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Yazar ve Eserleri Hakkında

Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad -

nan Ok tar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se

öğ re ni mi ni An ka ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar

Si nan Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni -

ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu

ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı.

Bun la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala -

rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka -

ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun mak -

ta dır. Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 30.000 res min yer al dı ğı

top lam 45.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 63 fark lı di le

çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden

iki Peygamberin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için

Ha run ve Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki -

tap la rın ka pa ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın

sem bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı

Ke rim'in Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de

ha tem-ül en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm

ça lış ma la rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah'ın sün ne ti ni ken di ne reh ber

edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di -

ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak

sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok bü yük bir hik -

met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah'ın müh rü, bu son sö -

zü söy le me ni ye ti nin bir dua sı ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku -

ran'ın teb li ği ni dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le in -

san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te mel

ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek

ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap -

kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin -

dis tan'dan Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez -

ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan -

ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal -

ya'ya, Fran sa'dan Bul ga ris tan'a

ve Rus ya'ya ka dar dün -

ya nın da ha pek



çok ül ke sin de be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al -

man ca, İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du ca, Arap ça, Ar na -

vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li,

Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı lı yor), Hau sa (Af -

ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi vel hi (Ma uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar -

ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si

ta ra fın dan ta kip edil mek te dir. 

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın

iman et me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı

oku yan, in ce le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs -

lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin

ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri

oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz -

mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm -

kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır,

çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah -

ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan -

mak ta dır. Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca

Allah'ın hi da ye ti ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya -

yın lan ma sın da her han gi bir mad di ka zanç he def len me mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me -

le ri ni sağ la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok

önem li bir hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma -

şa mey da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes -

kin bir et ki si ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man

kay bı na ne den ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü

vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş -

ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve

Ku ran ah la kı nı yay mak ol du ğu nu, bu hiz met te ki et ki, ba şa rı ve sa mi mi ye tin açık ça gö -

rül dü ğü nü oku yu cu la rın ge nel ka na atin den an la ya bi lir ler. 

Bi lin me li dir ki, dün ya üze rin de ki zu lüm ve kar ma şa la rın, Müs lü man la rın çek tik -

le ri ezi yet le rin te mel se be bi din siz li ğin fik ri ha ki mi ye ti dir. Bun lar dan kur tul ma nın yo -

lu ise, din siz li ğin fik ren mağ lup edil me si, iman ha ki kat le ri nin or ta ya kon ma sı ve Ku ran

ah la kı nın, in san la rın kav ra yıp ya şa ya bi le cek le ri şe kil de an la tıl ma sı dır. Dün ya nın gün -

den gü ne da ha faz la içi ne çe kil mek is ten di ği zu lüm, fe sat ve kar ga şa or ta mı dik ka te

alın dı ğın da bu hiz me tin el den gel di ğin ce hız lı ve et ki li bir bi çim de ya pıl ma sı ge rek ti ği

açık tır. Ak si hal de çok geç ka lı na bi lir.

Bu önem li hiz met te ön cü ro lü üst len miş olan Ha run Yah ya Kül li ya tı, Al lah'ın iz -

niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve

ada le te, gü zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le ola cak tır. 







Oku yu cu ya

- Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer

ay rıl ma sı nın ne de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur -

ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır

pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol muş tur.

Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek çok önem li bir

ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo run lu -

dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den -

le her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir kı sım ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

- Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın

tüm ki tap la rın da ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san -

lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. Al lah'ın ayet le ri

ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak

şe kil de açık lan mak ta dır. 

- Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye -

di den yet mi şe her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya -

lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy -

mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san lar da hi, bu ki -

tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru lu ğu nu in kar

ede me mek te dir ler.

- Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce -

ği gi bi, kar şı lık lı bir soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et -

mek is te yen bir grup oku yu cu nun ki tap la rı bir ara da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di

te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

- Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma -

sı na ve okun ma sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za -

rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an -

lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in san lar ta ra fın dan da

okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

- Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise

önem li se bep le ri var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel -

lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa -

hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar da ya rar la na bi le -

ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.
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Al lah Ku ran'da Müs lü man la rın Peygamberimiz Hz. Mu ham -

med (sav)'e ve on dan ön ce gön de ril miş olan tüm Peygamber le re ve bu

Peygamber le re in di ri len le re iman et tik le ri ni bil dir mek te dir. Ba ka ra

Su re si'nin 4. aye tin de Rab bi miz Müs lü man lar için; "ve on lar, sa na in -

di ri le ne, sen den ön ce in di ri len le re iman eder ler..." bu yur mak ta dır. 

Ku ran'da bil di ril di ği gi bi İn cil, Tev rat, Ze bur ve Hz. İb ra him

(as)'ın say fa la rı geç miş te ya şa mış Peygamber le re in di ril miş olan ki tap -

lar dır. Bu ki tap la rın bir kıs mı yok ol muş, bir kıs mı da tah rif ol muş ve -

ya de ğiş ti ril miş tir. Fa kat bu na rağ men iç le rin de, hak di ne ait bir çok

doğ ru izah da yer al mak ta dır. Müs lü man lar, bu kitapları Ku ran'a ve

sün ne te gö re de ğer len di rip, ayet le re ve ha dis le re uy gun olan izah la rın

doğ ru ol du ğu na hüsn-ü zan eder ler. Do la yı sıy la, Ku ran'a uy gun, sün -

ne te mu ta bık Tev rat ve İn cil izah la rı Müs lü man la rın is ti fa de ede bi le -

cek le ri izah lar dır. An cak te mel şart, bu izah -

la rın Ku ran ayet le ri ne ve ha dis le re uy -

gun ol ma ları dır. 
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Al lah bu ki tap la rın, gön de ril dik le ri dönemde in san lar için yol gös -

te ri ci ol duk la rı nı bil dir miş tir. Ayet lerde şöy le buy rul mak ta dır:

O, sa na Ki ta bı hak ve ken din den ön ce ki le ri doğ ru la yı cı ola rak in -

dir di. O, Tev rat'ı ve İn cil'i de in dir miş ti. Bun dan (Kur'an'dan) ön -

ce (on lar) in san lar için bir hi da yet idi ler... (Al-i İm ran Su re si, 3-4)

Bir di ğer ayet te Tev rat için şu şe kil de bil di ril mek te dir:

Ger çek şu ki, Biz Tev ra t'ı, için de bir hi da yet ve nur ola rak in dir -

dik. Tes lim ol muş Peygamber ler, Ya hu di le re onun la hük me der -

ler di. Bil gin-yö ne ti ci ler (Rab ba ni yun) ve yük sek bil gin ler de

(Ah bar), Al lah'ın ki ta bı nı ko ru mak la gö rev li kı lın dık la rın dan ve

onun üze ri ne şa hid ler ol duk la rın dan (onun la hük me der ler di.)...

(Mai de Su re si, 44)

Oku mak ta ol du ğu nuz bu ki tap ta da, Tev rat ve İn cil'de yer alan

ahir za man ala met le ri in ce le nir ken söz ko nu su bo zul muş kı sım lar ele

alın ma mış, sa de ce Ku ran'a ve Pey gam be ri miz (sav)'in ha dis le ri ne uy -

gun izah lar kul la nıl mış tır. 



Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Ahir za man, dün ya nın son dö nem le ri ni ifa de eden

bir ta nım dır. İs lam inan cı na gö re, kı ya met ten ön ce ki bu son dö -

nem de in san lık ön ce bü yük bir bo zul ma ve de je ne ras yon ile kar şı kar şı -

ya ka la cak tır. Hak sız lı ğın, zul mün, aç lı ğın ve yok sul lu ğun, ah la ki çö -

kün tü nün, sa vaş la rın ve ça tış ma la rın, kar ga şa ve anar şi nin art tı ğı bu ka -

ran lık dö nem, in san la rın Allah'a ve din ah la kı na yö nel me le riy le son bu -

la cak tır. Yok lu ğun ye ri ni bol luk, hak sız lı ğın ve zul mün ye ri ni ada let ve

an la yış, anar şi ve kar ga şa nın ye ri ni hu zur ve gü ven ortamı ala cak; dün -

ya ta rih te hiç ol ma dı ğı ka dar gü zel lik ve be re ket için de ola cak tır. Al lah,

dün ya nın ay dın lı ğa ve be re ke te ka vuş ma sı için, Hz. İsa (as)'ın ye ni den

dün ya ya ge li şi ni ve "Meh di" (hi da ye te er miş, hi da yet bul muş) sı fa tı nı

ta şı yan kut lu bir şah sı ve si le kı la cak tır. Tüm bun lar, bi ze Pey gam -

ber Efen di miz (sav) ta ra fın dan müj de le nen,

Ku ran'da da işa ret edi len çok de ğer li müj de -

ler dir. 



Ahir zamanın alametlerinin neler olduğunu, bu dönemde gelecek

olan Hz. Mehdi (as)'ın özelliklerini, Hz. Mehdi (as) geldikten sonra yer-

yüzünde ne gibi değişimlerin olacağını ve Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne ge-

lişini daha önce yayınlamış olduğumuz kitaplarımızda detaylı olarak

incelemiştik. (Detaylı bilgi için bkz. Hz. Mehdi (as)'ın Çıkış Alametleri ve

Özellikleri, Hz. Mehdi (as) ve Altınçağ, Peygamberimiz (sav)'in Dilinden Hz.

Mehdi (as), Kıyamet Alametleri, Altınçağ, Ahir Zaman ve Dabbet'ül Arz, Hz.

İsa (as)'ın Geliş Alametleri, Ahir Zamanı Bediüzzaman ile Anlamak, Hz. İsa

(as) ve Hz. Mehdi (as) Bu Yüzyılda Gelecek, Harun Yahya) Bu kitabımızda

ise, Tevrat, İncil ve Kuran-ı Kerim'de yer alan Hz. Mehdi (as)'ın çıkış

dönemi olan ahir zaman alametlerine yer vereceğiz. Ayrıca Musevile-

rin "Yamot HaMaşiyah" (Mesih'in Günleri), İsevilerin "Milenyum" (Bin-

yıl) olarak ifade ettikleri, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in ise

"Altınçağ" olarak adlandırdığı, din ahlakının hakimiyet döneminin

özelliklerini inceleyeceğiz. 

Musevi kaynaklarda tarif edilen, gerek ahir zamanda Hz. Mehdi

(as)'ın çıkacağı dönemin alametleri, gerekse Hz. Mehdi (as)'ın ha-

kimiyetindeki Altınçağ dönemi, İslami kaynaklarda yer alan

tasvirlerle büyük bir benzerlik taşımaktadır. Her iki

dinde de, insanların din ahlakından uzaklaşacakları;

bu nedenle pek çok zorluk ile karşılacakları; sıkıntılı

bir dönemin ardından, güzel ve aydınlık bir döne-

min başlayacağı ifade edilmektedir. Aynı şekilde, İn-

cil'de anlatılan ahir zaman alametleri ve din ahlakı-

nın hakim olacağı dönemle ilgili açıklamaların

önemli bir kısmı, İslami kaynaklarla uyum içindedir.
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Bu ki tap ta Ku ran ayet le ri, Pey gam ber Efen di miz (sav)'in ha dis-i

şe rif le ri ve İs lam alim le ri nin açık la ma la rı na ek ola rak, Tev rat* ve İn -

cil'den bö lüm le re yer ve re rek; Hz. Meh di (as)'ın çı kı şın dan ön ce ki dö ne -

min ala met le ri nin, gü nü mü zün şart la rı nı ne ka dar yan sıt tı ğı na bir lik te

şa hit ola ca ğız.

Ayrıca kitapta, Tevrat'ta bahsi geçen ve ahir zamanda hakimiyet

vaat edilen Ben-i İsrail (İsrailoğulları) topluluğunun, aslında Hz. Mehdi

(as)'ın cemaati olduğu açıklanmakta; Hz. Mehdi (as)'ın cemaatini asıl

belirleyecek olanın ise, samimi iman olduğu vurgulanmaktadır. Hz.

Mehdi (as) ve cemaati, Allah için yaptıkları faaliyetlerdeki başarıları ile

tanınacaktır. Allah dinini hakim kılmak için kaderde kimi vesile kılarsa,

bu sıfata vakıf olacak olanlar da onlar olacaktır. 

Ger çek din ah la kı nın tüm dün ya ya ha kim ol ma sı ve bu sa ye -

de in san la rın her tür lü mad di ma ne vi sı kın tı dan kur tul ma -

la rı, tüm iman eden le rin te men ni si dir. Hz. Meh di

(as)'ın çı kı şı ön ce sin de ki ala met ler de gö rü le ce ği

gi bi, ya şa nı lan pek çok olay, asır lar dır bek le nen

bu mü ba rek dö ne min ya şan ma ya baş la dı ğı nı

gös ter mek te dir. Tüm mü min ler gi bi bi zim de

dua mız, Al lah'ın biz le re din ah la kı nın yer yü -

zü ne ya yıl ma sı için yü rü tü le cek fik ri mü ca -

de le ye kat kı da bu lun ma im ka nı ver me si ve

biz le ri de bu kut lu dö ne me şa hit kıl ma sı dır. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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* Mu se vi le rin kut sal ki ta bı, "Es ki Ahit" ola rak da bi li nen 39 ki tap -

tan olu şur. Bun la rın ilk 5'inin, Hz. Mu sa (as)'a vah ye di len Tev -

rat'ın bö lüm le ri ol du ğu ka bul edi lir. Di ğer ki tap lar ise, Tev -

rat son ra sın da, di ğer Ya hu di Peygamber le ri ne vah ye di -

len ve ya ha yat la rı nı an la tan ya zı lar dır. "Tev rat"

ke li me si nin Es ki Ahit'in tü mü nü kast

ede cek bi çim de kul la nıl dı ğı da ol mak -

ta dır. Bu ki tap ta söz ko nu su kul -

la nım ka bul edil miş ve tüm

Es ki Ahit ki tap la rı "Tev -

rat" ola rak ni te len miş tir.





Dünyanın sonundan evvelki dönem yani "ahir zaman",

Allah'ın tüm kutsal kitaplarında bildirdiği bir dizi alametler içermekte-

dir. Fitne ve kargaşanın en şiddetli şekilde yaşandığı, din ahlakından

alabildiğine uzaklaşıldığı ve dejenere hayatın en ileri seviyelere ulaştı-

ğı bu özel dönemde, Rabbimiz "hidayet verici" sıfatıyla Hz. Mehdi (as)'ı

gönderecektir. Allah'ın bu önemli vazife için gönderdiği Hz. Mehdi

(as), imanındaki samimiyet, güçlü Allah sevgisi ve korkusu ile tüm

dünyanın hidayetine vesile olacaktır. Allah'ın dilemesiyle Hz. Mehdi

(as), kaderinde yazılı olan bu üstün görevde mutlaka başarılı olacak;

Allah'a imanı ve din ahlakını tüm dünyada hakim kılacaktır.

İşte bu nedenle Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru, dünya tarihinin en bü-

yük olayıdır ve bu büyük olaya bütün kutsal kitaplarda işaret edilmek-

tedir. Hz. Mehdi (as)'ın gelişi, sadece Peygamber Efendimiz (sav) za-

manından beri değil; binlerce seneden beri bi-

linen ve beklenen bir müjdedir.

Peygamberimiz (sav)'in

hadislerinde, Hz. Mehdi

(as)'ın zuhurunun, Allah'ın

vahyi olan tüm kitaplarda

haber verildiği şöyle

bildirilmektedir:



Na im bu yur du ki: Ben Hz. Mehdi (as)'ı Pey gam ber le rin su hu fun da (sa -
hi fe ler de; Adem, Şit, İd ris ve İb ra him Peygamber le re in di ri len sa hi fe
şek lin de ki ki tap lar da) şöy le bu lu rum: "Hz. Mehdi (as)'ın ame lin de ne

zu lüm ne de ayıp yok tur." (Ki tab-ül Bur han Fi Ala met-il Meh diyy-il Ahir

Za man, sf. 21)

Pey gam ber le re da ir olan ki tap lar da, "Hz. Mehdi (as)'ın işi zu lüm ve
kö tü lük de ğil dir" şek lin de işa ret edil miş tir. (El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala -

met-il Meh diyy-il Mun ta zar, sf. 49)
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İbni Münavi diyor ki: "Danyal (as)'ın kitabında şöyle yazılıdır."... Hz.
Mehdi (as) çıkacak ve Allah-u Teala daha önce fesada uğrayanları ve

iman ehlini onunla kurtaracaktır. Sünnetler onunla ihya edilecek... (Bu ha -

dis Ki tab-ül Bur han Fi Ala met-il Meh diyy-il Ahir Za man isim li ki ta bın Sü -

ley ma ni ye Kü tüp ha ne si'nde bu lu nan el ya zı lı bir nüs ha sın da mev cut tur.)

Bu hadislerden anlaşılıyor ki; Mehdiyet konusu, bütün hak dinle-

rin kitaplarında yer almıştır. Tevrat ve İncil'de de, Hz. Mehdi (as)'ın ge-

leceği, vasıflarının ne olacağı, faaliyetleri ve vesilesiyle gerçekleşecek

Allah'a iman ve din ahlakının hakimiyet dönemi, binlerce yıl öncesin-

den bildirilmiştir. Her ne ka dar gü nü müz de tah rif ol muş hal le ri bu lun -

sa da, Tev rat ve İn cil'in bo zul ma dan kal dı ğı na hüsn-ü zan et ti ği miz,

Ku ran ayet le ri ve Pey gam be ri miz (sav)'in ha dis le ri ile mu ta bık bö lüm -

le rin de, bu izah lar gö rül mek te dir. 

Al lah'ın vah yi Ki tap lar da, bin ler ce yıl ön ce sin den Hz. Meh di

(as)'ın çı kı şı ile il gi li ta rif le rin ol ma sı, bu ola yın çok önem li ol du ğu nun

bir baş ka de li li dir. Ahir za man da, kı ya me te ya kın bu dö nem de,

Al lah'ın son uya rı cı ve müj de ve ri ci ola rak gön der di ği el çi si Hz.

Meh di (as)'ın va sıf la rı nı ve fa ali yet le ri ni bil mek

son de re ce önem li dir. Ay rı ca bu ha ya ti ko nu -

dan her ke si ha ber dar et mek ve bu mü ba rek

şah sın ma nen des tek çi si ol mak, tüm iman

eden le rin üze ri ne dü şen önem li

bir so rum lu luk tur.
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Müs lü man lar ve Ki tap Eh li -Mu se vi ler ve Hı ris ti yan lar- fark -

lı şe ri at la ra sa hip tir. An cak ge rek Mu se vi ve Hı ris ti yan lar dan ge -

rek se Müs lü man lar dan sa mi mi ola rak iman eden ler, ay nı te mel iman

esaslarına gö re ya şar lar: Al lah'a ke sin bir bil giy le iman et mek; Al lah'a

hiç bir şe yi şirk koş ma mak; Al lah'ın rı za sı, rah me ti ve Cenneti için ya şa -

mak. Tüm top lum lar Al lah'ın ken di le ri ne em ret tik le ri ni ek sik siz ola rak

ye ri ne ge tir mek le ve Al lah rı za sı için Rab bi miz'e gö nül den tes lim olup

ha yır iş le rin de ya rış mak la so rum lu dur lar. Al lah'ın var lı ğı na ve bir li ği -

ne ina nan, ke sin bil giy le ahi re te iman eden ve sa lih amel ler de bu lu nan

her üç İla hi di nin men sup la rı da, as lın da Rab bi miz'in Hz. İb ra him (as)'a

in dir miş ol du ğu hak di nde birleşirler. 

Hz. İb ra him (as), Al lah'ın ken di si ni dost edin di ği mü ba rek ve seç kin

Peygamber ler den bi ri dir. Gön de ril di ği top lu mu, Al lah'a şirk ten vaz ge çe -

rek, Bir ve Tek olan Rab bi miz'e iman et me ye da vet et miş; sa mi mi yet ve

gü zel ah la kı ile tüm iman eden le re ör nek ol muş, sa lih bir

kul dur. Ku ran'da Al lah, iman eden le re, Hz. İb ra him

(as) gi bi gö nül den tes lim olup sa de ce Ken di si'ne

iman et me le ri ni bil dir miş tir:



İyi lik ya pa rak ken di ni Al lah'a tes lim eden ve ha nif (tev hi di) olan

İb ra him'in di ni ne uyan dan da ha gü zel din li kim dir? Al lah, İb ra -

him'i dost edin miş tir. (Ni sa Su re si, 125)

Kuran'da Hz. İbrahim (as)'ın dininin "hanif" bir din olduğu bildi-

rilmektedir. Hanif kelimesi, "Allah'ın emrine teslim olup, Allah'ın di-

ninden hiçbir konuda dönmeyen, ihlaslı kişi" anlamındadır. Kuran'da

Rabbimiz, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'e, Hz. İbrahim

(as)'ın hanif dinine uymasını ve insanları bu dine davet etmesini şöyle

bildirmiştir:

Son ra sa na vah yet tik: "Ha nif (mu vah hid) olan İb ra him'in di ni ne

uy. O, müş rik ler den de ğil di." (Nahl Su re si, 123)

De ki: "Allah doğru söyledi. Öyleyse Allah'ı bir tanıyan (Ha-

nif)ler olarak İbrahim'in dinine uyun. O, müşriklerden değildi."

(Al-i İmran Suresi, 95)

Hz. İbrahim (as)'dan sonra gelen oğulları, torunları ve onun so-

yundan olan diğer salih müminler, Allah'ın Hz. İbrahim (as)'a vahyet-

tiği hak dine uymuşlardır. Bu gerçek Kuran ayetlerinde şu şekilde bil-

dirilmektedir:

Ken di nef si ni aşa ğı lık kı lan dan baş ka, İb ra him'in di nin den kim

yüz çe vi rir? An dol sun, Biz onu dün ya da seç tik, ger çek ten ahi ret -

te de o sa lih ler den dir. Rab bi ona: "Tes lim ol" de di ğin de (O:)

"Alem le rin Rab bi ne tes lim ol dum" de miş ti. Bu nu İb ra him,

oğul la rı na va si yet et ti, Ya kup da:

"Oğul la rım, şüp he siz Al lah siz le re

bu di ni seç ti, siz de an cak Müs lü -

man ola rak can ve rin" (di ye

ben zer bir va si yet te bu lun du.)

Yok sa siz, Ya kub'un ölüm

anın da, ora da şa hid ler miy di -

niz? O, oğul la rı na: "Ben den

son ra ki me iba det ede cek si niz?"

de di ğin de, on lar: "Se nin İla hı na ve
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ata la rın İb ra him, İs ma il ve İs hak'ın İlah'ı olan tek bir İlah'a iba -

det ede ce ğiz; biz ler O'na tes lim ol duk" de miş ler di. (Ba ka ra Su re -

si, 130-133)

Yukarıdaki ayetlerden de anlaşıldığı gibi "Müslüman" kelime ola-

rak "Allah'a teslim olan kişi" anlamındadır. Hz. İbrahim (as)'ın "hanif"

dini, Allah'a teslim olan Museviler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar ara-

sında ortak bir kelimedir. Hz. İbrahim (as)'a iman, ona duyulan sevgi ve

saygı, Museviler ve Hıristiyanlar için olduğu gibi, Müslümanlar için de

son derece önemlidir. Ancak unutmamak gerekir ki, Allah'a olan coş-

kulu imanı, derin sevgisi, Rabbimiz'in bütün emirlerine gönülden bo-

yun eğişi, itaati ve üstün ahlakı ile tüm inananlara örnek kılınmış olan

Hz. İbrahim (as)'a en yakın olanlar, hiç şüphesiz, ona ve tebliğ ettiği ah-

laka uyanlardır. Rabbimiz Kuran'da şöyle buyurmaktadır: 

Doğ ru su, in san la rın İb ra him'e en ya kın ola nı, ona uyan lar ve bu

Peygamber ile iman eden ler dir. Al lah, mü'min le rin ve li si dir.

(Al-i İm ran Su re si, 68)

Dolayısıyla Allah'a gönülden iman eden Musevi ve Hıristiyanla-

rın, Hz. İbrahim (as) ve ona uyan salih müminler gibi, yalnızca Allah'a

yönelip dönmeleri; Hz. İbrahim (as)'ın gösterdiği güzel ahlakı, samimi-

yeti ve derinliği örnek almaları

gerekir. Şüp he siz ina nan la rın

Peygamber le re olan sev gi le -

ri ni, ita at le ri ni ve ya kın lık -

la rı nı gös ter me le ri nin en gü -

zel yol la rın dan bi ri, on lar gi -

bi sa lih ol mak için ça ba gös -

ter mek tir. Müs lü man lar ise,

Rab bi miz'in Ku ran'da em ret ti ği

gi bi, tüm Peygamber le re in di ri -

len le re ara la rın da hiç bir ay rım

yap ma dan iman et mek te dir ler. 
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De yin ki: "Biz Al lah'a; bi ze in di ri le ne, İb ra him, İs ma il, İs hak, Ya -

kup ve to run la rı na in di ri le ne, Mu sa ve İsa'ya ve ri len ile Peygam-

ber le re Rab bin den ve ri le ne iman et tik. On lar dan hiç bi ri ni di ğe -

rin den ayırt et me yiz ve biz O'na tes lim ol muş la rız. (Ba ka ra Su re -

si, 136)

Ayrıca şunu da hatırlatmak gerekir ki, tarih boyunca tüm Pey-

gamberler Allah Katında hak olan tek bir din ahlakını insanlara tebliğ

etmişlerdir. Hz. İbrahim (as), Hz. Yakup (as), Hz. Yusuf (as), Hz. Musa

(as), Hz. İsa (as), Hz. Nuh (as), Hz. Şuayb (as) ve diğer Peygamberlerin

hepsi, insanları Bir ve Tek olan Allah'a katıksızca iman etmeye, yalnız-

ca O'nun rızası için yaşamaya ve O'nun emirlerini yerine getirmeye da-

vet etmişlerdir. Bir ayette şöyle bildirilmektedir:

O: "Di ni dos doğ ru ayak ta tu tun ve on da ay rı lı ğa düş me yin" di ye

din den Nuh'a va si yet et ti ği ni ve sa na vah yet ti ği mi zi, İb ra him'e,

Mu sa'ya ve İsa'ya va si yet et ti ği mi zi si zin için de teş ri et ti (bir şe -

ri at kıl dı)... (Şu ra Su re si, 13)

Görüldüğü gibi, Musevilere ve Hıristiyanlara –bazı hüküm farkla-

rı olmakla birlikte- indirilen din özünde aynıdır. Her üç dinin mensup-

ları birbirlerini Hz. İbrahim (as)'ın torunları olarak görürler. Musevi ve

Hıristiyanlar da tıpkı Müslümanlar gibi, hiç şirk koşmadan Hz. İbrahim

(as)'ın hanif (Tevhid; tek bir Allah'a inanıp yalnızca O'na kulluk etmek)

olan dinine uymakla yükümlüdürler. Bir Kuran ayetinde Rabbimiz,

tüm iman edenlere Hz. İbrahim (as)'ın dinine uymakla yükümlü ol-

duklarını şöyle bildirmektedir:

De di ler ki: "Ya hu di ve ya Hı ris ti yan olun ki hi da ye te ere si niz."

De ki: "Ha yır, (doğ ru yol) Ha nif (mu vah hid) olan İb ra him'in di -

ni(dir); O müş rik ler den de ğil di." (Ba ka ra Su re si, 135)

Musevi ve Hı ris ti yan la rın kut sal ki tap la rın da yer alan pek çok ifa -

de, emir ve ah la ki yü küm lü lük le rin (de je ne re ol ma mış kı sım la rı nın)

Ku ran-ı Ke rim ile son de re ce mu ta bık ol ma sı da önem li bir işa ret tir.

(De tay lı bil gi için bkz. Ge lin Bir lik Ola lım, Ha run Yah ya) 
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Al lah, Ku ran'da hak din olan İs lam ah la kı nı -Hz. İbrahim (as)'ın

Hanif dinini- tüm dün ya ya ha kim kı la ca ğı nı, ina nan kul la rı na güç ve ik ti -

dar ve re ce ği ni va det miş tir. Yüce Rabbimiz'in iz niy le ger çek le şe cek olan bu

vaat, Ku ran'da şöy le bil di ril mek te dir:

Al lah, içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan la ra

va det miş tir: Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri na sıl 'güç ve ik ti -

dar sa hi bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü zün de 'güç ve ik ti dar sa hi bi'

kı la cak, ken di le ri için se çip be ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer -

le şik kı lıp sağ lam laş tı ra cak ve on la rı kor ku la rın dan son ra gü ven -

li ğe çe vi re cek tir... (Nur Su re si, 55)

On lar, Al lah'ın nu ru nu ağız la rıy la sön dür mek is ti yor lar. Oy sa

Al lah, Ken di nu ru nu ta mam la yı cı dır; ka fir ler hoş gör me se bi le.

El çi le ri ni hi da yet ve hak din üze re gön de ren O'dur. Öy le ki onu

(Hak din olan İs lam'ı) bü tün din le re kar şı üs tün kı la cak tır; müş -

rik ler hoş gör me se bi le. (Saff Su re si, 8-9)



Ağız la rıy la Al lah'ın nu ru nu sön dür mek is ti yor lar. Oy sa ka fir ler

is te me se de Al lah, Ken di nu ru nu ta mam la mak tan baş ka sı nı is te -

mi yor. Müş rik ler is te me se de O di ni (İs lam'ı) bü tün din le re üs -

tün kıl mak için el çi si ni hi da yet le ve hak din le gön de ren O'dur.

(Tev be Su re si, 32-33)

Ku ran'da bil di ril di ği gi bi, İs lam ah la kı nın ha ki mi ye ti Al lah'ın bir

va adi dir. Rab bi miz bu va adi ni mu hak kak ye ri ne ge ti re cek tir. Yer yü zü -

ne ha kim ola ca ğı bil di ri len din ah la kı, Rab bi miz'in Ka tın da hak olan

din ah la kı ola cak tır. Bu di nin Hz. İb ra him (as)'ın ha nif olan di ni, ya ni

İs lam ah la kı ol du ğu ise, son hak Ki tap olan Ku ran'da şu şe kil de bil di -

ril miş tir: 

Hiç şüp he siz din, Al lah Ka tın da İs lam'dır... (Al-i İm ran Su re si, 19)

Ay rı ca Ku ran'da, mü min top lu luk la rın baş ın da, mut la ka bir li der

bu lun du ğu da bil di ril mek te dir. İçin de bu lun du ğu muz bu dö nem de -

ahir za man da- ise, mü min le rin li de rinin "Hz. Meh di (as)" ola cağı Pey -

gam be ri miz (sav)'in mü te va tir ha dis le rin de bil di ril miştir.

Pek çok ha dis te, Hz. Meh di (as)'ın adı nın Pey gam be ri miz (sav)'in

adı na "mu va fık" ya ni "uy gun" ola ca ğı da bil di ril mek te dir. Bu ha dis ler -

den ba zı la rı şöy le dir:

Ey in san lar, mu hak kak Al la hu Tea la si ze za lim le ri, mü na fık la rı ve on la ra

uyan la rı me net miş ve si ze üm me ti Mu ham med'in en ha yır lı sı olan ve Mek -

ke'de bu lu nan, ismi Ahmed, babasının ismi Abdullah olan Hz. Mehdi
(as)'ı reis kılmıştır. Ona katılınız. (El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til

Meh diyy-il Mun ta zar, sf. 31)

Gök ten şöy le bir ses du yu la cak: "Ey in san lar ar tık Al lah ceb bar la rı, mü na -

fık ve yar dım cı la rı nı siz den uzak laş tır dı. Üm met-i Mu ham med'in en ha yır -

lı sı nı ba şı nı za ge tir di. Mek ke'de ona ka tı lın, O Hz. Mehdi (as)'dır. İsmi de
Ahmed B. Abdullah'dır. Di ğer bir ri va yet: "Si ze Mu ham med Üm me ti nin

en ha yır lı sı olan Ca bir'i ta yin et ti. Mekke'de ona yetişin O Hz. Mehdi

(as)'dır. İs mi Mu ham med B. Ab dul lah'tır!" (Kı ya met Ala met le ri, Me di ne li

Al la me Mu ham med B. Re sul El-Hü se yin El Ber zen ci, Pa muk Ya yın cı lık, 8.

bas kı, sf. 165)
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Pey gam be ri miz (sav)'in is mi olan "Mu ham med" ve ha dis ler de Hz.

Meh di (as)'a işa ret eden "Ah med" isim le ri, Arap ça'da ay nı fi il den gel -

mek te dir: "Ah med" da ha faz la övül me ye la yık, çok, en çok met he dil miş

olan an la mı na ge lir ken; "Mu ham med" pek çok, tek rar tek rar övül müş,

met he dil miş mea lin de bir isim dir. Do la yı sıy la an lam ola rak -ha dis ler de

be lir til di ği gi bi- bir bir le ri ne "mu va fık" ya ni "uy gun"dur. Ko nuy la il gi li

işa ri ma na da bir ayet te ise şöy le bil di ril mek te dir:

"... ben den son ra is mi Ah med olan bir el çi nin de müj de le yi ci si -

yim" de miş ti... (Saff Su re si, 6)

Mu se vi kay nak la rın da ise ha ki mi ye ti sağ la ya cak bu şah sa, "Me sih"

(ya da Kut san mış Kral) de nil mek te dir. An cak asıl önem li olan, bu şah -

sa ne isim ve ril di ği de ğil dir. Bu mü ba rek ki şi fark lı şe kil ler de de ad lan -

dı rı la bi lir. Ke sin olan, Al lah'ın "İs lam ah la kı nın ha ki mi ye ti" va adi nin

ger çek le şe ce ği ve bu ola ya ve si le ola cak ha lis mü min ler den bir top lu luk

ve on la ra ön der lik ede cek mü ba rek bir şah sın var ola ca ğı dır.

Mu se vi le rin "Me sih", Müs lü man la rın "Meh di" Sı fa tıy la
Bek le dik le ri, Ay nı Mü ba rek Şa hıs tır

İlahi dinlerde "beklenen kurtarıcı" olarak da ifade edilen "Mesih"

terimi, Müslümanlarda "Mehdi" inancının tezahürüdür. İslamiyet'teki

"Mehdiyet", Musevilerin kutsal kabul edilen kaynaklarında "Mesih" dö-

nemi olarak geçer. Musevilerin ahir zamanda insanlığın kurtuluşu için

zuhurunu bekledikleri Mesih, Müslümanların beklediği Hz. Mehdi

(as)'dır. Ancak Hıristiyanların "Mesih" olarak yeryüzüne ikinci gelişini

bekledikleri Hz. İsa (as), "Mehdi (as)" değildir. Müslümanlar da Hz. İsa

(as)'ın ahir zamanda yeniden dünyaya geleceğine inanmaktadırlar; an-

cak Hz. İsa (as) geldiğinde Mehdi (as)'a tabi olacak, Allah'ın izniyle ye-

gane hak din olan İslam ahlakının yeryüzüne hakim olmasına, bu iki

mübarek insan birlikte vesile olacaklardır. 

Peygamberimiz (sav)'den aktarılan sahih rivayetlere göre "Hz. İsa

(as) namazını Hz. Mehdi (as)'ın arkasında kılacaktır." (El Kavlu'l Muhtasar



Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 24) Bu rivayet diğer hadislerde şöy-

le haber verilmektedir:

Hz. İsa (as) se ma dan nü zul ede cek ve onun emir li ği ni ka bul ede cek tir. Hz.
İsa (as)'a "Bi ze na maz kıl dır" de ni le cek, an cak o, "Emir si zin içi niz -
de dir" kar şı lı ğı nı ve re rek; "Bu Al lah'ın üm me ti Mu ham med'e bir ik ra -

mı dır." di ye cek tir. (El Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta -

zar, sf. 24)

Hz. Mehdi (as) müminlerle beraber Beytül Makdis'te sabah namazı kılarken,

o sırada nüzul eden Hz. İsa (as)'ı takdim edecek ve Hz. İsa (as) ellerini onun

omuzuna koyarak, "Namazın kaameti (namaz için seslenilmesi) senin için

getirildi, bu yüzden sen kıldır" diyecek ve nihayet Hz. Mehdi (as), Hz. İsa
(as) ve mü min le re imam ola rak na ma zı kıl dı ra cak tır. (El Kav lu'l

Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, sf. 25)

Peygamberimiz (sav)'in sahih hadislerinde, Hz. İsa (as) ve Hz.

Mehdi (as)'ın aynı dönemde ortaya çıkacakları ve İslam ahlakını tüm

dünyada yerleşik kılma amacıyla birlikte mücadele edecekleri bildiril-

miştir. Pek çok sahih hadiste yer alan bu bilgiler, Hz. İsa (as) ile Hz.

Mehdi (as)'ın ahir zamanda biraraya geleceklerini ve mücadelelerini

birlikte sürdüreceklerini göstermektedir.

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, Mu se vi le rin bek le dik le ri Me sih ise,

as lın da Hz. Meh di (as)'dır. Mu se vi me tin le rin de "Me sih" te ri mi genel

olarak kral lar, yük sek ra hip ler için de kul la nıl mış tır. Do la yı sıy la "Me -

sih" kav ra mı, "Allah'a hiz met  gö revi için için meshedilmiş (seçilmiş,

kutsanmış) ve O'na ya kın" kim se le ri ni te len di ren bir sı fat ola rak kul la -

nıl mak ta dır. An cak Mu se vi le rin gü nü müz de bek le dik le ri Me sih, "Al lah

ta ra fın dan ahir za man da yer yü zü ne gön de ri le cek ve yer yü zü nü ha ki -

mi ye ti al tı na ala rak, in san la rı Al lah'a, O'nun doğ ru yo lu na yö nel te cek

bir el çi, bir di ni li der"dir; ki bu ta nım da Müs lü man lık ta ki Hz. Meh di

(as)'a ait tir.

Ay rı ca Tev rat'a ve Mu se vi le rin di ğer kut sal kay nak la rı na ba kıl dı -

ğın da, "Me sih" ola rak an la tı lan ki şi nin Hz. Meh di (as)'ın özel lik le ri ne

sa hip ol du ğu, fa ali yet le ri nin ve dün ya da ve si le ola cak la rı de ği şik lik le -
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rin de ay nı ol du ğu gö rül mek te dir. Do la yı sıy la Mu se vi le rin ahir za man -

da bek le dik le ri Me sih, aslında Hz. Meh di (as)'dır.

Pey gam be ri miz (sav)'in ha dis le rin de, Hz. Meh di (as)'ın Peygam-

ber nes li olan Ben-i İs ra il'e (İs ra i lo ğul la rı'na) ben ze til me si, bu ba kım dan

ma ni dar dır. Söz ko nu su ha dis ler den bir kıs mı şöy le dir:

Hz. Meh di (as)'ın bo yu, po su san ki Ben-i İs ra il ri ca lin de dir. (El-Kav -

lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, sf. 36-29)

(Hz. Mehdi (as)'ın) cismi, İs ra il cis mi dir. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala met-

il Meh diyy-il Ahir Za man, sf. 24)

Hz. Mehdi (as) san ki Ben-i İs ra il'den bir adam dır. (Tav rı on la ra ben zer

ya ni hey bet li ve akıl lı) (Ki tab-ül Bur han Fi Ala met-il Meh diyy-il Ahir Za man,

sf. 23-30)

Hz. Mehdi (as)'ın bedeni İsraili'dir. Hz. Mehdi (as), sanki Ben-i İsrail ri-

calindendir (önde gelenlerindendir). (İbn Hacer El Mekki)

(Hz. Mehdi (as)'ın) cismi, İsrail bünyesi gibidir. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi

bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-

Mehdi El-Muntazar")

(Hz. Mehdi (as)'ın dış görünüşü) sanki İsrailoğulları'ndan bir insana
benzemektedir. (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min

Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

Sanki o (Hz. Mehdi (as)), İsrailoğulları'ndan bir adam gibidir. (Nu-

aym b. Hammad, vr. 52a; Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-

Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

Ku ran'da Al lah, Hz. İb ra him (as)'ı ve onun so yun dan ge len le ri seç -

ti ği ni ve on la rı mü ba rek kıl dı ğı nı bil dir mek te dir. (Ba ka ra Su re si, 130;

Al-i İm ran Su re si, 33) Bu bil gi, Mu se vi le rin kut sal ki ta bı Tev rat'ta da yer

al mak ta dır. (Ya ra tı lış, 22:17; 12:2)
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Hz. İbrahim (as)'ın soyu, iki oğlu olan Hz. İsmail (as)

ve Hz. İshak (as) ile devam etmiştir. Hz. İshak (as)'ın soyundan olan İs-

railoğulları'na, tarih boyunca pek çok Peygamber gelmiştir: Hz. Yakup

(as), Hz. Yusuf (as), Hz. Musa (as), Hz. Harun (as), Hz. Yunus (as), Hz.

Eyüp (as), Hz. İlyas (as), Hz. Davud (as), Hz. Süleyman (as), Hz. Zeke-

riya (as), Hz. Yahya (as) ve Hz. İsa (as). Hz. İsmail (as)'ın soyundan ise

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (sav), onun ailesinden gelen imam-

lar ve en son olarak da İmam Muhammed el-Mehdi (as) gelmektedir.

Ayrıca Hz. Mehdi (as)'ın soyu bir taraftan Hz. Davud (as)'a kadar uza-

nan bir silsiledir. 

Dolayısıyla Tevrat'ta geçen Ben-i İsrail, Ben-i İshak, Ben-i İsmail,

hepsi Ben-i İbrahim'in neslidir. Hepsi Allah'ın mübarek kıldığı nesil

olan Hz. İbrahim (as)'ın soyudur. İbrahimi dinlerde "hidayet veren" sı-

fatıyla ahir zamanda gelecek ve din ahlakının dünyaya hakimiyeti-

ne vesile olacak olan mübarek şahıs da, Hz. İbrahim (as)'ın

neslindendir. Dolayısıyla Hz. Mehdi (as) Hz. İbrahim (as)'ın

neslindendir.



Allah Hz. İbrahim (as)'ın Soyuna Hakimiyet
Vaat Etmektedir

Allah, hakimiyetini gerçekleştirmek için Hz. İbrahim (as) soyunun

iki kolundan gelen son temsilcileri korumuştur. Ahir zamanda emrinin

gerçekleşmesi için İmam el-Mehdi (as) ve Hz. İsa (as)'ı biraraya getire-

cektir. Kuran'da ve Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde bildiri-

len bu hakimiyet dönemi, Tevrat'ta Hz. İbrahim (as)'ın soyundan gelen

bir topluluğa vaat edilmekte ve şöyle bildirilmektedir:

Seni ziyadesiyle mübarek kılacağım; senin zürriyetini, göklerin yıldızları

gibi, deniz kenarında olan kum gibi ziyadesiyle çoğaltacağım; senin zürri-

yetin düşmanlarının kapısına hakim olacaktır ve zürriyetin aracılığıyla yer-

yüzündeki bütün milletler mübarek kılınacaklar; çünkü sözümü dinledin.

(Yaratılış, 22:17-18)

Ve Rab Abram'a (İbrahim'e) dedi ki:... seni büyük millet edeceğim ve seni

mübarek kılacağım ve senin adını büyük edeceğim ve bereket ol ve seni mü-

barek kılanları mübarek kılacağım ve sana lanet edene lanet edeceğim ve

yeryüzünün bütün kabileleri sende mübarek olacaktır. (Yaratılış, 12:1-3)

So yu nu gök te ki yıl dız lar ka dar ço ğal ta ca ğım. Bu ül ke le rin tü mü nü on la ra

ve re ce ğim. Yer yü zün de ki bü tün ulus lar se nin so yun ara cı lı ğıy la kut sa na -

cak. (Ya ra tı lış, 26:4)

Yer yü zü nün to zu ka dar sa yı sız bir so ya sa hip ola cak sın. Do ğu ya, ba tı ya, ku -

ze ye, gü ne ye doğ ru ya yı la cak sı nız. Yer yü zün de ki bü tün halk lar sen ve so -

yun ara cı lı ğıy la kut sa na cak. (Ya ra tı lış, 28:14)

Tev rat'ta dün ya nın son dö ne min de, Al lah'a gö nül den iman eden -

le rin yer yü zün de sorumluluk ve liderlik sa hi bi ola cak la rı nı, din ah la kı -

nın yer yü zü ne ha kim ola ca ğı nı an la tan bö lüm ler den bir kıs mı şu şe kil -

de dir:

Al lah bu yur du:... An dol sun ki tüm yer yü zü Al lah'ın ce la li ile do la cak tır.

(Sa yı lar, 14:21)

Al çak gö nül lü le re ge lin ce yer yü zü nün va ri si ola cak lar... Kö tü le rin bi lek le ri

kı rı la cak ve Al lah doğ ru la rın da ya na ğı dır. Al lah sa lih le rin gün le ri ni bi li yor

ve on la rın mi ra sı ebe di ola cak tır. (Mez mur lar, 37:11, 17-18)
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Yer yü zü nün dört bu ca ğı anım sa yıp Rab'be dö ne cek, ulus la rın bü tün soy la -

rı O'nun önün de ye re ka pa na cak. Çün kü ege men lik Rab'bin dir... (Mez -

mur lar, 22:27-28)

Çün kü kö tü le rin kö kü ka zı na cak, ama Rab'be umut bağ la yan lar ül ke yi mi -

ras ala cak. Ya kın da kö tü nün so nu ge le cek, ye ri ni ara san da bu lun ma ya cak.

Ama al çak gö nül lü ler ül ke yi mi ras ala cak, de rin bir hu zu run zev ki ni ta da -

cak... (Mez mur lar, 37:9-11)

Çün kü kö tü le rin gü cü kı rı la cak, ama doğ ru la ra Rab des tek ola cak... kö tü ler

yı kı ma uğ ra ya cak; Rab'bin düş man la rı kır çi çek le ri gi bi ku ru yup gi de cek,

du man gi bi da ğı lıp yok ola cak. (Mez mur lar, 37:17-20)

Rab'be umut bağ la, O'nun yo lu nu tut... Ama baş kal dı ran la rın hep si yok ola -

cak... Doğ ru la rın kur tu lu şu Rab'den ge lir... Rab on la ra yar dım eder, kur ta -

rır on la rı, kö tü le rin elin den alıp öz gür kı lar, çün kü ken di si ne sı ğı nır lar.

