilginlerinin de söyledi¤i gibi iki melek okumas› do¤ru de¤ildir, iki Melik'tir. Bu da Tevrat'›n Ester kitab›nda geçen o devrin ‹ran Hükümdar›, Harut ile k›z›n› veya evlatl›¤›n› ona vermiﬂ olan ve Kral derecesinde itibar gören, hüküm-
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darl›¤a ortak edilen, Tevrat'ta ad› geçen Mordehay da Marut'tur.
Yani ‹ran ‹mparatorlu¤u'nun ismi Harut haline girmiﬂ o devirdeki ve Babil'e hükmeden saray›n merkezi Babil'de olan ‹ran
Hükümdar›'n›n kay›nbabas› diyelim, kaynatas›…
...
Mordehay Marut olmuﬂtur. ‹ki Melik, iki Melek diye
okununca bir alay efsane ve böyle hikayeler ç›km›ﬂt›r. T›pk› bu
Dabbetü'l-Arz konusunda oldu¤u gibi, öyle Dabbetü'l-Arz kendisini kamufle etmesine karﬂ› da uyan›k olal›m, çünkü son günlerde as›l hangi konular üzerinde düﬂünmemiz gerekti¤ini
düﬂünemiyoruz. Dünyada çok önemli olaylar olurken, Dabbetü'l-Arz kendisini Stephen Hawking gibi göstererek bizi de
burada…
...
Onun hakk›nda konuﬂturuyor, biz de as›l o örgütün insanlar› bizi bu arada sokmas›n› önleyemiyoruz, çünkü sokuldu¤umuzun da fark›nda olmadan beynimiz y›kan›yor, ve
devaml› bu gibi konularla..

MEHD‹
VE
ALTINÇA⁄
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itab›n buraya kadar olan bölümlerinde ahir zaman›n alametlerinden bahsettik. Fitnelerin ço¤almas›, haramlar›n
helal say›lmas›, dünyan›n savaﬂ ve çat›ﬂmalarla dolmas›,

do¤al felaketlerin tüm dünyay› sarmas› ve birbiri ard›nca hayret
verici olaylar›n meydana gelmesi, tüm müminlere ahir zaman›n
yaklaﬂt›¤›n› haber vermektedir. Ahir zaman›n en büyük müjdesi
ise hiç ﬂüphesiz Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ› ve ‹slam ahlak›n›n yeryüzüne
yay›lmas›d›r.
Hz. Mehdi, daha önce de belirtti¤imiz gibi ahir zamanda gelip, tüm dünyay› içinde bulundu¤u büyük kaostan, adaletsizliklerden ve ahlaki çöküﬂten kurtaracakt›r. Peygamber Efendimizden
nakledilen hadislerde ve sahabelerin çeﬂitli rivayetlerinde Hz.
Mehdi'nin pek çok özelli¤i tarif edilmektedir. O, inkarc› ideolojileri ortadan kald›racak, dünyan›n dört bir yan›nda devam eden adaletsizlikleri, zulümleri, terörü sona erdirecek, dinin Peygamberimiz (sav)'in dönemindeki ﬂekliyle yaﬂanmas›n› sa¤layacak, Kuran
ahlak›n› insanlar aras›nda hakim k›lacak, tüm dünyada huzuru ve
bar›ﬂ› tesis edecektir.
Hz. Mehdi'nin üstlendi¤i bu görev çok zorlu, ciddi çaba gerektiren ve çok kapsaml› bir sorumluluktur. Bu sorumlulu¤u yüklenecek ve baﬂar›yla yerine getirecek olan Hz. Mehdi'nin, -baz› ‹slam alimlerinin de dikkat çektikleri gibi- ahir zamanda hakim olacak bir ﬂahs-› manevi olmas› çok yüksek bir ihtimaldir. Elbette her
ﬂahs-› manevinin baﬂ›nda bir lider vard›r. Ahir zamanda gelecek
olan Hz. Mehdi de bu liderdir. (En do¤rusunu Allah bilir)
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K uran Ahlak›n›n Hakimiyeti:
Alt›nça¤
Peygamberimiz (sav)'den aktar›lan hadislerde ahir zamanda
Mehdi'nin ç›k›ﬂ›n›n ard›ndan tüm dünyan›n adaletle ve bar›ﬂla dolaca¤› müjdelenmektedir. Bu döneme Alt›nça¤ isminin verilmesinin nedenlerinden biri budur. Hadislerde emniyetin ve güvenin temin edildi¤i, yokluk ve fakirli¤in ortadan kalkt›¤›, silahlar›n sustu¤u bu dönem hakk›nda çok detayl› bilgiler verilmektedir. Bu hadislerden baz›lar› ﬂu ﬂekildedir:
"Zulüm ve fıskla dolu olan dünya, o (Hz. Mehdi) geldikten
sonra adaletle dolup taşacaktır."
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

"... Onun hilafetinden yer ve gök ehli, hatta havadaki kuşlar bile razı olacaktır."
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)