(Mez mur lar, 37:34, 39-40)

Bu pasajlardan da açıkça anlaşılacağı üzere, Tevrat'ta haber verilen

hakimiyet belirli bir grubun veya soyun diğer toplumlar üzerinde güç

ve iktidar sahibi olması değil, Allah'a samimi imanın ve tüm insanlara

emrettiği gerçek din ahlakının yeryüzüne hakim olmasıdır. Bununla

birlikte Tevrat'ta iman sahibi Musevilerle ilgili övgü ifadeleri, Tevrat'ın

indirildiği dönemde yaşayan samimi müminlere haber verilen müjde-

lerdir. Dolayısıyla Tevrat'ta Beni İsrail'e vadedilen hakimiyetle ilgili pa-

sajların, samimi Allah inancını esas almadan, sadece belirli bir ulusun

üstünlüğü olarak yorumlanması doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
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Ni te kim İs la mi yet'te ve Musevilikte var olan "din ah la kı nın ha ki -

mi ye ti" kav ra mı da, yer yü zün de din ah la kı nın ya şan ma ma sın dan kay -

nak la nan kö tü lük ve zor luk la rın, din ah la kı nın ya şan ma ya baş la ma sı

ile or ta dan kalk ma sı ve gü zel ah la kın yay gın laş ma sı dır. Müs lü man la -

rın te men ni si, Yü ce Rab bi miz'in em ret ti ği ah la kın ya ni yar dım laş ma -

nın, ada le tin, dü rüst lü ğün, sa da ka tin, te va zu nun, af fe di ci li ğin, mer ha -

me tin, in san lar ara sın da ki iliş ki ler de esas ol ma sı; her ke sin Al lah'ın rı -

za sı nı ka zan mak için en gü zel ah la kı gös ter mek te ya rış tı ğı bir or ta mın

te sis edil me si dir. Böy le bir or ta mın sağ lan ma sı, hiç şüp he siz bu er dem -

le rin ek sik li ğin den kay nak la nan her tür lü so ru nu or ta dan kal dı ra cak tır.

Bu an la yı şa sa hip olan Müs lü man la rın ama cı güç ve ik ti dar sa hi bi ol -

mak de ğil; Al lah ken di le ri ne böy le bir ni met lüt fe der se, bu ni me ti din

ah la kı nı da ha çok yay mak için en iyi şe kil de kul lan mak tır. Mü min le rin

bu gü zel özel li ği bir Ku ran aye tin de şu şe kil de ha ber ve ril miş tir:

On lar ki, yer yü zün de ken di le ri ni yer leş ti rir, ik ti dar sa hi bi kı lar sak,

dos doğ ru na ma zı kı lar lar, ze ka tı ve rir ler, ma ru fu em re der ler, mün -

ker den sa kın dı rır lar. Bü tün iş le rin so nu Al lah'a ait tir. (Hac Su re si,

41)

Tev rat'ta Ha ki mi yet Vaat Edilen Top lu lu ğun Özel lik le ri

Al lah Mu se vi le ri, hak di ne sa dık kal dık la rı, Peygamber le re ita at

et tik le ri ve yal nız ca Al lah'a gö nül den iman et tik le ri tak dir de liderler kı -

la ca ğı nı ha ber ver miş tir. Al lah'ın ha ki mi yet va at et ti ği kul la rı nın va sıf -

la rı Tev rat'ta şöy le bil dir mek te dir:

Uy ma nız için si ze bil dir di ğim bu buy ruk la rı ek sik siz ye ri ne ge ti rir,

Al lah'ınız Rab'bi se ver, yol la rın da yü rür, O'na bağ lı ka lır sa nız... hiç kim-

se size karşı koyamayacak…Bugün size bildirdiğim Allah'ınız Rab'bin

buyruklarına uyarsanız kutsanacaksınız. (Ya sa nın Tek ra rı, 11:22-27)

Al lah İs ra i lo ğul la rı'na ha ki mi yet için; Kendisi'ne bağ lı lı ğı, Al lah'ın

emir le ri ni ek sik siz ye ri ne ge tir me yi ve Al lah sev gi si ni ko şul ola rak bil -

dir miş tir. Tev rat'ta ki bu pa sa jın de va mın da ise, Ya hu di le re iki yol su -



nul du ğu; ima nı se çer ler se ni met, iman dan yüz çe vi rir ler se be la ile kar -

şı la şa cak la rı şöy le bil di ri lir:

Ve ba kın, bu gün önü nü ze kut sa ma yı ve la ne ti ko yu yo rum: Bu gün si ze bil -

dir di ğim Al lah'ınız Rab'bin buy ruk la rı na uyar sa nız kut sa na cak sı -
nız. Ama Al lah'ınız Rab'bin buy ruk la rı nı din le mez, bil me di ği niz baş ka
ilah la rın ar dın ca gi de rek bu gün si ze bu yur du ğum yol dan sa par sa -
nız, la ne te uğ ra ya cak sı nız. (Ya sa nın Tek ra rı, 11:26-28)

Ha ki mi yet vaat edilen top lu lu ğun özel lik le ri, di ğer Tev rat pa saj la -

rın da şöy le bil di ril mek te dir:

... Al lah'ın Rab, Al lah O'dur, Ken di si'ni se ven ler ve emir le ri ni tu tan -
lar için bin nes le ka dar ah di ve ina ye ti ko ru yan,... sa dık Al lah'tır... (Yasa-

nın Tekrarı, 7: 9-10)
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Al lah'ınız Rab'bi se vin, sö zü ne uyup O'na
bağ la nın... söz ver di ği ül ke de uzun ya şa ma nı zı sağ la ya cak tır.

(Yasanın Tek ra rı, 30:20)

Al lah'ınız Rab el at tı ğı nız her iş te si zi ba şa rı lı kı la cak; çok sa yı da ço -

cu ğu nuz ola cak, hay van la rı nı zın yav ru la rı, top ra ğı nı zın ürü nü bol ola cak.

Rab ata la rı nız dan na sıl hoş nut kal dıy sa, siz den de öy le hoş nut ka la cak ve si -

zi ba şa rı lı kı la cak. Ye ter ki, Al lah'ınız Rab'bin sö zü nü din le yin, bu Ya -
sa Ki ta bı'nda ya zı lı buy ruk la rı na, ku ral la rı na uyun ve bü tün yü re ği -
niz le, bü tün ca nı nız la O'na dö nün. (Yasanın Tek ra rı, 30:9-10)

Tev rat'tan bir baş ka bö lüm de ise, ha ki mi ye tin Al lah'tan kor kan la -

ra va de dil di ği bil di ril mek te dir:

Rab'den kor kan o adam kim dir?... Ca nı iyi lik te otu ra cak; onun so yu
yer yü zü nün va ri si ola cak tır. Rab'bin sır rı on dan kor kan la ra ola cak tır...

(Mez mur lar, 25:12-14)

Yi ne Tev rat'ta Al lah'a te vek kül eden (da ya nıp gü ve nen), al çak gö -

nül lü olan, Al lah'a iman dan zevk du yan ki şi le rin, ha ki mi ye te ve

Allah'ın ni met le ri ne va ris ol duk la rı bil di ril mek te dir:

Sen Rab'be gü ven ve iyi lik yap... Rab'den zevk al, O se nin için de ki is -

tek le ri ye ri ne ge ti re cek tir. Herşe yi Rab'be bı rak, O'na gü ven… Rab'be
umut bağ la yan lar yer yü zü nün va ri si ola cak lar dır... al çak gö nül lü ler
ül ke yi mi ras ala cak, de rin bir hu zu run zev ki ni ta da cak. (Mez mur lar,

37:3-11)

Eğer Al lah'ın Rab'bin emir le ri ni tu tar san ve O'nun yol la rın da yü rür -
sen,... si ze söz ver di ği ül ke de bol luk için de ya şa ma nı zı sağ la ya cak: Rah mi ni -

zin mey ve si kut sa na cak; hay van la rı nı zın yav ru la rı, top ra ğı nı zın ürü nü ve -

rim li ola cak. Rab ül ke ni ze yağ mu ru za ma nın da yağ dır mak ve bü tün eme ği -

ni zi ve rim li kıl mak için, gök ler de ki zen gin ha zi ne si ni aça cak. Bir çok

ulu sa ödünç ve re cek si niz; siz ödünç al ma ya cak sı nız.

Ve eğer bu gün sa na em ret mek te ol du ğum

Al lah'ın Rab'bin emir le ri ni tut -
mak ve yap mak için on la rı
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din ler sen ve baş ka
ilah la ra kul luk et mek için,
on la rın ar dın ca yü rü mek üze -
re, bu gün sa na em ret mek te ol -
du ğum bü tün söz ler den sa ğa ve
so la sap maz san, Rab se ni kuy ruk de ğil baş ya pa cak ve an cak üs tün ola cak,

alt ol ma ya cak sın. (Ya sa nın Tek ra rı, 28:9-14)

Tev rat'ta ha ki mi yet vaat edilen top lu lu ğun özel lik le ri top lu ola rak

de ğer len di ril di ğin de, Al lah'ın ha ki mi yet na sip ede ce ği kim se ler şu va -

sıf la ra sa hip ola cak lar dır:

- Al lah yo lun da ya şa mak

- Her şe yiy le sa de ce Al lah'a yö nel mek

- Al lah'ın emir le ri ni ek sik siz ye ri ne ge tir mek

- Al lah'ı sev mek

- Al lah'tan kork mak

- Al lah'a şirk koş ma mak

- Al lah'a bağ lı ve sa dık ol mak

- Al lah'a da ya nıp gü ven mek

- Al lah'a iman dan zevk al mak
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- İyi lik yap mak

- Al çak gö nül lü ol mak

Tev rat'ta yer alan ha ki mi yet, sa mi mi

ola rak iman eden le re müj de len miş olan

Allah'a imanın ve hak din ah la kı nın ha ki mi -

ye ti dir. Bu hak din ise "Kim İs lam'dan baş -

ka bir din arar sa as la on dan ka bul edil -

mez..." (Al-i İm ran Su re si, 85) aye tin de

buy rul du ğu üze re, Al lah Ka tın da

İs lam'dır.* 

*Ek açıklama:

Dindar Museviler, takva

sahibi Müslümanları "Beni

Nuh (Nuh'un Çocukları)" kav-

ramıyla ifade ederler. Diğer bir

deyişle, Museviler Müslüman-

ları Hz. Nuh (as)'a verilen emir-

lerin uygulayıcısı olarak görürler.

Kuran'da Yüce Rabbimiz Hz. Nuh

(as)'a vahyettiklerini diğer Peygamberle-

re ve Peygamberimiz (sav)'e de vahyettiğini bildirmektedir:

O: "Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşme-

yin" diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyetti-

ğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi si-

zin için de teşri' etti (bir şeriat kıldı). Senin kendilerini

çağırdığın şey, müşriklere ağır geldi. Allah, dilediğini

buna seçer ve içten Kendisi'ne yöneleni hidayete erdirir.

(Şura Suresi, 13)



Harun Yahya (Adnan Oktar)

45

Bir Musevi'nin, Musevi olmayan bir kişi-

yi "Beni Nuh" olarak görmesi, bu kişinin şu

hükümlere uyarak yaşadığının bir ifadesidir:

1. Bir ve Tek Allah'a inanmak (Allah'ı

tenzih ederiz, şirkin yasak olması)

2. Yüce Allah'a derin saygı duymak

(Allah'ı tenzih ederiz, küfrün yasak ol-

ması)

3. Allah'ın verdiği canı korun-

mak (cinayetin yasak olması)

4. Aile kavramını korumak

(zinanın yasak olması)

5. Mülkü korunmak (hır-

sızlığın yasak olması)

6. Helal et yemek (hayvan

canlıyken koparılan parça-

sını yememek)

7. Adaleti sağlamak (adaleti

sağlayan mahkemelerin kurul-

ması)

Bu bakımdan bir Musevi için "Müslü-

manlar", kendini Allah'a teslim edip, tüm bu hükümleri gözete-

rek yaşayan takva sahibi kimselerdir. Museviler, Mesih (Hz.

Mehdi (as)) döneminde, tüm insanlığın Allah'a boyun eğip, bu

en temel yasalara uygun yaşayacaklarını umarlar. Ahir zamanda

İslam ahlakının hakim olması ve tüm insanlığın Müslüman ol-

ması da, Museviler açısından, tüm insanlığın doğru birer "Beni

Nuh" olması olarak görülür. 





Ahir za man da ge le cek Hz. Meh di (as)'ın ve ce ma ati nin özel -

lik le ri, ve si le ola cak la rı müj de li dö nem, İb ra hi mi din le rin ken di

kut sal kay nak la rın da çok de tay lı ta rif edil mek te dir. Hik met li bir şe kil -

de ak ta rı lan tüm bu ta rif ler, her üç din de de bir bi riy le şa şır tı cı bir uyum

için de dir. Bun dan asır lar ön ce tas vir edi len bir or ta mın, gü nü müz şart -

la rı nı yüz ler ce de lil le tam ola rak yan sıt ma sı, Hz. Meh di (as)'ın çı kı şı nın

çok ya kın ol du ğu nu biz le re gös ter mek te dir. 

Peygamberimiz (sav)'in hadislerine göre, Hz. Mehdi (as) ve ce-

maati, tüm dünya insanlarının geleceği için çok önemli ve çok faydalı

faaliyetler yaptıkları halde, ilk dönemlerde bilinmeyecekler ve çok az

sayıdaki mümin topluluğu dışında onlara destek olan olmayacaktır.

Ancak iman gözü ile bakanlar, Hz. Mehdi (as)'ı ve cemaatini, zannı ga-

lipleriyle (üstün gelen kanaatleriyle) bileceklerdir. Her şekilde bu

mübarek kişinin Mehdiyet makamına haiz olduğu, Allah'ın dinini

yaymaktaki başarısı ile kendini gösterecek-

tir. Bir ayette, Kitap Ehli'nin Peygamber

Efendimiz (sav)'i "çocuklarını tanır gibi"

tanıyacakları bildirilmektedir:
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Ken di le ri ne ki tap ver dik le ri miz, onu (Peygamberi), ço cuk la rı nı

ta nır gi bi ta nır lar. Bu na rağ men iç le rin den bir bö lü mü, bil dik le -

ri hal de ger çe ği giz ler ler. (Ba ka ra Su re si, 146)

Bu ayet işari manada, Hz. Mehdi (as)'ın tanınacağına da işaret et-

mektedir. (Doğrusunu Allah bilir.) Hz. Mehdi (as) da ortaya çıktığında,

Peygamberimiz (sav)'in tasvirleri ışığında, insanlar onu çocuklarını ta-

nır gibi tanıyacaklardır. Ancak buna rağmen bazı insanlar, bu mübarek

şahsı tanımazlıktan gelecek ve kendisini inkar edeceklerdir.

Al lah'ın Ha ki mi yet Vaa din de
Saf İman Öl çü dür

Kutsal Kitaplarda bildirilen ve ahir zamanda gerçekleşecek olan

hak din ahlakının hakimiyeti, soy ya da herhangi bir maddi kıstasla de-

ğil, iman ve ahlak üstünlüğü ile olacaktır. Bir kısım Yahudiler, Tevrat'ta

hakimiyet vadedilen topluluğun, takva ya da samimiyetlerine bakıl-

maksızın, Yahudi toplumu olduğunu öne sürmektedirler. Ancak bu

durum, bizzat dindar Museviler tarafından da kabul edilmemekte, hat-

ta eleştirilip kınanmaktadır.

Açıktır ki, Tevrat'ta bahsi geçen ve hakimiyet vaat edilen, sa-

mimi iman sahibi topluluğun vasıflarına kim sahipse, Allah,

iman ve din ahlakının hakimiyetine onları vesile edecektir.

Diğer bir deyişle Allah'a imanı

ve din ahlakını hakim
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edecek olanlar, Allah'a samimi olarak iman eden, O'na saygı dolu bir

korkuyla bağlı, Allah'ın bildirdiği ahlakı koruyan, gönülden teslim ol-

muş, şefkati, merhameti ve sevgiyi yaşayan müminlerdir. Hakimiyet,

bir topluma veya soya değil, samimi müminlere vadedilmiş bir müj-

dedir. 

Bir kişinin sadece Musevi ya da Hıristiyan olarak doğduğu için

kendisine hakimiyet vadedildiğini düşünmesi ise, çok büyük bir yanılgı

olacaktır. Önemli olan bir kimsenin hangi toplumun parçası olarak doğ-

duğu değil; Allah'a, din ahlakına ve Peygamberlere olan bağlılığı, sada-

kati, itaati ve teslimiyetidir. Bir kişi, Allah'ın varlığını kabul etmiyorsa ya

da Allah'ın kudretini gereği gibi takdir edemiyorsa veya din ahlakını

tam anlamıyla yaşamıyorsa; Peygamberlere inanıp onların mübarek

sünnetlerini devam ettirmiyorsa; bu kişinin hangi soya ya da topluma

mensup olduğu ona bir fayda sağlamayacaktır. Allah'a inanmayan, O'na

gönülden teslim olmayan bir kimsenin, Hz. İbrahim (as)'ın, Hz. Yakup

(as)'ın, Hz. Musa (as)'ın soyundan olması bir anlam taşımaz; çünkü bu

kişi soyundan geldiği mübarek Peygamberleri reddetmiş bir kişidir. Bir

kimsenin iman sahibi olmadan, sadece Peygamberler neslinden gelme-

si, o kişiyi mübarek bir insan kılmaz. Hz. İbrahim (as)'ı, Hz. İshak

(as)'ı, Hz. Yakup (as)'ı, Hz. Musa (as)'ı kabul etmeyen, Allah'ı sev-

meyen, Allah'tan korkmayan bir kişinin hangi soydan geldiği-

nin Allah Katında bir önemi yoktur. Allah Kuran'da, insanı de-

ğerli kılan tek ölçünün, takva olduğunu bildirmiştir:



... Şüp he siz, Al lah Ka tın da si zin en üs tün (ke rim) ola nı nız, (ırk

ya da soy ca de ğil) tak va ca en ile ri de ola nı nız dır. Şüp he siz Al lah,

bi len dir, ha ber alan dır. (Hu cu rat Su re si, 13)

Bir baş ka ayet te ise, tak va sa hip le ri için şöy le bir ha ber ve ril miş tir:

... Şu hal de sab ret. Şüp he siz (gü zel olan) so nuç tak va sa hip le ri -

nin dir. (Hud Su re si, 49)

Tak va sa hi bi olan lar, Al lah yo lun da sa mi mi ça ba sarf ede rek gü zel

so nu cu nu Al lah'tan uman, Al lah'ın rı za sı dı şın da bir kar şı lık bek le me -

yen, ca nı nı ve ma lı nı Al lah'a sat mış, Al lah'tan şid det le kor kan ve

Al lah'ı aşk la se ven kim se ler dir. Samimi iman ve hak din ah la kı nın ha -

ki mi ye ti için Al lah'ın va ris le ri de on lar dır. 

So nuç ola rak, Al lah'ın ha ki mi yet va det me sin de ki asıl öl çü sa mi mi

iman dır. Tevrat'taki hakimiyet izahlarıyla kastedilen, sadece belli bir

milletten olmak değildir. Müslüman olan -yani Allah'a teslim olmuş- ve

Allah'a şirk koşmadan, samimi inanan kim ise, o kişi iman edenler top-

luluğunun bir parçası olur. Tevrat'ta bahsedilen Ben-i İsrail topluluğu

da odur. Diğer bir deyişle "Ben-i İsrail", Hz. Yakup (as)'ın samimi ve

dindar varisleri ile birlikte, soyuna bakılmaksızın gerçek "Müslüman

(Allah'a teslim olmuş)" olanlardır. Al lah'ın se çip ha ki mi yet va det ti ği

top lu luk, Nur Su re si 55. ayet te bil di ril di ği gi bi, şu va sıf la ra sa hip ola -

cak tır:

1) Al lah'a iman et mek,

2) Sa lih amel ler de bu lun mak,

3) Yal nız ca Al lah'a iba det et mek,

4) Al lah'a hiç bir şe yi or tak koş ma mak.

Al lah'ın va det ti ği ha ki mi yet böy le bir top lu lu ğa yö ne lik tir. Yok sa

Ben-i İs ra il so yun dan olup, din dar ol ma yan bir topluluğun dün ya ya

ha kim ol ma sı bek le ne mez. Kaldı ki tarih boyunca birbirine çok yakın

mekanlarda yaşamış olan soyların, keskin bir şekilde, birbirlerine ka-

rışmadan devam etmeleri gibi bir durum söz konusu olamaz. Dolayı-

sıyla Hz. İbrahim (as)'ın oğulları olan Hz. İshak (as) ve Hz. İsmail (as)'ın
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soylarının karışmaması da mümkün değildir. Kastedilenin soy değil,

inanç birliği olduğu açıktır. 

Nitekim Tevrat'ın Yaratılış bölümünde, Hz. İshak (as)'ın oğlunun

Hz. İsmail (as)'ın kızı ile evlendiği bildirilmektedir. (Yaratılış, 28:7-10)

Tevrat'ta bildirilen bu durum, soyların daha en başından karışmış oldu-

ğuna açık bir örnek teşkil etmektedir. Kaldı ki, yakın bölgelerde yaşayan

Hz. İshak (as) ve Hz. İsmail (as)'ın soyları, Hz. İbrahim (as)'ın oğulları

olarak her yönden akrabalık bağları içindedir. Dolayısıyla, Allah'a imanı

ve gerçek din ahlakını hakim kılacağı haber verilen topluluk, herhangi

bir soy veya ırk değil, Hz. İbrahim (as)'ın hak dinini, günümüzdeki is-

miyle "İslam" ahlakını hakim edecek olan topluluktur.
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Ay rı ca Ku ran'da Al lah, tüm el çi le rin tek bir aile ol duk la rı nı bil dir -

mek te dir:

Ger çek şu ki, Al lah, Adem'i, Nuh'u, İb ra him ai le si ni ve İm ran ai -

le si ni alem ler üze ri ne seç ti; On lar bir bir le rin den (tü re me tek) bir

zür ri yet tir. Al lah işi ten dir, bi len dir. (Al-i İm ran Su re si, 33-34)

Al lah, En'am Su re si'nde de bir bir le ri nin so yun dan ge len el çi ler den

bah set mek te dir: 

İman eden ler ve iman la rı nı zu lüm le ka rış tır ma yan lar, iş te gü ven -

lik on lar için dir ve on lar hi da ye te er miş ler dir. Bu, İb ra him'e, kav -

mi ne kar şı ver di ği miz de li li miz dir. Biz, di le di ği mi zi de re ce ler le

yük sel ti riz. Şüp he siz se nin Rab bin, hü küm ve hik -

met sa hi bi dir, bi len dir. Ve ona İs hak'ı ve Ya -

kup'u ar ma ğan et tik, hep si ni hi da ye te eriş tir -

dik; bun dan ön ce de Nuh'u ve onun so yun -

dan Da vud'u, Sü ley man'ı, Ey yub'u, Yu suf'u,



Mu sa'yı ve Ha run'u hi da ye te ulaş tır dık. Biz, iyi lik ya pan la rı iş te

böy le ödül len di ri riz. Ze ke ri ya'yı, Yah ya'yı, İsa'yı ve İl yas'ı da (hi -

da ye te eriş tir dik.) On la rın hep si sa lih ler den dir. İs ma il'i, El ya -

sa'yı, Yu nus'u ve Lut'u da (hi da ye te eriş tir dik). On la rın hep si ni

alem le re üs tün kıl dık. Ba ba la rın dan, soy la rın dan ve kar deş le rin -

den, ki mi ni (bun la ra kat tık); on la rı da seç tik ve dos doğ ru yo la

yö nel tip-ilet tik. (Enam Su re si, 82-87)

Bütün Peygamberler birbirinin soyundan gelmektedir. Hz. Yakup

(as)'ın, Hz. Süleyman (as)'ın veya Hz. Davud (as)'ın soyundan bahsedi-

lirken, Hz. İbrahim (as)'ın soyu kastedilmektedir ve hakimiyet Pey-

gamberler soyu olan Hz. İbrahim (as)'a vaat edilmektedir. Peygamberi-

miz Hz. Muhammed (sav) de bu mübarek soydandır. Hz. Mehdi (as) da

hadislerde belirtildiğine göre, bu soydan gelmektedir. Halk arasında bu

soydan gelenlere "seyyid" denilmektedir. Hz. Mehdi (as) da seyyid

olacaktır. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bu konu şöyle bildiril-

mektedir:

Kı ya me tin kop ma sı için za man da sa de ce bir gün den baş ka va kit kal ma mış

da ol sa Al lah be nim Ehl-i Bey tim'den (so yum dan) bir za tı (Hz. Meh-
di (as)'ı) gön de re cek. (Sü nen-i Ebu Da vud, 5/92)

Be nim Ehl-i Bey tim'den bir şa hıs (Hz. Mehdi (as)) bü tün dün ya ya ha -

kim olun ca ya ka dar gün ler ve ge ce -

ler git mez. (En-Nec mu's Sa kıb,

Ukay li)

Hz. Mehdi (as) Hz. İbrahim (as)'ın Neslindendir

54



Hz. Meh di (as) ve Ce maa ti Ka der de Bel li dir

İn san hem ken di ka de ri nin hem de dün ya nın ka de ri nin sa de ce iz -

le yi ci si dir. Kim se nin bu ka de re yön ver me si müm kün de ğil dir. Ay nı şe -

kil de bu ka der le il gi li yo rum da bu lun ma sı, bun dan ra zı ol ma sı ve ya

bu na iti raz et me si, Al lah'ın va adi ni ve ka der de tak dir et tik le ri nin ger -

çek leş me si ni ke sin lik le de ğiş ti re mez. Al lah kaderde ki mi se çip, ki min

ve si le siy le dün ya ya din ah la kı nı ha kim edeceğini belirlemişse, Hz.

Meh di (as) da o kim se ola cak tır.

Yok sa hiç kim se çı kıp Meh di ol du ğu nu id di a ede mez. Kal dı ki

Meh di lik bir id di a de ğil dir. Gay ret et mek le ya da ça lış mak la, el de edi -

le bi le cek bir ma kam da de ğil dir. Meh di ola bil mek için, bu nun o ki şi nin

ka de rin de ol ma sı; Meh di ola rak ya ra tıl ma sı ge rek li dir.

Hadislerde ve İslam alimlerinin açıklamalarında belirtildiği gibi,

Hz. Mehdi (as) soyundan çok, icraatlarıyla tanınacaktır. Hz. Mehdi (as)

ve cemaatinin ana faaliyeti dinsizlikle fikri mücadele ve hak din ahlakı-

nı tüm dünyaya yaymak olacaktır. Dinsiz ve imansız ideolojileri fikren

mağlup eden, Allah'ın varlığının delillerini açıkça ortaya koyan, insan-

ların imanlarına vesile olup din ahlakını yeryüzüne yayan kişi (Allah'ın

izniyle) Hz. Mehdi (as)'dır. Bu faaliyetler ve gelişmeler olmadan, bir kişi-

nin veya topluluğun herhangi bir iddiada bulunmasının manası yoktur. 
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Hz. Mehdi (as)'ın -Musevilerin tabiriyle Mesih'in-

geleceğine inanmak, Museviliğin temel inanç esaslarından

biridir. Musevilerin 12. yüzyıldan bu yana en büyük Tev-

rat alimlerinden biri olarak kabul ettikleri Haham Maimonides (İbn-i

Meymun), Museviliğin 13 temel inanç esasından on ikincisini, "Mesih'in

[Hz. Mehdi (as)'ın] geleceğine inanmak" olarak açıklamıştır. Bu esaslara

göre, Musevilerin "Mehdi" ile ilgili inançları şu sözlerle belirlenmiştir:

"Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceğine gönülden inanıyorum, gelişi gecikse

bile, her gün onun gelişini bekliyorum."

Mesih'in -yani Hz. Mehdi (as)'ın- gelişini inkar edenlerin durumu

ise, Musevilerin kutsal kaynaklarından Mişna'da şöyle açıklanmaktadır:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceğine inanmayan veya onun gelişini bek-

lemeyen bir kişi, sadece bütün Peygamberler karşı gelmekle kalmaz, Tevrat'ı

ve hocamız Musa'yı da inkar etmiş olur. (Maimonides, Mişna Tora, Kralla-

rın Yasaları, 11:1) 

Ayrıca Musevilerin her gün üç kere ettikleri Şemone Esre (Shmone

Esre) adlı duada, Hz. Mehdi (as)'ın gelişinin yakın olmasına yönelik

Allah'a edilen dua da yer alır. Bu dua, din ahlakının gereği olan adaletin

yeniden sağlanması, ahlaksızlığın, günahın ve kötülüğün son bulması,

doğruluğun hakim olması için Hz. Mehdi (as) beklentisiyle yapılır.

Bu bölümde Tevrat'ın, Kuran ayetleri ve Peygam-

berimiz (sav)'in hadisleri ile uyum içinde olan

bölümlerinden, Hz. Mehdi (as)'a işaret

eden kısımlara yer verilecektir.



Musevi Kaynaklarında Hz. Mehdi
(as)'ın Çıkışından Önceki Dönem

Musevilere göre, Hz. Mehdi (as) -onların tabiriyle Mesih- gelme-

den önceki devirde, dünyaya dinsizliğin neden olduğu ahlaki çöküntü

hakim olacaktır. İnsanlarda utanma hissi azalacak, zulüm ve kibir arta-

cak, merhamet sahibi kimse kalmayacak, dindarlar hor görülecek, kü-

für ve fitne yaygınlaşacak; diğer taraftan felaketler, zulüm ve savaşlar

birbirini izleyecek; toprakların bereketi azalacak, pahalılık, kıtlık ve

yoksulluk artacaktır. 

Musevilerce kutsal kabul edilen kaynaklarda yer alan, Hz. Mehdi

(as)'ın çıkışından önceki dönemin özelliklerinden bir kısmı şöyledir:

1. Ahir za man da ala met le rin be lir me si:

Ben Rab'bim... Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti. Şimdi

de yenilerini bildiriyorum; bunlar ortaya çıkmadan önce size du-

yuruyorum. (Yeşaya, 42:8-9)

Rab diyor ki... "Bütün milletleri ve dilleri biraraya toplayacağım

vakit geliyor ve gelip Benim izzetimi görecekler. Ve aralarına bir

alamet koyacağım." (Yeşaya, 66:17-19)

Hz. Mehdi (as) Hz. İbrahim (as)'ın Neslindendir

58



Harun Yahya (Adnan Oktar)

59

Hürriyet, 
7 Haziran 2009

Avrupa Vatan, 
13 Haziran 2003B

u
g

ü
n

, 1
3 

M
ar

t 
20

09

Sabah.com.tr, 7 Ocak 2009

2. Ate iz min yay gın laş ma sı:

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] tüm dünya kafirliğe dönene dek gel-

meyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

"... Kahin de (din adamı da) Allah'sız; Mescidimde bile kötülük-

lerini gördüm" diyor Rab. (Yeremya, 23:11)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... tüm dev-

letler Minim dinini [ateizmi] kabul edecek ve verilen öğütlerden

yüz çevrilecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)



3. Din dar la rın hor gö rül me si:

4. Kö tü in san la rın tak dir gör me si:

5. Din eğitiminden uzaklaşılması:

6. Yönetimlerin din ahlakından uzaklaşması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... devlet

yönetimleri delalete düşecek [dini inançlara ters düşecek] ve onları

kınayacak kimse olmayacak... (Talmud, Sota 49b)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... gü-

nahtan korkan insanlar hor görülecek ve gerçeklerden yoksun ka-

lınacak... (Talmud, Sota 49b)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... krallık delalete dü-

şecek, fakat onları uyaran kimse olmayacak. (Talmud, Sanhedrin

97a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... Allah'tan

korkan kişiler hor görülecek. (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Öğrencilerin [Allah'ın sözlerini öğrenenlerin] sayısı azalmadık-

ça... Mesih [Hz. Mehdi (as)] gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Sizler ki, iyiden nefret edersiniz ve kötüyü seversiniz. (Mika, 3:2)

Davud oğlu'nun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... kötü in-

san takdir görecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... kötülükten

ayrı giden kişi, kendisini bir av yapacak... Kötülüğü terk eden ki-

şiyi, kendi halkı alaya alacak. (Talmud, Sanhedrin 97a)
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7. Yöneticilerin ehil olmaması:

8. Ka dın yö ne ti ci le rin art ma sı:

9. Li der le rin çı kar pe şin de koş ma la rı:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... bu neslin li-

derleri köpekler gibi davranacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Ço cuk lar on la rı ezi yor, ka dın lar onu yö ne ti yor... (Ye şa ya, 3:12)

... Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] Roma'nın günahkar krallığı [din-

sizlik] dokuz ay boyunca tüm dünyaya [hakimiyetini] yayana dek

gelmeyecektir. (Talmud, Yoma 10a)

Ço cuk la rı on la ra yö ne ti ci ata ya cak, kü çük ço cuk lar on la ra ege men

ola cak. (Ye şa ya, 3:4)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Almanya Başbakanı, 
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Amerika Birleşik

Devletleri'nin
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Başbakanı, 

Benazir Butto



10. Kö tü le rin güç sa hi bi ol ma sı:

Yö ne ti ci le ri kük re yen as lan lar [gi bi]... (Se fan ya, 3:3)

... İz le dik le ri yol kö tü, güç le ri ni hak sız ca kul la nı yor lar. (Ye rem -

ya, 23:10)

... Kö tü lük eden le ri güç len dir dik le rin den, kim se kö tü lü ğün den

dön mü yor... (Ye rem ya, 23:14)

... Önderleri akşam gezen aç kurtlar gibi, sabaha bir şey bırak-

mazlar. (Sefanya, 3:3)
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Milliyet, 04 Eylül 2007

Ya yolsuzluk azalsın ya
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11. Ada le ti sağ la yan la rın kal ma ma sı:

12. Yok sul lu ğun art ma sı:

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)]... ceplerde metelik bitene dek gel-

meyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... haktan ta-

mamen uzaklaşılacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] tüm hakimler ve yöneticiler gidene

dek gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 98a)

Ortadoğu, 4 Nisan 2008

Ortadoğu, 
11 Aralık 2008

Yeni Asya,
29 Mart 2008

Cumhuriyet, 12 Mayıs 2008



13. Hak sız ka zan cın art ma sı:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... soygun-

cular ve soyguncuların soyguncuları olacak... (Talmud, Kethu-

both 112b)

... Herşeye Egemen Rab onlara [halkın ileri gelenlerine] diyor ki:

... "Bağları yiyip bitiren sizsiniz. Evleriniz yoksullardan zorla

aldığınız malla dolu... Ne hakla... halkımı eziyor, yoksulu sömü-

rüyorsunuz?" (Yeşaya, 3:14-15)
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Tercüman, 16 Mayıs 2006

Radikal, 
27 Temmuz 2003

Zaman, 2 Şubat 2007

Sabah, 4 Ocak 2009



14. Aç lık ve kıt lık ol ma sı:

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)], hasta için bir

balık aranıp da bulunamayıncaya dek gel-

meyecek... (Talmud, Sanhedrin 98a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin

sonunda... açlık okları gönderilecek... büyük bir kıtlık olacak ve

bunda erkekler, kadınlar, çocuklar, dindar adamlar ve azizler öle-

cek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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HD Tercüman, 17 Ekim 2008

Dokuz Sütun, 15 Nisan 2008

Akşam, 7 Aralık 2004

Dokuz Sütun, 20 Nisan 2008

Milliyet, 7 Aralık 2008
Taraf, 15 Nisan 2008



15. Top rak la rın be re ke ti nin azal ma sı:

Tarlalar harap oldu, toprak acılı. Çünkü tahıl mahvoldu... Arpa,

buğday için dövünün... çünkü tarlaların ürünü yok oldu. As-

malar kurudu, incir ağaçları soldu; nar, hurma, elma bütün

meyve ağaçları kurudu... (Yoel, 1:10-12)

Tohumlar keseklerin altında çürüdü, tahıl yok oldu, ambarlar

boş kaldı, depolar yıkıldı. Hayvan sürüleri nasıl da inliyor! Sı-

ğır sürüleri çaresiz, çünkü otlaklar kurudu... ateş otlakları yok

etti, bütün ağaçları kavurdu. (Yoel, 1:17-19)

... Bağbozumu olmayacak, devşirecek meyve bulunmayacak...

Güzel tarlalar, verimli asmalar, halkımın diken ve çalı bitmiş

toprakları için, neşeli kentteki mutluluk dolu evler için

göğsünüzü dövün. (Yeşaya, 32:10-13)
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Evrensel, 20 Mart 2007

Halka ve Olaylara Tercüman, 19 Temmuz 2008

Günboyu, 28 Mart 2007

Yeni Cağ, 5 Aralık 2006



16. Ku rak lık ol ma sı:

As ma lar ku ru du, in cir

ağaç la rı sol du; nar, hur -

ma, el ma, bü tün mey ve

ağaç la rı ku ru du... (Yo el,

1:12)

... Otlaklar kurudu... Akarsular kurudu... (Yoel, 1:18-20)

... As ma lar sol du... (Ye şa ya, 24:7)

... Ot lak lar ku ru muş... (Ye rem ya, 23:10)

Dün ya ku ru yup bü zü lü yor, yer yü zü so lup bü zü lü yor... (Ye şa -

ya, 24:4)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Ortadoğu, 27 Haziran 2008

Turkiye, 30 Mart 2009

Dokuz Sütun, 14 Nisan 2004

Zaman, 26 Haziran 2007

Önce Vatan, 27 Haziran 2008
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Türkiye, 
14 Şubat 2006

Tercüman, 
13 Ocak 2007 

Milli Gazete, 
24 Nisan 2008

Evrensel, 
14 Temmuz 2005

Posta, 13 Mart 2006



17. Hay van la rın te lef ol ma sı:

18. Sı kın tı ve zor luk dö ne mi ol ma sı:

... Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] doğum sancıları, "o gün" bu-

rada yazılıdır... (Talmud, Şabat, 118a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... [alimler-

den] geri kalan diğerlerinin gözleri keder ve belalarla düşecek...

(Talmud, Sanhedrin 97a)

"... İzledikleri yol onlar için kaygan olacak; karanlığa sürülecek,

orada tökezleyip düşecekler... Başlarına felaket getireceğim" di-

yor Rab. (Yeremya, 23:12)

... En yiğit asker bile acı acı feryat edecek... Acı ve sıkıntı, yı-

kım ve felaket, zifiri karanlık bir gün olacak, bulutlu, koyu ka-

ranlık bir gün. (Sefanya, 1:14-15)

... Bütün hayvanlar da -at, katır, deve, eşek- benzer bir belaya

çarptırılacak. (Zekeriya, 14:15)

Hayvanlar nasıl da inliyor! Sığır sürüleri çaresiz... Koyun sü-

rüleri perişan oldu... Yabanıl hayvanlar bile sana sesleniyor.

Çünkü akarsular kurudu, ateş otlakları yok etti. (Yoel, 1:18-20)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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29-30 Nisan 1991'de 
Bangladeş'te meydana gelen sel
felaketinde 139.000 insan öl-
müştür. Yaklaşık yarım milyon-
hayvan da telef olmuştur.



19. Be la la rın ar dı ar dı na gel me si:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... imtihan

arkasından imtihan gelecek... (Talmud, Kethuboth 112b)

.... Nehir gibi birçok belayla sarılmış bir nesil gördüğünde, onu

[Hz. Mehdi (as)'ı] bekle ve hazırlan; çünkü şöyle yazılmıştır:

Düşman azgın bir ırmak gibi geldiğinde, Rab'bin Ruhu onu ka-

çırtacak. [Yeşaya, 59:19] Bunun ardından şu gelir; Kurtarıcı ge-

lecek... [Yeşaya, 59:20] (Talmud, Sanhedrin 98a)

"Mesih [Hz. Mehdi (as)] ne zaman gelecek?" Cevap verdi: "Kö-

tülük o insanların üzerini sarıp örttüğünde." "Bana lanet mi

ediyorsun" diye haykırdı. O hemen cevap verdi: "Bu bir ayettir:

'Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor; oysa Rab se-

nin üzerine doğacak, yüceliği üzerinde görünecek.'" [Yeşaya,

60:2] (Talmud, Sanhedrin 99a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... sürekli ye-

ni belalar ve şeytani kararların yürürlüğe konması olacak; her

yeni kötülük, bir diğeri bitmeden hızla gelecek... (Talmud, San-

hedrin 97a)

Hadi o [Hz. Mehdi (as)] gelsin... Bir kimse tarlaya çıkıp bir mu-

hafızla karşılaştığında, sanki bir aslanla karşılaşmış gibidir. Şeh-

re girip vergi toplayan birine yanaştığında, sanki bir ayıyla kar-

şılaşmış gibidir. Evine girip kızlarını ve oğullarını açlık ızdırabı

içinde bulduğunda, sanki bir yılan tarafından sokulmuş gibi-

dir... Doğum sancısı çeken bir kimse gördün mü? Niçin her in-

sanın, sanki doğum sancısı çeken bir kadın gibi, elleri belinde ve

tüm yüzler sararmış görüyorum?... (Talmud, Sanhedrin 98b)
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20. Fit ne nin art ma sı:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... sürekli ye-

ni belalar ve şeytani kararların yeniden yürürlüğe konması ola-

cak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Deh şet ha be rin den ka çan çu ku ra dü şe cek; çu kur dan çı kan tu za -

ğa ya ka la na cak... (Ye şa ya, 24:18)

... Lanet dünyayı yiyip bitirdi... (Yeşaya, 24:6)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Türkiye Gazetesi, 29 Ekim 2006
Star, 18 Kasım 2008

Yeni Şafak, 26 Haziran 2006

Önce Vatan Gazetesi, 3 Ekim 2006



21. Ümit siz li ğin ha kim ol ma sı:

22. Fu hu şun yay gın laş ma sı:

... Şu korkunç şeyi gördüm: Zina ediyorlar... (Yeremya 23:14)

... Ülke zina edenlerle dolu... (Yeremya, 23:10)

... Fahişelere ücret olarak erkek çocukları verdiler... kızları sattı-

lar. (Yoel, 3:3)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde, alimlerin

toplanma meclisleri, fuhuş evleri haline gelecek... (Talmud, San-

hedrin 97a)

Tekrar kurtulacaklarına dair ümitlerini kaybetmedikçe [Hz.

Mehdi (as)] gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Her türlü kötülüğü yapmaya istekli görünüyorlar. (Sefanya,

3:7)

... Sana yol gösterenler seni saptırıyor, yolunu şaşırtıyorlar.

(Yeşaya, 3:12)
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Gözcü, 28 Mart 2006

Yeni Mesaj, 31 Aralık 2003
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Radikal, 29 Temmuz, 2005

Bugün, 7 Ocak 2007

HO Tercüman, 18 Ocak 2007

Hürriyet, 
13 Ekim 2009

Hürriyet, 20 Haziran 2006
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ği, hiç kuşkusuz her türlü
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rafından takdir edile-
rek yaşanması, hatta
eşcinsellere bazı ülkelerde resmi
evlilik hakkı tanınması, bu ahlaki
sapkınlığın toplumda ne denli de-
rinleştiğinin açık bir delilidir.



23. İn san lar da utan ma his si nin azal ma sı:

24. Ah lak sız lı ğın art ma sı:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede...

gençler yaşlıları utandıracak ve yaşlılar gençlerin yanında ayak-

ta kalacak... bir oğul babasının önünde utanmayacak. (Talmud,

Sota 49b)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... saygınlık azala-

cak. (Talmud, Sanhedrin 97a)

Haham Johanan dedi ki: Giderek bozulmakta olan bir nesil gör-

düğünüzde, onun [Hz. Mehdi (as)'ın] gelişini ümit edin. (Tal-

mud, Sanhedrin 98a)

Haham Johanan dedi ki: Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] yalnız...

tümüyle kötü yolda bir nesil geldiğinde çıkacak. (Talmud, San-

hedrin 98a)

... Genç yaşlıya, sıradan adam onurlu kişiye hayasızca davrana-

cak. (Yeşaya, 3:5)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede...

oğul babasına küfredecek... oğul babasının önünde utanmaya-

cak... (Talmud, Sota 49b)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... ar-

sızlık artacak ve haysiyet azalacak... (Talmud, Sota 49b)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde hayasızlık

artacak... saygıdan uzaklaşılacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... babası ayıpladı-

ğında oğlu utanmayacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)
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Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede...

ilim merkezleri ahlaksızlık için kullanılacak... (Talmud, Sota

49b)

... Kötülük edenleri güçlendirdiklerinden, kimse kötülüğünden

dönmüyor... Hepsi Sodom gibi... Gomora gibi oldu. (Yeremya,

23:14)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Önce Vatan, 6 Haziran 2006

Posta, 25 Aralık 2003

Dünden Bugüne Tercüman, 31 Temmuz 2004

Yeni Asya, 16 Nisan 2004
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Şok Aktüel, 10 Mart 2004

Güneş, 4 Eylül 2001 



25. Ya lan ve sah te kar lık la rın art ma sı:

26. Yüz le rin zil let li ol ma sı:

İnsan insana, komşu komşuya haksızlık edecek... (Yeşaya, 3:5)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... soygun-

cular ve soyguncuların soyguncuları olacak... (Talmud, Kethu-

both 112b)

... Yalan peşindeler... (Yeremya, 23:14)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... insanların yüzle-

ri köpek yüzüne benzeyecek. (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... bu

neslin yüzü köpek yüzüne benzeyecek... (Talmud, Sota 49b)
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Takvim, 18 Mart 2005

Kelebek, 19 Mayıs 2004

Star, 17 Nisan 2007



27. Mer ha met, şef kat duy gu la rı nın kö rel me si:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... sı-

nırlarda yaşayanlar bir yerden diğerine [yardım dileyerek] gezi-

necek; fakat hiç kimse onlara acımayacak... (Talmud, Sota 49b)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Posta, 27 Ağustos 2009

Yeni Şafak, 25 Temmuz 2006

Akşam, 
18 Şubat 2006

Evrensel, 
10 Ocak 2007

Posta, 16 Şubat 2001

Radikal, 27 Ağustos 2003
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28. İs yan kar lı ğın art ma sı

29. Ai le vi bağ la rın za yıf la ma sı:

30. Mü na fık la rın art ma sı:

31. İlim adamların sayısının azalması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde, alimler sa-

yıca az olacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Hainler hainliklerini sürdürüyor. Evet, hainler sürekli hain-

lik ediyorlar. (Yeşaya, 24:16)

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)], [iman edenlere] ihanet edenler ar-

tana kadar gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... bir

adamın ailesi kendi düşmanı olacak... (Talmud, Sota 49b)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede...

oğul babasına küfredecek; bir kız annesine, gelin kaynanasına

karşı gelecek... (Talmud, Sota 49b)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... kızlar anneleri-

ne isyan edecek, gelinler de kayınvalidelerine isyan edecek...

(Talmud, Sanhedrin 97a)
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Hürriyet, 15 Şubat 2009

Zaman, 15 Mart 2007

Tercüman, 21 Haziran 2009

Posta, 
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32. İlim adamlarına verilen önemin azalması:

33. İlim adamlarının yozlaşması:

34. Sa vaş la rın art ma sı:

... Göklerde ve yerde alametler göstereceğim; kan ve ateş ve du-

man direkleri. (Yoel, 2:30)

... Savaşmaları için bütün ulusları biraraya getireceğim... Evler

yağmalanacak, kadınların ırzına geçilecek. Kentte yaşayanların

yarısı sürgüne gönderilecek... (Zekeriya, 14:2)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin

sonunda... yedinci yılda, savaşlar [olacak]; yedi yıllık sürenin bi-

timinde Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] gelecek... (Talmud, San-

hedrin 97a)

... Kahinleri [din adamları] kutsal olanı kirletip, Yasa'yı

[Allah'ın hükümlerini] çarpıtırlar. (Sefanya, 3:4)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde, alimler

yargılanacak... (Talmud, Kethuboth 112b)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede...

alimlerin aklı bozulacak... (Talmud, Sota 49b)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... hikmet ya-

zanlardan [ilim sahiplerinden] hoşlanılmayacak. (Talmud, San-

hedrin 97a)
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... Onlar (Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği) yedinci yılda

kurtarılmaları kaderlerinde belirlendiği için, kurtuluştan bahis

yedinci takdistedir. Fakat bir üstat dedi ki: "Altıncı yılda uğul-

tular olacak, yedincide savaşlar, yedincinin sonunda Davud oğ-

lu [Hz. Mehdi (as)] gelecek. Savaş da kurtarılışın başlangıcı-

dır." (Talmud, Megilah 17b)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Ortadoğu, 24 Aralık 2004

Yeni Çağ, 15 Mart 2005

Birgün, 1 Ağustos 2006

Vatan, 29 Ocak 2006

Star, 20 Marta 2006

Yeniçağ, 24 Şubat 2006

Hürriyet, 9 Ağustos 2008



3355..  OOrr  ttaa  ddoo  ğğuu''ddaa  kkaann  ddöö  kküüll  mmee  ssii::

36. Ortadoğu'da yıkımın olması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... Ce-

lile* yıkıma uğrayacak ve Gavlan** bölgesi harap olacak... (Tal-

mud, Sanhedrin 97a; Sota 49b)

* Celile: Ürdün Nehri'nin batısında, Filistin'deki Taberiye Gö-

lü'nün kuzeyinde yer alan, günümüz İsrail'de bir bölge.

** Gavlan: Bugünkü Golan Tepeleri'nin bir kısmını kapsayan, ku-

zeybatı Ürdün ve güneybatı Suriye üzerindeki bölge.

... Mesih [Hz. Mehdi (as)] ne zaman gelecek?... Bize bir işaret

söyle... Paneas* mağarasının suları, kana dönünce... (Talmud,

Sanhedrin 98a)

* Paneas: Ürdün Nehri civarında, Kudüs'e 200 km uzaklıkta eski

bir şehir ismi.
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Önce Vatan, 

20 Ağustos 2007

Posta, 
20 Ağustos 2009



37. Ma sum in san la rın öl dü rül me si:

38. Mül te ci le rin art ma sı:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... sı-

nırlarda yaşayanlar bir yerden diğerine [yardım dileyerek] gezi-

necek fakat hiç kimse onlara acımayacak... (Talmud, Sota 49b)

... Suçsuz insanların kanını döktüler. (Yoel, 3:19)
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Posta, 3 Ağustos 2006

Birgün, 13 Haziran 2006

Halka ve Olaylara Tercüman, 10 Ağustos 2006

Halka ve Olaylara Tercüman, 29 Haziran 2006



39. İs yan la rın, ayak lan ma la rın art ma sı:

40. Yağ ma la ma nın ol ma sı:

41. Hak ka di re nen le rin be den le rin de ala met ol ma sı:

... Söyledikleri de yaptıkları da Rab'be karşı... Yüzlerindeki ifade

onlara karşı tanıklık ediyor. Sodom gibi günahlarını açıkça söy-

lüyor, gizlemiyorlar... (Yeşaya, 3:8-9)

Dünya... isyanlarının ağırlığı altında çökecek ve bir daha kalka-

mayacak. (Yeşaya, 24:20)

... Evler yağmalanacak... (Zekeriya, 14:2)

"Dünya tümüyle yağmalanıp viraneye çevrilecek" Rab böyle

söyledi. (Yeşaya, 24:3)

... Savaşan bütün halkları Rab şu belayla cezalandıracak: Daha

sağken bedenleri, gözleri, dilleri çürüyecek. (Zekeriya, 14:12)
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42. İn san la rın mut suz ol ma sı:

43. Din adam la rı nın ümit siz lik için de ol ma la rı:

44. İn san la rın ru hen yıp ran mış ol ma la rı:

45. Dep rem ler ol ma sı:

Ben, Herşeye Egemen Rab... gökleri titreteceğim yer yerinden

oynayacak. (Yeşaya, 13:13)

... [Hz. Mehdi (as)] sadece, [dünyevi] bedenlerdeki bütün ruhlar

yorgun düşünce gelecek... (Talmud, Abodah Zarah, 5a)

... İnsanoğlunun sevinci yok oldu. (Yoel, 1:12)

... Bir zamanlar sevinçli olanların hepsi inliyor. Tefin çoşkun se-

si kesildi. Eğlenenlerin gürültüsü durdu. Lirin çoşkun sesi ke-

sildi. (Yeşaya, 24:7-8)

... Rab'be hizmet eden kahinler [din adamları] yas tutuyorlar.

(Yoel, 1:9)

... Sevinçten eser kalmadı, dünyanın coşkusu yok oldu. (Yeşaya,

24:11)

... Gök ve yer sarsılacak... (Yoel, 3:16)

... Dünyanın temelleri sarsılacak... sarsıldıkça sarsılacak. Dün-

ya... yalpalayacak, bir kulübe gibi sallanacak... (Yeşaya, 24:18-

20)

Ey kahinler [din adamları], çul kuşanıp yas tutun. Ey sunakta

hizmet edenler, ağıt yakın... (Yoel, 1:13)

Hz. Mehdi (as) Hz. İbrahim (as)'ın Neslindendir

90



46. Do ğal afet le rin art ma sı:

... Göklerin kapakları açılacak. Dünyanın temelleri sarsılacak.

(Yeşaya, 24:18)

O zaman dünya sarsılıp titredi; dağların temelleri de oynadı ve

sarsıldı... Suların derinlikleri göründü ve dünyanın temelleri

açıldı. (Mezmurlar, 18:7, 15)

... Göklerde ve yerde alametler göstereceğim... (Yoel, 2:30)

... Orduların Rab'bi tarafından, gök gürlemesiyle ve zelzele ile

ve büyük gürültü ile, kasırga ile ve sağanakla ve yiyip bitiren

ateş aleviyle yoklama olacak. (Yeşaya, 29:6)
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Tercüman, 27 Aralık 2004

Akşam, 
14 Ocak 2010



47. Bir yer de sel olur ken, di ğer bir yer de ku rak lık ol ma sı:

48. Ürün le re çe kir ge mu sal lat ol ma sı:

49. Çev re kir li li ği nin art ma sı:

Dünyada yaşayanlar onu kirletti... (Yeşaya, 24:5)

Davud oğlıunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin

sonunda, ilk yılda bu ayet gerçekleşecek: Bir şehrin üzerine yağ-

mur yağdırırken, diğerinin üzerine yağmur yağdırmayacağım...

(Talmud, Sanhedrin 97a)

Genç çekirgeden arta kalan ürünü olgunlaşmış çekirge yedi; on-

dan artakalanı yumurtadan yeni çıkan çekirge yedi; ondan arta-

kalanı da yavru çekirgeler yedi... Güçlü ve sayılamayacak kadar

büyük bir çekirge ordusu saldırdı... (Yoel, 1:4-6)
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50. Irak top rak la rın da sa vaş ol ma sı:

50. 1. Irak savaşında işgalci ordunun çok uluslu olması:

50.2. Irak topraklarındaki savaşa, uzak ülkelerden gelinmesi:

50.3. Savaşın sirenlerle, yüksek sesle duyurulması:

... Savaşçıları yüksek sesle çağırıp el sallayın ki, soylulara ayrı-

lan kapılardan içeri girsinler. (Yeşaya, 13:2)

... Yeşaya'nın Babil'le* ilgili bildirisi:... Araçlarıyla uzak bir ül-

keden, dünyanın öbür ucundan bütün ülkeyi yerle bir etmek

üzere geliyor. (Yeşaya, 13:1, 5)

* Babil: Günümüz Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında bulunan eski

bir şehir ismidir.

Dağlardaki kalabalığın gürültüsünü dinleyin! Büyük bir halkın

sesini andırıyor... (Yeşaya, 13:4)

... Biraraya gelmiş ulusların ve krallıkların gümbürtüsünü din-

leyin! (Yeşaya, 13:4)

Aksam, 21 Mart 2003
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50.4. Savaşta çok sayıda çocuk ve gencin ölmesi:

50.5. Kadınların mağdur edilmesi:

50.6. Evlerin yağmalanması:

... Evleri yağmalanacak... (Yeşaya, 13:16)

... Kadınlarının ırzına geçilecek. (Yeşaya, 13:16)

Oklarıyla gençleri parçalayacak, bebeklere acımayacak, çocukla-

rı esirgemeyecekler. (Yeşaya, 13:18)

Günboyu, 28 Mart 2007

Tercüman, 21 Mart 2003

Yeni Asya, 2 Mayıs 2007



50.7. Çok fazla kan dökülmesi:

50.8. Halkın korku ve acı içinde olması:

... Ellerde derman kalmayacak, her yürek eriyecek. Herkesi deh-

şet saracak, hepsi acı ve ıstırap içinde boğulacak... kıvranacak,

şaşkın şaşkın birbirlerine bakacaklar... (Yeşaya, 13:7-8)

Yakalananın bedeni delik deşik edilecek, ele geçen kılıçtan geçi-

rilecek. Yavruları gözleri önünde parçalanacak... (Yeşaya,

13:15-16)
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Yeni Asya, 13 Aralık 2006

Milli Gazete, 16 Nisan 2007



50.9. Halkın komşu ülkelere kaçması:

50.10. Savaş sonrası kentlerin ıssızlaşması:

50.11. Savaş sonrası dirlik ve düzenin bozulması:

50.12. Irak kentlerinin yerle bir olması:

Ben Allah... krallıkların en güzeli olan Babil'i de yerle bir edece-

ğim. (Yeşaya, 13:19)

... Yer yerinden oynayacak. (Yeşaya, 13:13)

... Ülkeyi viraneye çevirip... (Yeşaya, 13:9)

Orada [Babil'de] çölün yabani hayvanları yatacak ve onların ev-

leri baykuşlarla dolu olacak ve orada deve kuşları yer tutacaklar

ve yabani keçiler orada oynaşacaklar. Ve saraylarında kurtlar ve

güzel hisarlarında çakallar uluyacak... (Yeşaya, 13:21-22)

Herkes kovalanan ceylan gibi, çobansız koyunlar gibi halkına

dönecek, ülkesine kaçacak. (Yeşaya, 13:14)

... Bedeviler çadır kurmayacak, çobanlar sürülerini dinlendirme-

yecek. (Yeşaya, 13:20)

İnsanı saf altından, ofir altınından daha ender kılacağım. (Yeşa-

ya, 13:12)
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Ortadoğu, 24 Aralık 2006

Cumhuriyet, 20 Mart 2007

Yeni Asya, 13 Aralık 2006

Milliyet, 10 Mayıs 2007

Radikal, 29 Eylül 2002



51. Yecüc ve Mecüc'ün ahir zamandaki ortaya çıkışı (I. ve
II. Dünya Savaşları):

51.1. Kalabalık bir topluluk olmaları:

51.2. Çok uluslu bir topluluk olmaları:

... Bütün askerlerin ve seninle olan

birçok ulus çıkıp kasırga gibi gelecek-

siniz... (Hezekiel, 38:9)

... Hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı... (Hezekiel, 38:4)

... Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi... yürüyeceksiniz... (Hezekiel,

38:16)

... Toplanmış büyük kalabalıkla birlikte... (Hezekiel, 38:7)

[Dünya'daki zamanın]... bir kısmı Yecüc ve Mecüc ile savaşarak

[geçecek] ve geri kalan [dönem] Mesih [Hz. Mehdi (as)] devri

olacaktır. Yüce ve Kutsal Olan [Allah] dünyasını yedi bin yıl

sonra yenileyecektir. (Talmud, Sanhedrin 97b)

... [Hz. Mehdi (as)'ın] doğum sancıları, "o gün" burada yazılı-

dır... Yecüc ve Mecüc savaşları: "Ogün" burada yazılıdır; bu

yazılırken, o günde Mecüc gelecek. (Talmud, Shabbath 118a)

... Birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık...

(Hezekiel, 38:15) 
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51.3. Silahlı büyük bir orduya sahip olmaları:

51.4. Bozgunculuk çıkarmaları:

... Herkes birbirine kılıç çekecek. (Hezekiel, 38:21)

... Kötü düzenler tasarlayacaksın. Diyeceksin ki:... Esenlik ve

güvenlik içinde yaşayan insanların üzerine yürüyeceğim... (He-

zekiel, 38:10-11)

... Tümü ata binmiş büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu... (He-

zekiel, 38:15) 

... Bütün ordunu, atları, tam donanmış atlıları, küçük büyük

kalkanlı, hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı... onlarla birlikte

hepsi kalkanlı, miğferli (orduları)... (Hezekiel, 38:4-5)
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51.5. Saldırgan, yağmacı bir topluluk olması:

51.6. Dağlarda savaşmaları:

"Bütün dağlarımda Gog'a karşı kılıcı çağıracağım." Egemen

Rab böyle diyor. (Hezekiel, 38:21)

Diyeceksin ki:... Viran olmuş kentlerde yaşayan halkı soyup ma-

lını yağma edeceğim... (Hezekiel, 38:11-12)

Sen, bütün askerlerin ve seninle olan birçok ulus çıkıp kasırga

gibi geleceksiniz... (Hezekiel, 38:9)

... [Halk:] Sana "Yağmalamak için mi geldin? Çapul malı topla-

mak, altın, gümüş taşımak, hayvan, mal götürmek, bol ganimet

elde etmek için mi bu kalabalığı topladın?" diyecek. (Hezekiel,

38:13)
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5511..77..  SSaavvaaşşllaarrddaa  kkiimmyyaassaall  ssiillaahh  kkuullllaannııllmmaassıı::

51.8. Savaş döneminde salgın hastaallııkkllaarrıınn  ddaa  oollmmaassıı::

51.9. Savaşlarda çok sayıda kişininn  ööllmmeessii::

51.10. Savunmasız halkın üzerine saallddıırrmmaallaarrıı::

Ülkeyi [salgın hastalıktan] arındırmak için adamlar görevlendi-

rilecek... (Hezekiel, 39:14)

... Salgın hastalıkla, kanla cezalandıracağım. (Hezekiel, 38:22)

... Birçok ulusun üzerine... ateşli kükürt* yağdıracağım. (Heze-

kiel, 38:22)

* 1. ve 2. Dünya savaşlarında bir kimyasal silah olan ve kükürt klo-

rür içeren hardal gazı geniş çapta kullanılmış ve insanların beden-

lerinde yakıcı etki oluşturmuştur.

... Savaştan rahata kavuşmuş bir ülkeye saldıracaksın... (Heze-

kiel, 38:8)

... Herkes birbirine kılıç çekecek. (Hezekiel, 38:21)

Açık kırlarda düşüp öleceksiniz... (Hezekiel, 39:5)

... Gog'la bütün ordusu orada gömülecek... [Halk] ülkeyi arın-

dırmak için onları gömecek. Bu yedi ay sürecek. Onları bütün

ülke halkı gömecek... Bazıları ülkeyi sürekli dolaşacak, öbürle-

riyse yerde kalan cesetleri gömecekler... (Hezekiel, 39:11-14)



52. Peygamberlerin Hz. Mehdi (as) dönemine işaret eden
izahlarının olması:

53. Ahir zamandaki sıkıntılı dönemin, salih müminlere etki
etmemesi:

Tüm peygamberler, [bütün iyi şeyler hakkında] yalnız Mesih

[Hz. Mehdi (as)] dönemiyle ilgili olarak kehanette bulundular.

(Talmud, Sanhedrin 99a)

Tüm peygamberler yalnız Mesih [Hz. Mehdi (as)] dönemi ile il-

gili kehanette bulundular. (Talmud, Berachoth 34b, Shabbath

63a)

Diyeceksin ki: Sursuz köyleri olan bir ülkeye saldıracak, esenlik

ve güvenlik içinde yaşayan insanların üzerine yürüyeceğim. Bu

köylerin tümü sursuz, kapıları da kapı sürgüleri de yok. Viran

olmuş kentlerde yaşayan halkı... (Hezekiel, 38:11)

Abaye, Rabbah'a sordu: "[Onu görmek istememenin] nedeni ne-

dir? Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] [çıkışı öncesindeki] doğum

sancıları yüzünden mi?" Fakat öğretilmiştir ki... "Mesih'in

[Hz. Mehdi (as)'ın] doğum sancılarından korunmak için kişi ne

yapmalı? Çalışın ve iyilik yapın; siz ve Hocanız, her ikiniz de."

(Talmud, Sanhedrin 98b)
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Hz. Mehdi (as)'ın Musevi 

Kaynaklarında Tarif Edilen Özellikleri

Musevilikte gelmesi beklenen Mesih (Hz. Mehdi (as)), tüm dünya-

da barışı tesis edecek bir manevi liderdir. Milletlere rehberliğinin yanı

sıra, hep isabetli kararlar alan, adil ve doğru bir hakem; Allah korkusu

ve sevgisinden ötürü tüm insanlık için üstün bir ahlak örneği olacaktır.

Museviler, Hz. Mehdi (as)'ın, gelecekte dünyayı adaletle dolduracak,

bozguncu toplumların bozgununu dindirip etkisiz hale getirecek ve

bütün milletlerin kendisini izleyeceği bir kurtarıcı olmasından dolayı,

ondan "Yahev veya Şahev" (insanları iyileştiren, onları Allah'a yönlen-

diren) sıfatıyla bahsederler. Ayrıca Musevilerce Hz. Mehdi (as), insan-

ları etkisi altına alan bir kişiliğe ve ruh güzelliğine sahip olacak; hik-

metli sözleriyle onları imana yöneltecektir. Ancak Allah'ın seçip des-

teklediği bu kul, kesinlikle insan üstü bir varlık olmayacak, mucize gös-

termeyecek; normal bir şekilde, anne babadan dünyaya gelen fakat

Allah'ın maddi-manevi her yönden desteklediği ve başarı nasip ettiği

bir beşer olacaktır. Musevi kaynaklarına göre Hz. Mehdi (as)'ın özellik-

lerinden bir kısmı şöyledir: 

1. Ada let sa hi bi ol ma sı:

[Hz. Mehdi (as)'ın] davranışının temeli adalet ve sadakat ola-

cak. (Yeşaya, 11:5)
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2. Maz lu mun hak kı nı ko ru ma sı:

[Hz. Mehdi (as)] yoksulları adaletle yargılayacak, yeryü-

zünde ezilenler için dürüstçe karar verecek... (Yeşaya,

11:4)

"İşte Davud için doğru bir dal [Hz. Mehdi (as)'ı] çıkaracağım

günler geliyor" diyor Rab... "O [Hz. Mehdi (as)] ülkede doğru

ve adil olanı yapacak..." (Yeremya, 23:5-6)

... O [Hz. Mehdi (as)] adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür... (Ze-

keriya, 9:9)

[Hz. Mehdi (as)] yoksulları adaletle yargılayacak... (Yeşaya,

11:4)

... [Hz. Mehdi (as)] yargılarken adaleti arayacak... (Yeşaya,

16:5)

... [Hz. Mehdi (as)'ın] krallığının asası adalet asasıdır... (Mez-

murlar, 45:6-7)
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3. Tüm dün ya da ada le ti sağ la ma sı:

4. Dü rüst ve doğ ru ol ma sı:

Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin... (Mezmurlar,

45:7)

Doğudan adaleti harekete geçiren, hizmete koşan kim? Ulusları

önüne katıyor, krallara baş eğdiriyor... (Yeşaya, 41:2)

... Adaleti sadakatle ulaştıracak. Yeryüzünde adaleti sağlayana

dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek... (Yeşaya, 42:3-4)

İşte kendisine destek olduğum, Gönlümün hoşnut olduğu seçti-

ğim kulum!... Adaleti uluslara ulaştıracak. (Yeşaya, 42:1)

Mesih dönemi (Altınçağ) doğru ve dürüst bir kral olan Mesih

[Hz. Mehdi (as)]... tarafından yönetilecek... (Maimonides, Miş-

na Tora, Sanhedrin 10:1) 

... [Hz. Mehdi (as)] doğrulukla krallık yapacak... (Yeşaya, 32:1)

Davud soyundan biri [Hz. Mehdi (as)]... doğru olanı yapmakta

tez davranacak. (Yeşaya, 16:5)

O günlerde, o zamanda, Davud için bir dal [Hz. Mehdi (as)'ı]

yetiştireceğim; ülkede adil ve doğru olanı yapacak. (Yeremya,

33:15)

... Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek... (Yeşaya,

11:4)
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5. Kur ta rı cı vas fı ol ma sı:

6. Dün ya yı teb li ğiy le et ki le me si:

7. Kalp le re et ki eden söz ler söy le me si

Okların sivridir, kral düşmanlarının yüreğine saplanır [Hz.

Mehdi (as)'ın sözleri çok hikmetli ve etkili olacak, dinsiz ideolo-

jileri kökten etkisiz hale getirecektir]... (Mezmurlar, 45:5) 

... Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] adı harika öğütçü... olacak. (Yeşa-

ya, 9:6)

... [Hz. Mehdi (as)] dünyaya ağzının değneğiyle vuracak [yani

silahı olmadan sözleriyle etkileyecek] ve kötüleri dudaklarının

soluğuyla öldürecek [yani konuşmalarıyla manen etkisiz hale

getirecek]. (Yeşaya, 11:4)

O [Hz. Mehdi (as)] adil kurtarıcıdır... (Zekeriya, 9:9)

Demir çomakla kıracaksın/güdeceksin onları, çömlek gibi parça-

layacaksın [yani Hz. Mehdi (as) dinsiz sistemleri fikirleriyle te-

melinden çökertecektir]. (Mezmurlar, 2:9)
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8. Tüm dünyayı Allah'a iman etmeye yöneltmesi:

9. İn san la rı ru hen arın dı rıp te miz le me si:

10. Şiddet kullanmadan iman gücü ile başarı elde etmesi: 

"... Güçle kuvvetle değil, ancak Benim Ruhumla başaracaksın"

diyor. Böyle diyor Herşeye Egemen Rab. (Zekeriya, 4:6)

Ama onun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği güne kim dayanabilir?

O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcının ateşi, ça-

maşırcının kül suyu gibi olacak; gümüş eritip arıtan gibi davra-

nacak... arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. (Ma-

laki, 3:2-3)

O [Hz. Mehdi (as)] tüm dünyayı Allah'a birlikte kulluk etmele-

ri için ıslah edecek, çünkü şöyle yazılmıştır: "O zaman, birlikte

Bana yakarmaları, omuz omuza Bana hizmet etmeleri için, halk-

ların dudaklarını pak kılacağım." [Sefenya, 3:9] (Maimonides,

Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

... Seni [Hz. Mehdi (as)'ı]... uluslara ışık yapacağım. Öyle ki,

kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, cezaevi karanlığında

yaşayanları özgür kılasın. (Yeşaya, 42:6-7)
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11. Güç ve başarı sahibi olması:

Bakın, kulum [Hz. Mehdi (as)] başarılı olacak; üstün olacak, el

üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek. (Yeşaya, 52:13)

... Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun [Hz. Mehdi

(as)'ın] omuzlarında olacak... Egemenliğinin ve esen-

liğinin büyümesi son bulmayacak. (Yeşaya, 9:6)

... [Rab] kralını [Hz. Mehdi (as)'ı] güçle donatacak, meshettiği

[seçtiği] kralın [Hz. Mehdi (as)'ın] kuvvetini yükseltecektir. (I.

Samuel, 2:10)

Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti, onu [Hz. Mehdi (as)'ı]

görkem ve büyüklükle donattın. Üzerine sürekli bereket yağdır-

dın, varlığınla onu sevince boğdun. Çünkü kral Rab'be güvenir,

Yüceler Yücesinin sevgisi sayesinde sarsılmaz. (Mezmurlar,

21:5-7)

"... Davud soyundan güçlü bir kral [Hz. Mehdi (as)] çıkaraca-

ğım, meshettiğim [seçtiğim] kralın soyunu ışık olarak sürdüre-

ceğim. Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, ama onun başındaki

taç parıldayacak." (Mezmurlar, 132:17-18)
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12. Uluslara manevi bir lider olması:

Bütün milletler onu [Hz. Mehdi (as)'ı] dinlemeye gelecek...

(Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

... Halklara sancak olacak, uluslar ona [Hz. Mehdi (as)'a] yöne-

lecek... (Yeşaya, 11:10)

Ona [Hz. Mehdi (as)'a] egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bü-

tün halklar, uluslar ve her dilden insan ona hizmet etti... (Da-

niel, 7:14)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] çok muhteşem bir kral olacak... (Mai-

monides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Sahibi (Şilo) [Hz. Mehdi (as)] gelene kadar... [sonra] ulus-

lar onun sözünü dinleyecek. (Yaratılış, 49:10)

Uluslar senin ışığına, krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.

"Başını kaldır da çevrene bir bak, hepsi toplanmış sana geli-

yor..." (Yeşaya, 60:3-4)

... Kıyı halkları onun [Hz. Mehdi (as)'ın] yasasına umut bağla-

yacak. (Yeşaya, 42:4)
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13. Halkların Hz. Mehdi (as)'a tabi olmaları:

14. Egemenlik sahibi olması:

Rab kralını [Hz. Mehdi (as)'ı] büyük zaferlere ulaştırır... ona

sonsuza dek sevgi gösterir. (2. Samuel, 22:51)

... Halklar ayaklarının altına serilir [Tüm insanlar Hz. Mehdi

(as)'a tabi olacaklardır]. (Mezmurlar, 45:5) 

Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] fevkalade doğruluğu ve vesile olaca-

ğı harikalıklar [şaşırtıcı güzellikler] nedeniyle insanlar onunla

barış yapacak ve tüm ülkeler ona hizmet edecek. (Maimonides,

Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Kralın [Hz. Mehdi (as)'ın] adı sonsuza dek yaşasın, Güneş dur-

dukça adı var olsun, onun aracılığıyla insanlar kutsansın, bü-

tün uluslar "Ne mutlu ona" desin! (Mezmurlar, 72:17)

... Davud soyundan güçlü bir kral [Hz. Mehdi (as)'ı] çıkaraca-

ğım. Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, ama onun başındaki

taç parıldayacak. (Mezmurlar, 132:17-18)

... [Hz. Mehdi (as)'ın] egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi

son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve

sonsuza dek sürdürecek... (Yeşaya, 9:7)

Kralınız [Hz. Mehdi (as)] uluslara barışı duyuracak. Onun ege-

menliği bir denizden bir denize, Fırat'tan yeryüzünün uçlarına

dek uzanacak. (Zekeriya, 9:10)

Ona [Hz. Mehdi (as)'a] egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bü-

tün halklar, uluslar ve her dilden insan ona hizmet etti. Ege-

menliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkıl-

mayacak bir krallıktır. (Daniel, 7:14)
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15. Dünyayı bulunduğu yerden yönetmesi:

16. Dünyayı yardımcıları aracılığıyla yönetmesi:

17. Dünya çapında barışı sağlaması:

18. İz zet sa hi bi ol ma sı:

... Rabbin izzeti senin üzerine doğdu... izzeti senin üzerinde gö-

rünecek. (Yeşaya, 60:1-2)

... Davud oğlu [Hz. Mehdi (as), Hz. Süleyman (as) gibi] sadece

sedirinden hükümdarlık edecek... (Talmud, Sanhedrin 20b)

[Hz. Mehdi (as)] egemenlik sürsün denizden denize, Fırat'tan

yeryüzünün ucuna dek! (Mezmurlar, 72:8)

Gelecek zamanda, Kral Mesih'in [Hz. Mehdi (as)] çıkacak ve

Davud krallığını geçmişteki hakimiyetine yeniden kavuştura-

cak. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde... savaşlar olmayacak ve bir

millet diğer bir millete kılıç kaldırmayacak... (Maimonides, Miş-

na Tora, Sanhedrin 10:1)

Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] fevkalade doğruluğu ve vesile olaca-

ğı harikalıklar (şaşırtıcı güzellikler) nedeniyle insanlar onunla

barış yapacak... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Savaş arabalarını... uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak.

Kralınız [Hz. Mehdi (as)] uluslara barışı duyuracak... (Zekeri-

ya, 9:10)

... Davud oğlu [Hz. Mehdi (as), Hz. Süleyman (as) gibi] sadece

kendi ekibiyle hükümdarlık edecek... (Talmud, Sanhedrin 20b)
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19. Allah'a dayanıp güvenmesi:

20. Allah'ın Hz. Mehdi (as)'ı her yönden desteklemesi:

Onu güzel iyilik bereketler ile karşıladın, başına saf altından taç

koydun. Senden yaşam istedi, verdin ona uzun... bir ömür.

(Mezmurlar, 21:3-4)

... Kral [Hz. Mehdi (as)] Rab'be güvenir, Yüceler Yücesi'nin

sevgisi sayesinde sarsılmaz. (Mezmurlar, 21:7)

[Rab] Senin kurtarışınla izzeti büyüktür, onu [Hz. Mehdi

(as)'ı] görkem ve büyüklükle donattın. (Mezmurlar, 21:5)

Ben, Rab, seni doğrulukla çağırdım, elinden tutacak, seni koru-

yacağım. Seni... uluslara ışık yapacağım. (Yeşaya, 42:6)

Egemen Rab'bin Ruhu üzerimdedir... (Yeşaya, 61:1)

İşte kendisine destek olduğum, Gönlümün hoşnut olduğu seçti-

ğim kulum [Hz. Mehdi (as)]! Ruhumu onun üzerine koydum...

(Yeşaya, 42:1)

Rab'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi

ve Rab korkusu ruhu onun [Hz. Mehdi (as)'ın] üzerinde ola-

cak... (Yeşaya, 11:2)
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21. Akıl ve hikmet sahibi olması:

Haham Nahman dedi ki: "Eğer [Mesih [Hz. Mehdi (as)]] bu-

gün... yaşayanlardan olsaydı, o bizim mübarek Hocamız olur-

du." (Talmud, Sanhedrin 98b)

Ya Rab, kral [Hz. Mehdi (as)] seviniyor gösterdiğin güce. Se-

vinçten coşuyor verdiğin zaferle! Gönlünün istediğini verdin,

ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. (Mezmurlar, 21:1-2)

Rab şöyle diyor: "Lütuf zamanında seni yanıtlayacağım, kurtu-

luş günü sana yardım edecek, seni koruyacağım..." (Yeşaya,

49:8)

Hahamlarımız öğretti ki, Yüce Allah, Davud oğlu Mesih'e [Hz.

Mehdi (as)'a] diyecek ki; "Benden ne istersen, onu sana verece-

ğim." (Talmud, Sukkah 52a)

Mesih dönemi (Altınçağ)... akılda olağanüstü olan... Mesih [Hz.

Mehdi (as)] tarafından yönetilecek... (Maimonides, Mişna Tora,

Sanhedrin 10:1) 

Davud'un soyundan çıkacak olan o kral [Hz. Mehdi (as)], Sü-

leyman'dan bile daha akıllı olacak... (Maimonides, Mişna Tora,

Tövbe 9:2)

"İşte Davud için doğru bir dal çıkaracağım günler geliyor" di-

yor Rab. "Bu kral [Hz. Mehdi (as)] bilgece egemenlik sürecek,

ülkede doğru ve adil olanı yapacak." (Yeremya, 23:5)
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22. Allah'ın sevdiği bir kulu olması:

23. Allah korkusu ile dolu olması:

24. Allah'a yakın olması:
Mesih dönemi (Altınçağ)... Allah'a yakın olan... Mesih [Hz.

Mehdi (as)] tarafından yönetilecek... (Maimonides, Mişna Tora,

Sanhedrin 10:1) 

İşte kendisine destek olduğum, Gönlümün hoşnut olduğu seçti-

ğim kulum!... (Yeşaya, 42:1)

... Yüceler Yücesi'nin sevgisi sayesinde sarsılmaz. (Mezmurlar,

21:7)

Rab kralını büyük zaferlere ulaştırır, Meshettiği krala [Hz.

Mehdi (as)'a]... sonsuza dek sevgi gösterir. (2. Samuel, 22:51;

Mezmurlar, 18:50)

... Rab korkusu ruhu onun [Hz. Mehdi (as)'ın] üzerinde olacak.

Rab korkusu hoşuna gidecek... (Yeşaya, 11:2-3)
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25. Güzel bir insan olması:

26. Allah'ın nurunun üzerinde olması:

27. Hikmetli konuşması:

28. İnsanları Allah'ın yoluna davet edip eğitmesi:

Davud soyundan çıkacak olan o kral [Hz. Mehdi (as)]

tüm insanlara Allah'ın yollarını ve O'ndan korkmayı

öğretebilecek... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

Sen insanların en güzelisin... (Mezmurlar, 45:2)

[Halk,] kralı [Hz. Mehdi (as)'ı] bütün güzelliğiyle görecek...

(Yeşaya, 33:17)

... Lütuf saçılmış dudaklarına... (Mezmurlar, 45:2)

Kalk, aydınlan, çünkü ışığın geldi ve Rab'bin izzeti senin

[Hz. Mehdi (as)'ın] üzerine doğdu... Uluslar senin ışığına... ge-

lecek. (Yeşaya, 60:1-3)
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29. Heybet ve görkem sahibi olması:

30. Bulunduğu mekanın görkemli olması:

31. Alçakgönüllü olması:

... O [Hz. Mehdi (as)] adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür... (Ze-

keriya, 9:9)

O [Hz. Mehdi (as)] bütün dünyayı Allah'a kulluk etmeleri için

mükemmelleştirecek. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Ka-

nunları 11:4)

[Hz. Mehdi (as)] çıktığında... [Allah'ın yasalarının uygulanma-

sındaki] itaatsizlikleri düzeltecek... (Maimonides, Mişna Tora,

Kralların Kanunları 11:4)

... [Hz. Mehdi (as)'ın] kaldığı yer görkemli olacak. (Yeşaya,

11:10)

... [Hz. Mehdi (as)'ın] üzerine celal ve haşmet koydun. (Mez-

murlar, 21:5)
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32. Allah rızasına göre hareket etmesi:

33. Zahire göre değil, batın (ledün) ilmiyle hükmetmesi:

34. Şefkat ve merhamet sahibi olması:

... Yardım isteyen yoksulu, dayanağı olmayan düşkünü o kurta-

rır. (Mezmurlar, 72:12) 

Davud'un soyundan bir kral çıkarsa... ve Allah'ın savaşlarını

savaşırsa [Allah için fikri mücadele yürütürse], onun Mesih

[Hz. Mehdi (as)] olabileceğini güvenle dikkate alabiliriz... (Mai-

monides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

... O [Hz. Mehdi (as)] [bir adamı] sezer ve hakkında hüküm ve-

rir, çünkü şöyle yazılmıştır: Gözüyle gördüğüne göre yargıla-

mayacak, kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek. Yoksulları

adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar

verecek. [Yeşaya, 11:3-4] (Talmud, Sanhedrin 93b)

... [Hz. Mehdi (as)] gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak,

kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek. (Yeşaya, 11:3)
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35. Güzel huylu olması:

36. Cesur olması:

37. Bereket verilmiş olması:

[Hz. Mehdi (as)] yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, topra-

ğı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun! (Mezmurlar, 72:6)

O [Hz. Mehdi (as)] Rab'bin önünde bir fidan gibi, kurak yerde-

ki kök gibi büyüdü... (Yeşaya, 53:2)

Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitir-

meyecek... (Yeşaya, 42:4)

Ey yiğit... görkemine, yüceliğine bürün. (Mezmurlar, 45:3)

Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek... (Yeşa-

ya, 42:3)

Bağırıp çağırmayacak, sokakta sesini yükseltmeyecek. (Yeşaya,

42:2)

Mazlumlara hakkını versin, yoksulların çocuklarını kurtarsın...

(Mezmurlar, 72:4)

Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları, çünkü onun gözünde

onların kanı değerlidir. (Mezmurlar, 72:14)

Yoksula, düşküne acır, düşkünlerin canını kurtarır. (Mezmur-

lar, 72:13)
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38. Müjdeci olması:

39. Allah'ın Selam sıfatının üzerinde tecelli etmesi:

... [Hz. Mehdi (as)'ın] esenliğinin büyümesi son bulmayacak...

(Yeşaya, 9:7)

... Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] adı... esenlik önderi olacak. (Yeşa-

ya, 9:6)

... O müjdeci ki, esenlik duyuruyor. İyilik müjdesi getiriyor,

kurtuluş haberi veriyor... (Yeşaya, 52:7)

[Hz. Mehdi (as)'ın] üzerine sürekli bereket yağdırdın ... (Mez-

murlar, 21:6)
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40. İnsan suretinde olması, insanoğlu ünvanını taşıması:

41. Mucize göstermeden dünyaya hakim olması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] alametler göstermesine ya da ken-

dini ispatlaması için harikalar yapmasına ihtiyaç yoktur. (Mai-

monides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:2)

[Hz. Mehdi (as) döneminde]... dünyanın işleyiş şeklinin veya

doğa kanunlarının değişeceğini düşünmeyin. Dünya olduğu gi-

bi devam edecek... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde doğadaki mevcut düzenin

herhangi bir unsurunun geçersiz kılınacağı veya yaratılışta ye-

ni bir değişiklik olacağı düşünülmemelidir. Daha doğrusu dün-

ya kendi düzeninde devam edecektir. (Maimonides, Mişna Tora,

Kralların Kanunları 12:1)

Bir kimse... Kral Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] mucizeler ve ha-

rikalar yapması gerektiği, dünyaya yeni olağanüstülükler geti-

receği, ölüleri dirilteceği veya benzeri işler yapacağı kanısında

olmamalı. Bu doğru değil. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların

Kanunları 11:3)

Haham Nahman dedi ki: "Eğer [Mesih [Hz. Mehdi (as)] bugün

yaşasaydı, bana benzeyen biri olurdu, çünkü şöyle yazılmıştır:

Önderleri kendilerinden biri olacak, yöneticileri kendi araların-

dan çıkacak." [Yeremya 30:21] (Talmud, Sanhedrin 98b)

Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin [Hz. Mehdi

(as)'ın] göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm... (Daniel, 7:13) 
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42. Tüm dünyada tanınması:

43. Ahir zamanda ortaya çıkması:

44. Aniden ortaya çıkması:

... [Hz. Mehdi (as)'ın çıkışını hesaplamakla ilgili olarak] onlara

şöyle derdi:... Üç şey aniden ortaya çıkar: Mesih [Hz. Mehdi

(as)], bulunan bir eşya ve bir akrep. (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] son jübilede* gelecek... (Tal-

mud, Sanhedrin 97b)

* Jubile: Musevi dininde elli yılda bir yapılan ve borularla ilan edilen

bir kutlama.

Mesih [Hz. Mehdi (as)] büyük şöhret kazanacak ve onun ünü

diğer milletler arasında Kral Süleyman'dan daha fazla olacak.

(Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)
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45. Allah'ın insanlara lütfu olması:

46. Önceleri değerinin bilinmemesi:

47. Zorluklarla imtihan olması:

... "Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde, alim-

ler aleyhine dava açılacak." Samuel'in yanındayken bu ifadeyi

tekrar ettiğimde, şu sözlerle vurguladı: "Bir imtihanın ardından

bir başka imtihan gelecek... " (Talmud, Kethuboth 112b)

İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı,

hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor

görüldü, ona değer vermedik. (Yeşaya, 53:3)

[Hz. Mehdi (as)'ın] adı nedir? ... Onun adı Şiloh [gönderilmiş

olan, Allah'ın armağanı]... Onun adı Yinnon [sonsuza kadar

yaşayacak olan]... Onun adı Haninah [inayet, lütuf, Allah tara-

fından kutsanmış]... Onun adı Menahem [rahatlatıcı, teselli

eden]... Çünkü Benim ruhumu rahatlatacak olan Menahem [ra-

hatlatıcı]... Kesinlikle bizim acılarımıza katlandı ve dertlerimizi

taşıdı... (Talmud, Sanhedrin 98b)
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448. Yardımcılarının ana görevinin Allah'a hizmet olması:

4499..  HHzz..  MMeehhddii  ((aass))''ıınn  kkaaddeerrddee  bbeellllii  oollmmaassıı::

Yaratılıştan önce [Yüce Olan, Kutsal Olan tarafından] yedi şey

belirlenmişti: Tevrat, Tövbe, Cennet, Cehennem, Arş, Kutsal

Mescit ve Mesih'in kimliği. (Babil Talmudu, Pesachim 51:A)

... Size Rab'bin kahinleri [din adamları] denilecek; size

Allahımız'ın hizmetçileri denecek... (Yeşaya, 61:6)

Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa, neden boş düzenler kurar

bu halklar? Dünyanın kralları saf bağlıyor, hükümdarlar birle-

şiyor Rab'be ve meshettiği krala [Hz. Mehdi (as)'a] karşı. "Ko-

paralım onların kayışlarını" diyorlar, "atalım üzerimizden bağ-

larını." (Mezmurlar, 2:1-3)

Mesih için de şöyle yazılmıştır; Rab'bin Ruhu, bilgelik ve anla-

yış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun

üzerinde olacak. Haham Alexandri dedi ki: "Bu O'nun

[Allah'ın] ona [Hz. Mehdi (as)'a] salih işler ve cendere gibi sı-

kıntılar yüklediğini öğretir." [Yeşaya, 11:2] (Talmud, Sanhed-

rin 93b)
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50. Hz. Mehdi (as)'ın 40 yıllık bir hizmet döneminin ol-
ması:

Şöyle öğretilmiştir: Haham Eliezer dedi ki: Mesih'in [Hz. Mehdi

(as)'ın] günleri kırk yıl sürecektir, çünkü şöyle yazılmıştır: Kırk

yıl boyunca nesli elimde tutacağım. (Talmud, Sanhedrin 99a)

Dünyadan önce yedi şey yaratılmıştır: Bunlar Tevrat, Tövbe,

Cennet, Cehennem, Arş, Mescit ve Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın]

ismidir... Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] ismi hakkında şöyle yazıl-

mıştır; Kralın [Hz. Mehdi (as)'ın] adı sonsuza dek yaşasın, Gü-

neş durdukça adı var olsun! [Mezmurlar, 72:17] (Talmud, Neda-

rim 39b)

[Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın]] İsmi nedir? – Haham Şila'nın

mezhebi dedi ki: Adı Şilo'dur (gönderilmiş olan, Allah'ın arma-

ğanı), çünkü şöyle yazılmıştır: Şilo gelene kadar [Yaratılış,

49:10]. Haham Yannai mezhebi dedi ki: İsmi Yinnon'dur [sonsu-

za kadar yaşayacak olan], çünkü şöyle yazılmıştır: İsmi sonsuza

dek duracaktır; Güneş durdukça adı var olsun, adı Yinnon'dur.

Haham Haninah mezhebi şöyle açıkladı: Adı Haninah'tır [inayet,

lütuf, Allah tarafından kutsanmış]. (Talmud, Sanhedrin 98b)
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Musevi Kaynaklarında Hz. Mehdi
(as)'ın Hakimiyet Dönemi

Musevilere göre Hz. Mehdi (as)'ın gelişinden sonraki dönemde,

tüm dünyada, nefret, düşmanlık ve savaşlar sona erecek, barış ve ada-

let tesis edilecek, sevgiye dayanan bir yönetim kurulacaktır. Ayrıca Hz.

Mehdi (as) döneminde teknoloji çok ilerleyecek, şehirler süslenecek,

yüksek yaşam seviyesine kavuşulacak, topraklar bereketli, su kaynak-

ları bol olacak, zenginlik ve bolluktan kimse ihtiyaç içinde kalmaya-

caktır. Fakat insanlar asıl olarak Allah'a yakınlaşmak için çaba harcaya-

cak ve maddeden çok maneviyata önem verecekler. Din ahlakının ha-

kimiyetiyle anlaşmazlıklar ortadan kalkacak; insanlar huzur ve güven

içinde yaşayacak ve yeryüzü Allah'ın ilmiyle dolacaktır. 

Musevilerce "Yamot HaMaşiyah " (Mesih Günleri) olarak adlandı-

rılan, Hz. Mehdi (as)'ın hakimiyet dönemini anlatan ifadeler, Peygam-

berimiz Hz. Muhammed (sav)'in "Altınçağ"ı tarif eden hadisleriyle çok

büyük bir uyum göstermektedir. Musevi kaynaklarında yer alan bu tas-

virlerden bir kısmı şu şekildedir:
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1. Sıkıntıların son bulması:

Emek vermeyecekler boş yere, felakete uğrayan çocuklar doğur-

mayacaklar... (Yeşaya, 65:23)

Ya Rab... onlara yük olan boyunduruğu, omuzlarını döven değ-

neği, onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin [zu-

lümlerini durduracaksın]... (Yeşaya, 9:3-4)

... Selamet bolluğunda lezzet bulacaklardır. (Mezmurlar, 37:11)

... Onun günlerinde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... Ay ışıdığı

sürece esenlik artsın! (Mezmurlar, 72:7)

O zaman [Hz. Mehdi (as) döneminde] körlerin gözleri, sağırla-

rın kulakları açılacak; topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle

haykıracak dilsizlerin dili... (Yeşaya, 35:5-6)

... Egemen Rab bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek... (Yeşaya,

25:8)
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2. Su kaynaklarının bollaşması:

O gün... derelerinde su akacak... (Yoel, 3:18)

... Çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda. Kızgın kum

havuza, susuz toprak pınara dönüşecek... (Yeşaya, 35:6-7)

Çıplak tepeler üzerinde ırmaklar, vadilerde su kaynakları yapa-

cağım. Çölü havuza, kurak toprağı pınara çevireceğim. (Yeşaya,

41:18)

... Ay Güneş gibi parlayacak, Güneş yedi kat, yedi günün top-

lam parlaklığı kadar parlak olacak. [Yeşaya, 30:26]... [Bu ifade]

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] günlerine işaret ediyor... (Tal-

mud, Pesachim 68a)
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3. Bolluk ve bereket olması:

... Buğdaya seslenecek ve onu çoğaltacağım... ağaçların meyve-

sini, tarlaların ürününü çoğaltacağım. (Hezekiel, 36:29-30)

... O zaman çöl meyve bahçesine, meyve bahçesi ormana döne-

cek. (Yeşaya, 32:15)

... Yağmuru zamanında yağdıracağım. Bereketli yağmurlar ola-

cak. (Hezekiel, 34:26)

Yağmurları zamanında yağdıracağım... (Levililer, 26:4)
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... Siyon çölünü Aden'e, bozkırı Rab'bin bahçesine döndürecek...

(Yeşaya, 51:3)

... Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] günlerinde salih çiçeklensin ve Ay

yok oluncaya kadar, selamet bolluğu bulunsun. (Mezmurlar,

72:6-7)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde], ne kıtlık ne de savaş

olacak, ne kıskançlık ne de rekabet olacak. Çünkü iyi olan şeyler

bolca olacak ve tüm memnuniyet verici şeylere toz kadar rahat

ulaşılacaktır. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları

12:5)

Çöl ve kurak toprak sevinecek, bozkır coşup çiğdem gibi çiçekle-

necek. Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, sevincini haykıra-

cak... Çakalların yattığı yerlerde, kamış, saz ve ot bitecek. (Yeşa-

ya, 35:1-2, 7)

... Yağmuru zamanında yağdıracağım. Bereketli yağmurlar ola-

cak. Kırdaki ağaçlar meyve verecek, toprak ürün verecek... On-

lar için ünlü bir fidanlık yetiştireceğim. Artık ülke kıtlıktan yok

olmayacak... (Hezekiel, 34:26-29)
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4. Açlık ve kıtlığın son bulması:

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde karınlarını doyurmaları ka-

derlerinde belirlenmiş... (Talmud, Sanhedrin 98b)

"... Artık size kıtlık göndermeyeceğim..." Egemen Rab böyle di-

yor. (Hezekiel, 36:29, 32)

Ülkede bol buğday olsun, dağ başlarında dalgalansın! Başakları

Lübnan gibi verimli olsun... (Mezmurlar, 72:16)

"İşte, günler geliyor" diyor Rab, "Çift süren orakçıya, üzüm ba-

san ekin ekene erişecek... Bahçeler yapıp meyvesini yiyecekler."