Ahir zamanda evler, caddeler, okullar, bahçeler k›sacas› herﬂey güzelleﬂecektir. Kuran'da
tarif edilen eﬂsiz sanat anlay›ﬂ›yla yönlendirilen sanatç›lar dünya tarihinde görülmemiﬂ üstünlükte eserler ortaya koyacaklard›r. Bu kutlu dönemde sanat, sadece belli kesimlerin zevk
ald›¤› bir anlay›ﬂ olmaktan ç›kacak, Allah'›n kusursuz yaratma güzelliklerini ortaya koyan bir
zevk halini alacakt›r. Alt›nça¤'da sanat›n ‹lahi bir güzellik oldu¤u anlaﬂ›lacak ve böylece sanata gereken önem verilecektir.
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İnsanlar, bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi,
Hz. Mehdi'nin çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle
dolu olan dünyayı, adaletle doldurur. Adaleti o denli olur
ki, uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya, adeta ask-ı saadet devrine
geri döner.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

Hz. Mehdi'nin zamanında, adalet o kadar bol olacak ki,
zorla alınan her mal sahibine geri verildiği gibi, bir insanın başkasına ait olup da, dişinde kalmış birşey bile sahibine iade edilecektir.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 54)

Yukar›daki hadislerde de görüldü¤ü Mehdi döneminde -yani Kuran ahlak›n›n tüm dünyaya hakim oldu¤u dönemde- dünya
adaletle dolacak, savaﬂlar, çat›ﬂmalar sona erecek, insanlar kardeﬂli¤in, hoﬂgörünün ve bar›ﬂ›n neﬂesi içinde yaﬂamlar›n› sürdüreceklerdir.

Alt›nça¤'da yaﬂanacak güzellikleri Peygamber Efendimiz hadislerinde haber vermiﬂtir. Bunlardan bir tanesinde Peygamberimiz (sav) ﬂöyle buyurmuﬂlard›r:
‹nsanlar oldukça hay›rl›, yaﬂant›lar› gayet rahat olacakt›r. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed ‹bn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), tercüme: Müﬂerref Gözcü, s. 54)
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A lt›nça¤'da Bolluk ve Zenginlik
Kuran ahlak›n›n yaﬂanmas›yla meydana gelecek olan adalet
ve bar›ﬂ dolu dünyada, ürünlerde ve mallarda da çok büyük bolluk ve bereket yaﬂanacakt›r. Bu dönemde yokluklar, s›k›nt›lar, açl›k
ortadan kalkacak, isteyene istedi¤inin kat kat fazlas› verilecektir.
Peygamber Efendimizin hadislerinde de bu dönem detayl› olarak
tarif edilmekte, yeryüzünün tüm zenginliklerinin Mehdi'nin eliyle
ortaya ç›kaca¤› vurgulanmaktad›r:
"Malı, eşit bir şekilde insanlara dağıtacaktır."
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s.20)

İnsanlara malı ve eşyayı dağıtırken, saymadan bol bol
verecektir.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s.21)

Ahir zamanda ümmetimden bir halife çıkacak, malı sayıp
hesap etmeden bol bol insanlara verecektir.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s.23)

Ürünlerde bolluk ve bereket ahir zaman›n en
önemli özelliklerinden biridir.
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Ümmetimden Mehdi çıkacaktır. Allahü Teala hazretleri,
insanları zengin kılmak için onu gönderecektir. O zaman
ümmetim nimetlenecek, hayvanlar bolluk içinde ve arzın
nebatatı çok fazla olacak, Hz. Mehdi, insanlara eşit şekilde bol bol mal dağıtacaktır.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

Hz. Mehdi işlerinde çok disiplinli, cömert ve fakirlere karşı çok merhametli olacaktır.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s..52)

"... Eşyayı, malı dağıtacak, fakat bolluktan dolayı kabul
eden olmayacaktır..."
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s.31)

‹slam ahlak›n›n dünya üzerindeki hakimiyeti yokluk ve sefalet
içinde yaﬂayan ülkeler için bir kurtuluﬂ anlam›na gelecektir. Her ülke büyük bir zenginli¤e, berekete ve bollu¤a kavuﬂacakt›r. Dünya
üzerinde Mehdi'nin yapt›¤› iﬂlerden raz› olmayan tek bir varl›k dahi kalmayacakt›r. Hadislerde ﬂu ﬂekilde bildirilmiﬂtir:

Ahir zamanda yaﬂanan mekanlarda her
yönden bir mükemmellik olacakt›r. Tüm insanlar saray benzeri ihtiﬂaml› mekanlarda
yaﬂayacaklard›r.
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".. O zaman, yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar,
kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile onun hilafetiyle sevineceklerdir. Onun devrinde, akan ırmaklar bile suyunu
fazlalaştıracaktır. Hz. Mehdi hazineleri çıkaracak..."
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s.36)

Allah ‹slam ahlak›n›n yaﬂanmas› ile insanlar üzerindeki nimetlerini art›racak, hayvanlar›, bitkileri, yeryüzündeki tüm zenginlikleri Mehdi vas›tas›yla insanlar›n hizmetine verecektir. Peygamber Efendimiz birçok hadisinde yeryüzünde bolluk ve bereketin artaca¤› bu dönemle ilgili bilgiler vermiﬂtir:

Hz. Mehdi uçan bir kuşa işaret ettiğinde kuş hemen bu
emirle yere düşecek, kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç
hemen yeşillenip yapraklanacaktır.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanl›klar› ve
ayd›nl›¤› (nuru) k›lan Allah'ad›r.
(Enam Suresi, 1)
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... Yer, içindeki ciğerpareleri olan altın, gümüşü dışarı
fırlatıp atmış...
(Kıyamet Alametleri, s.197)

Onun zamanında yeryüzü içindeki hazineleri dışarıya
fırlatacaktır.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s.43)
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Ahir zamanda e¤itimde de büyük geliﬂmeler yaﬂanacakt›r.