(Amos, 9:13-14)

... İki kat mülk edineceksiniz... (Yeşaya, 61:7)

... Görkemimi göstermek için diktiğim fidan, ülkeyi sonsuza dek

mülk edinecek. (Yeşaya, 60:21)

O gün... tepelerden süt damlayacak... derelerinde su akacak...

(Yoel, 3:18)
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5. Meyve bahçelerinin bollaşması:

6. Ateist ideolojilerin yıkılması:

Rab bütün dünyanın hükümdarı olacak. O gün yalnız

Rab, yalnız O'nun adı kalacak. (Zekeriya, 14:9)

Yağmurları zamanında yağdıracağım. Toprak ürün, ağaçlar

meyve verecek. Bağbozumuna kadar harman dövecek, ekim za-

manına kadar bağlarınızdan üzüm toplayacaksınız. Bol bol yi-

yecek, ülkenizde güvenlik içinde yaşayacaksınız. (Levililer, 26:4-

5)

... O zaman çöl meyve bahçesine... dönecek. (Yeşaya, 32:15)

"İşte o günler geliyor" diyor Rab... Bağlar dikecekler... ve bah-

çeler yapıp onların meyvesini yiyecekler. (Amos, 9:13-14)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği zamanda... tüm

vahşi ağaçlar meyve verecekler; çünkü şöyle yazılmıştır: Ağaç-

lar meyvelerini yükleniyor, incir ağaçları, asmalar ürünlerini

veriyor. [Yoel, 2:22] (Talmud, Kethuboth 112b)

... Artık ülke kıtlıktan yok olmayacak... (Hezekiel, 34:29)

... Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar.

Acıkmayacak, susamayacaklar... (Yeşaya, 49:9-10)

... "Bekleyin de görün" diyor Rab... O zaman... tok karna yata-

caklar... (Sefenya, 3:8-9, 13)

Hz. Mehdi (as) Hz. İbrahim (as)'ın Neslindendir

138



Harun Yahya (Adnan Oktar)

139



7. Allah'a imanın tüm dünyada hakim olması:

"İşte günler geliyor, ülkeye kıtlık göndereceğim" diyor Egemen

Rab, "Ekmek ya da su kıtlığı değil, Rab'bin sözlerine susamışlık

göndereceğim." (Amos, 8:11)

"Ama o günlerden sonra... kimse komşusunu ya da kardeşini,

'Rab'bi tanıyın' diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi ta-

nıyacak Beni" diyor Rab... (Yeremya, 31:33-34)

... Allah'ınız Rab üzerinize iyilik getirecek... Sizin ve çocukları-

nızın yüreğini değiştirecek. Öyle ki, O'nu (Allah'ı) bütün yüre-

ğinizle, bütün canınızla sevesiniz ve yaşayasınız. (Yasa'nın

Tekrarı 30:5-6)

Gelecek olan o zamanda, Yüce Allah, dindarların ve günahkar-

ların gözü önünde şeytani eğilime [deccaliyete] son verecektir.

(Talmud, Sukkah 52a)

O günlerde [Hz. Mehdi (as) döneminde] bilgi, hikmet ve hakikat

tüm dünyada artacak, çünkü şöyle denmiştir: "Dünya Allah'ın

bilgisi ile dolacak..." (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... tüm dünyanın tek

meşguliyeti Allah'ı bilip tanımak olacak... (Maimonides, Mişna

Tora, Kralların Kanunları 12:5)

... Sular denizi nasıl dolduruyorsa, dünya da Rab'bin bilgisiyle

dolacak... (Yeşaya, 11:9)

... Güçle zafere ulaşamaz insan. Rab ile çekişenler parçalanacak-

lar. (I. Samuel, 2:10)
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8. İnsanların Allah'ın Yüceliğini gereği gibi takdir etmeye
başlamaları:

9. İnsanların Allah korkusuyla O'na yönelmeleri:

Birbirinize haksızlık yapmayacak, Allah'ınızdan korkacaksınız.

Allah'ınız Rab Benim. Kurallarıma uyacak, ilkelerimi özenle ye-

rine getireceksiniz... (Levililer, 25:17-18)

Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp Rab'be dönecek, ulusların

bütün soyları O'nun önünde yere kapanacak. Çünkü egemenlik

Rab'bindir... (Mezmurlar, 22:27-28)

Sonra dönüp Allah'ları Rab'bi, kralları Davud'u [Hz. Mehdi

(as)'ı] arayacaklar. Son günlerde korkarak Rab'be ve O'nun iyi-

liğine yönelecekler. (Hoşea, 3:5)

O zaman Rab'bin Yüceliği görünecek, bütün insanlar hep bir-

likte O'nu görecek... (Yeşaya, 40:5)

... İnsanlar Rab'bin Yüceliğini, Allahımız'ın görkemini görecek.

(Yeşaya, 35:2)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... insan için mümkün

olan en üst seviyede Yaratıcılarını anlamaları mümkün olacak...

Çünkü şöyle yazılmıştır: "Çünkü sular denizi nasıl dolduruyor-

sa, dünya da Rab'bin Yüceliğinin bilgisiyle dolacak...." (Mai-

monides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)
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10. Allah'ın Bir ve Tek İlah olarak anılması:

Artık putlarıyla, iğrenç uygulamalarıyla, isyanlarıyla kendileri-

ni kirletmeyecekler. Onları yerleştikleri, içinde günah işledikleri

yerlerden kurtarıp arındıracağım... Ben onların Rab'bi olaca-

ğım. (Hezekiel, 37:23)

Rab diyor ki... "O zaman, birlikte Bana yakarmaları, omuz omu-

za Bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılaca-

ğım." (Sefenya, 3:6, 9)

[Hz. Mehdi (as) döneminde] bütün milletler hak dine [tek bir

Allah'a iman etmeye] dönecekler... (Maimonides, Mişna Tora,

Sanhedrin 10:1)

... O gün yalnız Rab yüceltilecek. Putlar tümüyle ortadan kal-

kacak. (Yeşaya, 2:17-18)
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11. Allah'ın emir ve yasaklarına uyulması:

... Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] döneminde tüm yasalar [Allah'ın

emir ve yasakları] önceden olduğu gibi uygulanacak... (Maimo-

nides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4

"Ama o günlerden sonra... Yasamı içlerine yerleştirecek, yürek-

lerine yazacağım. Ben onların Allah'ı olacağım..." diyor Rab.

(Yeremya, 31:33-34)

Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçi-

nizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim.

Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyrukları-

ma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. (Hezekiel, 36:26-

27)

O zaman hep birlikte Benim adımla çağırmaları, omuz omuza

Bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım.

(Sefenya, 3:9)

... Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma uyacak, onları uygulaya-

caklar. (Hezekiel, 37:24)

"O gün ülkeden putların adlarını kaldıracağım, bir daha anıl-

mayacaklar." diyor Herşeye Egemen Rab... (Zekeriya, 13:2)
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12. İnsanların günahtan uzak, iman temizliği ile 
yaşamaları:

Halkının hepsi doğru kişiler olacak... (Yeşaya, 60:21)

Onları Bana karşı işledikleri bütün günahlardan arındıraca-

ğım... (Yeremya, 33:8)

Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruhumu dökeceğim... O

günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhumu dökeceğim.

(Yoel, 2:28-29)

Artık putlarıyla, iğrenç uygulamalarıyla, isyanlarıyla kendileri-

ni kirletmeyecekler. Onları yerleştikleri, günah işledikleri yer-

lerden kurtarıp arındıracağım... (Hezekiel, 37:23-24)

Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirli-

liklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. (Hezekiel, 36:25)
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13. Yalan ve sahtekarlığın son bulması:

Toprak filizlerini nasıl çıkartır, bahçe ekilen tohumları nasıl ye-

tiştirirse, Egemen Rab de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların

önünde öyle yetiştirecek. (Yeşaya, 61:11)

Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin... (Mezmurlar,

72:7)

"O gün..." diyor Herşeye Egemen Rab. "Sahte peygamberleri

de, kirli ruhu da ülkeden uzaklaştıracağım." (Zekeriya, 13:2)

... [Hz. Mehdi (as) döneminde halk] haksızlık etmeyecek, yalan

söylemeyecek, kimseyi aldatmayacak... (Sefenya, 3:13)

... O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Bana umut

bağlayan utandırılmayacak. (Yeşaya, 49:23)

Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız... (Yeşaya, 61:7)

Salihler yeri miras alır ve onda ebediyen otururlar. (Mezmurlar,

37:29)

Orada bir yol, bir anayol olacak, "Kutsal yol" diye anılacak,

murdar kişiler geçemeyecek oradan. O yol kurtulmuş olanların

yoludur. O yolda yürüyenler, aklı zayıf kişiler de olsa yoldan

sapmayacak. (Yeşaya, 35:8)
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14. Hapishanelere ihtiyaç kalmaması:

15. Dünyaya dürüstlüğün ve adaletin hakim olması:

16. Yöneticilerin adil olması:

17. Savaşların sona ermesi:

Savaş arabalarını Efrayim'den, atları Yeruşalim'den (Ku-

düs'ten) uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak... (Zekeriya,

9:10)

... Son günlerde... Rab birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları

çözecek... Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapma-

yacaklar artık. (Yeşaya, 2:2-4; Mika, 4:1-3)

... Önderler adaletle yönetecek. Her biri rüzgara karşı bir sığı-

nak, fırtınaya karşı bir barınak, çölde akarsu, çorak yerde gölge

salan büyük bir kaya gibi olacak. (Yeşaya, 32:1-2)

Mesih döneminde [Altınçağ'da] dürüst bir topluluk öne çıkacak;

iyilik ve akıl hakim olacak. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhed-

rin 10:1)

[Hz. Mehdi (as) döneminde] bütün milletler... artık hırsızlık ya

da zulüm yapmayacaklar. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin

10:1)

O zaman adalet çöle dek yayılacak, doğruluk meyve bahçesinde

yurt bulacak. (Yeşaya, 32:16)

Rab şöyle diyor:... "Tutsaklara, 'çıkın', karanlıktakilere, 'dışarı

çıkın' diyeceksin..." (Yeşaya, 49:8-9)

Harun Yahya (Adnan Oktar)

147



18. Silahlanmanın sona ermesi:

... İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını

bağcı bıçağı yapacaklar... (Yeşaya, 2:4; Mika, 4:3)

"... Topladıkları silahları yakacaklar. Küçük büyük kalkanları,

yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar... Yakmak

için silahları kullanacaklar..." Egemen Rab böyle diyor. (Heze-

kiel, 39:9-10)

... Ülkenize barış sağlayacağım. Korku içinde yatmayacaksınız...

Savaş yüzü görmeyeceksiniz. (Levililer, 26:5-6)

... Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım, güvenlik içinde ya-

tıracağım onları. (Hoşea, 2:18)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde], açlık ya da savaş, ha-

set ya da düşmanlık olmayacak... (Maimonides, Mişna Tora,

Kralların Kanunları 12:5)

Hz. Mehdi (as) Hz. İbrahim (as)'ın Neslindendir

148



19. Şiddet ve terörün son bulması:

20. Barış ve güven ortamı olması:

Doğruluğun ürünü esenlik, sonucu, sürekli huzur ve güven ola-

caktır. Halkım esenlik dolu evlerde, güvenli ve rahat yerlerde ya-

şayacak... Sulak yerde tohum eken, sığırını, eşeğini özgürce ça-

yıra salan sizlere ne mutlu! (Yeşaya, 32:17-18)

Herkes kendi asmasının, incir ağacının altında oturacak. Kimse

kimseyi korkutmayacak. Bunu söyleyen Herşeye Egemen

Rab'dir. (Mika, 4:4)

"Kurtla kuzu birlikte otlayacak, aslan sığır gibi saman yiyecek.

Yılanın yiyeceğiyse toprak olacak... Kimse zarar vermeyecek,

yok etmeyecek." böyle diyor Rab. (Yeşaya, 65:25)

Halimler dünyayı miras alacak, derin bir huzurun zevkini tada-

caklar. (Mezmurlar, 37:11)

... Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek... (Yeşaya, 11:9)
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21. İnsanların mutlu ve sevinç içinde yaşamaları:

... Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve se-

vinç, üzüntü ve inilti kaçacak. (Yeşaya, 51:11)

... Bol bol yiyecek, ülkenizde güvenlik içinde yaşayacaksınız.

(Levililer, 26:5)

... Felakete uğrayan çocuklar doğurmayacaklar... (Yeşaya,

65:23)

... Onları korkutan olmayacak. (Sefenya, 3:13)

.... Halk ülkesinde güvenlik içinde olacak... Güvenlik içinde ya-

şayacaklar, kimse onları korkutmayacak. (Hezekiel, 34:27-28)

... Yırtıcı hayvanları yok edeceğim. Çölde güvenlik içinde yaşa-

yacak, ormanlarda uyuyacaklar. (Hezekiel, 34:25)

Orada güvenlik içinde yaşayacak, evler yapacak, bağlar dikecek-

ler... Güvenlik içinde yaşayacaklar. O zaman Benim Allah'ları

Rab olduğumu anlayacaklar. (Hezekiel, 28:26)

Onun döneminde kurtla kuzu birarada yaşayacak, parsla oğlak

birlikte yatacak, buzağı, genç aslan ve besili sığır yan yana du-

racak, onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlaya-

cak, yavruları birarada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek.

Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, sütten kesil-

miş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak... Kimse zarar verme-

yecek, yok etmeyecek... (Yeşaya, 11:6-9)
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22. İnsanların huzur ve güven içinde yaşamaları:

... Bol bol yiyecek, ülkenizde güvenlik içinde yaşayacaksınız. Ül-

kenize barış sağlayacağım. Korku içinde yatmayacaksınız. Teh-

likeli hayvanları ülkenizden kovacağım. Savaş yüzü görmeye-

ceksiniz. (Levililer, 26:5-6)

Ey gökler, sevinçle haykırın, neşeyle coş, ey yeryüzü! Ey dağlar,

sevinç çığlıklarına katılın, çünkü Rab... ezilene merhamet göste-

recek. (Yeşaya, 49:13)

... Sevinciniz sonsuz olacak. (Yeşaya, 61:7)

Ya Rab... [halkın] sevincini artıracaksın. Ekin biçenlerin neşe-

lendiği, ganimet paylaşanların coştuğu gibi, onlar da sevinecek

Senin önünde. (Yeşaya, 9:3)

... Orada coşku, sevinç, şükran ve ezgi olacak. (Yeşaya, 51:3)
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23. Geçim sıkıntısı olmaması:

Ülke de ürün verecek, sizi doyuracak ve orada güvenlik içinde

oturacaksınız. (Levililer, 25:19)

... Sevgisiyle [şehri] yenileyecek... Göreceksiniz, sizi yeniden ba-

yındır kılacak... (Sefanya, 3:17, 20)

[Hz. Mehdi (as) döneminde] insanların hayatlarını kazanmala-

rı çok kolay olacak, az bir çabayla çok şeyler başaracaklar... (Mai-

monides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

... Şifa verecek, bol esenlik, güvenlik içinde yaşamalarını sağla-

yacağım. (Yeremya, 33:6)

İnsanlar oraya yerleşip güvenlik içinde yaşayacak... . (Zekeriya,

14:11)

... Yine huzur ve güvenlik içinde olacak, kimse korkutmayacak...

(Yeremya, 30:10)

... Ülkede güvenlik içinde yaşayacaksınız. (Levililer, 25:18)
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24. Tehlike ve tedirginliğin kalmaması:

25. İnsanların maddi-manevi daha sağlıklı yaşamaları:

26. Yıkılan şehirlerin yeniden imar edilmesi:

... Eski refahına kavuşturacak, önceden olduğu gibi bina edece-

ğim. (Yeremya, 33:7)

O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek, çoktan viraneye

dönmüş yerleri yeniden kuracak, kuşaklar boyu yıkık kalmış

kentleri onaracaklar. (Yeşaya, 61:4)

... Harap olan şehirleri yapacaklar ve onlarda oturacaklar...

(Amos, 9:14)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde fiziksel ve manevi nimetler

en üst seviyeye ulaşacaktır. Herkes iyileşecektir. (Midraş, Bere-

ishit Rabba, 20:56)

O zaman [Altınçağ'da] körlerin gözleri, sağırların kulakları açı-

lacak; topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dilsiz-

lerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkır-

da. (Yeşaya; 35:6-6)

... Huzur ve güvenlik içinde olacak, kimse onu korkutmayacak.

(Yeremya, 30:10)

Aslan olmayacak orada, yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak; orada

bulunmayacaklar... Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların

olacak çoşku ve sevinç, üzüntü ve inilti kalkacak. (Yeşaya, 35:9)
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27. Yol ve köprülerin artması:

28. Kibirlilerin yerini alçakgönüllülerin alması:

29. İnsanların kalplerinin imanla yumuşaması:

30. Akıl ve hikmetin artması:

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde... çok az bir emekle çok fazla

şey başaracaklar... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Düşüncesizin aklı bilgiye erecek, kekeme açık seçik, akıcı konu-

şacak. (Yeşaya, 32:4)

O günlerde [Hz. Mehdi (as)'ın döneminde]... bilgi, akıl ve haki-

kat dünyada artacak... çünkü şöyle de yazılmıştır: "Taş gibi ka-

tılaşmış kalplerinizi vücudunuzdan söküp alacağım." (Maimo-

nides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

İnsanların gururu, kibiri kırılacak... (Yeşaya, 2:17)

Orada sadece Benim adıma sığınan uysal ve alçakgönüllüleri bı-

rakacağım. (Sefanya, 3:12)

... Gururlu, küstah olanları uzaklaştıracağım aralarından... bir

daha böbürlenmeyecekler. (Sefanya, 3:11)

İnsanların gururu, kibiri kırılacak... (Yeşaya, 2:17)

Bütün dağlarımı yola dönüştüreceğim, anayollarım yükseltile-

cek. (Yeşaya, 49:11) 
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31. Batıni ilimlerin öğrenilmesi:

32. Değer yargılarının düzelmesi:

... Doğruların gücü yüceltilecek, çünkü şöyle yazılmıştır: Kıra-

cağım kötülerin bütün gücünü, doğruların gücüyse yükseltile-

cek. (Talmud, Megilah 17b)

Artık budalaya soylu, alçağa saygın denmeyecek. (Yeşaya, 32:5)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... batıni gerçekleri kav-

rayacaklar ve insanın kapasitesi elverdiğince Yaratıcı'nın aklını

idrak edecekler. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Yeryüzü suyun deni-

zi örtmesi kaplaması gibi Allah'ın ilmiyle dolacağı için..." (Mai-

monides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] dönemi... akıllı adamların sayısının ar-

tacağı bir dönem olacak... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin

10:1)

Mesih döneminde [Altınçağ'da]... iyilik ve akıl hakim olacak.

(Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Harun Yahya (Adnan Oktar)

157





İncil'de ahir zaman ve Hz. İsa (as)'ın ikinci gelişi ile ilgi-

li, çok sayıda açıklamaya rastlamak mümkündür. Günümüzdeki İn-

cil'in bazı bölümleri bozulmuş olsa da, Kuran ayetleri ve Peygamberi-

miz (sav)'in hadislerine uygun kısımlarında, Hz. İsa (as)'ın gelişinden

önce ve sonra belirecek doğa olayları, toplumsal hadiseler anlatılmak-

tadır. Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği gibi Hz. İsa (as), dünya üzerin-

deki dinsizliği temsil eden deccal (antikrist) ile çok büyük bir mü-

cadele yürütüp, onu yenecek ve yeryüzünde din ahlakının

tam olarak hakim olduğu, kutlu bir dönemin başlamasını

sağlayacaktır. 

Peygamberimiz (sav)'in hadislerine göre

Hz. Mehdi (as), Hz. İsa (as) ile buluşacak, ikisi

birlikte namaz kılacaklardır. Bir rivayette ise,

Hz. Mehdi (as)'ın Hz. İsa (as)'ı tanıyıp

halka takdim edeceği nakledilmiş-

tir. Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as)

belirli bir dönem yeryüzünde

birlikte hüküm sürecekler ve

deccali fikir sistemini de birlikte

yardımlaşarak ortadan kaldı-

racaklardır. (Doğrusunu

Allah bilir.)



Hz. İsa (as) ile Hz. Mehdi

(as) aynı dönemde -ahir zaman-

da- birlikte bulunacakları için,

tıpkı kıyamet alametleri ve Hz.

Mehdi (as)'ın çıkış alametleri gi-

bi, Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne

ikinci kez gelişini haber veren

alametler de ortaktır. Aynı dö-

nemi tarif eden bu anlatımlar,

hem Hz. Mehdi (as)'ın hem de

Hz. İsa (as)'ın ikinci gelişinin

işaretleridir. İncil'de yer alan söz

konusu haberlerin doğruluğun-

dan kesin olarak emin olamasak

da, Kuran ayetleri ve Peygam-

berimiz (sav)'in sahih hadisleri

ile son derece mutabık açıkla-

malar olmaları dikkat çekicidir. 

Bu benzerlikler göz önünde

bulundurulduğunda, İncil'e gö-

re de, ahir zaman tariflerinin he-

men hepsinin, birbiri peşi sıra

günümüzde ortaya çıktığını

görmekteyiz. Böylece içinde ya-

şadığımız zamanın, Hz. Mehdi

(as)'ın çıkması beklenen dönem

olduğunu, başta İslami kaynak-

lar olmak üzere, Tevrat ve İncil'e

dayanarak da söylemek müm-

kündür.
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İncil'de Hz. Mehdi (as)'ın Çıkışından
Önceki Dönem

Hz. Mehdi (as)'ın geleceği dönemi tarif eden ahir zaman alametle-

ri, aynı zamanda Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne ikinci gelişinin de alametle-

ridir. İncil'de de ahir (son) zaman olarak anlatılan bu dönem, kimi za-

man açık ifadelerle, kimi zaman da işari anlatımlarla açıklanmaktadır.

İncil'deki bu ifadelere bakıldığında, Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından önce-

ki bu dönemde, ahlaki ve sosyal bir bozulma yaşanacağı, büyük savaş-

ların olacağı, dehşet veren felaketlerin vuku bulacağı, gökyüzünde sı-

radışı olayların meydana geleceği, insanların din ahlakından uzaklaşa-

cakları, adaletsizlik ve haksızlığın yaygınlaşacağı, samimi olarak iman

edenlerin baskı göreceği, huzur ve güvenliğin yerini kargaşa ve tedir-

ginliğin alacağı görülmektedir. Ayrıca ahir zamanın özelliği olarak, her

çağda rastlanabilen ahlaki bozukluklar, bu dönemde en yaygın ve en

şiddetli olarak yaşanacaktır. İncil'deki bu alametlerden bir kısmı şöyle-

dir:

1. Dinsizliğin yaygınlaşması:

… İmandan dönüş başlamadıkça… o gün gelmeyecektir. (Pav-

lus'tan Selaniklilere II. Mektup, 2:3)

... Son zamanlarda bazıları… imandan dönecek. (Pavlus'tanTi-

moteos'a I. Mektup, 4:1)

O zaman birçok kişi imandan sapacak... (Matta, 24:10)
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2. Yaratılışın inkar edilmesi, pagan felsefelerin savunulması:

Ölümsüz Allah'ın Yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört

ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler… Allah'la

ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaratan'ın yerine yaratığa

tapıp kulluk ettiler [Allah'ı tenzih ederiz]. Oysa Allah sonsuza

dek övülmeye layıktır! Amin. (Pavlus'tan Romalılara Mektup,

1:23-25)

Ne var ki, göklerin çok önceden Allah'ın sözüyle var olduğunu,

yerin sudan ve su aracılığıyla yaratıldığını bile bile unutuyorlar.

(Petrus'un II. Mektubu, 3:5)

… "Dünyanın son günlerinde… Allah'sızlığa yönelip kendi tut-

kularına göre yaşayanlar olacaktır.” (Yahuda'nın Mektubu, 1:18)

Allah'ı tanımakta yarar görmedikleri için [Allah'ı tenzih ederiz],

Allah onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara terk et-

ti… Allah'ın buyruğunu bildikleri halde, bu kötü davranışları

yalnız yapmakla kalmıyor, yapanları da onaylıyorlar. (Pavlus'tan

Romalılara Mektup, 1:28, 32)

Onlara özgürlük vaat ederler, oysa kendileri yozlaşmışlığın köle-

sidirler. Çünkü insan neye yenilirse onun kölesi olur. (Petrus'un

II. Mektubu, 2:19)

Yazılmış olduğu gibi: "Doğru kimse yok, tek kişi bile yok. Anla-

yan kimse yok, Allah'ı arayan yok. Hepsi saptı, tümü yararsız ol-

du. İyilik eden yok, tek kişi bile!" (Pavlus'tan Romalılara Mektup,

3:10-12)

Şunu bil ki son günlerde... gerçeğe karşı gelirler. Düşünceleri

yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardır. (Pavlus'tan

Timoteos'a II. Mektup, 3:1, 8)
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3. Allah'a şirk koşmanın yaygınlaşması:

… Aranızda Balam'ın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunu-

lan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için… öğreten

Balam'dı. (Vahiy, 2:14)

Ölümsüz Allah'ın Yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört

ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler… Allah'la

ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaratan'ın yerine yaratığa

tapıp kulluk ettiler [Allah'ı tenzih ederiz]… (Pavlus'tan Romalı-

lara Mektup, 1:23-25)

Son zamanlarda bazıları imandan irtidat edip (dinden çıkıp), al-

datıcı ruhları ve cinlerin öğretişini dinleyecekler. (Pavlus'tan Ti-

moteos'a I. Mektup, 4:1)

Geriye kalan insanlar, yani bu belalardan ölmemiş olanlar, kendi

elleriyle yaptıkları putlardan dönüp tövbe etmediler. Cinlere ve

göremeyen, işitemeyen, yürüyemeyen altın, gümüş, tunç, taş,

tahta putlara tapmaktan vazgeçmediler. (Vahiy, 9:20)

Allah'ı bildikleri halde O'nu Allah olarak yüceltmediler [Allah'ı

tenzih ederiz], O'na şükretmediler. Tersine, düşüncelerinde bu-

dalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı

olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. (Pavlus'tan Roma-

lılara Mektup, 1:21-22)

Ne var ki, eskiden Allah'ı tanımadığınız zamanlarda, gerçek ol-

mayan ilahlara kölelik ettiniz. Şimdiyse Allah'ı tanıdınız

[Allah'ın varlığının delillerini gördünüz]... Öyleyse nasıl oluyor

da bu değersiz, etkisiz ilkelere dönüyorsunuz? Yeniden onların

kölesi mi olmak istiyorsunuz? (Pavlus'tan Galatyalılara Mektup,

4:8-9)



4. Allah'ın emir ve yasaklarına uymamaları ve engelleyici
olmaları:

Vay halinize, ey Yasa [Allah'ın emir ve yasaklarının] uzmanları!

Bilgi kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Kendiniz bu kapıdan

girmediniz, girmek isteyenlere de engel oldunuz. (Luka, 11:52)

... Günaha doymazlar... (Petrus'un II. Mektubu, 2:14)

… Rab'bin yetkisini hiçe sayıyorlar… (Yahuda'nın Mektubu, 1:8)
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5. Dini değerlere saygının kalmaması:

… Yüce varlıklara sövüyorlar... Bu kişiler anlamadıkları herşeye

sövüyorlar. Öte yandan, akıldan yoksun hayvanlar gibi iç güdü-

leriyle anladıkları ne varsa, onları yıkıma götürüyor. (Yahu-

da'nın Mektubu, 1:8-10)
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6. Dini, menfaatlerine alet eden kişilerin ortaya çıkması:

… Sahte peygamberler vardı; tıpkı sizin de aranızda yanlış öğre-

ti yayanlar olacağı gibi… Gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacak-

lar. Böyleleri kendi başlarına ani bir yıkım getirecek. Birçokları da

onların sefahatine kapılacak. Onların yüzünden gerçeğin yoluna

sövülecek. Açgözlülüklerinden ötürü uydurma sözlerle sizi sömü-

recekler... (Petrus'un II. Mektubu, 2:1-3

Eğer o zaman biri size, 'İşte Mesih burada', ya da 'İşte şurada'

derse, inanmayın. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler tü-

reyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki,

ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size ön-

ceden söylüyorum. Bunun için size, 'İşte Mesih çölde' derlerse

gitmeyin. 'Bakın, iç odalarda' derlerse inanmayın. (Matta, 24:23-

26; Markos, 13:21-22)

İsa, Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına

geldiler. "Söyle bize" dediler, "Bu dediklerin ne zaman olacak, se-

nin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?" İsa on-

lara şu karşılığı verdi: "Sakın kimse sizi saptırmasın! Birçokları,

'Mesih benim' diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacak-

lar.' (Matta, 24:3-5; Markos, 13:3-5)

Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıra-

cak. (Matta, 24:11)

Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye dayanamaya-

caklar. Kulaklarını okşayan sözler dinleyebilmek için çevrelerine,

kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar... (Pavlus'tan

Timoteos'a II. Mektup, 4:3-4)
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7. Dinin özünden uzaklaşmaları, bidatlara uymaları:

8. Fitnelerin artması:

O zaman birçok kişi imandan sapacak... kötülüklerin çoğalmasın-

dan ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. (Matta, 24:10, 12)

Bu küstah, dik başlı kişiler yüce varlıklara sövmekten korkmaz-

lar... Sizinle yiyip içerken kendi hilelerinden zevk alırlar... Güna-

ha doymazlar. Kararsız kişileri ayartırlar... (Petrus'un II. Mektu-

bu, 2:10-14)

Son zamanlarda bazıları… Allah'ın iman eden ve gerçeği bilenle-

rin şükranla yemesi için yarattığı yiyeceklerden çekinmek gerekti-

ğini buyuracaklar. (Pavlus'tan Timoteos'a I. Mektup, 4:1, 3)

Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye dayanamaya-

caklar... Kulaklarını gerçeğin sesine tıkayacak, dönüp efsanelere

dalacaklar. (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mektup, 4:3-4)

İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline!

Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık

eden kişinin vay haline! (Matta, 18:7; Luka, 17:1)

… Aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar… gizlice

aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Birçok kişi de onların sefahati-

ne kapılacak. Onların yüzünden gerçeğin yoluna leke sürülecek-

tir. (Petrus'un II. Mektubu, 2:1-2)

Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle Allah'ın sözünü

geçersiz kılıyorsunuz [Allah'ı tenzih ederiz]. Buna benzer daha

birçok şey yapıyorsunuz. (Markos, 7:13)
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9. Batıl inançların yaygınlaşması:

Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye dayanamaya-

caklar... (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mektup, 4:3)

Son zamanlarda... aldatıcı ruhları ve cinlerin öğretişini dinleye-

cekler. (Pavlus'tan Timoteos'a I. Mektup, 4:1)

... Büyü... yapmaktan da tövbe etmediler. (Vahiy, 9:21)
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10. Münafıkların artması:

11. Samimi olarak iman edenlerin baskı görmesi:

... Son günlerde... hain, aceleci, kendini beğenmiş, Allah'tan çok

eğlenceyi seven, Allah yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücü-

nü inkar edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur. (Pavlus'tan

Timoteos'a II. Mektup, 3:1, 4-5)

Benim adımdan [Hz. İsa (as)’ın adından] ötürü kralların ve vali-

lerin önüne çıkarılacaksınız... Anne babalarınız, kardeşleriniz, ak-

raba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecek-

ler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek... Dayan-

makla canlarınızı kazanacaksınız. [Hz. Mehdi (as) ve talebeleri de

bu şekilde zorluk çekecekler.] (Luka, 21:12, 16-19)

Sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye böyle-

sine çarçabuk dönmenize şaşıyorum. Gerçekte başka bir müjde

yoktur. Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in Müjdesi'ni çarpıtmak

isteyenler vardır. (Pavlus'tan Galatyalılara Mektup, 1:6-7)
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[Hz. İsa (as):] "İşte, sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyo-

rum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının.

Çünkü sizi mahkemelere verecekler… sizi kamçılayacaklar [eziyet

edecekler]. Benden ötürü [Allah rızası için bana uyduğunuzdan do-

layı] valilerin, kralların önüne çıkarılacaksınız… (Matta, 10:16-

18)

[Hz. İsa (as):] "Benim yüzümden [Allah rızası için bana uyduğu-

nuzdan dolayı] insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size

karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! Sevinin,

sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce

yaşayan Peygamberlere de böyle zulmettiler." (Matta, 5: 11-12)

Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır. O zaman sizi sı-

kıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan [Hz. İsa (as)’ın adın-

dan] ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. (Matta, 24:8-9)

… Size Peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum.

Bunlardan kimini öldüreceksiniz… Kimini kamçılayacak [eziyet

edecek], kentten kente kovalayacaksınız. (Matta, 23:34)

... İnsanlar sizi mahkemelere verecekler... Benden ötürü valilerin ve

kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara tanıklık edeceksiniz...

Benim adımdan [Hz. İsa (as)’ın adından] ötürü herkes sizden nef-

ret edecek... (Markos, 13:9, 13)
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175

Star, 29 Mayıs 2009



12. Depremlerin artması:

… Yer yer depremler… olacak. (Markos, 13:8)

Öylesine büyük bir deprem oldu ki, insan yeryüzünde oldu olalı

bu kadar büyük bir deprem olmamıştı. Büyük kent üçe bölündü.

Uluslara ait kentler de yerle bir oldu. (Vahiy, 16:18-19)

... Günler gelecek ki, o vakit burada yıkılmadık taş üstünde taş

kalmayacaktır. (Luka, 21:6)

Şiddetli depremler... olacak. (Luka, 21:11)

... Korkmayın sakın! Bunların olması gerek, ama bu daha son de-

mek değildir... depremler olacak. Bütün bunlar, doğum sancıları-

nın başlangıcıdır. (Matta, 24:6-8)
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13. Kıtlık olması:

..

14. Kasırga ve tsunami dalgalarının olması:

... Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkı-

na dönecek, dehşete düşecekler. (Luka, 21:25)

… Kıtlıklar olacak. (Markos, 13:8)

... Kıtlıkla... ölüm saçmak için... yeryüzünün dörtte biri üzerinde

yetki verildi. (Vahiy, 6:7)

... Yer yer kıtlıklar... olacak. (Luka, 21:11)

... Korkmayın sakın! Bunların olması gerek, ama bu daha son de-

mek değildir... yer yer kıtlıklar... olacak. Bütün bunlar, doğum

sancılarının başlangıcıdır. (Matta, 24:6-8)
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15. Volkan patlamalarının olması:

16. Fırtına ve şimşeklerin artması:

... O zaman gök gürlemeleri ve uğultular işitildi, şimşekler çaktı

ve yer sarsıldı. (Vahiy, 8:5)

Lut'un günlerinde de durum aynıydı. İnsanlar yiyip içiyor, alıp

satıyor, tohum ekiyor, ev yapıyorlardı. Ama Lut'un Sodom'dan

ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt yağdı ve hepsini yok etti. İnsa-

noğlu'nun [Hz. İsa (as)'ın] ortaya çıkacağı gün [gelişi öncesinde]

durum aynı olacaktır. (Luka, 17: 28-30)

... Onda gökler büyük gürültü ile zeval bulacaklar ve unsurlar ya-

narak eriyecekler, yer ve onda olan işler yanıp biteceklerdir. (Pet-

rus'a II. Mektup, 3:10)
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17. Şiddetli dolu yağışının olması:

18. Doğal afetlerle yeryüzü şekillerinin değişmesi:

19. Toprak kaymalarının olması:

Dağlara, kayalara, "Üzerimize düşün!" dediler… (Vahiy, 6:16)

… Her dağ, her ada yerinden sökülüp alındı. (Vahiy, 6:14)

Bütün adalar ortadan kalktı, dağlar yok oldu. (Vahiy, 16:20)

İnsanların üzerine gökten tanesi yaklaşık kırk kilo ağırlığında iri

dolu yağdı. Dolu belası öyle korkunçtu ki... (Vahiy, 16:21)

Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlu'nun [Hz. İsa

(as)'ın] günlerinde [gelişi öncesinde] de öyle olacak. Nuh'un ge-

miye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendirili-

yorlardı. Sonra tufan gelip hepsini yok etti. (Luka, 17:26-27)

O anda şimşekler çaktı, uğultular ve gök gürlemeleri işitildi. Yer

sarsıldı ve şiddetli bir dolu fırtınası koptu. (Vahiy, 11:19)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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20. Gökyüzünde olağanüstü olayların yaşanması:

21. Meteor yağmurlarının olması:

İncir ağacı, güçlü bir rüzgarla sarsıldığında nasıl ham incirlerini

dökerse, gökteki yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü. (Vahiy,

6:13)

Gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan kalktı... (Vahiy, 6:14)

... Gökte olağanüstü belirtiler olacak. (Luka, 21:11)

... Onda gökler büyük gürültü ile zeval bulacaklar... (Petrus'a II.

Mektup, 3:10)

Halka ve OlaylaraTercüman,13 Eylül 2003
Akşam, 21 Ocak 2005
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22. Güneş ve Ay'da alametler belirmesi:

Güneş'te, Ay'da ve yıldızlarda belirtiler görülecek... (Luka,

21:25)
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23. Kuraklık olması:

24. Yangınların artması:

25. Salgın hastalıkların olması:

... Salgın hastalıklar... olacak. (Luka, 21:11)

... Yerin üçte biri, ağaçların üçte biri ve bütün yeşil otlar yandı.

(Vahiy, 8:7)

... Güneş'e, insanları ateşle yakıp kavurma gücü verildi. İnsanlar

korkunç bir ısıyla kavruldular. (Vahiy, 16:8-9)
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26. Çekirgelerin musallat olması:

O günlerde... çekirgelerin görü-

nümü, savaşa hazırlanmış atlara

benziyordu... Kanatlarının sesi

savaşa koşan çok sayıda atlı ara-

banın sesine benziyordu... insan-

lara beş ay zarar verecek güce sa-

hiptiler. (Vahiy, 9:6-10)

... Vebayla... ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde

yetki verildi. (Vahiy, 6:7)

Dumanın içinden yeryüzüne çekirgeler yağdı. Bunlara yeryü-

zündeki akreplerin gücüne benzer bir güç verilmişti. Çekirgelere

yeryüzündeki otlara, herhangi bir bitki ya da ağaca değil de, yal-

nız alınlarında Allah'ın mührü bulunmayan insanlara zarar ver-

meleri söylendi. (Vahiy, 9:3-4)

Onun çocuklarını salgın hastalıkla öldüreceğim. O zaman… gö-

nülleri ve yürekleri denetleyenin Ben olduğumu bilecekler... (Va-

hiy, 2:23)
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2277..  SSaavvaaşşllaarr  vvee  bbüüyyüükk  ddeenniizz  kkaazzaallaarrııyyllaa  ddeenniizzlleerrddee
canlılığın tahrip olması:

28. İnsanlara dehşet veren felaketlerin yaşanması:

Dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, öz-

gürü kölesi herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına giz-

lendiler. (Vahiy, 6:15)

Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan

bayılacak... (Luka, 21:26)

... Deniz, ölü kanına benzer bir kana dönüştü ve içindeki bütün

canlılar öldü. (Vahiy, 16:3)

... Alev alev yanan, dağ gibi büyük bir kütle denize atıldı. Deni-

zin üçte biri kana dönüştü. Denizdeki canlı yaratıkların üçte biri

öldü... (Vahiy, 8:8-9)
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29. (Keban Barajı ile) Fırat Nehri'nin suyunun azalması:

30. Büyük savaşların olması:

31. Dünyada barışın ortadan kalkması:

... Dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu ola-

rak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar... (Vahiy, 6:4)

"Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların

olması gerek. Ama son hemen gelmez." Sonra [Hz. İsa (as)] onla-

ra şöyle dedi: "Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak." (Luka,

21:9-10)

Altıncı melek tasını büyük Fırat Irmağı'na boşalttı. Gündoğu-

sundan gelen kralların yolu açılsın diye ırmağın suları kurudu.

(Vahiy, 16:12)

Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sa-

kın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir. Ulus

ulusa, devlet devlete savaş açacak... (Matta, 24:6-7)

Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın. Bunların

olması gerek, ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet

devlete savaş açacak… Bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır.

(Markos, 13:7-8)
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32. İsyan olaylarının artması:

33. Bozgunculuk, bölücük yapanların artması:

34. Kin ve düşmanlığın artması:

Allah'ı tanımakta yarar görmedikleri için [Allah'ı tenzih ederiz],

Allah onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara terk et-

ti. Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. Kıs-

kançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile ve kötü niyetle doludurlar.

(Pavlus'tan Romalılara Mektup, 1:28-29)

... İsyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması

gerek. Ama son hemen gelmez. (Luka, 21:9)

... İnsanlar birbirlerini boğazlayacaklar... (Vahiy, 6:4)

Kardeş kardeşini, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar

anne babalarına başkaldırıp onları öldürtecek. (Markos, 13:12)

Bundan böyle bir evde beş kişi, ikiye karşı üç, üçe karşı iki bölün-

müş olacak... (Luka, 12:52)

Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size ha-

yır diyorum, ben ayrılık getirmeye geldim. (Luka, 12:51-52)

Size demişlerdi ki: "Dünyanın son günlerinde… Allah'sızlığa yö-

nelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır." Bunlar bölü-

cü… kişilerdir. (Yahuda'nın Mektubu, 1:18-19)
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35. İbadet yerlerinin yıkılması:

36. Ölümlerin artması:

... Aşağıda, yeryüzünde belirtiler, kan, ateş ve duman bulutları

görülecek. (Elçilerin İşleri, 2:19)

... Bunlara kılıçla, kıtlıkla, vebayla ve yeryüzünün vahşi hayvan-

larıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki

verildi. (Vahiy, 6:7)

Bazı kişiler mescidin nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş ol-

duğundan söz edince İsa, "Burada gördüklerinize gelince, öyle

günler gelecek ki, taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!"

dedi. (Luka, 21:5-6)
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37. Savaşlarda teknolojik araç ve silahların kullanılması:

38. Cinayetlerin yaygınlaşması:

Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar an-

ne babaya başkaldırıp onları öldürtecek. (Matta, 10:21)

Adam öldürmekten... tövbe etmediler. (Vahiy, 9:21)

... Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim... (Luka, 12:49)

… Ateş, gökyakut ve kükürt renginde göğüs zırhları kuşanmış-

lardı. Atların başları aslan başına benziyordu. Ağızlarından ateş,

duman, kükürt fışkırıyordu... Bunların ağzından fışkıran ateş,

duman ve kükürtten, bu üç beladan [insanlar] öldü. Atların gücü

ağızlarında ve kuyruklarındadır. Yılanı andıran kuyruklarının

başıyla zarar verirler. (Vahiy, 9:17-19)
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39. Fuhuşun yaygınlaşması:

40. Evlilik dışı ilişkilerin artması:

41. Hırsızlığın artması:

42. Sahtekarlığın artması:

... Kötüler ve sahtekarlar, aldatarak ve aldanarak gittikçe daha be-

ter olacaklar. (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mektup, 3:13)

... Sizinle yiyip içerken kendi hilelerinden zevk alırlar. (Petrus'un

II. Mektubu, 2:13)

... Hırsızlık yapmaktan da tövbe etmediler. (Vahiy, 9:21)

Son zamanlarda bazıları imandan irtidat edip (dinden çıkıp), al-

datıcı ruhları ve cinlerin öğretişini dinleyecekler... evlenmeyi men

edecekler... (Pavlus'tan Timoteos'a I. Mektup, 4:1-3)

Gözleri zinayla doludur... (Petrus'un II. Mektubu, 2:14)

… Gördükleri düşlere dayanarak öz bedenlerini kirletiyorlar…

(Yahuda'nın Mektubu, 1:8)

... Fuhuş... yapmaktan da tövbe etmediler. (Vahiy, 9:21)

… Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putla-

ra sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Tövbe etmesi

için ona bir süre tanıdım, ama fuhuş yapmaktan tövbe etmek iste-

miyor. (Vahiy, 2:20-21)
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43. Vicdanların körelmesi:

… Ağızlarından kurumlu sözler çıkar, başkalarını kendi çıkarları

için överler. (Yahuda'nın Mektubu, 1:16)

Bu konuda söyleyecek çok sözümüz var, ama kulaklarınız uyuş-

tuğu için anlatmak zor. (İbranilere Mektup, 5:11)

Son zamanlarda... yalan söyleyenlerin ikiyüzlülüğü ile vicdanla-

rı dağlanacak. (Pavlus'tan Timoteos'a I. Mektup, 4:1-2)
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44. Ahlaksız ve amaçsız yaşamaları:

45. İnsanlar arasında sevginin azalması:

Şunu bil ki, son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar... kutsal-

lıktan ve sevgiden yoksun... olacaklar. (Pavlus'tan Timoteos'a II.

Mektup, 3:1-3)

Köpüğünü savuran denizin azgın dalgaları gibi ayıplarını çevre-

ye savururlar. Serseri yıldızlar gibidirler… (Yahuda'nın Mektu-

bu, 1:13)

Bu yüzden Allah, birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye, on-

ları yüreklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa teslim etti. (Pav-

lus'tan Romalılara Mektup, 1:24)

Onlar İsa'ya "Bu olaylar nerede olacak...?" diye sordular. O da

"Leş neredeyse, akbabalar oraya üşüşecek." dedi. (Luka, 17:37;

Matta, 24:28)

… Gündüzün zevk alemlerine dalmayı eğlence sayarlar. Birer le-

ke ve yüzkarasıdırlar. Sizinle yiyip içerken kendi hilelerinden zevk

alırlar. (Petrus'un II. Mektubu, 2:13)

Allah'ı tanımakta yarar görmedikleri için [Allah'ı tenzih ederiz],

Allah onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim

etti. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 1:28)

O zaman… kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sev-

gisi soğuyacak. (Matta, 24:10, 12)
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46. Maneviyattan uzak olmaları:

Şunu bil ki, son günlerde… Allah'tan çok eğlenceyi seven, Allah

yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler ola-

caklar. Böylelerinden uzak dur. (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mek-

tup, 3:1, 4-5)

… Yürekleri nasırlaştırıldı. Yazılmış olduğu gibi: "Allah onlara

uyuşukluk ruhu verdi; bugüne dek görmeyen gözler, duymayan

kulaklar verdi." (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 11:7-8)

Bunlar hep yakınıp söylenir, kendi tutkularının peşinden gider-

ler. Ağızlarından kurumlu sözler çıkar, başkalarını kendi çıkarla-

rı için överler. Ama siz sevgili kardeşlerim… İsa Mesih'in elçile-

ri tarafından söylenen sözleri anımsayın. Size demişlerdi ki:

"Dünyanın son günlerinde alay edenler Allah'sızlığa yönelip

kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır." Bunlar bölücü, in-

san doğasıyla sınırlı, Allah inancından yoksun kişilerdir. (Yahu-

da'nın Mektubu, 1:16-19)
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47. Öfkenin artması, affediciliğin kalmaması:

48. Saygının azalması ve çocukların asileşmesi:

... Çocuklar anne babalarına baş kaldırıp onları öldürtecekler.