Zenginlik sadece
mal ve mülkle
s›n›rl› kalmayacak
bilimde, t›pta, mimaride, teknolojide, sanatta
yaﬂanacak olan
geliﬂmeler insan
hayat›n› kolaylaﬂt›racakt›r.

E¤itim amaçl› simülatörler,
çok fonksiyonlu robotlar,
özel kalemleriyle kullan›lan telefonlar, uydu teknolojileri ve daha birçok teknolojik alet ahir zaman›n
alametleri olarak karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Süratli bir ﬂekilde yaﬂanan geliﬂmeleri
de¤erlendirebilen kiﬂiler
Allah'›n müjdeledi¤i bu
kutlu dönemin alametlerinin çok aç›k oldu¤unu hemen göreceklerdir.

Bilimde yaﬂanan geliﬂmeler insan›n çevresini saran yarat›l›ﬂ delillerini daha
yak›ndan kavramas›n› sa¤layacak, t›ptaki geliﬂmeler hastal›klar›n önceden teﬂhisini ve tedavisini h›zland›racak, bunun sonucunda insanlar çok daha uzun
süre ve sa¤l›kl› bir ﬂekilde hayatlar›n› devam ettirebilecekler.
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A lt›nça¤'da Yaﬂanacak Güzellikler

Onun zamanında kurtla koyun birarada oynayacak, yılanlar çocuklara zarar vermeyecektir? İnsan bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir. Riya, riba, zina,
içki kalmayacak, ömürler uzayacak ve emanet zayi olmayacaktır. Kötüler helak olacak, Peygamber Efendimize buğzedecek kimse kalmayacaktır.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

Habis El Hadrami'nin naklettiğine göre "... Toprak tekrar
eski bereketine kavuşacak, yılanlar çocuklarla, inekler
aslanlarla geçinebilecek.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s.63-64)

Onun devrinde, ümmetin gerek iyileri ve gerekse de kötüleri, misli asla görülmemiş şekilde, pek çok nimetlere
sahip olacaktır. Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek, toprak bir tek tohum istemeden
verimli ve bereketli olacaktır.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s.20-21)

"... size din olarak ‹slam'›
seçip-be¤endim..."
(Maide Suresi, 3)
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Kitap boyunca gördü¤ümüz gibi ahir zaman alametleri birer
birer gerçekleﬂmektedir. Mehdiyet, yüksek ahlaka sahip, kahraman, fedakar Türk Milleti'nin imanl› ruhunu tasvir eden bir ﬂahs-›
manevidir. Milletimiz, geçmiﬂte üç k›taya nizam vermiﬂ olan Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun miras› olarak, büyüyüp bir süper devlet
olacak ve zaman› geldi¤inde ‹slam ahlak›n› temel alarak, bütün insanl›¤› ça¤daﬂ, ayd›n, bar›ﬂ ve huzur dolu bir dünyaya taﬂ›yacakt›r.
Elbette ki her ﬂahs-› manevinin baﬂ›nda bir lider bulunmas› zorunludur. Hz. Mehdi de ahir zamanda gelecek olan bu liderdir.
Bugün dünya üzerinde ve özellikle de Bat›l› ülkelerdeki dine
yöneliﬂ 21. yüzy›l›n Allah'›n izniyle çok güzel bir dönem olaca¤›n›
müjdelemektedir.

Diledi¤i takdirde, sana bundan daha hay›rl›s› olarak
alt›ndan ›rmaklar akan cennetler veren ve senin için köﬂkler
k›lan (Allah) ne yücedir. (Furkan Suresi, 10)

EVR‹M
YANILGISI
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›ﬂ gerçe¤ini reddetmek amac›yla ortaya at›lm›ﬂ, ancak baﬂar›l› olamam›ﬂ bilim d›ﬂ› bir safsatadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia
eden bu teori, evrende ve canl›larda yarat›l›ﬂ delillerinin aç›kça
görüldü¤ünün bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüﬂtür.
Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›ﬂ oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›ﬂt›r. Bugün evrim teorisini
ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na,
bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r.
Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim
teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30
y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araﬂt›rmalar,
Darwinist iddialar›n tamamen yanl›ﬂ oldu¤unu ortaya koymuﬂ
ve bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmiﬂtir.
Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl›
alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›ﬂ gerçe¤i"yle
aç›klamaktad›rlar.
Evrim teorisinin çöküﬂünü ve yarat›l›ﬂ›n delillerini di¤er
pek çok çal›ﬂmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve
almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, taﬂ›d›¤› büyük önem
nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vard›r.
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D arwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti
olmas›na karﬂ›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliﬂme,
Charles Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl›
kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karﬂ› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman
içinde küçük de¤iﬂimlerle farkl›laﬂm›ﬂlard›.
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta, Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" baﬂl›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru
karﬂ›s›nda aç›k veriyordu.
Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliﬂen bilim taraf›ndan aﬂ›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu kitab›nda
s›k s›k belirtmiﬂti. Ancak geliﬂen bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer
birer dayanaks›z b›rakm›ﬂt›r.
Darwinizm'in bilim karﬂ›s›ndaki yenilgisi, üç temel baﬂl›kta incelenebilir:

Charles Darwin
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1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n›
asla aç›klayamamaktad›r.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrimleﬂtirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.
3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo ortaya koymaktad›r.
Bu bölümde, bu üç temel baﬂl›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

A ﬂ›lamayan ‹lk Basamak:
Hayat›n Kökeni
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklaﬂ›k 3.8
milyar y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da
milyonlarca kompleks canl› türünü oluﬂturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleﬂmiﬂse neden bunun izlerinin fosil
kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk
hücre" nas›l ortaya ç›km›ﬂt›r?
Evrim teorisi, yarat›l›ﬂ› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan
ve düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z
madde tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre ç›karm›ﬂ olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r›
bir iddiad›r.
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" Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiﬂti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›ﬂ›, canl›lar›n çok basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre,
cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k
oluﬂturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan oluﬂtu¤u yayg›n bir
düﬂünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›ﬂt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmuﬂ ve biraz
beklendi¤inde bu kar›ﬂ›mdan farelerin oluﬂaca¤› san›lm›ﬂt›.
Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlaﬂ›lacakt›
ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluﬂmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.
Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde
ise, bakterilerin cans›z maddeden oluﬂabildikleri inanc›, bilim
dünyas›nda yayg›n bir kabul görüyordu.
Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan beﬂ y›l sonra, ünlü Frans›z
biyolog Louis Pasteur, evrime temel
oluﬂturan bu inanc› kesin olarak çürüttü.

Ortaça¤'daki bilim anlay›ﬂ›na göre cans›z maddelerden canl›lar›n oluﬂabilecekleri zannediliyordu. Örne¤in aç›kta kalan etlerin üzerinde oluﬂan
kurtlar›n kendi kendilerine meydana geldikleri
san›l›yordu. Ancak önce F. Redi'nin ve daha sonra L. Pasteur'ün buluﬂlar› bu yanl›ﬂ inanc› y›kt›.
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Pasteur yapt›¤› uzun çal›ﬂma ve deneyler sonucunda vard›¤› sonucu ﬂöyle özetlemiﬂti: "Cans›z maddelerin hayat oluﬂturabilece¤i iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüﬂtür." (Sidney Fox,
Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York: Mar-

cel Dekker, 1977, s. 2)

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na
karﬂ› uzun süre direndiler. Ancak geliﬂen bilim, canl› hücresinin
karmaﬂ›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluﬂabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi.

2 0. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen
meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›ﬂt›. Ancak bu çal›ﬂmalar baﬂar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin ﬂu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin
tümünü içine alan en karanl›k noktay› oluﬂturmaktad›r." (Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications,
1953 (Reprint), s.196)

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözüme kavuﬂturacak deneyler yapmaya çal›ﬂt›lar. Bu
deneylerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde
oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birleﬂtirerek ve bu kar›ﬂ›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.
O y›llarda evrim ad›na önemli bir aﬂama gibi tan›t›lan bu
deneyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koﬂullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda or-
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taya ç›kacakt›. ("New Evidence on Evolution of
Early Atmosphere and Life", Bulletin of the American Meteorological Society, c. 63, Kas›m 1982, s.
1328-1330.)

Uzun süren bir sessizlikten
sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi
olmad›¤›n› itiraf etti. ( Stanley
Miller, Molecular Evolution of Life:
Current Status of the Prebiotic
Synthesis of Small Molecules,
1986, s. 7)

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak
için 20. yüzy›l boyunca yürütülen

Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili resmi görülen ve ilkel
dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n kendili¤inden oluﬂabilece¤ini düﬂünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›ﬂmalarla bu iddialar›n› kan›tlamaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Ancak bilimsel bulgular karﬂ›s›nda yine yenilgiye u¤ram›ﬂlard›r. Çünkü 1970'li y›llarda elde edilen sonuçlar, ilkel dünya olarak nitelendirilen dönemdeki atmosferin yaﬂam›n oluﬂmas› için hiçbir ﬂekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›ﬂt›r.
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Miller'in, deneyini yaparken ortaya att›¤› varsay›mlar ve gerçek koﬂullar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda deneyin neden geçersiz oldu¤u aç›kça görülmektedir. Asl›nda Miller, deneyi ile evrimci varsay›mlar› çürütmüﬂtür.

tüm evrimci çabalar hep baﬂar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego
Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci
Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i ﬂöyle kabul eder:
Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemiﬂ problemle
karﬂ› karﬂ›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l baﬂlad›? (Jeffrey Bada, Earth, ﬁubat 1998, s. 40)
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H ayat›n Kompleks Yap›s›
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza girmesinin baﬂl›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile inan›lmaz derecede karmaﬂ›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik
ürünlerden daha karmaﬂ›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliﬂmiﬂ laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirilerek
canl› bir hücre üretilememektedir.
Bir
hücrenin
meydana gelmesi için
gereken ﬂartlar, asla
rastlant›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› taﬂ› olan
proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir
protein için, 10 950' de
1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik
olarak "imkans›z" say›l›rlar.
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Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan
DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa,
500'er sayfadan oluﬂan 900 ciltlik bir kütüphane oluﬂturaca¤›
hesaplanmaktad›r.
Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z
birtak›m özelleﬂmiﬂ proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile eﬂlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler
do¤rultusunda gerçekleﬂir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, eﬂlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden oluﬂtu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve
nükleik asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluﬂmalar› aﬂ›r› derecede ihtimal d›ﬂ›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek de
mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaﬂam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna
varmak zorunda kalmaktad›r. (Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific American, c. 271, Ekim 1994, s. 78)

Kuﬂkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas›
imkans›z ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›ﬂ› reddetmek olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r.
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E vrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n
da gerçekte hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip olmad›¤›n›n anlaﬂ›lm›ﬂ olmas›d›r.
Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizmas›na ba¤lam›ﬂt›. Bu mekanizmaya verdi¤i
önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlaﬂ›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaﬂam
mücadelesi içinde, do¤al ﬂartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› düﬂüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar
taraf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koﬂabi-

Do¤al seleksiyon Darwinistler taraf›ndan yeni canl›lar yaratan sihirli bir de¤nek gibi anlaﬂ›l›r. Oysa bu
mekanizma, sadece bir canl› popülasyonu içindeki
zay›f ve kusurlu bireyleri ay›klamakta, yeni bir genetik bilgi üretmemektedir. Do¤al seleksiyon "evrimleﬂtirici" de¤il, "muhafaza edici" bir mekanizmad›r.
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len geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve
güçlü bireylerden oluﬂacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimleﬂtirmez, onlar› baﬂka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüﬂtürmez.
Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd›
ve Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤iﬂiklikler oluﬂmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir ﬂey yapamaz" demek zorunda kalm›ﬂt›. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the
First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 189)

L amarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤iﬂiklikler" nas›l oluﬂabilirdi? Darwin,
kendi döneminin ilkel bilim anlay›ﬂ› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çal›ﬂm›ﬂt›. Darwin'den önce
yaﬂam›ﬂ olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaﬂamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤iﬂiklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler
sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemiﬂlerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek
için çabalarken nesilden nesile
boyunlar› uzam›ﬂt›.
Darwin de benzeri örnekler vermiﬂ, örne¤in Türlerin Kökeni adl› kitab›nda, yiyecek bulmak
için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinalara dönüﬂtü¤ünü iddia etLamarck
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miﬂti. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184.)

Ama Mendel'in keﬂfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliﬂen genetik
bilimiyle kesinleﬂen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›ﬂ özelliklerin
sonraki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek baﬂ›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz
bir mekanizma olarak kalm›ﬂ oluyordu.

N eo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için
1930'lar›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi, ya da daha
yayg›n ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm,
do¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤iﬂiklik sebebi" olarak
mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›ﬂ etkiler ya da
kopyalama hatalar› sonucunda oluﬂan bozulmalar› ekledi.
Bugün de hala
dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model
neo-Darwinizm'dir. Te-

Çernobil'deki nükleer felaketin
sonucunda mutasyon geçirenler, resimdeki gibi ölümcül
hastal›klara yakalanm›ﬂ ya da
sakat organlarla do¤muﬂlard›r.
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ori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç
sonucunda oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› geliﬂtirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.
Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene
sahiptir. Bu molekül üzerinde oluﬂan herhangi rasgele bir etki
ancak zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu
ﬂöyle aç›klar:
Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç
özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir geliﬂme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleﬂmiﬂ bir
organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iﬂim,
ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana
gelecek rasgele bir de¤iﬂim kol saatini geliﬂtirmeyecektir.
Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir ﬂehri geliﬂtirmez, ona y›k›m getirir. (B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner
Of Truth Trust, 1988.)

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi
geliﬂtiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görüldü. Anlaﬂ›ld› ki, evrim teorisinin "evrim
mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar›
sadece tahrip eden, sakat b›rakan bir genetik olayd›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al
seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek baﬂ›na hiçbir
ﬂey yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekaniz-
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mas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaﬂanm›ﬂ olamaz.

F osil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaﬂanm›ﬂ olmad›¤›n›n en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.
Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemiﬂlerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine
dönüﬂmüﬂ ve bütün türler bu ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂlard›r. Teoriye göre bu dönüﬂüm yüz milyonlarca senelik uzun bir zaman
dilimini kapsam›ﬂ ve kademe kademe ilerlemiﬂtir.
Bu durumda, iddia edilen uzun dönüﬂüm süreci içinde say›s›z "ara türler"in oluﬂmuﬂ ve yaﬂam›ﬂ olmalar› gerekir.
Örne¤in geçmiﬂte, bal›k özelliklerini hala taﬂ›malar›na
ra¤men, bir yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›ﬂ olan
yar› bal›k-yar› sürüngen canl›lar yaﬂam›ﬂ olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini taﬂ›rken, bir yandan da baz› kuﬂ özellikleri
kazanm›ﬂ sürüngen-kuﬂlar ortaya ç›km›ﬂ olmal›d›r. Bunlar, bir
geçiﬂ sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar
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Evrimcilerin iddia ettikleri ara geçiﬂ formlar›na ait fosillerin bir tanesine bile
fosil kay›tlar›nda rastlanmam›ﬂt›r. Tarih boyunca bal›klar her zaman bal›k, kuﬂlar her zaman kuﬂ, insanlar ise her zaman insan olarak var olmuﬂlard›r.
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olmal›d›r. Evrimciler geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ olduklar›na inand›klar›
bu teorik yarat›klara "ara-geçiﬂ formu" ad›n› verirler.
E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiﬂte yaﬂam›ﬂlarsa bunlar›n say›lar›n›n ve çeﬂitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil
kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde
bunu ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:
E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z arageçiﬂ çeﬂitleri mutlaka yaﬂam›ﬂ olmal›d›r... Bunlar›n yaﬂam›ﬂ
olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of
the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 179)

D arwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir
yan›nda hummal› fosil araﬂt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçiﬂ formlar›na rastlanamam›ﬂt›r. Yap›lan kaz›larda ve araﬂt›rmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin
aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz
bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermiﬂtir.
Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir
evrimci olmas›na karﬂ›n bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Sorunumuz ﬂudur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak
ayn› gerçekle karﬂ›laﬂ›r›z; kademeli evrimle geliﬂen de¤il,
aniden yeryüzünde oluﬂan gruplar görürüz. (Derek A. Ager,
"The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association, c. 87, 1976, s. 133)
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Evrim teorisi, canl› türlerinin yavaﬂ de¤iﬂimlerle birbirlerinden evrimleﬂtiklerini iddia eder.
Oysa fosil kay›tlar› bu iddiay› aç›kça yalanlamaktad›r. Örne¤in 530 milyon y›l önce baﬂlayan Kambriyen devirde, birbirinden çok farkl› olan onlarca canl› türü bir anda ortaya ç›km›ﬂt›r. Üstteki çizimde tasvir edilen bu canl›lar çok kompleks yap›lara sahiptirler. Jeolojik
dilde "Kambriyen Patlamas›" olarak tan›mlanan bu gerçek, yarat›l›ﬂ›n aç›k bir delilidir.
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Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir
geçiﬂ formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›,
bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimleﬂti¤i hiçbir
atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n
tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›ﬂ olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:
Yarat›l›ﬂ ve evrim, yaﬂayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya
tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlard›r ya da böyle olmam›ﬂt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iﬂim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleﬂerek meydana gelmiﬂ olmal›d›rlar.
Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›ﬂ
olmalar› gerekir. (Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New
York: Pantheon Books, 1983. s. 197)

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel
bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin
kökeni", Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›ﬂt›r.

‹ nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri
konu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,
bugün yaﬂayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce baﬂlad›¤› varsay›lan
bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaﬂad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:
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1— Australopithecus
2— Homo habilis
3— Homo erectus
4— Homo sapiens
Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar gerçekte soyu tükenmiﬂ bir maymun türünden
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles
Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin
Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok geniﬂ kapsaml› çal›ﬂmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmiﬂ bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik taﬂ›mad›klar›n› göstermiﬂtir. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower,
New York: Toplinger Publications, 1970, ss. 75-94; Charles E. Oxnard,
"The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt",
Nature, c. 258, s. 389)

‹nsan evriminin bir sonraki safhas›n› da evrimciler, "homo" yani insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Australopithecuslardan daha geliﬂmiﬂlerdir.
Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim ﬂemas› oluﬂtururlar. Bu ﬂema hayalidir, çünkü
gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliﬂki oldu¤u
asla ispatlanamam›ﬂt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en
önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.
(J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Aral›k 1992)

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo
erectus > Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her
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birinin, bir sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaﬂad›klar›n› göstermektedir. (Alan Walker, Science, c.
207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. bask›, New York:
J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3,
Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272)

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok modern zamanlara kadar yaﬂam›ﬂlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn›
ortamda yan yana bulunmuﬂlard›r. (Time, Kas›m 1996)
Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar›
iddias›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard
Üniversitesi paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de
bir evrimci olmas›na karﬂ›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu
ç›kmaz› ﬂöyle aç›klar:
Evrim yanl›s› gazete ve dergilerde ç›kan haberlerde yandakine benzer hayali
"ilkel" insanlar›n resimleri s›kl›kla kullan›l›r. Bu hayali resimlere dayanarak
oluﬂturulan haberlerdeki tek kaynak, yazan kiﬂilerin hayal gücüdür. Ancak
evrim bilim karﬂ›s›nda o kadar
çok yenilgi
alm›ﬂt›r ki
art›k bilimsel dergilerde evrimle
ilgili haberlere daha
az rastlanmaktad›r.
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E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaﬂayan üç farkl› hominid (insan›ms›) çizgisi
varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki
bunlar›n biri di¤erinden
gelmiﬂ olamaz. Dahas›, biri
di¤eriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
evrimsel bir geliﬂme trendi göstermemektedirler. (S. J. Gould, Natural
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History, c. 85, 1976, s. 30)

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda yoluyla
ayakta tutulmaya çal›ﬂ›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir.
Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 y›l araﬂt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü
ve sayg›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman,
bir evrimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›ﬂt›r.
Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›ﬂt›r. Bilimsel olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›ﬂ› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluﬂturmuﬂtur. Zuc-
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kerman'›n bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere
dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan
sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin
en ucunda, yani en "bilim d›ﬂ›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a
göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar›
ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu
ucunu ﬂöyle aç›klar:
Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve
insan›n fosil tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim
teorisine inanan bir kimse için herﬂeyin mümkün oldu¤unu
görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin
çeliﬂkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York:
Toplinger Publications, 1970, s. 19)

‹ﬂte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlamalar›ndan ibarettir.