(Markos, 13:12)

Allah'ı tanımakta yarar görmedikleri için [Allah'ı tenzih ederiz],

Allah onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara terk et-

ti. Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. Kıs-

kançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile ve kötü niyetle doludurlar.

Dedikoducu, yerici, Allah'tan nefret eden [Allah'ı tenzih ederiz],

küstah, kibirli, kendini övüp yücelten, kötülük üreten, anne baba

sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun,

acımasız insanlardır. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 1:29-31)

Dedikoducu, yerici, Allah'tan nefret eden [Allah'ı tenzih ederiz],

küstah, kibirli... kötülük üreten, anne baba sözü dinlemeyen, an-

layışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun, acımasız insanlar-

dır… Allah buyruğunu bildikleri halde, bunları yalnız yapmakla

kalmıyor, yapanları da onaylıyorlar. (Pavlus'tan Romalılara

Mektup, 1:30-32)

Şunu bil ki, son günlerde... İnsanlar... küfürbaz, anne baba sözü

dinlemez... olacaklar. (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mektup, 3:1-3)

Şunu bil ki, son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar... uzlaş-

maz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın ve iyilik düşmanı ola-

caklar. (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mektup, 3:1-3)

O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve

birbirlerinden nefret edecekler. (Matta, 24:10) 

Hz. Mehdi (as) Hz. İbrahim (as)'ın Neslindendir

196



49. Ailevi ilişkilerin bozulması:

50. İnsanların maddi değerlere düşkün olmaları:

Şunu bil ki, son günlerde… insanlar... para düşkünü... olacaklar.

(Pavlus'tan Timoteos'a II. Mektup, 3:1-3)

Bundan böyle bir evde beş kişi, ikiye karşı üç, üçe karşı iki bölün-

müş olacak. Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına

karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanası-

na karşı olacaktır. (Luka, 12:52-53)
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51. Zenginlerin daha zenginleşmesi, fakirlerin

daha fakirleşmesi:

Zenginim, zenginleştim, hiçbir şeye gereksinmem yok diyorsun;

ama zavallı, acınacak durumda, yoksul, kör ve çıplak olduğunu

bilmiyorsun. (Vahiy, 3:17)

... Dinleyin şimdi ey zenginler... Son günlerde servetinize servet

kattınız. (Yakup'un Mektubu, 5:1-3)

... Kimde varsa, ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak.

Ama kimde yoksa, kendisinde olan da elinden alınacak. (Matta,

25:29; Luka, 19:26)

Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler, insanı çöküşe

ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar.

Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri

zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı

çektirdiler. (Pavlus'tan Timoteos'a I. Mektup, 6:9-10) 
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52. İnsanların sefahat ve sarhoşluk içinde olması:

53. Allah'ın rızası yerine sadece kendi hevalarına (tutku
ve isteklerine) göre yaşamaları:

Bunlar [Allah'sız günahkarlar]... hep kendi tutkularının peşinden

giderler. Ağızlarından kurumlu sözler çıkar, başkalarını kendi çı-

karları için överler. Ama siz sevgili kardeşlerim... İsa Mesih'in el-

çileri tarafından sözleri anımsayın. Size demişlerdi ki: "Dünya-

nın son günlerinde alay edenler, Allah'sızlığa yönelip kendi tut-

kularına göre yaşayanlar olacaktır." (Yahuda'nın Mektubu, 1:16-

18)

... Gündüzün zevk alemlerine dalmayı eğlence sayarlar. Birer le-

ke ve yüz karasıdırlar... (Petrus'un II. Mektubu, 2:13)

Kendinize dikkat edin! Yürekleriniz sefahat, sarhoşluk ve bu ya-

şamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün, üzerinize bir tuzak gibi

aniden inmesin. (Luka, 21:34-35)

Şunu bil ki, son günlerde... insanlar kendilerini seven, para düş-

künü, kendini övüp yücelten, kibirli… özünü denetleyemeyen,

azgın, iyilik düşmanı olacaklar… Kendini beğenmiş, Allah'tan

çok eğlenceyi sevenler... olacak. (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mek-

tup, 3:1-5)

… Allah'ımızın lütfunu sefahate araç eden… bazı Allah'sızlar

gizlice aranıza sızdılar... (Yahuda'nın Mektubu, 1:4)

… Pervasızca yiyip içen bu kişiler birer kara lekedir... (Yahu-

da'nın Mektubu, 1:12)
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Onların sonu yıkımdır; ilahları mideleridir [Allah'ı tenzih ede-

riz]. Ayıplarıyla övünür, yalnız bu dünyayı düşünürler. (Pav-

lus'tan Filipililere Mektup, 3:19)

... Anlamadıkları konularda sövüp sayan bu kişiler, içgüdüleriyle

yaşayan... akıldan yoksun hayvanlar gibidir... (Petrus'un II.

Mektubu, 2:12)

… Allah, birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye, onları yü-

reklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa teslim etti. (Pavlus'tan

Romalılara Mektup, 1:24)

Öncelikle şunu bilmelisiniz: Dünyanın son günlerinde kendi tut-

kularının ardından giden alaycı kişiler türeyecek. (Petrus'un II.

Mektubu, 3:3)
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54. Sapkın ilişkilerin yaygınlaşması:

… Allah, birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye, onları yü-

reklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa teslim etti… İşte böylece

Allah onları utanç verici tutkulara teslim etti. Kadınları bile do-

ğal ilişki yerine doğal olmayanı yeğlediler. Aynı şekilde erkekler

de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirleri için şehvetle yanıp

tutuştular. Erkekler erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve

kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar. (Pav-

lus'tan Romalılara Mektup, 1:24, 26-27)

Şunu bil ki, son günlerde… insanlar… kutsallıktan ve sevgiden

yoksun… özünü denetleyemeyen, azgın… olacaklar. (Pavlus'tan

Timoteos'a II. Mektup, 3:1-3)
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55. İmansızlıkları sonucu akılsız yaşamaları:

56. İman eksikliğinden dolayı bereketsizliğin hakim
olması:

57. Bencilliğin artması:

Aranıza sızan bu kişiler... Rab'bin yetkisini hiçe sayıyorlar

[Allah'ı tenzih ederiz]… Yalnız kendilerini besleyen çobanlar-

dır… Başkalarını kendi çıkarları için överler. (Yahuda'nın Mek-

tubu, 1:8, 12, 16)

Ama bu kişiler anlamadıkları herşeye sövüyorlar. Öte yandan,

akıldan yoksun hayvanlar gibi içgüdüleriyle anladıkları ne varsa,

onları yıkıma götürüyor. (Yahuda'nın Mektubu; 1:10) 

Ama anlamadıkları konularda sövüp sayan bu kişiler, içgüdüle-

riyle yaşayan, yakalanıp boğazlanmak üzere doğan, akıldan yok-

sun hayvanlar gibidir... (Petrus'un II. Mektubu, 2:12)

Allah'ı bildikleri halde, O'nu Allah olarak yüceltmediler [Allah'ı

tenzih ederiz], O'na şükretmediler. Tersine, düşüncelerinde bu-

dalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı

olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. (Pavlus'tan Roma-

lılara Mektup, 1:21-22)

Şunu bil ki, son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar kendile-

rini seven... nankör... olacaklar. Hain... olacaklar. (Pavlus'tan Ti-

moteos'a II. Mektup, 3:1, 2-5)

Rab'bin yetkisini hiçe sayıyor [Allah'ı tenzih ederiz], yüce varlık-

lara sövüyorlar… Bu kişiler birer kara lekedir... Rüzgarın sürük-

lediği yağmursuz bulutlara, iki kez ölmüş, kökünden sökülmüş,

sonbaharın meyvesiz ağaçlarına benzerler. (Yahuda'nın Mektu-

bu, 1:8-12)
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58. Açgözlü olmaları:

Allah'ı tanımakta yarar görmedikleri için [Allah'ı tenzih ede-

riz]… her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular.

(Romalılara Mektup, 1:28-32)

Açgözlülüklerinden ötürü uydurma iddialarla sizi sömürecek-

ler… (Petrus'a II. Mektup, 2:3)

... Yüreği açgözlülüğe alıştırılmış lanetli insanlardır. (Petrus'un

II. Mektubu, 2:14)
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59. Şikayetçi olmaları:

60. Kötü söz söylemeleri:

61. Kibirin artması:

Bunlar (Allah'sız günahkarlar) hep yakınıp söylenir... (Yahu-

da'nın Mektubu, 1:16)

… İnsandan gelen övgüyü, Allah'tan gelen övgüden daha çok se-

viyorlardı. (Yuhanna, 12:43)

Şunu bil ki, son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar... kendi-

ni övüp yücelten, kibirli... olacaklar... kendini beğenmiş... olacak-

lar. (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mektup, 3:1, 2-5)

Ağızları açık birer mezardır. Dilleriyle aldatırlar. Engerek zehiri

var dudaklarının altında. Ağızları lanet ve acı sözle doludur.

(Pavlus'tan Romalılara Mektup, 3:13-14) 

... [Allah'sız günahkarların] ağızlarından kurumlu sözler çıkar,

Başkalarını kendi çıkarları için överler. Ama siz sevgili kardeşle-

rim… İsa Mesih'in elçileri tarafından söylenen sözleri anımsa-

yın. Size demişlerdi ki: "Dünyanın son günlerinde... Allah'sızlı-

ğa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır." (Yahu-

da'nın Mektubu, 1:16-18)
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62. Alaycılığın artması:

63. Şiddetli acı ve sıkıntı veren olayların yaşanması:

Size demişlerdi ki: "Dünyanın son günlerinde alay edenler

Allah'sızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacak-

tır." (Yahuda'nın Mektubu, 1:18)

Çünkü o günlerde öyle bir sıkıntı olacak ki, Allah'ın var ettiği Ya-

ratılışın başlangıcından bu yana böylesi ne olmuştur, ne de bun-

dan sonra olacaktır. (Markos, 13:19)

[Hz. İsa (as) ahir zamanda olacakları anlatırken:] Sonra onlara

şöyle dedi: "Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Şiddetli dep-

remler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar...

olacak." (Luka, 21:11)

[Hz. İsa (as)'ın tekrar gelişinden önce] İnsanlar, "Herşey esenlik

ve güvenlik içinde" dedikleri bir anda, gebe kadının birden sancı-

lanması gibi, ansızın yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar.

(Pavlus'tan Selaniklilere I. Mektup, 5:3)

O günlerde... memleket üzerine büyük sıkıntı ve bu kavme azap

gelecektir. (Luka, 21:23)

Öncelikle şunu bilmelisiniz: Dünyanın son günlerinde kendi tut-

kularının ardından giden alaycı kişiler türeyecek. Bunlar,

"Rab'bin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Atalarımızın ölümünden

beri herşey Yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor" diye-

rek alay edecekler. Ne var ki, göklerin çok önceden Allah'ın sö-

züyle var olduğunu… bile bile unutuyorlar. (Petrus'un II. Mek-

tubu, 3:3-5)

Hz. Mehdi (as) Hz. İbrahim (as)'ın Neslindendir

208



Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın

başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olma-

yacaktır. (Matta, 24:21)

Altını, gümüşü, değerli taşları, incileri, ince keteni, ipeği, mor ve

kırmızı kumaşları, her çeşit kokulu ağacı, fildişinden yapılmış her

çeşit eşyayı, en pahalı ağaçlardan, tunç, demir ve mermerden ya-

pılmış her çeşit malı, tarçın ve kakule, buhur, güzel kokulu yağ,

günnük… zeytinyağı, ince un ve buğdayı, sığırları, koyunları, at-

ları, arabaları ve köleleri, insanların canını satın alacak kimse yok

artık. (Vahiy, 18:12-13)

… İnsanlar ızdıraptan dillerini ısırdılar. (Vahiy, 16:10)

Şunu bil ki, son günlerde çetin anlar olacaktır. (Pavlus'tan Ti-

moteos'a II. Mektup, 3:1)
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64. Allah'a tevekkül etmemeleri, başlarına gelenlerden
ötürü isyan içinde olmaları:

65. İnsanların kurtuluş için ümitlerini kaybetmeleri:

66. Günlerin kısalması:

Rab o günleri kısaltmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama

Rab, seçilmiş olanlar, Kendi seçtiği kişiler uğruna o günleri kı-

saltmıştır. (Markos, 13:20)

Iztırap ve yaralarından ötürü Göğün Allah'ına başkaldırdılar

[Allah’ı tenzih ederiz]. Yaptıklarından tövbe etmediler. (Vahiy,

16:11)

O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama se-

çilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. (Matta, 24:22)

O günlerde insanlar ölümü arayacak, ama bulamayacaklar. Ölü-

mü özleyecekler, ama ölüm onlardan kaçacak. (Vahiy, 9:6)
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67. Irak'ta savaş olması:

67.1. Irak'ın bombalanması:

67.2. Irak şehirlerinin yıkılması:

Melek gür bir sesle bağırdı: "Yıkıldı! Büyük Babil yıkıldı!..." (Va-

hiy, 18:2)

Ardından gelen ikinci bir melek "… Büyük Babil yıkıldı!" diyor-

du. (Vahiy, 14:8)

Sonra güçlü bir melek değirmen taşına benzer büyük bir taşı kal-

dırıp denize atarak şöyle dedi: "Koca kent Babil* de işte böyle şid-

detle atılacak ve bir daha görülmeyecek." (Vahiy, 18:21)

*Babil: Günümüz Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında bulunan

eski bir şehir ismidir.

Onca büyük zenginlik bir saat içinde yok oldu. Gemi kaptanları,

yolcular, tayfalar, denizde çalışanların hepsi, onu yakan ateşin

dumanını görünce uzakta durup, "Koca kent [Babil] gibisi var

mı?" diye feryat ettiler. (Vahiy, 18:17-18)
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67.3. Irak'ta kısa bir süre içinde, büyük bir yıkım olması:

[Tüccarlar] "vay başına, vay!" diyecekler. "İnce keten, mor ve

kırmızı kumaş kuşanmış, altın, değerli taş ve incilerle süslenmiş

koca kent! Onca büyük zenginlik bir saat içinde yok oldu." (Va-

hiy, 18:16-17)

... Feryat ettiler: "Vay başına koca kent, vay! Denizde gemileri

olanların hepsi onun sayesinde, onun değerli mallarıyla zengin

olmuşlardı. Kent bir saat içinde viraneye döndü." (Vahiy, 18:19)
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67.4. Irak'ın fakirleşmesi:

67.5. Irak'ta sanat ve zanaatin durması:

67.6. Irak halkının zorluk içinde, mutsuz yaşaması:

Artık sende [Babil’de] hiç kandil ışığı parlamayacak. Sende artık

gelin güvey sesi duyulmayacak. Senin tüccarların dünyanın bü-

yükleriydi... (Vahiy, 18:23)

Artık sende [Babil’de] lir çalanların, ezgi okuyanların, kaval ve

borazan çalanların sesi hiç işitilmeyecek… (Vahiy, 18:22)

Dünya tüccarları onun [Babil] için ağlayıp yas tutuyor. Çünkü

mallarını satın alacak kimse yok artık. Altını, gümüşü, değerli

taşları, incileri, ince keteni, ipeği, mor ve kırmızı kumaşları, her

çeşit kokulu ağacı, fildişinden yapılmış her çeşit eşyayı, en pahalı

ağaçlardan, tunç, demir ve mermerden yapılmış her çeşit malı,

tarçın ve kakule, buhur, güzel kokulu yağ, günnük… zeytinyağı,

ince un ve buğdayı, sığırları, koyunları, atları, arabaları… satın

alacak kimse yok artık. Diyecekler ki, "Canının çektiği meyveler

elinden gitti, bütün değerli ve göz alıcı malların yok oldu..." Ba-

bil'de bu malları satarak zenginleşen tüccarlar, kentin çektiği ız-

dıraptan dehşete düşecekler... (Vahiy, 18:11-15)

… Artık sende [Babil’de] hiçbir el sanatının ustası bulunmaya-

cak. Sende artık değirmen sesi duyulmayacak. (Vahiy, 18:22)
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68. Deccal'in (antikrist'in) ortaya çıkması:

Çocuklar, bu son saattir. Mesih karşıtının [antikrist/deccal] gele-

ceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı [an-

tikrist] türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz.

(Yuhanna'nın I. Mektubu, 2:18)
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68.1. Deccal'in dinsizliği yaymak için yoğun faaliyetinin olması:

Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş

başlamadıkça, mahvolacak olan o yasa tanımaz adam [deccal] or-

taya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir. Bu adam, Allah diye anılan

ya da kutsal olan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce

gösterecek, hatta kendisini Allah ilan ederek Allah'ın Mescidinde

oturacaktır [Allah'ı tenzih ederiz]. (Pavlus'tan Selaniklilere II.

Mektup, 2:3-4)

Canavara [deccal’e], kurumlu sözler söyleyen, küfürler savuran

bir ağız ve kırk iki ay süreyle kullanabileceği bir yetki verildi.

Allah'a isyan etmek, O'nun adına ve konutuna… karşı gelmek

için ağzını açtı [Allah'ı tenzih ederiz]. Kutsallarla savaşıp onları

yenmesine [iman edenlere zulmetmesine] izin verildi. Canavar

her oymak, her halk, her dil, her ulus üzerinde etkili kılındı. (Va-

hiy, 13:5-7)

Daha yanınızdayken bunları size söylediğimi hatırlamıyor musu-

nuz? Zamanı gelince ortaya çıkarılacak olan bu adamı [deccal’i]

şimdilik neyin engellediğini biliyorsunuz. Evet, yasa tanımazlı-

ğın [deccaliyetin] gizli gücü şu anda bile etkindir… (Pavlus'tan

Selaniklilere II. Mektup, 2:5-7)

… Böylesi, Mesih karşıtının [deccal'in/antikrist'in] ruhudur.

Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır. (Yu-

hanna'nın I. Mektubu, 4:3)

… Birçok aldatıcı dünyanın her yanına yayıldı. Aldatıcı, Mesih

karşıtı [deccal/antikrist] olan bunlardır. (Yuhanna'nın II. Mektu-

bu, 1:7)
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68.2. Din ahlakından uzak yaşayan insanları, illüzyonlarla
yanıltıp aldatması:

68.3. Tüm uluslar üzerinde etkili olması:

68.4. Ülkelerin dinsiz ideolojilerinden ve askeri güçlerinden des-
tek bulması:

Sonra canavarı [deccal’i], dünya krallarını ve onların ordularını,

ata binmiş olanla O'nun ordusuna [Allah'a tabi olanlara] karşı

savaşmak üzere toplanmış gördüm. (Vahiy, 19:19)

İnsanların gözü önünde, gökten yere ateş yağdıracak kadar büyük

belirtiler gerçekleştiriyordu. İlk canavarın [deccal'in] adına ger-

çekleştirmesine izin verilen belirtiler sayesinde, yeryüzünde yaşa-

yanları saptırdı… (Vahiy, 13:13-14)

Yasa tanımaz adam [deccal], her türlü mucizede, yanıltıcı belirti-

lerle harikalarda ve mahvolanları aldatan her türlü kötülükte ser-

gilenen Şeytan'ın etkinliğiyle gelecek… Mahvolanlar, gerçeği

sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvolu-

yorlar. İşte bu nedenle Allah, yalana kanmaları için onların üze-

rine yanıltıcı bir güç gönderiyor. (Pavlus'tan Selaniklilere II.

Mektup, 2:9-11)

... Canavar [deccal] her oymak, her halk, her dil, her ulus üzerin-

de yetkili kılındı. (Vahiy, 13:7)

…. Ejderha [şeytan] canavara [deccal’e] kendi gücü ve tahtıyla

birlikte büyük yetki verdi… Bütün dünya şaşkınlık içinde cana-

varın [deccal'in] ardından gitti. (Vahiy, 13:2-3)
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68.5. Deccal'in tam din ahlakı hakim olana dek faaliyetini sür-
dürecek olması:

68.6. Hz. Mehdi (as)'ın çıkışı yaklaştıkça, şeytani faaliyetlerin
yoğunlaşması:

Büyük ejderha -İblis ya da Şeytan denen, bütün dünyayı saptıran

o eski yılan- yardımcılarıyla birlikte yeryüzüne atıldı… Çünkü

İblis zamanının az olduğunu bilerek büyük bir öfkeyle üzerinize

indi. (Vahiy, 12:9, 12)

… Canavarla [deccal'le] birlikte bir saat egemenlik sürmek üzere

yetki alacaklar. Düşünce birliği içinde olan bu krallar güçlerini ve

yetkilerini canavara verecekler. (Vahiy, 17:12-13)

... Allah, amacını gerçekleştirme isteğini onların yüreğine koy-

muştur. Öyle ki, Allah'ın sözleri yerine gelinceye dek krallıkları-

nı canavara [deccal’e] devretmekte sözbirliği edecekler. (Vahiy,

17:17)

Sonra on boynuzlu, yedi başlı bir canavarın [deccal'in] denizden

çıktığını gördüm. Boynuzlarının üzerinde on taç vardı, başları-

nın üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıydı. [deccaliyetin din-

siz ideolojileri benimseyen ülkelerden güç alması kastedilmekte-

dir.] (Vahiy, 13:1)

Evet, yasa tanımazlığının [deccaliyetin] gizli gücü şu anda bile

etkindir… Yasa tanımaz adam [deccal] ortaya çıkacak… İsa onu

ağzının soluğuyla öldürecek, gelişinin görkemiyle yok edecek.

(Pavlus'tan Selaniklilere II. Mektup, 2:7-8)
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68.7. İmanı zayıf bütün insanları peşinden sürüklemesi:

68.8. Şeytanın emrinde faaliyet yapması:

68.9. Bozgunculuk ve savaş çıkarması:

İnsanların gözü önünde, gökten yere ateş yağdıracak kadar büyük

belirtiler gerçekleştiriyordu. (Vahiy, 13:13)

Sonra yasa tanımaz adam [deccal] ortaya çıkacak... (Pavlus'tan

Selaniklilere II. Mektup, 2:8)

Yeryüzünde yaşayan... herkes ona [deccal’e] tapacak [Allah’ı ten-

zih ederiz]. (Vahiy, 13:8)

Mahvolanlar, gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşma-

dıklarından mahvoluyorlar. İşte bu nedenle Allah, yalana kanma-

ları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor. (Pavlus'tan

Selaniklilere II. Mektup, 2:10-11)

… Bütün dünya şaşkınlık içinde canavarın [deccal'in] ardından

gitti. İnsanlar canavara [deccal’e] yetki veren ejderhaya [şeytana]

taptılar. "Canavar gibisi var mı? Onunla kim savaşabilir?" diye-

rek canavara da taptılar [Allah'ı tenzih ederiz]. (Vahiy, 13:3-4)

Yasa tanımaz adam [deccal]... her türlü kötülükte sergilenen şey-

tanın etkinliğiyle gelecek... (Pavlus'tan Selaniklilere II. Mektup,

2:9-10)
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68.10. Deccal'in sonunda mutlaka yenilgiye uğrayacak olması:

Gördüğün canavar [deccal] bir zamanlar vardı, ama şimdi yok.

Biraz sonra dipsiz derinliklerden çıkacak ve yıkıma gidecek. Yer-

yüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri adları yaşam kitabına

yazılmamış olanlar canavarı görünce şaşacaklar. Çünkü o bir za-

manlar vardı, şimdi yok... (Vahiy, 17:8)

Sonra yasa tanımaz adam [deccal] ortaya çıkacak… İsa onu ağzı-

nın soluğuyla öldürecek, gelişinin görkemiyle yok edecek. (Pav-

lus'tan Selaniklilere II. Mektup, 2:8)

... Mahvolacak olan o yasa tanımaz adam [deccal] ortaya çıkma-

dıkça o gün gelmeyecektir. (Pavlus'tan Selaniklilere II. Mektup,

2:3)

Siz [deccal'e uyanlar] babanız İblis'tensiniz ve babanızın arzula-

rını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi.

Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söyle-

mesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. (Yuhan-

na, 8:44)

... Ejderhanın, canavarın ve yalancı peygamberin ağzından, kur-

bağa kılığına girmiş üç tane kötü ruhun çıktığını gördüm. Muci-

zeler yaratan bu kötü ruhlar, yeryüzünde hüküm süren bütün

krallara giderek onları savaşa çağırdılar. Gücü sınırsız olan

Allah'ın büyük gününde... bu kralları İbranice Armagedon (Me-

giddo Dağı) denilen yere topladılar. (Vahiy, 16:13-16)
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69. Yecüc ve Mecüc kavminin ahir zamandaki ortaya çı-
kışı (I. ve II. Dünya Savaşları):

69.1. Çok uluslu bir topluluk olmaları:

69.2. Kalabalık bir topluluk olmaları:

... Toplananların sayısı deniz kumu kadar çoktur. (Vahiy, 20:8)

Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları -Gog'la Magog'u- saptır-

mak, savaş için biraraya toplamak üzere zindandan çıkacak. Top-

lananların sayısı deniz kumu kadar çoktur. (Vahiy, 20:8)
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69.3. Bozgunculuk çıkarmaları:

69.4. Şeytanın telkini ile hareket etmeleri: 

69.5. Toplu ölümler olması:

... Ama gökten ateş yağdı, onları yakıp yok etti. (Vahiy, 20:9)

Onları saptıran İblis ise... (Vahiy, 20:10)

Yeryüzünün dört bir yanından gelerek kutsalların ordugahını ve

sevilen kenti kuşattılar... (Vahiy, 20:9)
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70. Hz. İsa (as)'ın yeniden yeryüzüne gelmesi:

Ruhunuz, canınız ve bedeniniz... İsa Mesih'in ge-

lişinde eksiksiz ve kusursuz bulunmak üzere ko-

runsun... (Pavlus'tan Selaniklilere I. Mektup,

5:23-24)

Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih

göründüğü zaman size övgü, yücelik ve onur kazan-

dıracak. Bu imanınız... altından daha değerlidir.

(Petrus’un I. Mektubu, 1:7) 

Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağla-

rın sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı. (Pet-

rus'un I. Mektubu, 1:20)

Bütün bunlar, İsa gökten gelip göründüğü zaman

olacak. (Pavlus'tan Selaniklilere II. Mektup, 1:7)

Bu arada, mübarek ümidimizin gerçekleşmesini, İsa

Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. (Pav-

lus'tan Titus'a Mektup, 2:13)

İkinci kez... kurtuluş getirmek için kendisini bekle-

yenlere görünecektir. (İbranilere Mektup, 9:28)

İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önün-

de yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önün-

den uzaklaştırdı. "Ey Celileliler, neden göğe bakıp

duruyorsunuz?" diye sordular. "Sizden göğe alınan

bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde

geri gelecektir." (Elçilerin İşleri, 1:9-11)
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İncil'de Hz. Mehdi (as)'ın Hakimiyet
Dönemi

Allah'ın, Kuran'da iman edenlere vadettiği din ahlakının hakimi-

yeti, Tevrat'ta olduğu gibi İncil'de de yer almaktadır. İbrahimi dinlerin

kutsal kitaplarında geçen bu vaat, Hz. İbrahim (as)'ın soyundan,

Allah'a katıksızca iman eden, sadece O'nun rızası için yaşayan ve din

ahlakının tüm dünyaya yayılması için çalışan bir topluluğa yöneliktir.

Ahir zamanda gelecek Hz. Mehdi (as) ve yardımcıları, Allah'ın izniyle,

Hz. İsa (as)'ın yardımıyla birlikte, bu vaadin gerçekleşmesine vesile ola-

cak halis müminlerdir. Allah'ın iman edenlere bu vaadi İncil'de şöyle

bildirilmektedir:

… İbrahim'e ve soyuna dünyanın mirasçısı olma vaadi Kut-
sal Yasa yoluyla değil, imandan gelen aklanma yoluyla ve-

rildi. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 4:13)

Sizler Peygamberlerin mirasçıları, Allah'ın atalarınızla yaptığı

antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Allah İbrahim'e şöyle de-

mişti: "Senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün
halklar kutsanacak." (Elçilerin İşleri, 3:25)
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Ahir zamanda Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından sonraki hakimiyet dö-

nemine yönelik, İncil'deki anlatımlardan bir kısmı şöyledir:

1. Alametler gerçekleştiğinde, din ahlakının hakimiyetinin
yakın olması:

Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kal-

dırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. İsa onlara şu benzet-

meyi anlattı: "İncir ağacına ya da herhangi bir ağaca bakın. Bun-

ların yapraklandığını gördüğünüz zaman, yaz mevsiminin pek

yakın olduğunu kendiliğinizden anlarsınız. Aynı şekilde, bu olay-

ların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, Allah'ın Egemenliği

yakındır." (Luka, 21:28-31)

… Miras Yasa'ya [Allah'ın emir ve yasaklarına] bağlıysa, artık

vaade bağlı değildir. Ama Allah, mirası İbrahim'e vaatle ba-
ğışlamıştır. Öyleyse Yasa'nın amacı neydi? Yasa, suçları ortaya

çıkarmak için antlaşmaya eklendi. Vaadi alan ve İbrahim'in
soyundan olan kişi gelinceye dek yürürlükte kalacaktı... (Pav-

lus'tan Galatyalılara Mektup, 3: 18-19) 
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2. Allah'a imanın tüm dünyaya hakim olması:

... "Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım...

Hiç kimse yurttaşını, kardeşini, Rab'bi tanı diye eğitmeyecek.

Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak Beni." (İbranilere Mektup,

8:10-11)

Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Allah'ın egemenliğin

bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her ye-

rinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. (Matta, 24:13-14)

[Bundan sonra] aydınlanmak için kentin Güneş ya da Ay'a ge-

reksinimi yoktur. Çünkü Allah'ın görkemi onu aydınlatıyor...

Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksin-

meleri olmayacak. Çünkü Rab Allah onlara ışık verecek ve son-

suzlara dek egemenlik sürecekler. (Vahiy, 21:23-25; 22:5)

İncir ağacından ders alın! Dalları filizlenip yaprakları sürünce,

yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde, bütün

bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, İnsanoğlu [Hz.

İsa (as)] yakındır, kapıdadır. (Matta, 24:32-33)

İsa halka şunları da söyledi: "Batıda bir bulutun yükseldiğini gö-

rünce siz hemen, 'Sağanak geliyor' diyorsunuz ve öyle oluyor.

Yelin güneyden estiğini görünce, 'Çok sıcak olacak' diyorsunuz

ve öyle oluyor... Yeryüzünün ve gökyüzünün görünümünden bir

anlam çıkarabiliyorsunuz da, şimdiki vaktin anlamını nasıl olu-

yor da çıkaramıyorsunuz?" (Luka, 12:54-56)
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İnsanlar doğudan batıdan, kuzeyden güneyden gelecek ve

Allah'ın egemenliğinde sofraya oturacaklar. [Allah'a imanın ni-

metleriyle nimetlenecekler]. (Luka, 13:29)

Şimşek çakıp göğü bir ucundan öbür ucuna dek nasıl aydınlatır-

sa, insanoğlu [Hz. İsa (as)’ın] kendi gününde öyle olacaktır.

[İman ışığı tüm dünyayı kaplayacaktır.] (Luka, 17:24)

... İnsanoğlu'nun [Hz. İsa (as)’ın] gelişi, doğuda çakıp batıya ka-

dar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. [İman ışığı tüm

dünyayı kaplayacaktır.] (Matta, 24:27)

Ardından büyük bir kalabalığın, gürül gürül akan suların, güçlü

gök gürlemelerinin sesine benzer sesler işittim. "Haleluya [Rab'bi

övün]!" diyorlardı. "Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab

Allah'ımız Egemenlik sürüyor." (Vahiy, 19:6)

Artık hiçbir lanet kalmayacak. Allah'ın egemenliği kentin içinde

olacak... Kulları O'na (Allah'a) tapınacak. (Vahiy, 22:3)

Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm.

Yeryüzünde yaşayanlara -her ulusa, her oymağa, her dile, her hal-

ka- iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan Müjde'yi getiriyordu.

(Vahiy, 14:6)

Allah'ın bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünya-

nın her yerinde duyurulacak… (Matta, 24:14)
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3. Materyalizmin çöküşü:

O gün... maddesel öğeler ya-

narak yok olacak, yer ve yer-

yüzünde yapılmış olan her

şey yanıp bitecek... O gün...

maddesel öğeler şiddetli ateş-

te eriyecektir. (Petrus'un II.

Mektubu, 3:10-12)

Yedinci melek borazanını çal-

dı. Gökte yüksek sesler du-

yuldu: "Dünyanın egemenli-

ği Rabbimiz'in… oldu. O

sonsuzlara dek egemenlik sü-

recek." (Vahiy, 11:15)

Peygamberlerin sözleri de

bunu doğrulamaktadır. Ya-

zılmış olduğu gibi: "Bundan

sonra ben geri dönüp, Da-

vud'un yıkık konutunu yeni-

den kuracağım. Onun yıkın-

tılarını yeniden kurup onu

tekrar ayağa kaldıracağım.

Öyle ki, geriye kalan insan-

lar, bana ait olan bütün

uluslar Rab'bi arasınlar.

Bunları ta başlangıçtan bil-

diren Rab, işte böyle diyor."

(Elçilerin İşleri, 15:15-18)
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4. İman derinliğinin artması:

İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığın-

dan emin olmaktır. Atalarımız bununla Allah'ın beğenisini ka-

zandılar. Evrenin Allah'ın buyruğuyla yaratıldığını, böylece gö-

rülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyo-

ruz. (İbraniler'e Mektup, 11:1-3)

O günler kadın erkek kullarımın üzerine Ruhum'u dökeceğim,

onlar da Peygamberler gibi bir ahlaka sahip olacaklar. (Elçililerin

İşleri, 2:18)

Hz. Mehdi (as) Hz. İbrahim (as)'ın Neslindendir

236



5. İnkarcıların akılsızlıklarının ortaya çıkması:

6. Dünyayı iman edenlerin yönetmesi:

... "Son günlerde" diyor Allah, bütün insanların üzerine Ru-

hum'u dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız Peygamberler gibi ah-

laka sahip olacaklar. (Elçililerin İşleri, 2:16-17)

Yüreklerinin cesaret bulmasını, sevgide birleşmelerini dilerim.

Öyle ki, anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün zenginliğine ka-

vuşsunlar ve bilginin, bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu

Allah'ın sırrını... tanısınlar. (Pavlus'tan Koloselilere Mektup,

2:2-3)

Kutsalların dünyayı yargılayacağını bilmiyor musunuz?... (Pav-

lus'tan Korintlilere I. Mektup, 6:2)

Şunu bil ki, son günlerde... [gerçeğe karşı gelenler] düşünceleri

yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardır. Ama daha

ileri gidemeyecekler. Çünkü... bunların da akılsızlığını herkes

açıkça görecektir. (Pavlus'tan Timoteos'a II. Mektup, 3:1, 8-9)

"Rab, 'O günlerden sonra onlarla yapacağım antlaşma şudur:

'Yasalarımı yüreklerine koyacağım, zihinlerine yazacağım' di-

yor." (İbraniler'e Mektup, 10:16)
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7. Dünyada din ahlakına dayalı yeni bir düzen oluşması:

… Herşeyin yeniden düzenleneceği zamana dek… (Elçilerin İşle-

ri, 3:21)

Tahtta oturan, "İşte her şeyi yeniliyorum" dedi. Sonra, "Yaz!"

diye ekledi, "Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir." (Vahiy,

21:5)

Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm... Artık ne

yas, ne ağlayış, ne de ızdırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan

kalktı. (Vahiy, 21:4)

Peygamberlerin sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış oldu-

ğu gibi: "Bundan sonra ben geri dönüp, Davud'un yıkık konutu-

nu yeniden kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden kurup onu

tekrar ayağa kaldıracağım." (Elçilerin İşleri, 15:15-16)

"Onları Allah'ımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin, ka-

hinler (din adamları) yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecek-

ler." (Vahiy, 5:10)

Onlar Allah'ın… kahinleri (din adamları) olacak, O'nunla birlik-

te... egemenlik sürecekler. (Vahiy, 20:6)

... Allah, bu dünyada yoksul olanları imanda zenginleşmek ve

Kendisi'ni sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olmak

üzere seçmedi mi? (Yakup'un Mektubu, 2:5)

... Rab Allah onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sü-

recekler. (Vahiy, 22:5)
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8. Dünyaya barış ve adaletin hakim olması:

Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek ve sonun-

da adaleti zafere ulaştıracak. Uluslar da O'nun (Allah'ın) adına

umut bağlayacak. (Matta, 12:20-21)

... Barış içinde eken barış yapıcıları, doğruluk ürününü biçerler.

(Yakup'un Mektubu, 3:18)

O'nun (Allah'ın) Yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve

değerli vaatler verildi. Öyle ki, dünyada kötü arzuların yol açtığı

yozlaşmadan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla Rahmani

özyapıya ortak olasınız. (Petrus'un II. Mektubu, 1:4)

Çünkü herkes bizi ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor.

Yaşayan gerçek Allah'a kulluk etmek... İsa'nın göklerden gelişini

beklemek üzere putlardan Allah'a nasıl döndüğünüzü anlatıyor-

lar. (Pavlus'tan Selaniklilere I. Mektup, 1:9-10)

Günahkarların, Allah Egemenliği'ni miras almayacağını bilmi-

yor musunuz? Aldanmayın! Ne fuhuş yapanlar Allah'ın Ege-

menliği'ni miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler... ne

hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soygun-

cular. (Pavlus'tan Korintlilere I. Mektup, 6:9-10)
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9. Büyük bir zenginliğin ve görkemin hakim olması:

10. Üzüntü ve sıkıntıların sona ermesi:

Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık

ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de

ızdırap olacak..." (Vahiy, 21:4)

Kurtarıcımız tek Allah, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük

sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güç-

tedir. (Yahuda'nın Mektubu, 1:24)

Uluslar kentin ışığında yürüyecekler. Dünya kralları servetlerini

oraya getirecekler. Kentin kapıları gündüz hiç kapanmayacak,

orada gece olmayacak. Ulusların görkemi ve zenginliği oraya ta-

şınacak. (Vahiy, 21:24-26)

İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına

geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti: "Ne mutlu

ruhen desteksiz olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.

Ne mutlu yaslı olanlara! Çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mut-

lu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras ala-

caklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar do-

yurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar mer-

hamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar

Allah'ı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara

Allah kulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm gören-

lere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır." (Matta, 5:1-11)
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1111..  AAllllaahh''ıınn  llüüffttuu  oollaarraakk  kkuurrttuulluuşş  ddöönneemmii  oollmmaassıı::

Ve bütün insanlar Allah'ın sağladığı kurtuluşu görecektir. (Lu-

ka, 3:6)

Eski çağlardan beri kutsal Peygamberlerinin ağzından bildirdiği

gibi, kulu Davud'un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı [Hz.

Mehdi (as)] çıkardı; düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin

hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı. (Luka, 1:69-71)

... Allah'ın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çık-

mıştır... (Pavlus'tan Titus'a Mektup, 2:11)

"... O'nun merhameti sayesinde, yücelerden doğan Güneş, ka-

ranlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayakla-

rımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir."

(Luka, 1:78-79)

İsa onlara... "Herşey yenilendiğinde… benim adım uğruna

[Allah’ın rızasını kazanmak için bana uyarak] evlerini, kardeşle-

rini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan

herkes, bunların yüz katını elde edecek..." (Matta, 19:28-29)

… Allah gözlerinden bütün yaşları silecek. (Vahiy, 7:17)

Artık hiçbir lanet kalmayacak... Artık gece olmayacak. Çıra ışığı-

na da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak... (Vahiy, 22:3-

5)
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12. Deccali (antikrist) sistemin kesin bir şekilde ortadan
kalkması:

... Ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı,

oraya kapayıp girişi mühürledi... (Vahiy, 20:3)

Melek ejderhayı -İblis ya da Şeytan denen o eski yılanı- yakalayıp

bin yıl için bağladı. [Deccalin etkisiz hale getirilmesi tasvir edil-

mektedir.] (Vahiy, 20:2)

Bundan sonra gökte büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek

bir ses işittim. "Haleluya [Rab'bi övün]!" diyorlardı. "Kurtarış,

Yücelik ve güç Allah'ımıza özgüdür."

Yüksek sesle bağırıyorlardı: "Kurtarış, tahtta oturan [Egemenlik

Sahibi] Allah'ımıza... özgüdür!" (Vahiy, 7:10)

Kurtuluş miğferini... yani Allah sözünü alın. (Pavlus'tan Efesli-

lere Mektup, 6:17)

... Yazılmış olduğu gibi: "Kurtarıcı [Hz. Mehdi (as)]... gelecek,

Yakup'un soyundan Allah'sızlığı uzaklaştıracak." (Pavlus'tan

Romalılara Mektup, 11:26)
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13. Ahlaki dejenerasyonun sona ermesi:

14. İnsanlar arasında güzel ahlakın yaygın-
laşması:

15. Kıtlık ve kuraklığın son bulması:

Artık acıkmayacak, artık susamayacaklar… (Va-

hiy, 7:16)

Ama İsa, çocukları yanına çağırarak, "Bırakın, ço-

cuklar bana gelsin, onlara engel olmayın!" dedi.

"Çünkü Allah'ın Egemenliği böylelerinindir. Size

doğrusunu söyleyeyim, Allah'ın Egemenliği'ni bir

çocuk gibi [saf ve masum] kabul etmeyen, bu ege-

menliğe asla giremez." (Luka, 18:16-17)

Ne mutlu mülayim huylu olanlara! Çünkü onlar

yeryüzünü miras alacaklar. (Matta, 5:5)

... Dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş

olarak, bu vaatler aracılığıyla Rahmani özyapıya ortak olasınız.

(Petrus'a II. Mektup, 1:4)

Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse

asla girmeyecek... (Vahiy, 21:27)
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İncil'de Geçen Faraklit Kelimesi

Faraklit'in kelime anlamı: Yardımcı, Hakikat Ruhu, Tesellici.

Faraklit geldiğinde bütün alemi hataları sebebiyle kınar ve
onları terbiye eder. Günah konusunda, çünkü bana iman et-

mezler. Doğruluk konusunda, çünkü Allah’a gidiyorum ve artık

beni göremezsiniz. Ve hüküm konusunda, çünkü bu dünyanın

reisinde hükmedilmiştir. Size söyleyecek daha çok şeylerim var,

fakat şimdi dayanamazsınız. Fakat o, yani hakikat ruhu gelin-
ce, size her hakikate yol gösterecek. Zira kendiliğinden söy-
lemeyecektir, fakat her ne işitirse söyleyecek ve gelecek şey-
leri size bildirecektir. (Yuhanna, 16:8-13)

Ben size hakkı söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır.

Çünkü ben gitmezsem Faraklit size gelmez. Ama ben gider-
sem onu size gönderirim. (Yuhanna, 16:7)

Faraklit geldiğinde benim için şahitlik edecektir ve siz de
bana şahitlik edersiniz. (Yuhanna, 15:26-27)

Faraklit, öyle bir hakikat ruhudur ki, Rab onu benim is-
mimle gönderecektir. O size her şeyi öğretecek ve benim size

söylediklerimi de tekrar hatırlatacaktır. (Yuhanna, 14:26)

Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi gözetirsiniz. Ben de Allah’a

yalvaracağım ve O size başka bir "Faraklit" gönderecektir.
(Yuhanna, 14:15-16)
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Mesih şöyle dedi: Artık ben sizinle çok söyleşmem.

Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bende asla
onun nesnesi yoktur. (Yuhanna, 14:30)
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Peygamberimiz (sav) bundan yaklaşık 1400 sene önce,

çeşitli alametlerle günümüze işaret ederek, insanların Kuran ahla-

kından uzaklaşacakları bir dönem olacağını; dünya çapında büyük bir

bozulma, fitne, kargaşa ve dejenerasyon yaşanacağını haber vermiştir.

Bunun ardından ise Allah'ın "Mehdi" sıfatıyla mübarek bir kulunu ve-

sile ederek, tüm dünyada İslam ahlakını hakim kılacağını; yaşanan

manevi yozlaşmanın yerini güzel ahlaka, huzur, barış, mutluluk ve re-

faha bırakacağını bildirmiştir. Peygamberimiz (sav) bu dönemde, daha

önce Allah Katına alınmış olan Hz. İsa (as)'ın da ikinci kez yeryüzüne

geleceğini ve Hz. Mehdi (as) ile birlikte, deccale ve onun fikir sistemine

karşı mücadele vereceğini anlatmıştır. Allah'ın izniyle deccaliyet, bu

kutlu dönemde Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) vesilesiyle manen son bu-

lacak ve fikren etkisiz hale getirilecektir.

Bu kitapta yer verdiğimiz, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ın gelece-

ği dönemin alametlerinin çok büyük çoğunluğu gerçekleşmiştir.

Al lah'ın iz niy le, içe ri sin de bu lun du ğu muz bu dö nem, dec ca li yetin

mağ lup ol du ğu, ina nan la rın ve din ah la kı nın dün ya ça pın da ha -

kim ola ca ğı esen lik do lu bir dö nem ola cak tır. İma nın ışı ğı ile,

Yü ce Rab bi miz ger çek din ah la kı nı ha kim kı la ca ğı nı şöy le

bil dir mek te dir:



Ağız la rıy la Al lah'ın nu ru nu sön dür mek is ti yor lar. Oy sa ka fir ler

is te me se de Al lah, Ken di nu ru nu ta mam la mak tan baş ka sı nı is te -

mi yor. Müş rik ler is te me se de, O, di ni (İs lam'ı) bü tün din le re üs -

tün kıl mak için el çi si ni hi da yet le ve hak din le gön de ren O'dur.

(Tev be Su re si, 32-33)

Allah'ın bu vaadi Allah'ın belirlediği kader içinde mutlaka gerçek-

leşecektir. Hz. Mehdi (as), Sevgili Peygamberimiz (sav)'in vaat ettiği

tüm hizmetlerini yerine getirecek ve Allah'ın izniyle Kuran ahlakını

tüm dünyaya hakim kılacaktır. Bol lu ğuy la, be re ke tiy le, in san la ra sağ la -

ya ca ğı her tür lü kon fo ruy la ve hu zur do lu or ta mıy la her Müs lü ma nın

ulaş mak is te ye ce ği bu dö nem, iman eden in san lar için dün ya ha ya tın -

da çok üs tün bir mü ka fat tır. 