D arwin Formülü!
ﬁimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›ﬂa sahip olduklar›n› bir de çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim.
Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve ﬂuursuz atomlar biraraya gelerek önce hücreyi oluﬂturmuﬂlard›r ve sonras›nda bu atomlar bir ﬂekilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmiﬂlerdir. ﬁimdi düﬂünelim; canl›l›¤›n yap›taﬂ› olan karbon,
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fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde
bir y›¤›n oluﬂur. Bu atom y›¤›n›, hangi iﬂlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluﬂturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama
yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin
Formülü" ad›yla inceleyelim:
Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum
gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal ﬂartlarda bulunmayan ancak bu kar›ﬂ›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeyi de bu varillere eklesinler. Kar›ﬂ›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir
tekinin bile rastlant›sal oluﬂma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu kar›ﬂ›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri geliﬂmiﬂ cihazlarla kar›ﬂt›rs›nlar. Varillerin baﬂ›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar.
Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuﬂaktan kuﬂa¤a aktararak nöbetleﬂe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin baﬂ›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluﬂmas› için hangi ﬂartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun.
Ancak ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl›
ç›karamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›,
karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, ﬂeftalileri, tavus kuﬂlar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar
gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini oluﬂturamazlar. De¤il
burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir
hücresini bile elde edemezler.
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K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluﬂturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp,
sonra art arda baﬂka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen
profesörleri oluﬂturamazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.
Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen
ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde
biraz bile düﬂünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i
aç›kça gösterir.

G öz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir
di¤er konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.
Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›ﬂ›nlar gözde retinaya ters olarak düﬂerler. Bu ›ﬂ›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüﬂtürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaﬂ›rlar. Bu
elektrik sinyalleri bir dizi iﬂlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra ﬂimdi düﬂünelim:
Beyin ›ﬂ›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›ﬂ›k
beynin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›ﬂ›¤›n asla ulaﬂmad›¤›, belki de hiç karﬂ›laﬂmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›ﬂ›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.
Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21.
yüzy›l teknolojisi bile bu netli¤i her türlü imkana ra¤men sa¤layamam›ﬂt›r. Örne¤in ﬂu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan
ellerinize bak›n, sonra baﬂ›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. Bu
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Hiçbir evrimci, yüksek teknoloji ürünü televizyondan
daha kusursuz bir görüntü
sa¤layan gözün, nas›l oluﬂtu¤u sorusuna cevap verememektedir.

gördü¤ünüz netlikte ve kalitedeki bir görüntüyü baﬂka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir
numaral› televizyon ﬂirketinin üretti¤i en geliﬂmiﬂ televizyon
ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e
ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araﬂt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar geliﬂtirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de ﬂu anda elinizde
tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz.
Uzun y›llard›r, on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün görme kalitesine ulaﬂmaya çal›ﬂmaktalar. Evet üç
boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük
takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni
bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan
dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve ka-
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liteli bir görüntü oluﬂmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir.
‹ﬂte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluﬂturan mekanizman›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedirler. ﬁimdi
biri size, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluﬂtu, atomlar biraraya geldiler ve bu görüntü oluﬂturan aleti meydana getirdiler dese ne düﬂünürsünüz? Binlerce kiﬂinin biraraya gelip yapamad›¤›n› ﬂuursuz atomlar nas›l yaps›n?
Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluﬂturan alet tesadüfen oluﬂam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü
görüntünün de tesadüfen oluﬂamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›ﬂ kulak, çevredeki sesleri kulak
kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤›
ses titreﬂimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu
titreﬂimleri elektrik sinyallerine dönüﬂtürerek beyne gönderir.
Aynen görmede oldu¤u gibi duyma iﬂlemi de beyindeki duyma
merkezinde gerçekleﬂir.
Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin ›ﬂ›k gibi sese de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›ﬂar›s› ne kadar
gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en
net sesler beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm
gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.
Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l
kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik
alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›ﬂmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›ﬂan binlerce mü-
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hendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluﬂturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. En büyük müzik sistemi ﬂirketinin
üretti¤i en kaliteli müzik setini düﬂünün. Sesi kaydetti¤inde
mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluﬂur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik baﬂlamadan
bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya
parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar.
Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir.
ﬁimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses
cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baﬂar›l› birer alg›lay›c› olamam›ﬂt›r.
Ancak görme ve iﬂitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde
çok daha büyük bir gerçek daha vard›r.

B eynin ‹çinde Gören ve Duyan
ﬁuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›ﬂ›l ›ﬂ›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuﬂlar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen
uyar›lar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji
veya biyokimya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l
oluﬂtu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunlar› alg›layan bir ﬂuur bulunmaktad›r. Bu ﬂuur kime aittir?
Elbette bu ﬂuur beyni oluﬂturan sinirler, ya¤ tabakas› ve
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Manzaray› seyreden bir
insan, gözleriyle, gözünün önündeki manzaray›
seyretti¤ini zanneder. Oysa onun gördü¤ü manzara, beyninin arkas›ndaki
görme merkezinde oluﬂmaktad›r. Bu manzaray›
izleyen ve bu manzaradan zevk alan protein ve
ya¤dan oluﬂan beynin
kendisi olamayaca¤›na
göre, kimdir?

sinir hücrelerine ait de¤ildir. ‹ﬂte bu yüzden, herﬂeyin maddeden ibaret oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler.
Çünkü bu ﬂuur, Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç
duymaz. Bunlar›n da ötesinde düﬂünmek için beyne ihtiyaç
duymaz.
Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç
boyutlu, renkli, gölgeli ve ›ﬂ›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'› düﬂünüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir.