Hz. Mehdi (as)'ın çıkışının bir müjde olduğunu, Peygamberimiz

Hz. Muhammed (sav) "Hz. Mehdi (as) ile müjdelenin. O Ku reyş'ten ve

Ehl-i Bey tim'den bir ki şi dir." (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Ahir Zaman,

sf. 13) sö zü ile bil dir miş tir. Pey gam be ri miz (sav) Al lah'ın bir lü tuf ola -

rak gön de re ce ği bu kıy met li şah sa uyul ma sı nı ise, bir ifa de sin de şöy le

be lirt miş tir:

... O (Hz. Mehdi (as)) arza sahib olur ve kendisinden önce baskı ve zulüm-

le dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden ona kim yetişirse, kar üzerinde

sürünerek dahi olsa gelsin, ona katılsın. Zira o Mehdi (as)'dır. (Ahir Za-

man Mehdisinin Alametleri, Celalettin Suyuti, sf. 14)
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Kuran'da Hz. Mehdi (as)'ın Gelişine ve
İslam Ahlakının Hakimiyetine İşaretler

Kuran'da Hz. Mehdi (as)'ın Gelişine İşaretler
Hz. Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)'in çok sayıdaki hadisinde, is-

miyle, vasıflarıyla, yardımcılarıyla, devrinin özellikleriyle ve yapacağı

icraatlarla ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. Peygamberimiz (sav)'in Hz.

Mehdi (as) hakkındaki tarifleri o kadar detaylı ve açıktır ki, Hz. Mehdi

(as) ortaya çıktığında, kendisini görenler bu açıklamalardan hemen

kendisini tanıyacaklardır.

Bir ayet te, Ki tap Eh li'nin Pey gam ber Efen di miz (sav)'i "ço cuk la rı -

nı ta nır gi bi ta nı ya cak la rı" bil di ril mek te dir:

Ken di le ri ne ki tap ver dik le ri miz, onu (Peygamberi), ço cuk la rı nı

ta nır gi bi ta nır lar. Bu na rağ men iç le rin den bir bö lü mü, bil dik le -

ri hal de ger çe ği giz ler ler. (Ba ka ra Su re si, 146)

Bu ayet işari manada, Hz. Mehdi (as)'ın tanınmasına da işaret et-

mektedir. Hz. Mehdi (as)'da ortaya çıktığında insanlar, Peygamberimiz

(sav)'in tarifleri ışığında, onu çocuklarını tanır gibi tanıyacaklardır.

(Doğrusunu Allah bilir.)

Kuran'da Hz. Mehdi (as)'ın gelişine işaret eden ayetlerden birinde,

"Hz. Mu ham med (sav)'den son ra ge le cek bir el çi"den bah se dil mek te -

dir.

Al lah bu ayet ile, ken di le rin den son ra ge le cek olan bir el çi ye iman

et me le ri ve ona yar dım da bu lun ma la rı ko nu sun da Peygamber ler den

ke sin bir söz al dı ğı nı bil dir miş tir:

Ha ni Al lah Peygamber ler den 'ke sin bir söz (mi sak)' al mış tı: "An -

dol sun si ze ki tap ve hik met ten ve rip son ra si ze be ra be ri niz de ki -

ni doğ ru la yan bir el çi gel di ğin de, ona ke sin ola rak iman ede cek

ve ona yar dım da bu lu na cak sı nız." De miş ti ki: "Bu nu ik rar et ti niz

ve bu ağır yü kü mü al dı nız mı?" On lar: "İk rar et tik" de miş ler di de
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"Öy ley se şa hid olun, Ben de si zin le bir lik te şa hid olan lar da nım,"

de miş ti. (Al-i İm ran Su re si, 81)

Bu ayet te bah si ge çen, ken di le rin den söz alın dı ğı bil di ri len Pey-

gamber le rin isim le ri ise, bir baş ka ayet te şöy le açık lan mış tır:

Ha ni Biz Peygamber ler den ke sin söz le ri ni al mış tık; sen den,

Nuh'tan, İb ra him'den, Mu sa'dan ve Mer yem oğ lu İsa'dan. Biz on -

lar dan sa pa sağ lam bir söz al mış tık. (Ah zab Su re si, 7)

Ayet te "Hz. Nuh, Hz. İb ra him, Hz. Mu sa ve Hz. İsa'dan" ve "sen -

den" ifa de siy le de "Hz. Mu ham med (sav)'den" söz alın dı ğı bil di ril mek -

te dir. 

Aye tin bu açık la ma sı, "ge le ce ği bil di ri len bu el çi nin Hz. Mu ham -

med (sav) ol ma dı ğı nı ve bu ki şi nin Pey gam be ri miz (sav)'den son ra

ge le cek bir el çi ol du ğu nu" göstermektedir (Doğrusunu Allah bilir).

Allah'ın Hz. Muhammed (sav)'den sonra geleceğini haber verdiği bu el-

çi, Peygamberimiz (sav)'in de hadislerinde gelişini müjdelediği "Hz.

Mehdi (as)" olabilir (Doğrusunu Allah bilir).

Yukarıda açıklanan Ahzab Suresi'nin 7. ayetinde, Hz. İsa (as)'dan

da, geleceği müjdelenen elçiye yardım edeceği konusunda söz alındığı-

nın bildirilmiş olması, bu elçinin Hz. Mehdi (as) olabileceği konusunda-

ki kanaati güçlendirmektedir. Çünkü bilindiği gibi Peygamberimiz

(sav)'in hadislerinde, ahir zamanda yeryüzüne tekrar gelecek olan Hz.

İsa (as)'ın , Hz. Mehdi (as)'a tabi olacağı ve ona destek olacağı bildiril-

mektedir. 

Ha ni Mer yem oğ lu İsa da: "Ey İs ra i lo ğul la rı, ger çek ten ben, si zin

için Al lah'tan gön de ril miş bir el çi yim. Ben den ön ce ki Tev rat'ı

doğ ru la yı cı ve ben den son ra is mi "Ah med" olan bir el çi nin de

müj de le yi ci si yim" de miş ti. Fa kat o, on la ra apa çık bel ge ler le ge -

lin ce: "Bu, açık ça bir bü yü dür" de di ler. (Saff Su re si, 6)

Hz. İsa (as), ken di sin den son ra ge le cek olan bu el çi nin adı nın "Ah -

med" ola ca ğı nı müj de le miş tir. Ku ran'ın ge ne li ne ba kıl dı ğın da, ayet ler -

de Pey gam be ri miz (sav)'den bah se di len ayet ler de "Mu ham med" is mi -
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nin ya da sa de ce "Peygamber" ifa de si nin kul la nıl dı ğı gö rül mek te dir.

Ku ran'ın hiç bir ye rin de Pey gam be ri miz (sav) için "Ah med" is mi kul la -

nıl ma mış tır. Bu isim Ku ran'da yal nız ca tek bir yer de ve ge le cek bir el çi -

nin müj de len di ği bir ayet te geç mek te dir. Bu du rum, ayet te ge çen "Ah -

med" is mi nin, Peygamberimiz (sav)'in yanı sıra, ahir zamanda gelecek

olan Hz. Mehdi (as)'a da işaret ettiği kanaatini desteklemektedir (Doğ-

rusunu Allah bilir). Ayrıca önceki ayette olduğu gibi, bu elçinin ismine

dair müjdeyi yine Hz. İsa (as)'ın veriyor olması, bu yöndeki işari mana-

yı kuvvetlendiren bir başka delili oluşturmaktadır.

Peygamberimiz (sav) de hadislerinde, Hz. Mehdi (as)'ın ismi hak-

kında şu bilgileri vermiştir: 

... Si ze... is mi AH MED, ba ba sı nın is mi Ab dul lah olan Hz. Mehdi (as)'ı
re is kıl mış tır. Ona ka tı lı nız. (El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il

Mun ta zar, sf. 31)

... Ona ka tı lın, o Hz. Mehdi (as)'dır. İsmi de AH MED B. Ab dul lah'dır...

(Kı ya met Ala met le ri, Me di ne li Al la me Mu ham med B. Re sul El-Hü se yin El

Ber zen ci, Pa muk Ya yın cı lık, 8. bas kı, sf. 165)

Ebu Da vud ile Tır mı zi'nin İb ni Me sut (ra)'dan na kil et tik le ri ne gö re,

Allah'ın Re su lü (sav) şöy le bu yur muş tur: "Onun is mi is mi me, ba ba sı nın

is mi de ba ba mın is mi ne mu va fık (uy gun) ola cak tır..." (Kı ya met Ala met -

le ri, ge niş le til miş 9. bas kı, sf. 159-160)
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Hz. Mehdi (as)'ın Gelişine ve İslam Ahlakının Dünya
Hakimiyetine İşaret Eden Bazı Ayetler

Ve se ve ce ği niz bir baş ka (ni met) da ha var: Al lah'tan 'yar dım ve

za fer (nus ret)' ve ya kın bir fe tih. Mü'min le ri müj de le. (Saff Su re -

si, 13)

An dol sun, Biz Zi kir'den son ra Ze bur'da da: "Şüp he siz Arz'a sa lih

kul la rım va ris çi ola cak tır" di ye yaz dık. (En bi ya Su re si, 105)

Al lah içi niz den iman eden le re ve sa lih amel de bu lu nan la ra vaa -

det miş tir: Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri na sıl 'güç ve ik ti dar

sa hi bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü zün de 'güç ve ik ti dar sa hi bi' kı la -

cak, ken di le ri için se çip be ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le şik

kı lıp sağ lam laş tı ra cak ve on la rı kor ku la rın dan son ra gü ven li ğe

çe vi re cek tir... (Nur Su re si, 55)

An dol sun, gön de ri len kul la rı mı za (şu) sö zü müz geç miş tir: Ger -

çek ten on lar, mu hak kak nus ret (yar dım ve za fer) bu la cak lar dır.

Ve hiç şüp he siz; Bi zim or du la rı mız, üs tün ge le cek olan lar on lar -

dır. (Saf fat Su re si, 171-173)

Al lah, yaz mış tır: "An dol sun, Ben ga lip ge le ce ğim ve el çi le rim

de." Ger çek ten Al lah, en bü yük kuv vet sa hi bi dir, güç lü ve üs tün

olan dır. (Mü ca de le Su re si, 21)

Al lah'ı, sa kın el çi le ri ne ver di ği söz den dö nen san ma. Ger çek ten

Al lah aziz dir, in ti kam sa hi bi dir. (İb ra him Su re si, 47)

El çi le ri ni hi da yet ve hak din üze re gön de ren O'dur. Öy le ki onu

(hak din olan İs lam'ı) bü tün din le re kar şı üs tün kı la cak tır; müş -

rik ler hoş gör me se bi le. (Saff Su re si, 9)

Ki O, el çi le ri ni hi da yet le ve hak din ile, di ğer bü tün din le re kar -

şı üs tün kıl mak için gön der di. Şa hid ola rak Al lah ye ter. (Fe tih

Su re si, 28)

Müş rik ler is te me se de O di ni (İs lam'ı) bü tün din le re üs tün kıl -

mak için el çi si ni hi da yet le ve hak din le gön de ren O'dur. (Tev be

Su re si, 33)
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Ve on lar dan son ra si zi o ar za mut la ka yer leş ti re ce ğiz. İş te bu, ma -

ka mım dan kor ka na ve teh di dim den kor ka na ait (bir ay rı ca lık tır).

Fe tih is te di ler, (so nun da) her zor ba inat çı boz gu na uğ ra yıp -yok

ol du- git ti. (İb ra him Su re si, 14-15)

Al lah'ın yar dı mı ve fe tih gel di ği za man ve insanların Allah'ın di-

nine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, hemen Rabbini hamd

ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok ka-

bul edendir. (Nasr Suresi, 1-3)

Şüp he siz, Biz sa na apa çık bir fe tih ver dik. Öy le ki Al lah, se nin

geç miş ve ge le cek (her) gü na hı nı ba ğış la sın, üze rin de ki ni me ti ni

ta mam la sın ve se ni dos doğ ru bir yo la yö nelt sin. Ve Al lah, sa na

'üs tün ve onur lu' bir za fer le yar dım et sin. (Fe tih Su re si, 1-3)

... Fa kat Al lah, si zin bil me di ği ni zi bil di, böy le ce bun dan ön ce si -

ze ya kın bir fe tih (na sib) kıl dı. (Fe tih Su re si, 27)

... Bu yur dun so nu ki min dir, in kar eden ler pek ya kın da bi le cek -

ler dir. (Rad Su re si, 42)

An cak iman eden ler, sa lih amel ler de bu lu nan lar ve Al lah'ı çok ça

zik re den ler ile zul me uğ ra tıl dık tan son ra za fer ka za nan lar baş ka.

Zul met mek te olan lar, na sıl bir in kı la ba uğ ra yıp dev ri le cek le ri ni

pek ya kın da bi le cek ler dir. (Şu a ra Su re si, 227)

Son ra Biz, el çi le ri mi zi ve iman eden le ri böy le kur ta rı rız; mü'min -

le ri kur tar ma mız Bi zim üze ri mi ze bir hak tır. (Yu nus Su re si, 103)

"De ki: "Hak gel di, ba tıl yok ol du. Hiç şüp he siz ba tıl yok olu cu -

dur." (İs ra Su re si, 81) 

Ken di si ne be re ket ler kıl dı ğı mız ye rin do ğu su na da, ba tı sı na da o

hor kı lı nıp-za yıf bı ra kı lan la rı (müs taz'af la rı) mi ras çı lar kıl dık...

(Araf Su re si, 137)

Ağız la rıy la Al lah'ın nu ru nu sön dür mek is ti yor lar. Oy sa ka fir ler

is te me se de Al lah, Ken di nu ru nu ta mam la mak tan baş ka sı nı is te -

mi yor. (Tev be Su re si, 32)
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... On la rın ar dın dan si zi yer yü zün de ha li fe ler kıl dık. (Yu nus Su -

re si, 14)

On lar, Al lah'ın nu ru nu ağız la rıy la sön dür mek is ti yor lar. Oy sa

Al lah, Ken di nu ru nu ta mam la yı cı dır; ka fir ler hoş gör me se bi le.

(Saff Su re si, 8)

Ve si zi on la rın top rak la rı na, yurt la rı na, mal la rı na ve da ha ayak

bas ma dı ğı nız bir ye re mi ras çı kıl dı. Al lah, her şe ye güç ye ti ren -

dir. (Ah zab Su re si, 27)

De ki: "Her kes gö zet le mek te dir; siz de göz le yip du run. So nun da,

düm düz (dos doğ ru) yo lun sa hip le ri kim ler miş ve doğ ru yo la ula -

şan kim ler miş, pek ya kın da öğ re ne cek si niz." (Ta ha Su re si, 135)

Al lah, tak va sa hip le ri ni (ina na rak ve inanç la rı nı uy gu la ya rak) za -

fe re ulaş ma la rı do la yı sıy la kur ta rır. On la ra kö tü lük do kun maz

ve on lar hüz ne ka pıl ma ya cak lar dır. (Zü mer Su re si, 61)

"Ha yır, Biz hak kı ba tı lın üs tü ne fır la tı rız, o da onun bey ni ni dar -

ma da ğın eder. Bir de ba kar sın ki, o, yok olup git miş tir. (Al lah'a

kar şı) Ni te len di re gel dik le ri niz den do la yı ey vah lar si ze." (En bi ya

Su re si, 18)

Al lah, suç lu-gü nah kar lar is te me se de, hak kı (hak ola rak) Ken di

ke li me le riy le ger çek leş ti re cek tir. (Yu nus Su re si, 82)

On lar ki, yer yü zün de ken di le ri ni yer leş ti rir, ik ti dar sa hi bi kı lar -

sak, dos doğ ru na ma zı kı lar lar, ze ka tı ve rir ler, ma'ru fu

em re der ler, mün ker den sa kın dı rır lar. Bü tün iş le rin so -

nu Al lah'a ait tir. (Hac Su re si, 41)

Gev şe me yin, üzül me yin; eğer (ger -

çek ten) iman et miş se niz en üs tün

olan siz ler si niz. (Al-i İm ran Su re -

si, 139)
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Hz. Muhammed (sav)'in Hadislerinde
Hz. Mehdi (as)'ın Çıkışı ve

Hakimiyet Dönemi

Pey gam ber Efen di miz (sav)'in ha dis le rin de kı ya me te ya kın bir za -

man da ya şa na cak ahir za man hak kın da çok de tay lı bil gi ler ve işa ret ler

yer al mak ta dır. Bu bil gi le re gö re, ahir za man iki dö nem den oluş mak ta -

dır. Bu kut lu za ma nın ilk dö ne mi bo zul ma la rın, de je ne ras yo nun, fe la -

ket le rin, ça tış ma la rın, sa vaş la rın, yok luk la rın ya şa na ca ğı bir dö nem dir.

Ahir zamanın ikinci dönemi ise, Hz. İsa (as)'ın tekrar yeryüzüne gelişi

ve Hz. Mehdi (as)'ın ortaya çıkışıyla birlikte, yeryüzüne barışın, huzu-

run, özgürlüğün hakim olduğu, bolluğun ve bereketin yaşandığı, in-

sanların her açıdan memnun oldukları güzelliklerle dolu bir dönemdir.

Ha dis-i şe rif ler de ahir za ma nın ne za man ve ne şe kil de baş la ya ca -

ğı nı or ta ya ko yan yüz ler ce ala met ha ber ve ril mek te dir. İçin de bu lun du -

ğu muz dö nem de, Pey gam be ri miz (sav)'in 14 yüz yıl ön ce ha ber ver di ği

ala met le rin bir bi ri ar dı na ger çek leş me si, ahir za ma nın ilk dö ne mi nin

ya şan ma ya baş lan dı ğı nı açık bir bi çim de or ta ya koy mak ta dır. Bu ala -

met le rin ar dı sı ra ger çek leş me si ile İs lam ale mi ümit ve se vinç do lu bir

bek le yiş içi ne gir miş tir: Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne ikinci kez gelişi

ve Hz. Mehdi (as) ile birlikte deccal'in fitnesini ortadan kal-

dırıp İslam ahlakını tüm dünya üzerinde hakim kılmala-

rı.

Pey gam ber Efen di miz (sav)'in te va tür (kuv -

vet li ha ber) de re ce sin de ki ha dis le ri

doğ rul tu sun da, Hz. Mehdi (as)'ın ge -

li şi, bu mü ba rek şah sın özel lik le ri, fi -

zik sel gö rü nü mü, ah la kı ve il -

mi nin üs tün lü ğü, fik ri mü ca -

de le si ve tüm dün ya da ve si le
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ola ca ğı gü ven ve hu zur do lu dö nem çe şit li ki tap la rı mız da de tay lı ola -

rak an la tıl mış tır. (De tay lı bil gi için bkz. Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) Bu

Yüzyılda Gelecek, Hz. Mehdi (as)'ın Çıkış Alametleri ve Özellikleri, Hz. Meh-

di (as) ve Altınçağ, Peygamberimiz (sav)'in Dilinden Hz. Mehdi (as), Al tın -

çağ, Ha run Yah ya) Bu ne den le bu ki tap ta, Hz. Mehdi (as)'ın zuhur etti-

ğini göz ler önü ne se ren ve yüz ler ce ha dis-i şe rif te yer alan alametlerden

sa de ce bel li baş lılarına yer ver dik. Pey gam ber Efen di miz (sav)'in ha dis -

le rin de yer alan ve İs lam alim le rin ce ak ta rı lan ahir za man ala met le rin -

den bir kıs mı şöy le dir:

1. Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametlerinin arka arkaya
meydana gelmesi:

Ha dis ler de bil di ri len ahir za man ala met le ri hiç bir şüp he ye yer bı -

rak ma ya cak ka dar açık ve net tir. An cak en önem li si bu ha ber le rin ta -

ma mı nın gü nü müz de bir bi ri ar dı sı ra ger çek leş miş ve ha len de ger çek -

le şi yor ol ma sı dır. El bet te bu işa ret le rin bir kıs mı 1400 yıl lık İs lam ta ri -

hi nin her han gi bir dö ne min de, dün ya nın be lir li bir böl ge sin de, be lir li

bir oran da gö rül müş ola bi lir. Böy le bir du rum o dö ne min ahir za man

ol du ğu nu gös ter mez. Zi ra bir dev rin Al lah'ın müj de le di ği ahir za man

ola rak ni te len di ril me si için, iler le yen say fa lar da de tay lı ola rak an la ta ca -

ğı mız ala met le rin tü mü nün ay nı çağ da, bir bir le ri ni iz le ye rek ger çek leş -

me si ge rek mek te dir.

Kı ya met ala met le ri bir bi ri ni ta ki ben mey da na ge lir. Bir di zi de ki

bon cuk la rın ar dı ar dı na kop ma sı gi bi. (Ra muz-El Eha dis, 277/6;

Ca mi ü's-Sa gir, 3/167)

... Bu iş (Hz. Mehdi (as)'ın zuhur alametleri) tesbih taneleri gibi

arka arkaya meydana gelir. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Ce-

laleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler Ahir Zaman Mehdisi-

nin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 34)
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2. İran-Irak Sa va şı'nın ol ma sı:

Ha dis te be lir ti len Şev val, Zil ka de ve Zil hic ce ay la rı İran-Irak Sa va -

şı'nın ge li şim aşa ma la rıy la ay nı ta rih le re denk gel mek te dir:

"Şev val ayın da ayak lan ma..."
İran Şa hı'na kar şı olan ilk ayak lan ma bi lin di ği gi bi ha dis te be lir ti -

len 5 Şev val 1398 (8 Ey lül 1976)'de ol muş tur.

"Zil ka de'de harp ko nuş ma la rı ve Zil hic ce'de ise harp va ki ola cak..."
Hic ri 1400 Zil hic ce (1980 Ekim) ayın da İran-Irak ara sın da ki sa vaş

tam an la mıy la baş la mış tı.

Bir baş ka ha dis te de bu sa va şın ay rın tı la rı şöy le ta rif edi lir:

"Ey Arap lar! Siz faz la ta as su ba kaç tı nız! Siz bun la ra ge re ği gi bi
hak ta nı maz sa nız, si zin le hiç kim se bir lik kur ma ya cak tır..."

Ha di sin bu bö lü mün de iki ta raf ara sın da, aşı rı mil li yet çi lik ten kay -

nak la nan bir an laş maz lı ğın ola ca ğı na dik kat çe ki li yor. Bu an laş maz lık

se be biy le, "Ya zı"ya ini le cek ve sa vaş baş la ya cak. (Ya zı: Irak Ova sı)

"Fa ris (İran) yö nün den ge le cek olan* bir ka vim dir ki, şöy le di ye cek -

ler: "Ey Arap lar! Siz faz la ta as su ba kaç tı nız! Siz bun la ra ge re ği gi -

bi hak ta nı maz sa nız, si zin le hiç kim se bir lik kur ma ya cak tır... Bir

gün, on la ra ve bir gün de siz le re ve ril sin ve kar şı lık lı söz ler tu tul -

sun..." On lar Mu tık'a** çı ka cak lar, Müs lü man lar ora dan aşa ğı Ya -

zı'ya*** ine cek ler... Müş rik ler öbür yan da ki (Ra ka be****) de ni len

bir sim si yah olan neh rin ke na rı na du ra cak lar... Ara la rın da sa vaş

ola cak: Her iki or du dan, Al lah, za fe ri kal dı ra cak... (Kı ya met Ala -

met le ri, Ber zen ci, sf. 179)

* Fa ris yö nün den ge le cek olan: İran ta ra fın dan ge le cek olan

** Mu tık: Yö re de ki bir da ğın adı.

*** Ya zı'ya ine cek ler: Ova lık- Irak Ova sı

**** Ra ka be: Pet rol ku yu la rı nın çok ol du ğu böl ge.

Şev val ayın da ayak lan ma, Zil ka de'de harp ko nuş ma la rı, Zil hic -

ce'de ise harp va ki ola cak. (Kı ya met Ala met le ri, Ber zen ci, sf. 166)
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"Al lah, her iki or du dan za fe ri kal dı ra cak..."
Bu ha di sin de işa ret et ti ği gi bi, İran-Irak Sa va şı 8 yıl sür müş ve bin -

ler ce ka yıp ve ril me si ne rağ men bir ne ti ce alı na ma mış tır. İki ta raf da ke -

sin bir üs tün lük sağ la ya ma mış tır.

3. Fı rat ile Dic le ara sın da ki bü yük sa vaş 

Ha dis te ge çen "Fı rat ve Dic le ara sın da ya şa na cak bu bü yük sa vaş -

la" da ya kın geç miş te ya şa nan İran-Irak Sa va şı'na dik kat çe ki li yor ol -

ma sı muh te mel dir. Ön ce ki say fa lar da da gör dü ğü müz gi bi, iki Müs lü -

man ül ke ara sın da ya şa nan bu bü yük sa vaş ta, ha dis te dik kat çe ki len

top rak lar da bü yük ça tış ma lar ya şan mış, köy ler, ka sa ba lar, şe hir ler ağır

bom bar dı man al tın da yer le bir ol muş tur. Ka dın, ço cuk, yaş lı ay rı mı ya -

pıl ma dan pek çok in san sa vaş ta ha ya tı nı kay bet miş tir. İler le yen ta rih -

ler de or ta ya çı kan top lu me zar lar, sa vaş sı ra sın da ha ya tı nı kay be den

in san sa yı sı nın tah min edi len den faz la ol du ğu nu gös ter mek te dir. Bu

böl ge de ha len ça tış ma la rın, kar ga şa nın ve anar şi nin de vam et me si de

ha dis le mu ta bık bir du rum dur.

Fı rat ile Dic le ara sın da Zev ra (Bağ dat) de nen bir şe hir ola cak.

Ora da bü yük bir sa vaş ola cak. Ka dın lar esir edi le cek, er kek ler ise

ko yun ke si lir gi bi bo ğaz la na cak. (Ken zul Um mal, Ki tab-ul Kı ya -

me Kısm-ul Efal, c. 5, sf. 38, El Mut ta ki)
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4. Fı rat'ın su yu nun ke sil me si:

(Re su lul lah:) "Fı rat Neh ri bir al tın da ğı nı açı ğa çı ka rır" de di.

(Sü nen-i Ebu Da vud, 5/116)

Re su lul lah: "Fı rat Neh ri al tın bir dağ üze rin den açıl ma dık ça kı -

ya met kop ma ya cak tır. İn san lar onun için harb ede cek ve her yüz

ki şi den dok san do ku zu öl dü rü le cek, on lar dan her adam, 'kur tu lan

ben ol say dım' di ye cek tir" bu yur muş lar. (Sa hih-i Müs lim,

11/320)

Fı rat (Neh ri 'nin su yu çe ki le rek) kıy met li al tın ha zi ne si ni açık la -

ma sı za ma nı yak la şı yor. Her kim o za man ora da bu lu nur sa, on -

dan bir şey al ma ya uğ raş ma sın. (Çün kü ih ti yar dün ya nın öm rü

so na er miş bu lu na cak tır.) (Sa hih-i Bu ha ri, 12/305)

Hz. Meh di (as)'ın ala met le rin den dir: Fı rat Neh ri 'nin dur du rul ma -

sı. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-il Meh diyy-il Ahir Za man, sf. 39)
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Keban Barajı'nın inşa edilmesiyle
Fırat Nehri'nin suyu durdurulmuştur. Hürriyet, 4 Kasım 1973

Milliyet, 5 Kasım 1973



(1) Fı rat Neh ri' nin su yu nun çe ki lip... 
Su yu ti Haz ret le ri' nin ki ta bın da bu ha dis "su yun dur du rul ma sı"

ola rak geç mek te dir. Ger çek ten de Ke ban Ba ra jı, Fı rat Neh ri'nin su yu nu

dur dur muş, kes miş tir.

(2) "Al tın"dan bir dağ mey da na çık ma dık ça... 
Ya pı lan ba raj sa ye sin de; elek tri ğin üre til me si, top la nan su yun ara -

zi de kul la nı la rak top ra ğın ve ri mi nin art ma sı ve ula şım ko lay lı ğı nın

sağ lan ma sı gi bi se bep ler le, bu ra da ki top rak lar "al tın" gi bi kıy met li ha le

gel miş tir.

Ke ban Ba ra jı be ton dan dev bir da ğı an dır mak ta dır. Bu ba raj dan

(ha dis-i şe rif te ki ben zet me ye gö re dağ dan) al tın de ğe rin de ser vet dö -

kül mek te dir. Do la yı sıy la ba raj "al tın bir dağ" hu su si ye ti ni ka zan mak ta -

dır. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)

(3) Bu ha zi ne üze rin de kı tal* vu ku a ge lir
* Kı tal: Bir çok ki şi nin ölü mü ne se bep olan kav ga

Böl ge de ha len de vam eden yay gın anar şi ve kı tal se be bi ile ora dan

top rak alan, o böl ge de ki anar şi nin za ra rı na uğ ra ya bi lir. Ha dis te ki ifa -

dey le ya ölür ya da öl dü rü lür.

5. Ra ma zan ayın da Ay ve Gü neş tu tul ma la rı:

Onun sal ta na tı za ma nın da, Ra ma zan ayı nın on dör dün de Gü neş

tu tu la cak tır, o ayın il kin de ise Ay ka ra ra cak... (Mek tu bat-ı Rab -

ba ni, 2/1163)

Ra ma zan'ın bi rin ci ge ce si Ay, or ta sın da Gü neş tu tu la cak tır. (Kı -

ya met Ala met le ri, Ber zen ci sf. 199)

Hz. Meh di (as) için 2 ala met var dır ki, bu nun bi rin ci si, Ra ma zan'ın

bi rin ci ge ce si Ay'ın, ikin ci si de or ta sın da Gü neş'in tu tul ma sı dır.

(El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, sf. 49)
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31 Tem muz 1981 ta ri hin de ger çek le -
şen Gü neş tu tul masının res mi. Tak -
vim yap rak larında 1981 ve 1982 yılla-
rında ger çek le şen Ay ve Gü neş tu tul -
ma larının ta rih le ri gö rü lü yor.

17 Temmuz 1981

31 Temmuz 1981

6 Temmuz 1982

20 Temmuz 1982

Yu ka rı da ki ri va yet ler de dik ka ti çe ken en önem li nok ta Ra ma zan

ayı nın or ta sın da, hem Gü neş tu tul ma sı nın ger çek leş me si hem de bir ay

için de "Ay"ın ve "Gü neş"in iki ke re tu tul ma sı dır. 

Bu ha dis ler de bil di ri len Ay ve Gü neş tu tul ma la rı Hic ri 1400'ün

baş la rın da ger çek leş miş tir. 1981 yı lın da (Hic ri 1401'de) Ra ma zan ayı nın

15. gü nü Ay, 29. gü nü de Gü neş tu tul muş tur. Yi ne ikin ci ola rak, 1982

yı lın da (Hic ri 1402'de) Ra ma zan ayı nın 14. gü nü Ay, 28. gü nü de Gü neş

tu tul muş tur.

Bu olayların Hz. Mehdi (as)'ın di ğer çı kış ala met le riy le ay nı dö -

nem de mey da na gel me si ve Hic ri 14. yüz yıl baş la rın da, üst üs te iki yıl

(1401-1402) mu ci ze vi bir tarz da tek rar lan ma sı ri va yet le rin işa re ti nin bu

olay lar ola bi le ce ği ni kuv vet len dir mek te dir. 

Üs te lik hay ret uyan dı ra cak şe kil de ben zer bir tu tul ma ola yı 2002

ve 2003 se ne le rin de de ger çek leş miş tir.

... Gü neş'in oruç ayı nın or ta sın da, Ay'ın ise so nun da tu tul ma sı...

(Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-il Meh diyy-il Ahir Za man, sf. 38)



GER ÇEK LE ŞEN TU TUL MA TA RİH

Ay Tu tul ma sı

Hic ri 1423 'te Ra ma zan'ın or ta sın da 20 Ka sım 2002

15 gün son ra 

Gü neş Tu tul ma sı 

Hic ri 1423'te Ra ma zan'ın so nun da 4 Ara lık 2002

Ay Tu tul ma sı

Hic ri 1424'te Ra ma zan'ın or ta sın da 9 Ka sım 2003

15 gün son ra

Gü neş Tu tul ma sı 

Hic ri 1424'te Ra ma zan'ın so nun da 23 Ka sım 2003 
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6. Af ga nis tan'ın iş ga li:

Hadiste Afganistan'ın Hz. Mehdi (as) zamanında işgal edileceğine

işaret ediliyor olabilir. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan

1979 yılı Hicri 1400 yılına, diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangı-

cına denk gelmektedir. Bilindiği gibi hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın yüz-

yıl başında çıkacağı haber verilmiştir. Hz. Mehdi (as) ile ilgili diğer pek

çok alametin de Hicri 1400 ve Hicri 14. yüzyıl başlarına denk gelmesi,

bu tarihlerin Hz. Mehdi (as)'ın çıkışı hakkında önemli bir işaret taşıdı-

ğını göstermektedir.

Ta li kan'a (Af ga nis tan'a) ya zık ol du. Şüp he siz Al lah Tea la'nın

ora da al tın ve gü müş ol ma yan ha zi ne le ri var dır. Ora da Al lah'ı

hak kıy la bi len in san lar var dır. On lar ahir za man Meh di si'nin

yar dım cı la rı dır. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-il Meh diyy-il Ahir

Za man, sf. 59)
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Sovyet ordusu 1979 yılında Afganis-
tan'ı işgal etti. Yaklaşık 9 yıl süren bu
işgal 1988'de son buldu.

Yeni Şafak, 2 Aralık 2001
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Hürriyet, 29 Aralık 1979

Akşam, 
29 Aralık 1979

Tercüman, 29 Aralık 1979

Türkiye, 28 Aralık 1979

Yeni Asya, 

4 Aralık 1979



Harun Yahya (Adnan Oktar)

267



7. Do ğu ta ra fın dan bir ate şin gö rün me si:

Ba zı ki şi ler bu ate şi, se bep siz ye re bir den bi re or ta ya çı kan, sön me

ne dir bil me yen, hat ta her ke sin bu lun du ğu yer den mut la ka gö re ce ği

tarz da bir ala met ola rak bek le mek te dir. Hal bu ki kı ya met ala met le ri nin

mey da na ge li şi sı ra sın da dün ya da ki im ti han de vam et ti ğin den, on la rın

an la şıl ma sı, her ke sin mec bu ren ka bul ede ce ği bir açık lık ta ol maz. Bu

ne den le in san lar akıl la rı nı, vic dan la rı nı, ira de le ri ni kul la na rak ka rar

ve rir ler. Ateş ala me ti ni de bu şe kil de de ğer len dir mek ge rek mek te dir.

Bir ateş se bep siz ye re çık maz, ya bir ka za ya da bir pat la ma gi bi ka sıt

ve ya ih mal ne ti ce sin de çı kar. Bir ateşin Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alameti

olarak söylenmesi, onun çok ga rip ve ola ğa nüs tü bir ala met şek lin de

çık ma sı nı ge rek tir mez. Önem li olan bu ate şin, ha dis te ta rif edi len özel -

lik le re uy gun ola rak çık ma sı dır. 

Ye min ede rim ki bir ateş si zi sa ra cak tır. O ateş bu gün Be re hut de -

ni len va di de sö nük va zi yet te dir. O ateş için de müt hiş azap ol du -

ğu hal de in san la rı kap lar. O ateş in san la rı, mal la rı ya kıp bi ti rir.

Se kiz gün için de rüz gar ile bu lut gi bi uça rak dün ya nın her ta ra -

fı na ya yı lır. Ge ce ki sı ca ğı gün düz ki ha ra re tin den da ha şid det li dir.

O ateş in san la rın ba şı nın üze rin den ar şın al tı na ka dar yak la şa rak

yer yü zü ile gök yü zü ara sın da gök gü rül tü sü gi bi kor kunç gü rül -

tü sü olur, bu yur du. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir Za man Ala -

met le ri, sf. 461)

... Siz üç ve ya ye di gün, do ğu dan bir ate şi gör dü ğü nüz za man Al-

i Mu ham med'in çık ma sı nı bek le yi niz, in şa Al lah-ü Tea la, bir mü -

na di Hz. Meh di (as)'ın is mi ile se ma dan ni da ede cek ki, do ğu da

ba tı da olan her kes bu se si işi te cek. Öy le ki kor ku dan uy ku da olan -

lar uya na cak, ayak ta olan çö ke cek, otu ran ise aya ğa fır la ya cak tır.

(Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-il Meh diyy-il Ahir Za man, sf. 32)

... Do ğu da, se ma da üç ge ce gö rü nen bü yük bir ate şin çık ma sı.

Mu tad (alı şıl mış) şa fak kı zıl lı ğı gi bi ol ma yan bir kır mı zı lı ğın se -

ma da gö rü lüp ufuk ta ya yıl ma sı. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-il

Meh diyy-il Ahir Za man, sf. 32)
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Bir ön ce ki say fa da yer ver di ği miz ha dis-i şe rif ler de, ateş için "sö -

nük bir va zi yet te dir" den mek te dir. Ateş, ya nı cı bir mad de nin yan ma -

sıy la mey da na gel di ği ne gö re, bu ra da sö nük va zi yet te bek le yen ate şin

ken di si de ğil, ate şin ya ka ca ğı ham mad de dir. O hal de bu ra da top rak al -

tın dan çı ka rı lan pet ro le işa ret edi li yor ola bi lir. Ni te kim ha dis te ki Be re -

hut de ni len yer, bir ku yu nun adı dır. Bu ku yu pet rol ku yu su ola rak dü -

şü nü le bi lir. Za ma nı ge lin ce bu ku yu lar dan çı ka rı lan pet rol, yan ma ya

ha zır bir ateş ha li ne gel mek te dir.

"O ateş müt hiş azap ol du ğu hal de in san la rı kap lar."
O ateş, sa de ce ya nan bir ateş de ğil, ay nı za man da in san la rı ca nın -

dan, ma lın dan ede rek azap için de, elem-üzün tü için de bı ra ka cak ve bü -

tün do ğa yı kir le te cek olan bir ateş tir.

"O ateş in san la rı, mal la rı ya kar bi ti rir." 
O ateş bir kı sım in san la rın ölü mü ne se bep ol mak ta dır. Bu nun ya -

nın da mal la rı ya ka rak, mad di za ra ra se be bi yet ver di ği gi bi, tüm çev re yi

ve do ğa yı kir le te rek de in san la rın ge çim kay nak la rı nı yok et mek te dir.

"Se kiz gün için de rüz gar ile bu lut gi bi uça rak dün ya nın her ta ra fı -
na ya yı lır." 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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1991 yılının Temmuz ayında Irak'ın, Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol
kuyularını ateşe vermesi sonucunda, Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir
ateş sarmıştır. 



Saddam'ın emriyle
askerler Kuveyt'teki

petrol kuyularını
ateşe verdi.

O ate şin, "rüz gar ile bu lut gi bi uçan" ken di si de ğil du ma nı dır. Bu -

ra da ben zet me ya pı la rak du ma nın bu lut la ra ka dar yük se le ce ği de an la -

tıl mış tır. Bu du man rüz ga rın et ki siy le her yö ne doğ ru ya yıl mak ta dır. 

"Ge ce ki sı ca ğı, gün düz ki ha ra re tin den da ha şid det li dir."
O ate şin hem gün düz, hem ge ce de vam lı yan dı ğı an la şıl mak ta dır.

"O ateş in san la rın ba şı nın üze rin den ar şın al tı na ka dar yak la şa -
rak, yer yü zü ile gök yü zü ara sın da gök gü rül tü sü gi bi kor kunç gü rül tü -
sü olur."

O ate şin çok yük sek le re ka dar tır man dı ğı na ve bu ateş ten gök gü -

rül tü sü gi bi pek şid det li bir gü rül tü ile pat la ma lar mey da na gel di ği ne

işa ret edil mek te dir.

"Gök te alı şıl mış olan kır mı zı lı ğın ak si ne bam baş ka bir kı zıl lık
ya yı la cak."

Ha di sin bu kıs mın da, ola yın ge ce va kit le rin de mey da na ge le ce ği -

ne işa ret edil miş tir. Ge ce vak ti mey da na ge len bü yük in fi la kın alev le ri

çok şid det li bir ay dın lan ma ya par. Bu alev le rin mey da na ge tir di ği kı zıl

ay dın lan ma, hal kın alı şık ol du ğu kır mı zı "tan" ay dın lan ma sın dan çok

ay rı dır. Çün kü ge ce vak ti böy le gün düz gi bi ay dın lan ma ola ğan dı şı bir

olay dır.

Bi lin di ği gi bi Tem muz 1991 yı lın da Irak'ın Ku veyt'i iş ga li son ra sın -

da, Ku veyt'e ait pet rol ku yu la rı nı ate şe ver me si nin ar dın dan Ku veyt ve

Bas ra Kör fe zi'ni çok bü yük bir ateş sar mış tır. Bu ko nu ba sın da şu şe kil -

de yer al mış tır:
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- Ku veyt'te ya nan pet rol, in san ve hay van lar ara sın da ölü me se bep

ol mak ta dır. Uz man la ra gö re gün de ya rım mil yon ton pet rol, du man

ola rak at mos fe re ka rış mak ta dır. Her gün 10 bin ton dan faz la, kü kürt,

kar bon di ok sit ve bü yük mik tar da kan ser ya pı cı özel li ği olan hid ro -

kar bon lar bu lut gi bi kör fez üze rin de ası lı dur mak ta dır lar... Yal nız

Kör fez de ğil, onun şah sın da Dün ya yan mak ta dır.1

- Ate şe ve ri len iki ku yu, Tür ki ye'nin bir gün de çı ka ra bil di ği ka dar

pet rol ve ri yor ve du man lar 55 km uzak lık ta ki Suu di Ara bis tan'dan

bi le gö rü le bi li yor.2

- Kör fez de sön me yen fe la ket ha ber le ri: Ku veyt'te ate şe ve ri len yüz -

ler ce pet rol ku yu su alev alev ya nı yor. Uz man la rın "sön dür mek son

de re ce zor" de dik le ri pet rol ku yu la rın da ki yan gı nın Tür ki ye'den

Hin dis tan'a ka dar olan ge niş bir böl ge yi en az 10 yıl sü rey le et ki le ye -

ce ği bil di ri li yor.3

8. Kuy ruk lu yıl dı zın geç me si:

Ta rih bo yun ca bu kuy ruk lu yıl dı zın geç ti ği za man lar da Müs lü -

man lar açı sın dan çok önem li hat ta dö nüm nok ta sı sa yı la bi le cek ha di se -

ler mey da na gel miş tir. Bun lar dan bir kıs mı Pey gam be ri miz (sav)'den

ak ta rı lan ri va yet ler de de bil di ril miş tir. Bu ri va yet le re gö re söz ko nu su

yıl dız gö rün dü ğün de;

- Hz. Nuh kav mi he lak ol muş tur.

O yıl dı zın doğ ma sı, Gü neş ve Ay tu tul ma sın dan son ra ola cak tır.

(Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-il Meh diyy-il Ahir Za man, sf. 32)

O (Hz. Meh di (as)) gel me den ön ce, do ğu dan ışık ve ren bir kuy ruk -

lu yıl dız gö rü ne cek tir. (El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-

il Mun ta zar, sf. 53)

Hz. Meh di (as)'ın çı kı şın dan ev vel, (her ta ra fı) ay dın la tan kuy -

ruk lu bir yıl dız do ğa cak tır. (Kı ya met Ala met le ri, Ber zen ci sf. 200)
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- Hz. İb ra him ate şe atıl mış tır.

- Fi ra vun ve kav mi yok edil miş tir.

- Hz. Yah ya öl dü rül müş tür.

- Hz. İsa (as) doğmuştur.

- Re su lul lah Efen di miz (sav)'e ilk va hiy

gel me ye baş la mış tır.

- Os man lı Dev le ti ta rih sah ne sin de yer

al ma ya baş la mış tır.

- İs tan bul, Fa tih Sul tan Meh met ta ra -

fın dan fet he dil miş tir.

Hal ley Kuy ruk lu Yıl dı zı Hak kın da Ba zı
İl ginç Ra kam lar

Hal ley kuy ruk lu yıl dı zı ile il gi li ba zı

sa yı la rın "19" sa yı sı nın tam kat la rı ol ma sı

ol duk ça dik kat çe ki ci dir:

Hal ley Kuy ruk lu Yıl dı zı 76 yıl da bir ge çi yor.

76 = 19 x 4

Bu yıl dız en son Hic ri 1406'da gö rül dü.

1406 = 19 x 74

Bu ko nuy la il gi li bir di ğer dik kat çe ki ci du rum da şu dur: Yu ka rı -

da da he sap la dı ğı mız gi bi Hal ley yıl dı zı nın geç miş ol du ğu Hic ri 1406

yı lı 19'un tam 74 ka tı dır. "74" sa yı sı ise ay nı za man da Ku ran-ı Ke rim'de

19 mu ci ze si ne işa ret edi len MÜD DES SİR Su re si'nin sı ra nu ma ra sı dır. 
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Bi lin di ği gi bi Ku ran'ın Müd des sir Su re si'nin (74. su re) 30. aye tin de

"19" sa yı sı nın mü min ler için bir rah met, in kar eden ler için ise bir fit ne

ve si le si ol du ğu bil di ril mek te dir.

Hal ley kuy ruk lu yıl dı zı nın 19 ile olan bu mu ci ze vi bağ lan tı sı da,

ka fir ler için bir fit ne yi, mü min ler için ise bir rah me ti müj de le di ği ne işa -

ret edi yor ola bi lir.

Müd des sir Su re si'nin 1. ve 2. ayet le rin de Hz. Mu ham med (sav)'e

"EY ÖR TÜ NEN! KALK ve KOR KUT" bu yu rul mak ta dır. Bu, ayet le rin

açık an la mı dır. Fa kat bu ayet le rin ahir za ma na

yö ne lik ikin ci bir ör tü lü, giz li işa ret le ri de bu lu -

na bi lir. Bel ki de "EY GİZ LE NEN" de ni le rek Re -

su lul lah Efen di mi z (sav)'in so yun dan ge le cek ve

Hic ri 1406'da çı kış ala met le rin den bi ri (Kuy ruk -

lu yıl dı zın do ğu şu ha di se si) be li re cek olan Hz.

Mehdi (as)'a işaret ediliyor olabilir.

74- Müd des sir Su re si
1. Ey ör tü sü ne bü rü nen
2. Kalk ve kor kut (uyar)
(Müd des sir, ör tü nen-bü rü nen-giz le nen de mek -

tir.)

Bir baş ka bü yük mu ci ze ve işa ret ise Hal -

ley yıl dı zı nın 1986 (Hic ri 1406)' da ki ge çi şi nin,

Hz. Mu ham med (sav)'in Peygamber lik le va zi -

fe len di ril di ği MS 607'den bu ya na 19. ge çi şi ol -

ma sı dır.
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9. Ka be bas kı nı ve Ka be'de kan akı tıl ma sı:

Yukarıdaki hadislerde "onun çıkacağı yıl" cümlesi ile, Hz. Mehdi

(as)'ın çıkış tarihinde hac sırasında meydana gelecek bir katliama dik-

kat çekilmektedir. 1979 yılında, hac sırasında gerçekleşen Kabe baskı-

nında aynen böyle bir katliam yaşanmıştır. Bu kanlı Kabe baskını da

ahir zamanın başlangıcının ve Hz. Mehdi (as)'ın çıkışının diğer alamet-

lerinin gerçekleştiği dönemin tam başında, yani Hicri 1400 yılının ilk

gününde, 1 Muharrem 1400 (21 Kasım 1979) tarihinde meydana gel-

miştir. 

Yi ne ha dis-i şe rif te kan la rın aka ca ğın dan bah se di le rek öl dür me

olay la rı na dik kat çe kil miş tir. Bas kın sı ra sın da Suu di as ker le ri ile mi li -

tan lar ara sın da mey da na ge len çar pış ma da 30 ki şi nin öl dü rül me si bu

ri va ye tin ikin ci kıs mı nı da doğ ru lar.

1979 (Hic ri 1400)'de ger çek le şen bu Ka be bas kı nı nın ar dın dan 7 se -

ne son ra Hic ri 1407 yı lın da, hac sı ra sın da çok da ha bü yük kan lı bir olay

mey da na gel miş tir. Bu olay da cad de ler de gös te ri ya pan ha cı la ra sal dı -

rı la rak 402 ki şi kat le dil miş, çok faz la kan akı tıl mış tır. Beyt-ül Mu az za -

... Zil hic ce'de ha cı lar ta la na uğ rar, hat ta cad de ler kan dan ge çil -

mez ve ha ram lar çiğ ne nir. Beyt-ül Mu az za ma'nın ya nın da bü -

yük gü nah lar iş le nir. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-il Meh diyy-il

Ahir Za man, sf. 3)

İn san lar baş la rın da bir imam bu lun mak sı zın hac eder ler. Mi -

na'ya in dik le rin de et raf la rı, kö pek le rin sa rı şı gi bi sa rı lıp, ka bi le le -

rin bir bi ri ne gir me si ile bü yük sa vaş lar olur. Öy le ki ayak lar kan

gö lü için de ka lır. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-il Meh diyy-il Ahir

Za man, sf. 35)

Onun (Hz. Mehdi (as)'ın) çıkacağı yıl insanlar hacca, başlarında

bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf

edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde, köpekler gibi birbirine sal-

dıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine aka-

cak. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, sf. 169)
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ma'nın ya nın da, Müs lü man la rın (Suu di Ara bis tan as ker le ri ile İran lı

Ha cı la rın) bir bir le ri ni öl dür me le ri ile ha dis te ha ber ve ril di ği gi bi "bü -

yük gü nah lar iş len miş tir". Bu kan lı olay lar il gi li ha dis ler de ta rif edi len

or tam la çok bü yük ben zer lik ler ta şı mak ta dır:

"... Beyt-ül Mu az za ma'nın ya nın da bü yük gü nah lar iş le nir."
Yu ka rı da ki ha dis te, Beyt-ül Mu az za ma'nın (Ka be'nin) için de de ğil,

ya nın da çı ka cak olay la ra dik kat çe kil mek te dir. 1407 yı lı nın Zil hic ce

Ayı'nda (Hac mev si min de) mey da na ge len olay lar da il kin den fark lı

ola rak Ka be'nin için de de ğil ya nın da ger çek leş miş tir. En baş ta an lat tı ğı -

mız olay ise 1 Mu har rem 1400'de Beyt-ül Mu az za ma'nın (Ka be'nin) biz -

zat içe ri sin de ol muş tur. Her iki olay da ri va yet le rin işa re ti ne uy gun bir

şe kil de ger çek leş miş tir. 

Ka be'de kan akı tıl ma sı, ha cı la rın kat le dil me si gi bi, ha dis ler de ha -

ber ve ri len böy le önem li iki bü yük ha di se nin Hz. Meh di (as) hak kın da

bil di ri len tüm ala met le rin çık tı ğı dö nem de bir bi ri ar dı na ger çek leş me si

çok dik kat çe ki ci dir.

Şev val'de sa vaş na ra la rı, Zil hic ce'de harb ve kı tal (mu ha re be, kav -

ga) olur, yi ne Zil hic ce'de Ha cı ta la na uğ rar, hat ta cad de ler kan dan

ge çil mez ve ha ram lar çiğ ne nir. Beyt-ül Mu az za ma'nın ya nın da

bü yük gü nah lar iş le nir. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-il Meh diyy-

il Ahir Za man, sf. 37) 
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Türkiye Gazetesi, 12 Ağustos 1999

"... Zil hic ce'de harb ve kı tal (mu ha re be, kav ga) olur..."
Ha dis ler de, bu sa vaş ve ça tış ma lar dan, ha cı la rın öl dü rül me si ko -

nu su ile bir lik te bah se dil me si söz ko nu su olay la rın ay nı za man di li min -

de mey da na ge le cek le ri ni gös ter mek te dir. Ay nı dö nem, İran-Irak Sa va -

şı'nın çık tı ğı, Or ta do ğu ül ke le rin de ça tış ma ve ka rı şık lık la rın en yo ğun

ya şan dı ğı bir dö nem dir.

10. Gü neş'ten bir ala me tin be lir me si:

Kı ya me tin ala met le rin den bi ri de Gü neş'te mey da na ge le cek ola ğa -

nüs tü lük ler dir. 20. yüz yıl da Gü neş'te bü yük bir pat la ma ya şan mış ve

Dün ya bu pat la ma dan çok et ki len miş tir. Ha dis te yer alan Gü neş'te be li re -

cek söz ko nu su ala met, 20. yüz yıl da gö rü len bu bü yük pat la ma ola bi lir. 

11. Gü neş tu tul ma sı ol ma sı:

Gü neş'te olu şa cak ala met, 20. yüz yıl da ya şa nan pat la ma nın ya nı -

sı ra, geç ti ği miz yıl lar da ya şa nan bü yük Gü neş tu tul ma sı na da işa ret

edi yor ola bi lir. 11 Ağus tos 1999 ta ri hin de ger çek le şen Gü neş tu tul ma sı

20. yüz yı lın son tam Gü neş tu tul ma sı dır. İlk kez bu ka dar çok in san Gü -

Hz. Meh di (as), Gü neş'ten bir ala met be li rin ce ye ka dar gel me ye -

cek tir. (El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar,

sf. 49)

Güneş alamet olarak doğmadıkça Hz. Mehdi (as) çıkmayacaktır.

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 33)



neş tu tul ma sı nı, hem de bu ka dar uzun bir sü re

iz le ye bil miş, in ce le me fır sa tı el de et miş tir. Bu tu -

tul ma da dik kat çe ken bir nok ta da Tür ki ye'nin

de bu tam tu tul ma nın en iyi iz len di ği ül ke ler den

bi ri si ol ma sı dır. Bar tın'dan Si lo pi'ye ka dar, yak la şık ola rak 12 şe hir ve

100 il çede bu tu tul ma  göz lemlenmiş tir. 

12. Toz lu du man lı bir fit ne gö rül me si:

Fit ne, "in sa nın akıl ve kal bi ni doğ ru dan doğ ru ya hak ve

ha ki kat ten sap tı ra cak şey, sa vaş, az dır ma, ka rı şık lık, ih ti laf,

kav ga" gi bi an lam la ra ge len bir ke li me dir.4 Ha dis te bu fit ne -

nin, ar dın da toz ve du man bı ra ka ca ğı be lir ti lir. Ay rı ca bu

fit ne nin "ka ran lık" ola rak ni te len di ril me si, ne re den gel -

di ği bel li ol ma yan, umul ma dık bir olay ol du ğu na da

işa ret ola bi lir. 

Bu açı lar dan ba kıl dı ğın da söz ko nu su ha di sin, 11

Ey lül 2001 ta ri hin de Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri'nin

New York ve Was hing ton şe hir le rin de mey da na ge len

ve dün ya ta ri hi nin en bü yük te rör olay la rın dan bi ri

ola rak ni te len di ri len sal dı rı ya işa ret et me si

Toz lu du man lı, ka ran lık bir fit ne gö rü le cek, bu nu di ğer le ri ta kip

ede cek... (Ki tab-ül Bur han fi Ala met-il Meh diyy-il Ahir Za man,

sf. 26) 
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muh te mel dir. Te le viz yon ek ran la rın da ve ga ze te ler de de şa hit olun du -

ğu gi bi, bu iki bü yük te rör ola yı nın ar dın dan bü yük bir toz bu lu tu ve

du man çev re yi sa rıp ku şat mış tır. Bu olay, hem dün ya ta ri hi nin en bü -

yük te rör sal dı rı la rın dan bi ri ol ma sı hem di ğer ala met ler le ya kın dö -

nem ler de vu ku bul ma sı ve ay rı ca ha dis te ya pı lan ta ri fe ben zer özel lik -

ler ta şı ma sı se be biy le son de re ce önem li dir. Do la yı sıy la bin ler ce ma -

sum in sa nın ölü mü ne ve ya ra lan ma sı na ne den olan, in san lık ta ri hi nin

bu en elim te rör olay la rın dan bi ri, ha dis te ha ber ve ri len ve Hz. Mehdi

(as)'ın çıkışının bir alameti olarak bildirilen "tozlu dumanlı, karanlık fit-

ne" olabilir. (Doğrusunu Allah bilir.)

13. Sis tem le rin de ğiş me si:

Bu hadiste Peygamber Efendimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın "zama-

nın kesildiği" yani birçok İslam aliminin de ifade ettiği gibi "zamanın

farklılaştığı", "sistemlerin değiştiği" bir dönemde geleceğini bildirmiş-

tir. Bu hadiste işaret edilen "sistem değişikliği"nin, 20. yüzyılda dünya-

nın dört bir yanında hakim olan komünist rejimlerin yüzyılın sonlarına

doğru yıkılması olması muhtemeldir. 

Za ma nın in ki ta a uğ ra dı ğı (za ma nın ke sil di ği) bir dö nem de Hz.

Meh di (as) de nen bir şa hıs ge le cek... (Ki tab-ül Bur han fi Ala met-il

Meh diyy-il Ahir Za man, sf. 14)

Komünist, faşist ideolojilerin liderlerine ait devasa heykellerin yıkılıp, halk tarafından
parçalara ayrılması, hadiste belirtilen sistem değişikliğinin en açık delillerinden biridir.
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(Üstte) 
NewYork Times,
15 Eylül 1982

(Altta) 
Türkiye Gazetesi,
7 Ekim 1981

14. Şam ve Mı sır me lik le ri nin öl dü rül me si:

Mı sır'ın ya kın ta ri hi in ce len di ğin de ha dis te de be lir til di ği gi bi bir "me -

li ğin" öl dü rül dü ğü gö rül mek te dir: 1970 yı lın da Mı sır'ın ba şı na ge çen ve 11

yıl ik ti dar da ka lan En ver Se dat. Mı sır ta ri hin de öl dü rü len yö ne ti ci ler den

di ğer le ri de, 1910 yı lın da sui kas te uğ ra yan Baş ba kan But ros Ga li, 1945 yı -

lın da öl dü rü len Mı sır Baş ba ka nı Ah med Ma her Pa şa ve 1948'de yi ne bir

sui kast so nu cu öl dü rü len Mı sır Baş ba ka nı Mah mo ud Nuk rashy Pa şa'dır.

Şam ke li me si ise, yal nız ca Su ri ye'de ki Şam şeh ri için kul la nıl maz.

Şam, Arap ça'da ke li me an la mı ola rak "sol" an la mı na ge lir ve es ki den be -

ri Hi caz böl ge si nin (Mek ke ve Me di ne şe hir le ri nin bu lun du ğu böl ge) sol

ta ra fın da ka lan ül ke le ri ifa de eder.5 Şam böl ge si yö ne ti ci le rin den de sui -

kas te uğ ra yan çok sa yı da ki şi ol muş tur. Bun lar dan bir kaç ör nek şöy le dir; 

1920'de öl dü rü len Su ri ye'nin es ki Cum hur baş ka nı Sa lah Al-De en

Bee tar,

1921'de öl dü rü len Su ri ye Baş ba ka nı

Drou bi Pa şa,

1949'da sui kas te uğ ra yan Su ri ye Baş -

ba ka nı Muh sin al-Ba ra zi,

1951'de öl dü rü len Ür dün Kra lı

Ab dul lah,6

1982'de Lüb nan'da bom ba lı sui -

kas te uğ ra yan Fa lan jist Li de ri Be şir

Ce ma yel...

Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametlerinden birisi de, Haşimiler'den üst

düzey birinin öldürülmesidir. (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, sf. 12)

Lübnan’ın Cemayeli, Parti Binasındaki BombaPatlamasında Öldürüldü



15. Es ki Ür dün Kra lı Ab dul lah'ın öl dü rül me si:

Bi lin di ği gi bi Ür dün, Ha şi mi Kral lı ğı ola rak anıl mak ta dır. Ür dün,

Os man lı'dan ay rıl dık tan son ra bir dö nem İn gil te re'nin kon tro lü al tın da

idi. İn gil te re 1946 Lon dra An laş ma sı ge re ğin ce Ür dün'ün ba ğım sız lı ğı -

nı ta nı dı. Ve Ür dün emir li ği nin ba şın da ki Ab dul lah'a da Ür dün Kral lı -

ğı pa ye si ve ril di. Kral Ab dul lah, da ha son ra, 1951'de öl dü rül dü. Ha dis -

te dik kat çe ki len olay da böy le ce ger çek leş miş ol du.

16. Bir or du nun kay bol ma sı:

Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametlerinden birisi de, Haşimiler'den

üst düzey birinin öldürülmesidir. (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, sf.

12)

Hz. Mehdi (as)'ın beş alameti bulunur... Beyda'da bir ordunun
batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. (Nuaym Bin Ham-

mad)
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Ürdün Kralı Abdullah 1951'de Mescid-i Aksa'da ibadet
ederken suikaste uğramıştı.

Ürdün Kralı Camiye Giderken Vuruldu



2003 yı lın da ger çek le şen Irak Sa va şı sı ra sın da Irak or du su nun bü -

yük bir kıs mı nın ne re dey se bir den bi re or ta dan yok ol ma sı sa va şın en

dik kat çe ki ci olay la rın dan bi riy di. Bir çok ga ze te ve te le viz yon da, Cum -

hu ri yet Mu ha fız la rı ola rak bi li nen yak la şık 60.000 ki şi lik or du nun ve

Fe dai ler ola rak bi li nen yak la şık 15.000 Irak lı as ke rin kay bol ma sı ha ber

ola rak yer al dı. Yu ka rı da ki ha dis ler de bu ko nu ya dik kat çe kil me si, Hz.

Mehdi (as)'ın çıkış alametlerinden biri olan "Bir ordunun batması" ola-

yının gerçekleşmiş olabileceğini göstermektedir. (Doğ ru su nu Al lah bi -

lir.) Ni te kim iler le yen gün ler de de sa vaş uçak la rı nın bir kıs mı nın çöl

kum la rı al tı na gö mül müş ola rak bu lun ma sı, ha dis te bah se di len çöl de

bir or du nun bat ma sı ola yı nın Irak or du su ile il gi li ol ma ih ti ma li ni güç -

len dir mek te dir. 

(Hz. Mehdi (as)'ın) çıkış alametlerinden birisi de, daha önce zik-

redildiği gibi, çölde bir ordunun yere batmasıdır. (El-Kavlu'l

Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 37)

An cak bu or du çö le gir di ğin de, Zul hü ley fe de ni len yer de öy -
le si ne top ra ğa gö mü le cek tir ki, on la rın üst te olan la rı alt ta ki le -

ri, alt ta olan la rı üst te ki le ri kı ya me te ka dar gö re me ye cek ler dir. (El-

Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, sf. 21)
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17. Irak lı la rın pa ra sı nın kal ma ma sı:

Bu ha dis iki ay rı du ru ma işa ret edi yor ola bi lir. Bun lar dan bi rin ci -

si, İran-Irak ve Kör fez Sa va şı son ra sın da Irak'ta ya şa nı lan eko no mik çö -

kün tü dür. Sa vaş do la yı sıy la bü yük za rar gö ren Irak eko no mi si, sa vaş

son ra sı de vam eden am bar go lar ne de niy le bir tür lü dü zel me miş tir.

Hal kın alım gü cü düş müş, yok luk ve fa kir lik en önem li so run lar dan bi -

ri ha li ne gel miş tir. 

Ha di sin işa ret et ti ği bir di ğer du rum da, Irak Sa va şı son ra sın da

Irak di na rı nın te da vül den kal dı rıl ma sı nın söz ko nu su ol ma sı dır. Son

sa vaş la bir lik te Irak di na rı nın hız la de ğer kay bet me si ve te da vül den

kalk ma sı ih ti ma li, 2003 ta rih li ga ze te ha ber le rin de ge niş yer al mış tır.

Irak lı la rın elin de öl çe cek le ri bir tar tı ale ti ve alış ve riş ya pa bi le cek -

le ri bir pa ra he men he men kal ma ya cak. (Ken zul Um mal, Ki tab-ul

kı ya me, kısm-ul efal. c. 5, sf. 45 El Mut ta ki)
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18. Bağ dat'ın ya na rak tah rip ol ma sı:

2003 Irak Sa va şı'nda, sa va şın ilk gü nün den iti ba ren Bağ dat, en yo -

ğun bom bar dı ma na tu tu lan şe hir ler den bi ri ol muş tur. Ağır bom bar dı -

man, ge ce le ri Bağ dat'ın tıp kı ha dis te ha ber ve ril di ği gi bi alev alev yan -

ma sı na ne den ol muş tur.

Bağ dat'ın ga ze te ve te le -

viz yon ha ber le ri ne yan sı -

yan gö rün tü le ri, yu ka rı -

da ki ha dis te dik kat çe ki -

len olay la tam ola rak

mu ta bık tır. 

19. Irak ve Şam'a am bar go uy gu lan ma sı:

Irak'a, ha dis te ha ber ve ril di ği gi bi, on yı lı aş kın bir sü re dir am bar -

go uy gu la nı yor ol ma sı dik kat çe ki ci dir. Bu nun la bir lik te, Su ri ye'ye de

am bar go uy gu lan ma sı ih ti ma li sık ça gün de me gel mek te dir. 

Ahir za man da Bağ dat alev ler le yok edi lir... (Ri sa le tül Hu ruc ül

Meh di, cilt 3, sf. 177, Ka yıt 854)

... "Öy le bir za man yak la şı yor ki, Irak aha li si ne bir ka fiz (ki le), bir

dir hem sevk olun ma ya cak". De dik ki: "Bu kim den do la yı olur?"

De di ki: "Acem ler (Arap ol ma yan lar) bu nu men eder ler (ya sak -

lar.)" Son ra de di: "Şam aha li si ne bir di nar, bir müdy (ki le) sevk

olun ma ya cak." "Bu kim den do la yı olur?" de dik. "Rum lar'dan

do la yı" de di. (Et-Tac, Ali Nâ sıf el-Hü sey ni)
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Irak'a, ha dis te ha ber ve ril di ği gi bi, on yı lı aş kın bir sü re dir am bar -

go uy gu la nı yor ol ma sı dik kat çe ki ci dir. Bu nun la bir lik te, Su ri ye'ye de

am bar go uy gu lan ma sı ih ti ma li sık ça gün de me gel mek te dir. 

20. Irak'ın ye ni den ya pı lan ma sı:

Ha dis te Irak'ın ye ni den in şa edi le ce ği ne dik kat çe kil mek te dir. Ön -

ce İran-Irak Sa va şı, da ha son ra Kör fez Sa va şı, son ola rak da 2003'te ki

Irak Sa va şı'nın ar dın dan, Irak'ta pek çok şe hir yer le bir ol muş tur. Bu sa -

va şın son ra sın da ya şa nan yağ ma olay la rı nın da et ki siy le bü yük bir ha -

ra be ye dö nen Irak'ın ye ni den in şa edil me si mec bu ri ha le gel miş tir. Bu

du rum ga ze te ha ber le rin de de çok ge niş ola rak yer al mış tır.

... Irak'a sal dır ma dık ça kı ya met kop maz. Ve Irak'ta ki ma sum in -

san lar Şam'a doğ ru sı ğın ma yer le ri arar lar. Şam ye ni den ya pı la -

nır, Irak da ye ni den ya pı la nır. (Ken zul Um mal, Ki tab-ul kı ya -

me, kısm-ul efal. c. 5 sf. 254, El Mut ta ki)
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21. Irak hal kı nın Şam'a kaç ma sı:

2003 se ne sin de Irak Sa va şı baş la ma dan he men ön ce on bin ler ce

Irak lı'nın, Su ri ye baş ta ol mak üze re çe şit li ül ke le re göç et me ça ba la rı bu

ha dis te ki olay la bü yük bir ben zer lik gös ter mek te dir. Bu ko nuy la il gi li

de çe şit li ha ber ve re sim le re med ya da yer ve ril miş tir.

... Irak'ta ki ma sum in san lar Şam'a doğ ru sı ğın ma yer le ri arar -

lar... (Ken zul Um mal, Ki tab-ul kı ya me, kısm-ul efal. c. 5 sf. 254,

El Mut ta ki)

... (İş te o za man) Ma sum ve te miz Irak hal kı Şam'a ka çar. (Ri sa -

let-ül Hu ruc-ül Meh di, sf. 210)
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22. Şam'da fit ne ler ol ma sı:

Bu ha dis te de Su ri ye'de mey da na ge len ka rı şık lık la ra dik kat çe ki -

li yor ol ma sı muh te mel dir. An cak bi lin di ği gi bi Şam böl ge si sa de ce Su -

ri ye'nin baş ken ti olan Şam şeh ri ile sı nır lı de ğil dir. Da ha ön ce de söz

edil di ği gi bi, Şam, Arap ça' da ke li me ma na sı ola rak "sol" an la mı na ge lir

Şam'da fitneler bir taraftan sakinleştikçe, diğer bir taraftan alev-

lenir. Gökten çağırıcı bir Melek "Hz. Mehdi (as) emirinizdir. Hz.

Mehdi (as) Halifenizdir" demedikçe de fitneler bitmez. (Risalet-ül

Huruc-ül Mehdi, sf. 63)
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ve es ki den be ri Hi caz böl ge si nin (Mek ke ve Me di ne şe hir le ri nin bu lun -

du ğu böl ge) sol ta ra fın da ka lan ül ke le ri ifa de eder. 

Geç ti ği miz yüz yı lın ba şın dan iti ba ren bu böl ge de sık sık iç sa vaş -

lar, ih ti lal ler, ça tış ma lar ve bü yük sa vaş lar ya şan mış tır. Bu kar ga şa la rın

bi ri di ğe ri ni te tik le miş, bu top rak lar da ya şa yan he men he men tüm in -

san lar bu du rum dan et ki len miş ler dir. Ha dis te bil di ri len "Fit ne ler bir ta -

raf tan sa kin leş tik çe, di ğer bir ta raf tan alev le nir" ifa de si de bu açı dan

dik kat çe ki ci dir. Yak la şık el li yıl için de, bu böl ge de ya şa nan bel li baş lı

bü yük olay la rı şöy le sı ra la ya bi li riz: 

Sü veyş Sa va şı

Al tı Gün Sa vaş la rı

Yom Kip pur Sa va şı

Lüb nan İç Sa va şı

Fi lis tin top rak la rın da ha len de vam eden ça tış ma ve ger gin lik ler...

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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23. Şam, Irak ve Arap Ya rı ma da sı'nda ka rı şık lık ol ma sı:

Ha dis te bil di ri len "Mu si bet le rin Şam'ın et ra fın da do la şıp, Irak'ın

üze ri ne çö ke cek ol ma sı", son dö nem de ya şa nan Irak Sa va şı'na işa ret edi -

yor ola bi lir. Bu sa vaş ön ce sin de ve sa vaş sı ra sın da, sa va şın Su ri ye'ye sıç -

ra ma sı ih ti ma li gün dem de ol muş, an cak sa vaş Irak ile sı nır lı kal mış tır. 

... Öy le be la ve mu si bet ler ola cak ki, hiç bir kim se, sı ğı na bi le ce ği bir

me kan bu la ma ya cak tır. Bu be la lar Şam'ın et ra fın da do la na cak,
Irak'ın üze ri ne çö ke cek. Ara bis tan ya rı ma da sı nın eli ni ve
aya ğı nı bağ la ya cak tır... Hiç bir kim se, on la rın ha li ne acı yıp;

"Vah! vah!" bi le de me ye cek. On lar be la yı bir ta raf tan de fet me ye ça -

lı şır lar ken, di ğer ta raf tan o yi ne or ta ya çı ka cak tır. (Ken zul Um mal,

Ki tab-ul kı ya me, kısm-ul efal, c. 5, sf. 38-39 El Mut ta ki)
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24. Irak'ın üçe bö lün me si:

Ha dis te ha ber ve ril di ği ne gö re, hal kın bir gru bu "ça pul cu la ra" ka -

tı la cak tır. Sa vaş son ra sın da oto ri te boş lu ğu oluş ma sı se be biy le, Irak'ta

bü yük yağ ma la ma olay la rı ya şan mış tır. Ger çek ten de hal kın bir kıs mı,

hır sız lık, gasp, yağ ma la ma gi bi "ça pul cu luk" ola rak ni te len di ri le bi le cek

fa ali yet le ri ya pan la ra da hil ol muş lar dır. 

Ha dis te bir kı sım hal kın ise, bu lun duk la rı yer den bir an ön ce kaç -

ma ya yel te ne cek le ri, hat ta ge ri de bı rak tık la rı ai le le ri ni da hi dü şü ne mez

ko num da ola cak la rı ha ber ve ril miş tir. Ga ze te ler de bu yön de yer alan

ha ber ler dik kat çe ki ci dir. 

Hal kın bir kıs mı nın ise, sa va şa ka tı la ca ğı ve öl dü rü le ce ği bil di ril -

mek te dir. Irak Sa va şı sı ra sın da da, bir kı sım in san lar çe şit li böl ge ler de

ya şa nan ça tış ma la ra ka tıl mış ve ha yat la rı nı kay bet miş ler dir.

Ay rı ca ha di sin ilk bö lü mün de dik kat çe ki len, "Irak'ın üçe ay rıl ma -

sı" ko nu su fi zi ki an lam da da ger çek leş miş tir. Kör fez Sa va şı son ra sın da,

Irak coğ ra fi ola rak üç böl ge ye ay rıl mış tır. 32. ve 36. pa ra le lin ara sı, 32.

pa ra le lin gü ne yi ve 36. pa ra le lin ku ze yi ola rak be lir le nen bu üç böl ge -

nin oluş tu rul ma sı, ha di sin işa ret et ti ği ge liş me ler den bi ri ola bi lir.

Re su lul lah (sav)'in bil dir di ği ne gö re, Irak hal kı üç fır ka ya ay -
rı lır. Bir kıs mı ça pul cu la ra ka tı lır. Bir kıs mı ai le le ri ni ge ri de bı -

ra kıp ka çar lar. Bir kıs mı sa va şır ve öl dü rü lür ler. Siz bun la rı gör -

dü ğü nüz va kit kı ya me te ha zır la nın. (Fe rai du Fe vai di'l Fikr Fi'l

İmam El-Meh di El-Mun ta zar)
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25. Sa vaş ve ça tış ma la rın ma hal le ara la rı na ka dar gir me si:

Ge ril la sa va şı yön te mi, 20. yüz yıl da yay gın laş mış olan bir sa vaş

yön te mi dir. Bu yön te min kul la nıl dı ğı ça tış ma lar hep ma hal le ara la rın -

da de vam eder. Geç ti ği miz yüz yıl bu sa vaş yön te mi nin ör nek le riy le do -

lu dur. An cak bu yön te min ya şan dı ğı en ya kın ör nek ler den bi ri 2003

ABD-Irak sa va şı dır. Ni te kim yu ka rı da ki ha dis te de Bağ dat şeh ri nin ke -

nar bu cak la rı na ka dar ula şan bir sa vaş tan söz edil miş tir. 

Be nim gör mek te ol du ğum he lak yer le ri ni siz ler de gö re bi li yor mu -

su nuz? Ben ev le ri ni zin ara la rın da fit ne ve fe la ket ma hal le -
le ri ni, şid det li yağ mur sel le ri nin aç tı ğı yar lar gi bi gö rü yo rum

bu yur du. (Sa hih-i Müs lim, 4/2221; Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve

Ahir Za man Ala met le ri, sf. 368, no. 671)

Fı rat Neh ri ile Dic le Neh ri ara sın da bir şe hir ku ru la cak da ora da

Ab bas oğul la rı nın sal ta nat la rı ku ru la cak tır. Ora sı Zav ra (ya ni

Bağ dat şeh ri dir) di ye isim len di ril miş tir... Ey mü min le rin emi ri,

Re sul-i Ek rem ora sı nı ni çin Zav ra isim len dir miş tir? Çün kü
harp her ta ra fı nı sar dı ğı ve ta ke nar bu cak la ra ka dar ulaş -
tı ğı için Zav ra di ye isim len di ri lir. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve

Ahir Za man Ala met le ri, sf. 426, no. 776)
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26. Bü yük olay la rın ve hay ret ve ri ci şey le rin mey da na gel me si:

Hz. Mu ham med (sav)'in do ğu mun dan ön ce bü yük ve ola ğa nüs tü

olay lar mey da na gel miş ti. Doğ du ğu ge ce ye ni bir yıl dız doğ muş, ate şe

ta pan İran pa di şah la rı nın sa ra yı nın 14 bur cu yı kıl mış, İran'da 1000 yıl -

dır yan mak ta olan Me cu si ate şi sön müş, Se ma vi Va di si sel su la rı al tın -

da kal mış, Sa ve Gö lü ku ru muş tu...

Yukarıdaki rivayetlerde işaret edildiği gibi, Hz. Mehdi (as)'ın orta-

ya çıkışı da, Peygamber Efendimiz (sav)'inkine benzeyecektir. Onun çı -

kı şı dö ne min de de bü yük ve ha ri ka olay lar ola cak tır. Son 100 yıl dır dün -

ya üze rin de mey da na ge len bü yük olay la rın ba zı la rı şöy le dir:

Onun (Hz. Mehdi (as)) zuhur mebdeleri ve mukaddimeleri (çıkış

alametleri) Resulullah Efendimiz (sav)'in irhasatına* benzer.

(Mektubat-ı Rabbani, 2/258)

* İr ha sat: Hz. Mu ham med (sav)'in Peygamber li ğin den ev vel mey da na ge -

len ola ğa nüs tü hal ler dir ki, bun lar Peygamber li ği ne de lil teş kil eden olay -

lar dan dır.

Onun (Hz. Mehdi (as)) zamanında nice hayret veren haller zuhur

edecektir. (Mektubat-ı Rabbani, 2/258)
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- Ka be ba sıl dı ve çok sa yı da Müs lü ma nın ka nı akı tıl dı.

- 2500 yıl lık İran şah lı ğı yı kıl dı.

- Hin dis tan'ın Bom bay ken tin de bir fab ri ka dan sı zan gaz 20.000 ki şi -

nin ölü mü ne yol aç tı.

- İki Müs lü man ül ke olan İran ve Irak ara sın da 8 yıl sü re cek bir sa vaş

baş la dı.

- Rus lar, Af ga nis tan'ı iş gal et ti.

- Me xi co City şid det li bir dep rem le yer le bir ol du.

- Ku zey Ko lom bi ya'da ki Ne va do Del Ru iz ya nar da ğı 400 yıl dır ilk

kez pat la dı. Eri yen kar ve bu zun oluş tur du ğu ça mur yü zün den Ar me ro

ken ti ha ri ta dan si lin di. 20.000 ki şi öl dü.

- Bang la deş'te ki sel 25.000 ki şi nin ölü mü ne se bep ol du.

- Hı ris ti yan lı ğın mer ke zi Ro ma'yı su lar bas tı.

- 1986'da Çin'de ta ri hi nin en bü yük or man yan gı nı ol du.

- Hin dis tan Baş ka nı Gan di, Mı sır Dev let baş ka nı En ver Se dat, İs veç

Hz. Mehdi (as) Hz. İbrahim (as)'ın Neslindendir

292

Uzay me ki ği Chal len ger 1986 yı-
lında fırlatılışından he men son ra

in fi lak et miş ti.

Borsa Dibe Vurdu



Baş ba ka nı Olof Pal me öl dü rül dü.

- Pa pa II. Je an Pa ul vu rul du.

- 1980 yı lı baş la rın da ilk AIDS va ka la rı tes pit edil di. Şu ana ka dar 25

milyondan fazla ki şi nin ölü mü ne se bep olan bu has ta lı ğa "Ça ğın Ve ba sı"

is mi ve ril di.7

- 1986'da uzay me ki ği Chal len ger fır la tı lı şın dan son ra in fi lak et ti.

- 26 Ni san 1986'da Uk ray na'da -

ki Çer no bil Nük le er San tra li'nde

şim di ye ka dar gö rü len en bü yük
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Bir suikast sonucu öldürülen li-
derlerden biri ise Hindistan Eski

Başkanı Gandi idi.

Hürriyet, 13 Kasım 2003

20. yüzyılın ortalarından itibaren meydana gelen bü-
yük olaylar arasında Papa II. Jean Paul'ün vurulması

da vardı.

1980 yılı başlarında ilk AIDS vakaları tespit edildi.
25 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan

bu hastalığa "Çağın Vebası" ismi verildi.



nük le er ka za mey da na gel di. Bir çok Av ru pa ül ke si ya yı lan rad yas yon -

dan et ki len di.

- Ozon ta ba ka sı nın de lin me si Dün ya ik li mi üze rin de çok olum suz

et ki ler bı rak tı.

- Sov yet ler Bir li ği yı kıl dı ve Gor ba çov'la bir lik te Ba ğım sız Dev let -

ler or ta ya çık tı. 

- Irak'ın Ku veyt'i il hak et me sin den son ra yıl lar ca sü re cek olan Kör -

fez Sa va şı baş la dı.

- Er me nis tan'da ki dep rem de kent ha ra be ye dö nüş tü. 500.000 ki şi

evi ni terk eder ken, ölü sa yı sı 40.000'i aş tı.

- 1989 yı lın da Çin'de ko mü nist bö lük ler tank lar la öğ ren ci le rin üze -

ri ne yü rü dü, Tia nan men mey da nın da 2.000 öğ ren ci öl dü.
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- So ğuk Sa vaş'ın sem bo lü olan Ber lin du va rı in şa sın dan tam 28 yıl

son ra yı kıl dı.

- 1990 yı lın da Ka be'de ki tü nel de ki iz di ham da 1.400'den faz la ha cı

ha ya tı nı yi tir di.

- 1991 yı lın da Bang la deş'te mey da na ge len sel le rin son ra sın da yak -

la şık 139.000 ki şi öl dü, on mil yon lar ca ki şi ev siz kal dı. 

- Son 20 yıl dır Ame ri ka'da fır tı na lar, ka sır ga lar, hor tum lar ve sel ler

dur mak bil me di. Bin ler ce in san öl dü, mil yon lar ca sı evi ni terk et ti ve za -

rar her se fe rin de mil yar do lar lar la öl çül dü.

- Bos na ve Ko so va'da ki kat li am lar da yüz bin ler ce Müs lü man öl dü -

rül dü ve yüz bin ler ce si yurt la rın dan çı ka rıl dı.

- Ebo la vi rü sü on bin ler ce ki şi nin ölü mü ne se bep ol du.

- El Ni no olarak anılan iklimsel değişim, atmosfer ve okyanuslarda

dengenin bozulmasına sebep olarak, tüm dün ya ül ke le ri ne çok bü yük

fe la ket ler ge tir di. 

- 19 Ekim 1987'de Lon dra Bor sa sı çök tü. Ya şa nan bü yük pa nik so -

nu cun da 50 mil yar ster lin lik de ğer kay bı ya şan dı. 

- 19 Ni san 1995'te ABD'nin Ok la ho ma ken tin de ki Fe de ral Bi na'ya

ya pı lan bom ba lı sal dı rı da 168 ki şi öl dü.

- 22 Mart 1997'de Ha le-Bopp kuy ruk lu yıl dı zı, sa at te 160 km hız la

Dün ya'nın 195 mil yon km ya kı nın dan geç ti. Çıp lak göz le iz le ne bi len

Ha le-Bopp'un ge çi şi, tüm dün ya da mil yon lar ca ki şi ta ra fın dan bü yük

bir il giy le kar şı lan dı.

- 4 Şu bat 1998'de Af ga nis tan'da ki 6,1 şid de tin de ki dep rem de 5.000

ki şi ha ya tı nı kay bet ti.

- 11 Ey lül 2001'de ABD'ye, ta ri hin en bü yük te rö rist sal dı rı sı dü -

zen len di: İki yol cu uça ğı, sa bah me sa isi nin baş la dı ğı sa at ler de 18 da ki -

ka aray la New York'ta ki Dün ya Ti ca ret Mer ke zi'nin bu lun du ğu iki gök -

de le ni vur du. Ar dın dan bir baş ka uçak Pen ta gon'a düş tü. Sal dı rı da

5.000'nin üze rin de in san öl dü.

- Hin dis tan'da bü yük lü ğü 7,9 olan bir dep rem mey da na gel di ve

bin ler ce ki şi ya şa mı nı yi tir di. 
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Ha le-Bopp kuy ruk lu yıl dı zı, 22 Mart 1997
tarihinde sa at te 160 km hız la Dün ya'nın
195 mil yon km ya kı nın dan geç ti.

ABD'nin Oklahoma kentinde Federal
Bina'ya yapılan bombalı saldırının ar-
dından...



- 2003'te Fran sa, İtal ya gi bi pek çok Av ru pa ül ke si ni et ki si al tı na

alan sı cak ha va dal ga sı, 50.000 ki şi nin ölü mü ne se bep ol du.

- İnsan Genomu Projesi olarak bilinen 13 senelik bir çalışmanın so-

nucunda, insan DNA'sının dizilimi, 2003 Nisanı'nda tamamlandı. Böy-

lece insan DNA'sındaki yaklaşık 30.000 gen belirlenerek, insanın gen

haritası çıkarıldı. 

- 60.000 se ne de bir ger çek le şen bir olay mey da na gel di ve Mars ge -

ze ge ni Dün ya'ya en ya kın ko nu ma gel di.

- 2003'te SARS ad lı ölüm cül bir vi rüs ya yıl dı, 775 kişi yaşamını yi-

tirdi.

- Ka sım 2003'te dün ya nın en ku rak böl ge le rin den olan Mek ke'de

mey da na ge len sel fe la ke tin de 12 ki şi ya şa mı nı yi tir di.

- 27 Ara lık 2003'te ki İran dep re min de 86.000 ki şi ha ya tı nı yi tir di ve

Bam şeh ri nin ne re dey se ta ma mı yı kı ma uğ ra dı.

- İlk kez 2003 yı lın da As ya'da ka nat lı hay van lar da gö rü len kuş gri -

bi ne de niy le, dün ya ge ne lin de top lam 263 ki şi ha ya tı nı kay bet ti.

- Hint Ok ya nu su'nda 26 Ara lık 2004'te ki 9,1-9,3 şid de tin de ki dep -

rem ve ar dın dan mey da na ge len 30 met re lik tsu na mi dal ga la rı, baş ta

En do nez ya ol mak üze re, 11 ül ke de yak la şık 300.000 ki şi nin ölü mü, on -

bin ler ce ki şi nin kay bol ma sı ve 1 mil yon dan faz la ki şi nin ev siz kal ma -

sıy la so nuç lan dı. Şim di ye ka dar öl çü len en yük sek ikin ci bü yük şid det -

te ki bu dep rem, "ta ri hin en ölüm cül fe la ke ti" ola rak anıl mak ta dır.

- 23 Ağus tos 2005'te ki Kat ri na Ka sır ga sı, ta ri hin en ölüm cül ka sır -

ga la rın dan bi ri ola rak, yak la şık 2.000 ki şi nin ölü mü ne ve gel miş geç miş

en yük sek ma li yet te -yak la şık 100 mil yar do lar lık- tah ri ba ta se bep ol du.

Baş ta New Or le ans ol mak üze re bir çok yer le şim böl ge si nin bo şal tıl ma -

sı ile so nuç lan dı.

- 8 Ekim 2005'te ki Keş mir dep re min de 75.000 ki şi ha ya tı nı kay be -

der ken, 100 bin den faz la ki şi de ya ra lan dı.

- 5 Ocak 2006 tarihinde, Mekke'de bir otelin çökmesi nedeniyle,

Hac ibadetini yerine getirmek için orada bulunan 76 Hacı vefat etti.
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Bundan bir hafta sonra ise, Mina'da Hac ibadetinin son gününde şeytan

taşlama sırasında çıkan karışıklıkta 362 Hacı vefat etti. 

- 27 Mayıs 2006 tarihinde, Endonezya'nın Java Eyaletinde meyda-

na gelen 6,3 şiddetindeki depremde, 6.000'den fazla kişi öldü, 36.000 ki-

şi yaralandı ve 1,5 milyon kişi evsiz kaldı. 

- Ağustos 2007'de Amerika Birleşik Devletleri'nde mali piyasalar-

da çöküş başladı ve ekonomik kriz gittikçe şiddetlenerek tüm dünyaya

yayılmaya başladı. 

- 16 Kasım 2007 tarihinde, Bangladeş'te meydana gelen Sidr Kasır-

gası nedeniyle 3.000'den fazla kişi öldü. Bangladeş Kızılayı, 7 milyon ki-

şinin yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

- 19 Mart 2008 tarihinde ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin

(NASA) "Swift (Hızlı)" X ışını teleskopu, evrende 7,5 milyar yıl önce çö-

kerek kara deliğe dönüşen yıldızın patlamasını kaydetti. 

- 3 Mayıs 2008 tarihinde Burma (Myanmar)'da meydana gelen

Nergis Kasırgası'nda 133.000'den fazla kişi öldü. 

- 12 Mayıs 2008 tarihinde Çin'de gerçekleşen 7,9 şiddetindeki

depremde 70.000'den fazla kişi öldü ve milyonlarca kişi evsiz kaldı.

- 26 Ocak 2009 tarihnde İzlanda hükümeti ve bankacılık sistemi tü-

müyle iflas etti ve ülke çöktü. 

- 11 Haziran 2009 tarihi itibariyle patlak veren H1N1 grip salgını,

domuz gribi olarak tanımlanarak, tüm dünyayı tehdit eden bir salgın

olarak kabul edildi.

- 24 Şubat 2009 tarihinde Lulin kuyruklu yıldızı Dünya'ya en yakın

noktadan geçti. Çok parlak ve yeşil renkte ışık yayan bu yıldız, çift uç-

lu olması ve diğerlerinin tersine doğudan batıya seyretmesi gibi yönle-

riyle başka hiçbir gök cisminde görülmeyen özelliklere sahip.

- 12 Ocak 2010 tarihinde Haiti'de gerçekleşen 7,0 şiddetindeki dep-

remle, yaklaşık 100.000 kişi yaşamını yitirdi ve 3 milyondan fazla kişi

etkilendi.
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27. Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından ümit kesilmesi

Yukarıdaki hadiste ahir zaman alametlerinden birinin, insanların

"Hz. Mehdi (as)'ın gelmeyeceği yönünde" bir ümitsizliğe kapılmaları ol-

duğu bildirilir. Nitekim günümüzde de bu ruh halinin örnekleri sık sık

görülmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in, Hz. Mehdi (as)'ın gelişi,

Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne yeniden dönüşüyle birlikte yaşanacak olan

güzelliklerle ilgili çok sayıda hadisi olmasına rağmen birçok kişi böyle

bir dönemin yaşanmayacağını zannetmektedir. İşte bu yanlış zan da

ahir zaman alametlerinden biridir. Gerçek din ahlakının hakimiyeti, bu

ümitsizlik halinin insanlar arasında yaygınlaştığı bir zamanda, Allah'ın

insanlara olan rahmeti sayesinde gerçekleşecektir.

İnsanların ümitsiz olduğu ve "Hiç Mehdi falan yokmuş" dediği

bir sırada Allah Hz. Mehdi (as)'ı gönderir... (Kitab-ul Burhan fi-

Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 55)
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28. Fit ne le rin ço ğal ma sı:

Ya şam şart la rı nın güç leş ti ği, Al lah'ın ve hak di nin çe şit li şe kil ler de

ya lan la na rak in san la rın iman la rı nın za yıf la tıl ma ya, yok edil me ye ça lı -

şıl dı ğı şid det li im ti han or tam la rı İs la mi kay nak lar da "fit ne" or ta mı ola -

rak ta nım la nır.

Pey gam be ri miz (sav)'in bir ha di sin de ahir za man da ba zı mü min -

le rin iman la rı nın za yıf la ya ca ğı ve bu na se bep ola cak ge liş me ler ha ber

ve ril mek te dir:

Eğer kı sa ca özet le ye cek olur sak, ha dis te yer alan bil gi le re gö re, Hz.

Meh di (as) gel me den ön ce şu olay lar ger çek le şe cek tir:

1- Ölüm: Anar şi ve yay gın kat li am lar ne ti ce sin de hal kın can gü -

ven li ği nin kal ma ma sı ve bu nun mey da na ge tir di ği te dir gin lik or ta mı.

2- Aç lık: Ha yat pa ha lı lı ğı se be biy le mey da na ge len ge çim sı kın tı sı.

Fe la ket ler ve do ğal afet ler so nu cun da kıt lık la rın, aç lı ğın art ma sı.

3- Fit ne ler: Ha ram la rın kü çük-bü yük her ke sin ara sın da, ala bil di -

ğin ce yay gın laş ma sı ve teş vik gör me si. Her tür lü ah lak sız lı ğın in san la -

rın göz le ri önün de ya pıl ma sı. 

4- Bi dat le rin or ta ya çık ma sı: İs lam di nin de ol ma dı ğı hal de son ra -

dan or ta ya çı ka rı lan adet le rin di nin esas la rıy mış gi bi ka bul edil me si.

5- Din ah la kı nı an lat ma im kan la rı nın kay bol ma sı: İyi li ğin em re -

dil me si ve kö tü lü ğün en gel len me si, kı sa ca sı teb liğ im ka nı nın kay bol -

Kı ya met yak laş tı ğı za man ve mü min le rin kal bi; ölüm, aç lık, fit ne -

ler, sün net le rin kay bol ma sı, bid'at le rin or ta ya çık ma sı, em ri bil

ma ruf ve neh yi anıl mün ker (iyi li ği em re dip kö tü lük ten me net me)

im kan la rı nın kay bol ma sı gi bi se bep ler le za yıf la dı ğı za man, be nim

ev lat la rım dan Hz. Meh di (as) ile Ce nab-ı Hak, sün net le ri ih ya

eder. Onun (Hz. Mehdi (as)'ın) ada let ve be re ke ti ile mü min le rin

kal bi fe rah lar, Acem (Arap ol ma yan) ve Arap mil let le ri ara sın da

ül fet (kay naş ma, dost luk) ve mu hab bet yer le şir. (Ki tab-ül Bur han

Fi Ala me ti-il Meh diyy-il Ahir Za man, sf. 66) 
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ma sı ile mey da na ge len ma ne vi boş luk.

Fit ne or tam la rı sağ lam ima na sa hip mü min ler için iman la rı nın

güç len me si ne, sa bır la rı nın ve ahi ret te ki de re ce le ri nin art ma sı na ve si le

olur ken, za yıf ve yü zey sel ima na sa hip kim se le rin iman la rı nı kay bet -

me le ri ne ya da iman la rı nın da ha da za yıf la ma sı na yol açar. Hz. Mehdi

(as) bu tür bir fitne ortamının en yoğun ve şiddetli olarak yaşandığı bir

dönemde ortaya çıkacaktır.