184

Harun Yahya

M ateryalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel
bulgularla aç›kça çeliﬂen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne
sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimleﬂtirici etkisi
yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yaﬂamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düﬂünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok
düﬂünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›ﬂt›r.
Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin eleﬂtirilmesini "bilime sald›r›"
olarak göstermeye bile çal›ﬂmaktad›rlar. Peki neden?...
Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için,
kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›ﬂ oluﬂudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar
ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist
aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler.
Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim
adam›" oldu¤unu ﬂöyle itiraf etmektedir:
Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmiﬂ, do¤ru varsay›lm›ﬂ) bir inanç bu. Bizi dünyaya
materyalist bir aç›klama getirmeye zorlayan ﬂey, bilimin
yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a
priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren araﬂt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi
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bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz. (Richard
Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review
of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yaﬂat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baﬂka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r.
Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in kuﬂlar›n, bal›klar›n,
zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileﬂimlerle,
yani ya¤an ya¤murla, çakan ﬂimﬂekle, cans›z maddenin içinden
oluﬂtu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime
ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler, "‹lahi bir aç›klaman›n
sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler.
Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan
herkes ise, ﬂu aç›k gerçe¤i görecektir: Tüm canl›lar, üstün bir
güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yarat›c›'n›n eseridirler. Yarat›c›,
tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen
ve tüm canl›lar› da yarat›p ﬂekillendiren Allah't›r.

E vrim Teorisi Dünya Tarihinin
En Etkili Büyüsüdür
Burada ﬂunu da belirtmek gerekir ki, önyarg›s›z, hiçbir
ideolojinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n›
kullanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n
hurafelerini and›ran evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir
iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r.
Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar,
büyük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z madde-
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yi dolduran ve bunlar›n kar›ﬂ›m›ndan zaman içinde düﬂünen,
akleden, buluﬂlar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin,
Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan›s›ra ceylanlar›n, limon
a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik,
bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, pofesörler, kültürlü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece
akl›n› baﬂ›ndan alan, ak›l ve mant›kla düﬂünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan
gerçekleri görmelerine engel olan bir baﬂka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n
Güneﬂ'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür.
Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iﬂaret etti¤i bir
ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›ﬂlar›n›n kapanaca¤›n›
ve gerçekleri görmekten aciz duruma düﬂeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› ﬂöyledir:
ﬁüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar
için farketmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve
kulaklar›n› mühürlemiﬂtir; gözlerinin üzerinde perdeler
vard›r. Ve büyük azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)
…Kalbleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri
vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla
iﬂitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aﬂa¤›l›kt›rlar. ‹ﬂte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)
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Geçmiﬂ zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›ﬂlar› ne derece garip ve ak›l
almazsa günümüzde Darwinistlerin inan›ﬂlar› da ayn› derecede ak›l almazd›r.
Darwinistler tesadüfleri ve cans›z ﬂuursuz atomlar› yarat›c› güç olarak kabul
ederler hatta bu inanca bir dine ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.

Allah Hicr Suresi'nde ise bu insanlar›n mucizeler görseler
bile inanmayacak kadar büyülendiklerini ﬂöyle bildirmektedir:
Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan
yukar› yükselseler de, Mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiﬂ bir toplulu¤uz" diyeceklerdir.
(Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniﬂ bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar›, 150
y›ld›r bu büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç
insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlaﬂ›labilir. Ancak dünyan›n dört bir
yan›ndaki insanlar›n, ﬂuursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve
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ﬂuur gösterip kusursuz bir sistemle iﬂleyen evreni, canl›l›k için
uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve
say›s›z kompleks sistemle donat›lm›ﬂ canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baﬂka bir aç›klamas› yoktur.
Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu
olan baz› kimselerin, insanlar› yapt›klar› büyülerle etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun,
Hz. Musa'ya kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤›
bir yerde karﬂ›laﬂmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle karﬂ›laﬂt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini
emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayetler ﬂöyledir:
(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n
gözlerini büyüleyiverdiler, onlar› dehﬂete düﬂürdüler
ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiﬂ oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la - Hz. Musa ve ona inananlar d›ﬂ›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmiﬂlerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karﬂ›l›k Hz.
Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki
ifadeyle "uydurduklar›n› yutmuﬂ" yani etkisiz k›lm›ﬂt›r:
Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da
f›rlat›verince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›.
Orada yenilmiﬂ oldular ve küçük düﬂmüﬂler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen bu kiﬂilerin yapt›klar›n›n bir uydurma oldu¤u-
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nun anlaﬂ›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düﬂmüﬂlerdir.
Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda
son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler
tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük
duruma düﬂeceklerdir. Nitekim, yaklaﬂ›k 60 yaﬂ›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düﬂece¤i durumu ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuﬂak, bu
kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla
kabul edilmesini hayretle karﬂ›layacakt›r. (Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans,
1980, s43)

Bu gelecek uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte
insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve
evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en ﬂiddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r. Bu ﬂiddetli büyü, büyük
bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya baﬂlam›ﬂt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok
insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve ﬂaﬂk›nl›kla düﬂünmektedir.
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... Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden
baﬂka bizim hiçbir bilgimiz yok.
Gerçekten Sen, herﬂeyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olans›n.
(Bakara Suresi, 32)