Başka hadislerde ve İslam alimlerinin açıklamalarında da ahir za-

manda Hz. Mehdi (as)'ın, her yere erişmiş çok yaygın bir fitne varken

ortaya çıkacağı bildirilmektedir:

Hz. Mehdi (as), fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gele-

cek. (Mektubat-ı Rabbani, 2-258)
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Mağrib'de (Batı'da) karışıklıklar, fitneler ve korku olacak... Fitne-

ler çoğalacak. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri,

İmam Şarani, sf. 440) 

Çok yaygın ve sona ermesi mümkün görülmeyen bir fitne çıka-

cak... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,

sf. 55)

Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder... (Kitab-ül Bur-

han Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 26)

Hiç bir ta ra fın on dan mah fuz kal ma ya ca ğı (ko ru na ma ya ca ğı) bir

fit ne zu hur ede cek, bu fit ne kal dı ğı yer den he men baş ka bir ta ra fa

ya yı la cak ve bu du rum bir mü na di nin (hal ka duy ru la cak şe yi yük -

sek ses le ha ber ve ren ki şi) se ma dan ses le ne rek: "Ey in san lar, emi -

ri niz ar tık Hz. Meh di (as)'dır" de me si ne ka dar de vam ede cek tir.

(El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, sf. 23)

Hz. Mehdi (as) Hz. İbrahim (as)'ın Neslindendir

302



29. Yay gın kat li am lar mey da na gel me si:

Bu ha dis ler de kat li am la rın yay gın ola ca ğı na, ya ni tüm dün ya ça -

pın da ya şa na ca ğı na dik kat çe kil mek te dir. Geç ti ği miz yüz yıl da iki bü -

yük Dün ya Sa va şı ya şan mış ve sırf bu sa vaş lar da yaklaşık 150 mil yon

in san ha ya tı nı kay bet miş tir. 20. yüz yıl bo yun ca si ya si ne den ler le kat le -

di len si vil le rin sa yı sı nın 200 mil yo nu aş tı ğı tah min edil mek te dir. Bu, da -

ha ön ce ki yüz yıl lar la kı yas lan dı ğın da ola ğa nüs tü de re ce de yük sek bir

ra kam dır. Bu gün 21. yüz yıl da ha la dün ya nın dört bir ya nın da kan lı sa -

vaş lar ve ça tış ma lar de vam et mek te dir. Bu sa vaş la rın or tak özel li ği ise,

yu ka rı da ki ha dis te de be lir til di ği gi bi top lu kat li am la rın ya şan dı ğı sa -

vaş lar ol ma sı dır. 

... Kan dökülmesi... kıyamet alametlerindendir. (Kıyamet Alamet-

leri, sf. 142)

... Kan akıtmayı helal kılarak, Al-i Muhammed'e düşman kesilir...

(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasni-

finden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman

Neşriyat, sf. 37)

... Katliamlara yerde ve göktekiler, artık tahammül edemez bir ha-

le geldiğinde (Hz. Mehdi (as)) zuhur edecektir... (El-Kavlu'l

Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 37)

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır...

Ölümler ve katliamlar yaygın hale gelecek... (Camiü's-Sagir,

3:211, Müsned, 2:492, 4:391, 392)

Hz. Mehdi (as)'dan önce, yaygın katliamların vuku bulacağı

(gerçekleşeceği) büyük bir fitne görülecektir. (El-Kavlu'l Muhta-

sar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 37)
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30. Dün ya nın her ye ri ni ka rı şık lık ve kar ga şa la rın kap la ma sı:

Ha dis ler de gö rül dü ğü gi bi, be lir li bir yer bil di ril me yip, ka rı şık lı -

ğın dün ya nın her ta ra fın da ya yı la ca ğı na işa ret ler bu lun mak ta dır.

Ger çek ten de ha dis ler de ta rif edil di ği şe kil de,

bu gün dün ya nın beş kı ta sın da bü yük kar -

ga şa, ça tış ma lar, kat li am lar ve te rör

olay la rı de vam et mek te dir. Her gün

yüz ler ce in san se bep siz ye re öl -

dü rül mek te, yurt la rın dan çı -

ka rıl mak ta dır.

Dünya herc-ü merc içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde,

yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük kü-

çüğe merhamet etmediği, büyüğe vakarlı davranmadığında Allah,

bu sırada onlardan adavetin (düşmanlığın) kökünü kazıyarak da-

lalet (sapkın inanç) kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta

tuttuğum gibi, ahir zamanında dini ayakta tutacak, önceden zu-

lümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini (Hz. Mehdi

(as)'ı) gönderecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il

Ahir Zaman)

... Herc-ü merc* ço ğa la rak de vam eder. (Ali Bin Hü sa med din El

Mut ta ki, Ce la led din Su yu ti'nin Tas ni fin den Ha dis ler – Ahir Za -

man Meh di si nin Ala met le ri, Kah ra man Neş ri yat, sf. 37)

* Herc-ü merc: İn san lar ara sın da mey da na ge len fit ne, fe sat, dar ma da ğı -

nık, kar ma şık, al lak bul lak or tam.
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31. Anar şi ve tüm dün ya da ih ti lal le rin ol ma sı:

Anar şi ve ça tış ma, ge ri de bı rak tı ğı mız yüz yı lın en be lir gin özel lik -

le rin den bi ri dir. İç sa vaş lar, ih ti lal ve ayak lan ma lar bin ler ce in sa nın ha -

ya tı na mal ol muş, gü ven lik ve hu zur in san la rın en bü yük öz lem le rin -

den bi ri ha li ne gel miş tir. Ki mi Af ri ka ül ke le rin de bir tür lü son bul ma -

yan iç sa vaş lar, baş ta Gü ney Ame ri ka ol mak üze re ba zı ül ke ler de ya şa -

nan ih ti lal ve ayak lan ma lar, Gü ney As ya'da ya şa nan ça tış ma ve sa vaş -

lar, Or ta do ğu'da ya şa nan

ger gin lik ler bu kar ga şa nın

sa de ce bi li nen bel li baş lı

ör nek le ri dir. 

Şu mu hak kak ki, ya kın ge le cek te fit ne, tef ri ka (sü rek li an laş maz -

lık) ve ih ti laf lar (ay rı lık lar) çı ka ran bir ta kım in san lar ola cak tır.

(Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir Za man Ala met le ri, sf. 376, no.

685)

... (O sı ra da) fit ne ler, ka rı şık lık lar, ih ti lal ler çok olur da in san lar

bir bir le ri ni öl dü rür ler... (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir Za man

Ala met le ri, sf. 482, no. 901; Ki ta bü'n-Ni ha ye, İbn-i Ke sir, 1/131)

Kı ya me tin he men ya kı nın da anar şi ve kar ga şa gün le ri var dır.

(Su yu ti, Ca mi'üs Sa gir, 3/211)
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32. Ka dın, ço cuk ve ma sum in san la rın kat le dil me si: 

Günahsız insanlar öldürülmeden Hz. Mehdi (as) çıkmaz... (Ali

Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden

Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neş-

riyat, sf. 35)

Bu vakada bir kadının öldürülmesi, bir kırbacın sallanması kadar

kolaydır. Bu olay Medine'den yirmi dört mil kadar yayılır. Sonra

Hz. Mehdi (as)'a biat edilir. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki,

Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Meh-

disinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 34)

Masum insanlar katloluncaya kadar Hz. Mehdi (as) çıkmayacak...

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 37)

Bu fitnelerin en sonuncusu günahsız insanların öldürülmesidir

ki, artık o zaman kendisinden herkesin razı olacağı bir gidişatta

olan Hz. Mehdi (as) çıkar. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Ce-

laleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler Ahir Zaman Mehdisi-

nin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 38)
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Hz. Mehdi (as)'ın çıkışı ile ilgili hadislerde katliamların yaygınlaş-

masından bahsedilirken, bu katliamların masum insanları hedef alaca-

ğına özellikle dikkat çekilmiştir. Savaşlar veya çeşitli çatışmalar sırasın-

da gerçekleştirilen katliamların yanı sıra özellikle son yıllardaki terörist

eylemler de halkın toplu olarak imha edilmesi ile neticelenmektedir.

Terörizmin amacı halk arasında korku ve dehşet yaymak olduğundan,

bu tür saldırıların asıl yöneldiği kesim çoğunlukla sivil halktır. Alışve-

riş merkezleri, restoranlar, kafeteryalar, okullar gibi savunmasız kadın-

ların, gençlerin ve çocukların bulunduğu yerleri hedef alan bu eylemler

nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde pek çok insan hayatını kaybet-

mektedir. 
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33. Mı sır lı la rın esir alın ma sı:

Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi, Şam böl ge si, Hi caz (Mek ke-Me di -

ne'nin ol du ğu böl ge)'ın sol ta ra fın da ka lan böl ge dir. Bu gün söz ko nu su

böl ge de yer alan dev let ler ara sın da İs ra il de bu lun mak ta dır. Do la yı sıy -

la bu ha dis le İs ra il Dev le ti'nin Mı sır ile olan sa vaş la rı na ve Mı sır top rak -

la rı nı iş ga li ne işa ret edi li yor ola bi lir. 26 Ekim 1956 ta ri hin de İs ra il Mı -

sır'a sal dır dı ve Si na Ya rı ma da sı'nı iş gal et me ye baş la dı. Bir leş miş Mil -

let ler'in ara ya gir me siy le sı cak ça tış ma lar bir sü re son ra so na er di ve İs -

ra il sı nı rı na BM Ba rış Gü cü yer leş ti. 1967 yı lın da ki 6 Gün Sa va şı ise İs -

ra il-Mı sır ara sın da ki baş ka bir sa vaş tı. Bu sa vaş lar sı ra sın da ol duk ça

faz la sa yı da Mı sır lı, İs ra il as ker le ri ta ra fın dan esir alın dı. Pek çok Mı sır -

lı da ha ya tı nı kay bet ti. 

Şam eh li, Mı sır lı ka bi le le ri esir ala cak lar dır. (El Kavl-ul Muh ta -

sar Fi Ala mat-il Meh diyy-il Mun ta zar, sf. 49) 
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34. Şe hir le rin yok ol ma sı:

Ha dis ler de be lir ti len bü yük şe hir le rin, ma mur bel de le rin he lak

olu şu ve ha rab edil me si, sa vaş lar ve çe şit li do ğal afet ler so nu cun da

mey da na ge len yı kım la rı ak la ge tir mek te dir. Bun la rın ya nı sı ra ya kın

geç miş te ge liş ti ri len nük le er si lah lar, uçak lar, bom ba lar, fü ze ler ve ben -

ze ri si lah la rın sa vaş lar da kul la nıl ma sı da bü yük tah ri ba ta ne den ol -

muş tur. Bu tah rip gü cü yük sek si lah lar ta rih te ki ben zer le riy le kı yas lan -

ma ya cak dü zey de yı kım la ra yol aç mış tır. El bet te he def ko nu mun da ki

"bü yük şe hir ler" de bu yı kım lar dan bi rin ci de re ce de et ki le nen yer ler ol -

muş tur. 

35. Ha rap ol muş yer le rin ima rı:

Sa vaş lar la ge çen 20. yüz yıl da pek çok şe hir yer le bir ol muş ve ye -

ni den in şa edil miş tir. Ber lin, Le nin grad (St. Pe ters burg), Dres den

gi bi II. Dün ya Sa va şı sı ra sın da ta nın ma ya cak ha le ge len bü yük

Av ru pa şe hir le ri, sa vaş son ra sın da ye ni den in şa edil miş ve bu gün -

kü gö rü nüm le ri ni al mış lar dır. 

Ben zer bir ör nek ola rak Ja pon ya'nın Ko be şeh ri 1995 yı lı nın Ocak

ayın da bü yük bir dep rem so nu cu ha rap ol muş tur. Dep re min ger çek leş -

ti ği Ko be ve Osa ka kent le ri nin bu lun du ğu böl ge, Ja pon ya'nın ön de ge -

Ma mur bel de ler ha rab edi lin ce... kı ya met le se nin aran da şu iki

par mak ara sı ka dar bir me sa fe kal mış de mek tir. (Kı ya met Ala met -

le ri, sf. 143)

Bü yük şe hir ler dün san ki yok muş gi bi he lak olur. (Ki ta bül Bur -

han Fi Ala me til Meh diy yil Ahir Za man, sf. 38) 

Dün ya nın ha rap ol muş yer le ri nin ima rı, imar edil miş yer le ri nin

tah ri bi kı ya me tin şart ve ala met le rin den dir. (Kı ya met Ala met le ri,

sf. 138)
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ka lan böl ge hal kın da ise, rad yas yon ne de niy le ne sil ler bo yu dü zel ti le me ye cek ge ne -
tik ve fiz yo lo jik bo zul ma lar mey da na gel miş tir. 



len sa na yi ve ti ca ret mer kez le rin den di. Bu yüz den dep rem son ra sın da -

ki mad di za rar mil yar lar ca do lar ol du. Ja pon lar bir sü re son ra Ko be

şeh ri ni tek rar in şa et ti ler.

36. Her ye re ula şan bir fit ne:

Ha dis te her ke se ula şa cak, hız la ya yı la cak bir fit ne den bah se dil -

mek te dir. Ya ni her ke sin ha ber dar ola ca ğı, din ah la kı na ve Al lah'a kar şı

Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek,

bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu du-

rum bir münadinin semadan seslenerek: "Ey insanlar, emiriniz

artık Hz. Mehdi (as)'dır" demesine kadar devam edecektir. (El-

Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 23)
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or ta ya sü rü len bir fit ne in san la rın iman la rı nı he def ala cak tır. Gü nü -

müz de, Al lah'ın var lı ğı na ve din ah la kı nın ya şan ma sı na kar şı öne sü rü -

len en ge niş çap lı fik ri akım ma ter ya list fel se fe dir. Bu fel se fe nin ken di -

si ne da ya nak al dı ğı söz de bi lim sel te mel ise "ev rim te ori si"dir. Hiç bir

bi lim sel ve man tık sal de li le da yan ma dı ğı, ta ma men akıl ve bi lim dı şı

ol du ğu hal de, yo ğun pro pa gan da, al dat ma ca ve göz bo ya ma yön tem le -

riy le bu saf sa ta dün ya ça pın da be lir li ma ter ya list odak lar ta ra fın dan

kit le le re em po ze edil me ye ça lı şıl mak ta dır. 

Bu gün ev rim te ori si nin ge rek ba sın ge rek se te le viz yon yo luy la he -

men he men gir me di ği hiç bir ev, bu te ori yi duy ma yan hiç kim se yok gi -

bi dir. Dik kat çe ki ci bir nok ta da ha var dır: Pey gam be ri miz (sav)'in ha di -

sin de be lirt ti ği gi bi bir fit ne nin dün ya nın her ye ri ne nü fuz et me si ve

hız la ya yıl ma sı, an cak gü nü müz de ki tek no lo jik im kan lar la (ba sın, ya -

yın, in ter net, uy du ile ti şi mi...) ger çek le şe bi lir. Geç miş te ki şart lar da, bir

fit ne nin dün ya ça pın da kı sa za man da bu ka dar ge niş ala na ya yıl ma sı

müm kün de ğil dir. Ni te kim bu gü ne ka dar Al lah'ın var lı ğı na, ya ra tı lı şa

ve din ah la kı na kar şı sa vaş aç mış, dün ya ça pın da yay gın bir baş ka fit -

ne da ha gö rül me miş tir. Hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın çıkışıyla ve Hz.

İsa (as)'ın gelişiyle bu fitnenin sona ereceği de müjdelenmektedir.

37. Ha ram la rın he lal sa yıl ma sı:

Hz. Mehdi (as), bütün haramların helal sayıldığı büyük bir fitne-

den sonra çıkacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-

il Muntazar, sf. 23)

... Bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. Sonra da hi-

lafet, yeryüzünün en hayırlısı olan Hz. Mehdi (as)'a evinde otu-

rurken gelecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il

Ahir Zaman, sf. 26)
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Gü nü müz de fu huş, ku mar, iç ki, rüş vet gi bi bir çok fi il, ha ram ol -

ma la rı na rağ men dün ya nın pek çok ül ke sin de gi de rek ar tan bir oran da

iş len mek te dir. Ki mi Ba tı lı ga ze te ve te le viz yon lar da bu ha ram la rı iş le -

yen ler sık ça övül mek te ve teş vik edil mek te, hat ta iş le me yen ler ye ril -

mek te dir ler. Ya pı lan is ta tis tik ler ise bu ko nu da ki sa yı nın gi de rek art tı -

ğı nı gös ter mek te dir.
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Radikal, 5 Temmuz 2009

Cumhuriyet, 27 Kasım 2006
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38. Al lah'ın açık ça in kar edil me si (Al lah'ı ten zih ede riz):

Al lah'ı in kar et me sap kın lı ğı olan ate izm, 19. yüz yı lın so nun dan

iti ba ren yay gın laş mış tır. Ma ter ya lizm ve Dar wi nizm'in yay gın laş ma -

sıy la ken di le ri ne fel se fi ve söz de bi lim sel da ya nak bul duk la rı ya nıl gı sı -

na ka pı lan ate ist le rin sa yı sı 20. yüz yıl da art mış tır. Ate ist ler bu dö nem -

de sap kın gö rüş le ri nin pro pa gan da sı nı yap ma im ka nı bul muş lar dır.

Ate izm, sa mi mi ola rak iman eden le rin yü rü te ce ği fik ri mü ca de lenin ve-

sile olmasıyla Allah'ın iz niy le yok ol ma ya mah kum dur.

39. Ma ter ya list fel se fe nin yay gın laş ma sı:

Ha dis te ge çen "bes me le"den ka sıt, in san la rın din ah la kı na ba kış

açı sı ve ima ni du rum la rı ola bi lir. Ni te kim in san la rın iman la rı nın zaa fa

uğ ra dı ğı bir dö nem de Hz. Meh di (as) zu hur ede cek ve bu akım la rı fik -

ren or ta dan kal dı ra cak tır. Bu açı dan dü şü nül dü ğün de, ha dis te ge çen

ifa de, ma ter ya list ve Dar wi nist fel se fe nin in san lar üze rin de ki et ki si nin

çok ola ca ğı na işa ret edi yor. Bir di ğer ha dis te ise, ahir za man da din siz -

lik ve inanç sız lı ğın ar ta ca ğı şöy le ifa de edil mek te dir:

Küfür her yanı istila edip hükmü cemiyet içinde aşikare işlenme-

dikçe Hz. Mehdi (as) zuhur etmez. Bu vakitte vaki olan ise... küf-

rün istilasıdır. Onun kuvvetidir. (Mektubat-ı Rabbani, 2-259)

Bismillah harflerinin değeri kaybettirildiği zaman Hz. Mehdi (as)

zuhur eder. (Risalet-ül huruc-ül Mehdi, sf. 29)

Alenen ve apaçık Allah Teala inkar edilinceye kadar Hz. Mehdi

(as) gelmez. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Za-

man, sf. 27)
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40. Din ah la kın dan uzak laş tı ran fit ne le rin ol ma sı:

Enam Su re si'nin 26. aye tin de in san la rı "Ku ran'dan ve din ah la kın -

dan alı ko yan la ra" dik kat çe kil mek te dir:

"On lar, hem on dan alı ko yar lar, hem ken di le ri ka çar lar. On lar,

yal nız ca ken di ne fis le rin den baş ka sı nı yı kı ma uğ rat maz lar, ama

şu u run da de ğil dir ler." (En'am Su re si, 26)

Ha dis ler den de sap kın fi kir akım la rı nın, hak ve ha ki kat ten uzak

sis tem le rin kı ya met ön ce sin de, in san la rı Al lah'ın yo lun dan sap tı ra cak

bü yük fit ne ler mey da na ge ti re ce ği an la şıl mak ta dır. Bu fit ne le rin çe şit li

pro pa gan da ve tel kin yön tem le riy le yay gın la şa ca ğı ise

baş ka ha dis ler de şöy le bil di ril mek te dir:

Kı ya me te ya kın ka ran lık ge ce le rin par ça la rı gi bi ka rı şık lık lar ola -

cak tır. Bu ka rı şık lık lar için de ki şi mü min ola rak sa bah la yıp ka fir

ola rak ak şam la ya cak, mü min ola rak ak şam la yıp ka fir ola rak sa -

bah la ya cak tır. (Kur'an ve Sün net te Kı ya met ve Ahi ret, sf. 155)

... "O de vir de hal kı Cehennem ka pı la rı na
ça ğı ra cak olan bir ta kım da vet çi ler (pro pa -
gan da cı çı ğırt kan lar) ola cak tır. Her kim o çı -

ğırt kan la rın da ve ti ne ica bet eder se onu Cehenne-

me ata cak lar." "Ya Re su lul lah, o da vet çi ler züm -

re si nin va sıf la rı nı bi ze be yan et se niz?" "Pe ki

ede yim, on lar bi zim mil le ti miz den olup bi zim di -

li miz le ko nu şan bir züm re dir" bu yur du. (Ölüm-

Kı ya met-Ahi ret ve Ahir Za man Ala met le ri, sf.

382, no. 698)
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Bah se di len fit ne nin sa ğır edip du yur ma ma sı ve ko nuş tur ma ma sı

pek çok ül ke de ik ti dar da olan bas kı cı re jim le ri de ak la ge tir mek te dir.

Bu re jim ler fi kir ve dü şün ce öz gür lü ğü nü bas kı al tı na al mak ta, in san la -

rın dü şün ce le ri ni, inanç la rı nı di le dik le ri gi bi ifa de et me le ri ni en gel le -

mek te dir ler. Özel lik le ba zı Arap ve Af ri ka ül ke le rin de, Müs lü man la rın

dü şün ce le ri ni öz gür ce ifa de ede me me le ri, inanç lı ol duk la rı için bas kı

al tı na alın ma la rı bu du ru mun ör nek le rinden dir. 

41. Mes cit ve ca mi le rin yı kıl ma sı:

Ya kın ge le cek te kör, sa ğır ve dil siz (ya ni in san la rı kör) edip
doğ ru yu gös ter me yen, sa ğır edip hak ola nı du yur ma yan ve
dil siz (edip) hak söz le ri ko nuş tur ma yan bir ta kım kor kunç
fit ne ler ola cak tır... Fit ne hen ga me sin de di lin fit ne ye ka rış ma sı

ve pro pa gan da yap ma sı kı lıç dar be si gi bi onun ya yıl ma sı nı sağ lar.

(Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir Za man Ala met le ri, sf. 390, no.

720)

Süf ya ni ku ru bir va di den çı kar... O, med re se ve mes cid le ri yı -
kar, rü ku ve sec de ye gi den her ke si ce za lan dı rır. (Ali Bin Hü sa -

med din El Mut ta ki, Ce la led din Su yu ti'nin Tas ni fin den Ha dis ler

Ahir Za man Meh di si nin Ala met le ri, Kah ra man Neş ri yat, sf. 35)
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42. Sah te Peygamber le rin ço ğal ma sı:

43. Di nin ba zı in san lar ta ra fın dan şah si çı kar lar için
kul la nıl ma sı:

44. Sa lih mü min le rin sa yı ca çok az ol ma sı:

Her bi ri si ken di si nin Tek Ma bud olan Al lah'tan re sul ola rak
gön de ril di ği ni id di a eden alt mış ya lan cı nın çık ma sı. (Ali

Bin Hü sa med din El Mut ta ki, Ce la led din Su yu ti'nin Tas ni fin den

Ha dis ler – Ahir Za man Meh di si nin Ala met le ri, Kah ra man Neş -

ri yat, sf. 36)

Her bi ri Al lah'ın Re su lü ol du ğu nu id di a eden otu za ya kın ya -
lan cı gön de ril me dik çe kı ya met kop ma ya cak tır. (Tir mi zi, Fi ten

43; Ebu Da vud, Me la him 16)

İn san la ra bir za man ge lir ki ca mi le rin de top la nıp na maz kı lar lar.

Fa kat ara la rın da mü min bu lun maz. (Ha kim; Son Za man lar la İl -

gi li Ha dis ler, sf. 19)

Kim Ku ran okur sa (mü ka fa tı nı) Al lah'tan is te sin. Zi ra son za -

man lar da Ku ran oku yup (mü ka fa tı nı) in san lar dan is te yen bir ta -

kım in san lar tü re ye cek tir. (Son Za man lar la İl gi li Ha dis ler, sf. 9)

Ahir za man da öy le adam lar çı ka cak ki, din le ri ni dün ya men fa at -

le ri kar şı lı ğın da sa ta cak lar dır. (Tir mi zi, Zühd, 60)

Alim ler il mi sırf pa ra ka zan mak için öğ ren di ğin de... di ni dün ya -

lık kar şı lı ğın da sat tık la rın da... hük mü sat tık la rın da... kı ya met

yak laş mış ola cak tır. (Ölüm Kı ya met ve Di ri liş, sf. 480)
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Time, 03 Mayıs 1993

Takvim, 06 Nisan 2002

Hürriyet, 8 Haziran 2008
Milliyet, 27 Temmuz 2009

Son 30-40 yıl için de sahte Peygamberlere
pek çok ör nek gö rül müş tür. 1993 yı lın da 80
ta raf ta rı nı ölü me sü rük le yen Da vid Ko resh.
(Yu ka rı da ki 2 re sim)

70'le rin so nun da en faz la sa yı da in sa nın top -
lu ola rak in ti har et ti ği sap kın ta ri kat ola rak
ta ri he ge çen The Pe op le's Temp le ta ri ka tı nı
ku ran Jim Jo nes bu ör nek ler den baş lı ca la rı -
dır. 900 ta raf ta rı ile bir lik te ken di ni ze hir le yen
Jim Jo nes. (Aşa ğı da sol da) 

Waco'da Trajedi

"Aman Allah'ım,
Kendilerini

Öldürüyorlar!"
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45. Müs lü man la ra bas kı nın art ma sı:

Hadislerde bildirilen Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametlerinden biri de,

Müslümanların bu dönemde büyük baskı altında ve sıkıntı içinde buluna-

cak olmalarıdır. Günümüz İslam dünyasına bakıldığında görülen durum,

bu alametin gerçekleştiğinin delilidir. Endonezya'dan Filistin'e; Çad'dan

Doğu Türkistan'a kadar Müslümanlar, türlü eziyet ve zorluklarla karşı

karşıyadırlar. Hadislerde bu zorlukların detaylarıyla ilgili de bilgiler veril-

miştir:

İn san la rın... bi dat çı la rın (din den ol ma yan şey le ri din den miş gi bi

gös te rip ka bul et tir me ye ça lı şan lar) gö rüş le ri ni be nim se yip far -

kın da ol ma dan şirk koş tuk la rı, il mi ge çim için tah sil et tik le ri, din -

le ri ni dün ya lık la rı na alet et tik le ri bir za man ge le cek tir. (Dey le mi;

Son Za man lar la İl gi li Ha dis ler, sf. 68)

Bu ra da Müs lü man la rın üç te bi ri öl dü rü lür... (Ki tab-ül Bur han Fi

Ala met-il Meh diyy-il Ahir Za man, sf. 73)

Rü ku ve sec de ye gi den her ke si ce za lan dı rır... Al-i Mu ham med'e

düş man ke si lir... (Ali Bin Hü sa med din El Mut ta ki, Ce la led din Su -

yu ti'nin Tas ni fin den Ha dis ler – Ahir Za man Meh di si nin Ala met -

le ri, Kah ra man Neş ri yat, sf. 37)

Ye min ede rim ki bu üm me te öy le (şid det li) be la lar ge le cek de, ki şi zu -

lüm den, gad dar lık tan kur tul mak için sı ğı na cak bir yer bu la ma ya cak -

tır. Öy le sı kın tı lı bir sı ra da Al lah Tea la ak ra bam dan, be nim ha ne da -

nım dan bir kim se yi (Hz. Meh di (as)'ı) gön de re cek. (Ölüm-Kı ya met -

Ahi ret ve Ahir Za man Ala met le ri, sf. 437)
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- Za lim yö ne ti ci le rin ol ma sı:

Bu ha dis ler, Hz. Meh di (as) gel me den ön ce ba zı Müs lü man ül ke -

ler de, din ah la kın dan uzak, za lim ve acı ma sız ka rak ter li ki şi le rin ik ti -

dar da ola cak la rı na işa ret et mek te dir.

- Din siz ide olo ji le rin yay gın laş ma sı:

- Mü min le rin inanç la rı nı giz le mek zo run da kal ma la rı:

Pey gam be ri miz (sav) bir baş ka ha di sin de de ahir za man da sa mi mi

mü min le rin tüm bu bas kı lar ne de niy le inanç la rı nı sak la mak ve iba det -

le ri ni giz li sür dür mek zo run da ka la bi le cek le ri ni şöy le ha ber ver miş tir:

Bu gün si zin ara nız da mü na fık la rın giz li ya şa dık la rı gi bi bir za -

man ge lir ki mü min olan lar da di ğer le ri nin ara sın da giz li ola rak

di ni ha yat la rı nı sür dür me ye ça lı şır lar. (İb ni Sün ni; Son Za man -

lar la İl gi li Ha dis ler, sf. 12) 

(Kı ya me tin bir ala me ti) mes cit ler içe ri sin de gü nah kar la rın ses le -

ri nin yük sel me si ve gü nah kar la rın di nin em ret tik le ri ni ye ri ne ge -

ti ren sa mi mi mü min ler üze ri ne ga lip ge lip on la ra ta hak küm et -

me le ri dir. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir Za man Ala met le ri, sf.

450)

Li der le rin zul met me si, kı ya met ala met le rin den dir. (Kı ya met Ala -

met le ri, sf. 143)

Vay bu üm me te, o öl dü ren za lim me lik ler den do la yı. Bu za lim ler

ken di le ri ne ita at eden ler ha riç, ses siz ka lan la rı da hi kor ku tur lar...

(Ebu Nu aym'dan; Su yu ti, c. 2, sf. 64)
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Sabah, 
25 Eylül 2000

Aksiyon Dergisi, 
14 Nisan 2003

Der Spiegel, 16 Ocak 2003

Cinayet Klanı

Sad dam'ın hal kı na
uy gu la dı ğı zu lüm
pek çok kez ha ber
ol du. (Yanda)
Al man ya'nın ün lü
Der Spi egel der gi -
si 16 Ha zi ran 2003
ta rih li sa yı sın da
Sad dam ve ai le si -
ni Ci na yet Kla nı
ola rak isim len dir -
miş ti. (Üst sağ da)
News we ek der gi si
ise 17 Şu bat 2003
ta rih li sa yı sın da,
Sad dam'ın iş le di ği
suç la rı ha ber yap -
mış tı.
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Newsweek, 17 Şubat 2003

Kanun Dışı Rejim:Iraklı mahkumların ateş mangasında vurulmuş fotoğrafları

Saddam'ın Suçları
Dayak, kırbaç, elektro-şok, asit banyosu: 

Diktatör ve taraftarları 
hiç yargılanacaklar mı?



46. Si ya set adam la rın da de je ne ras yon:

Ahir za ma nın önem li özel lik le rin den bi ri acı ma sız, za lim ve hal kı -

nı fe la ket le re sü rük le yen li der le rin yö ne ti me gel me si dir. 20. yüz yıl bu

tarz li der ve yö ne ti ci le rin ör nek le ri ile do lu dur. Din ah la kı na uy gun ol -

ma yan ide olo ji le ri be nim se yen bu kim se ler, hem ken di halk la rı na yap -

tık la rı zu lüm hem de ne den ol duk la rı sa vaş ve ça tış ma lar ne de niy le di -

ğer top lum la ra ge tir dik le ri be la lar ile ün len miş ler dir. Ha dis te de bu du -

ru ma dik kat çe kil mek te dir. Çin'in ko mü nist dik ta tö rü Ma o, yal nız ca

ken di si ne mu ha lif ol duk la rı için bin ler ce va tan da şı nı kat let miş, yö ne ti -

mi bo yun ca mil yon lar ca in sa nın ölü mü ne ne den ol muş tur. Mus so li ni,
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fa şist ide olo ji si nin et ki siy le ül ke si ni II. Dün ya Sa va şı'nın içi ne sü rük le -

ye rek hal kı na bü yük fe la ket ler ya şat mış tır. Mo bu tu, ta ri he Af ri ka kı ta -

sı nın en acı ma sız dik ta tör le rin den bi ri ola rak geç miş tir. 

47. Gü zel ve kö tü ah lak kav ram la rı nın yer de ğiş tir me si:

İs lam'ın usul le ri te ker te ker bo zu la cak ve hal kı de la le te dü şü rü cü

hü kü met adam la rı çı ka cak... (Ha kim; Ge le ce ğin Ta ri hi 1, sf. 57)

Ya kın da ba şı nı za ba zı emir ler ge le cek. Rı zık la rı nı za el ko ya cak, si -

zi ya lan lar la avu ta cak lar. İş ya pa cak lar. La kin yap tık la rı fe na ola -

cak. En fe na ta raf la rı da kö tü lük le ri ni siz gü zel gör me dik çe ve ya -

lan la rı nı tas dik et me dik çe siz den ra zı ol ma ya cak lar... (Ba ga vi, Ta -

ba ra ni; Ge le ce ğin Ta ri hi 1, sf. 43)

Ha be ri niz ol sun, şu mu hak kak ki baş la rı nı za bir ta kım amir ler ve

dev let baş kan la rı ge le cek de on lar, (dev let ha zi ne sin den yar dı ma

ih ti ya cı olan) siz le re ver me dik le ri (hak la rı ol ma dı ğı hal de) ken di le -

ri ne ve ril me si ni hük me bağ la ya cak lar dır. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret

ve Ahir Za man Ala met le ri, sf. 380, no. 697)

Ya lan cı nın doğ ru lan ma sı, doğ ru nun ya lan lan ma sı kı ya met ala -

met le rin den dir. (Kı ya met Ala met le ri, sf. 137)

Kö tü le rin ço ğal dık ça ço ğal ma sı, ya lan cı la rın doğ ru ka bul edil me -

si kı ya met ala met le rin den dir. (Bey ha ki, İbn-i Nec car; Son Za -

man lar la İl gi li Ha dis ler, sf. 107)

Ya lan cı, doğ ru ka bul edi le cek ve doğ ru söy le yen ise tek zib edi le -

cek tir. Hai ne gü ve ni le cek ve gü ve ni lir ola na ise ha in mu ame le si

ya pı la cak tır... İş te o za man ya lan yay gın la şa cak... (Fe rai du Fe vai -

di'l Fikr Fi'l İmam El-Meh di El-Mun ta zar; Bek le nen Meh di, 3.

bas kı, sf. 146-147)
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4488..  MMüüss  llüü  mmaann  llaa  rrıınn  bbiirr  bbiirr  llee  rrii  iillee  ssaa  vvaaşş  mmaa  llaa  rrıı::

Pey gam be ri miz (sav) 1400 se ne ön ce bil dir di ği bu ha dis le rin de gü -

nü müz de ya şa na cak olan ba zı olay la ra dik kat çek miş tir. Ni te kim ha dis -

ler de ha ber ve ril di ği gi bi Hic ri 1400 yıl la rı nın ba şın dan iti ba ren ba zı

Müs lü man ül ke ler ara sın da sa vaş ve ça tış ma lar ya şan mış tır. İran-Irak

Sa va şı, Irak'ın 1990 yı lın da Ku veyt'i iş ga li bun la ra ör nek tir.

Hz. Ebu Hu rey re (ra) an la tı yor: Re sû lul lah aley his sa la tu ves se -

lam bu yur du lar ki: "Müs lü man lar dan iki grup ara la rın da sa vaş -

ma dık ça kı ya met kop maz. Bun lar ara la rın da bü yük bir sa vaş ya -

par lar, fa kat da va la rı bir dir." (Bu ha ri, Fi ten: 24, Me na kıb: 25, İs -

ti ta be: 8; Müs lim, İman: 248, Fi ten: 17)

... Fi kir ler ay rıl ma dık ça, öz kar deş ler din de ih ti la fa düş me dik çe kı -

ya met kop maz. (Kı ya met Ala met le ri, sf. 142-143)
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Müslüman ddüünnyyaassıı,,

İran-Irak Savvaaşşıı''nnıınn  ppaattllaakk

vermesiyllee  ppaarrççaallaannddıı

Turkiye, 19 Şubat 1981

19 Şubat 1981



49. Ti ca ret ve yol la rın ke sil me si:

Gü nü müz de ül ke ler ara sın da ya pı lan ti ca ri ve eko no mik iş bir li ği

an laş ma la rı na rağ men, gü ven lik en di şe si ki mi za man ti ca ri fa ali yet le re

en gel ol mak ta dır. Ör ne ğin, Ha zar böl ge sin de ki ye ral tı zen gin lik le ri nin

di ğer böl ge le re ta şın ma sı ko nu sun da ya şa nı lan so run la rın önem li bir

kıs mı gü ven lik kay nak lı dır. Bu ko nu da da ha pek çok ör nek var dır.

Dün ya nın fark lı kö şe le rin de de ça tış ma lar ve ger gin lik ler eko no mik iş

bir lik le ri ni en gel le mek te, top lum lar ara sı ti ca ri fa ali yet ler çok sı nır lı

mik tar da ger çek le şe bil mek te dir. 

50. Dep rem le rin ço ğal ma sı:

... Bil ki, ar tık zel ze le ler, ke der ler, bü yük ha di se ler ya kın dır. O

gün kı ya met in san la ra şu eli min ba şı na olan ya kın lı ğın dan da ha

ya kın dır. (Ebu Da vud, Ci had 37, sf. 2535, Kü tüb-i Sit te, cilt 14,

sf. 339)

Ba rı na cak ev ler, si zi ta şı ya cak hay van lar bu la ma ya ca ğı nız za man

yak laş mış tır. Çün kü ev le ri ni zi dep rem ler yı ka cak, hay van la rı nı zı

yıl dı rım lar ya kıp kö mü re çe vi re cek tir. (Nu aym bin Ham mad, Ge -

le ce ğin Ta ri hi 1, sf. 82)

Üm me tim de zel ze le ler olur. Öy le ki, bu zel ze le ler de on bin, yir mi

bin, otuz bin ki şi ölür. (İb ni Asa kır, Ge le ce ğin Ta ri hi 1, Or han

Bay tan, Mev sim Ya yın cı lık, sf. 81)

... Dep rem ler ço ğal ma dık ça... kı ya met kop maz. (Kı ya met Ala met -

le ri, sf. 109)

Hz. Meh di (as) çık ma dan ön ce, mil let ler ara sın da ti ca ret ve yol lar

ke si le cek, in san lar ara sın da fit ne ler ço ğa la cak tır. (El-Kav lu'l

Muh ta sar Fi Ala met-il Meh diyy-il Mun ta zar, sf. 39)

Ti ca ret ve yol la rın ke sil di ği ve fit ne le rin ço ğal dı ğı za man... (El-

Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, sf. 39-40)
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ABD Je olo jik Araş tır ma Ku ru mu (USGS)'nin ra por la rı na gö re

1556-1975 ara sın da ki yak la şık 400 yıl da mey da na ge len 5.0 ve da ha bü -

yük şid det te ki dep rem le rin sa yı sı sa de ce 110'dur. Ay nı ku ru mun açık -

la ma sı na gö re, 1980-2009 yıl la rı ara sın da sa de ce 29 se ne için de mey da -

na ge len 6.0 ve da ha bü yük şid det te ki dep rem le rin sa yı sı ise 4.176'dır.8

Kuş ku suz bu ra kam lar Hic ri 1400 yı lı nın ba şın dan iti ba ren dep rem le rin

sa yı sın da ki ar tı şı çok açık bir şe kil de or ta ya koy mak ta dır.
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51. Ku rak lı ğın ol ma sı:

Ahir zamanda belli bir dönem yaşanacak olan kuraklık da, Hz. İsa

(as)'ın nüzulünden, Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan hemen önce gerçek-

leşecek olan çok önemli bir alamettir.

Deccal'ın çık ma sın dan ön ce gök yü zü üç se ne yağ mu ru nu tu tar.

Bi rin ci se ne de nor mal yağ mu run üç te bi ri ni tu tup üç te iki si ni

yağ dı rır. Yer yü zü bit ki si nin üç te bi ri ni bi tir mez. İkin ci yıl da gök -

yü zü nor mal yağ mu ru nun üç te iki si ni yağ dır maz. Yer yü zü de

bit ki si nin üç te iki si ni bi tir mez. Üçün cü yıl da ise gök yü zü yağ mu -

ru nun ta ma mı nı ke ser, yer yü zü de bit ki sin den hiç bi ri ni bi tir mez.

(Ebu Da vud, İb ni Ma ce, Ta be ra ni; Ge le ce ğin Ta ri hi 3, sf. 241)
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52. Ka sır ga la rın art ma sı:

Geç ti ği miz yüz yı lın son yıl la rın da mey da na ge len en önem li ha va

olay la rın dan bir ka çı şöy le dir:

1987 yı lı nın Ekim ayın da gü ney do ğu İn gil te re 1703 yı lın dan be ri

mey da na ge len en bü yük fır tı na ile sar sıl dı. Fır tı na ne de niy le yak la şık 15

mil yon ağaç dev ril di ve or man la rın bü yük bir kıs mı yok ol du. 16 ki şi nin

öl dü ğü fır tı na da bi na lar bü yük ha sar gör dü, ge mi ler sa hi le sü rük len di.

20 Mart 1998'de Ge or gi a'da mey da na ge len tor na do se be biy le 12

ki şi öl müş tür. 

27 Ma yıs 1997'de Tek sas'ta mey da na ge len tor na do ne de niy le ölen

ki şi sa yı sı ise 27'dir.

13 Ma yıs 1996'da Bang la deş'in ba tı sın da mey da na ge len fır tı na lar -

da tah mi nen 500 ile 1000 ki şi ara sın da ölüm mey da na gel miş tir. Ay nı

fır tı na lar 30.000 ki şi nin ya ra lan ma sı na ve 100.000 ki şi nin ev siz kal ma sı -

na ne den ol muş tur.

1992'de An drew Ka sır ga sı nın ne den ol du ğu ha sar yal nız ca Mek si -

ka Kör fe zi'nde yak la şık ola rak 0.50 mil yar do lar dır. An drew Ka sır ga sı,

Ba ha ma lar'da ise yak la şık 0.25 mil yar do lar ha sa ra ne den ol muş tur.

ABD'nin do ğu sun da 2 mil yo na ya kın in san ka sır ga ne de niy le ev le rin -

den tah li ye edil miş tir.

Ağus tos 2002'de Av ru pa'nın or ta ve do ğu böl ge le rin de et ki li olan

sel ler de ölen le rin sa yı sı 114'ü bul muş tur. 21 Ey lül 2003'te Gü ney Ko -

re'de, son 40 yıl da mey da na ge len en şid det li ka sır ga da ise 2 gün de

yak la şık 200 ki şi öl müş tür.

Ağus tos 2005'te mey da na ge len Kat ri na ka sır ga sı, Mis sis sip pi'nin

8 şeh ri ni ha rap et miş, New Or le ans'ın %80'i yer le bir ol muş, yak la şık

2000 ki şi nin ölü mü ne ne den ol muş tur. Ame ri kan ta ri hi nin ikin ci en bü -

yük ka sır ga sı ola rak ka bul edil mek te dir. Ver di ği za rar, 81.2 mil yar do -

lar dır. Bu ka sır ga nın dik kat çe ki ci bir özel li ği ise, şeh ri sel den ko ru ma -

Kı ya met ten ön ce on ala met gör me den o kop ma ya cak tır. Onun cu su,

in san la rı de ni ze ata cak olan ka sır ga... (Kı ya met Ala met le ri, sf. 288)
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sı için ya pı lan se tin yı kıl ma sıy la New Or le ans'ın ne re dey se ta ma mı nın

su la ra gö mül me si dir. Ha dis te bil di ri len, "İn san la rı de ni ze ata cak ka sır -

ga" ta ri fi nin bir te cel li si de bu ola bi lir.

Ka sım 2007'de Bang la deş'i et ki si al tı na alan ve 250 km hız la esen

Sidr Ka sır ga sı ise, 3200 ki şi nin ölü mü ve bü yük bir yı kı m ile sonuç lan -

mış tır. Ka sır ga nın et ki siy le 6 met re yi bu lan dal ga lar, bin ler ce evi yer le

bir eder ken, bi ne ya kın in sa nın da kay bol ma sı na se bep ol muş tur. Beş

mil yon ki şi yi et ki le yen bu ka sır ga, yüz yı lın en bü yük fe la ket le ri ara sın -

da sa yıl mak ta dır.
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53. Şid det li yağ mur la rın ol ma sı:

Özel lik le son dö nem ler de sel bas kın la rı, dün ya nın çe şit li böl ge le -

rin de önem li oran da can ve mal kay bı na ne den ol muş tur. Geç ti ği miz

yıl lar da Av ru pa'da mey da na ge len sel bas kın la rı bu nun bir ör ne ği dir.

Ne re dey se tüm Av ru pa'yı et ki si al tı na alan şid det li yağ mur lar, ne hir le -

rin taş ma sı na ne den ol muş, bü yük Av ru pa şe hir le rin de da hi pek çok

böl ge su lar al tın da kal mış tır.

2002 se ne sin de Hin dis tan, Ne pal ve Bang la deş'te iki ay et ki si ni

sür dü ren mev sim sel mu son yağ mur la rı nın yol aç tı ğı fe la ket ler de ölen -

le rin sa yı sı ise yak la şık 900 ol muş tur. Çin'de ise Ağus tos 2002'de şid det -

li yaz yağ mur la rı nın yol aç tı ğı sel ve top rak kay ma la rın da ölen le rin sa -

yı sı 1.000'e ulaş mış tır. 2002'de  Av rupa'da yaşanan sel bas kın la rı nın ar -

dın dan, 2006 yı lın da da sel ler, sa de ce Ma ca ris tan'da 32.000 ki şi ol mak

üze re Ro man ya, Sır bis tan, Çek Cum hu ri ye ti, Slo vak ya gi bi bir çok Av -

ru pa ül ke si ni et ki si al tı na al mış tır. En do nez ya'nın baş ken ti Ja kar ta'da,

2007 yı lın da ki sel ler bin ler ce ki şi yi ev siz bı ra kır ken; İn gil te re'de Tem -

muz 2007'de ki ya ğış lar, 1 mil yon ki şi nin et ki len di ği bir sel fe la ke ti ne

dö nüş müş tür.

Gök ten şid det li yağ mur ya ğıp taş bi na lar ha riç bü tün ker piç ev ler

yı kıl ma dık ça kı ya met kop maz. (Ah med b. Han bel, Müs ned

13/291, ha dis no. 7554)

Yağ mu run ço ğal ma sı, ot la rın azal ma sı... kı ya me tin yak laş ma sın -

dan dır. (Kı ya met Ala met le ri, sf. 137)

Ev ve ku lü be bı rak ma yan şid det li bir yağ mur ya ğın ca ya ka dar kı -

ya met kop maz. (Kı ya met Ala met le ri, sf. 253)

Vatan, 6 Temmuz 2009

Akşam, 12 Ağustos 2009



54. Yıl dı rım la rın ço ğal ma sı:

Tam da ha dis te be lir til di ği gi bi, yıl dı rım düş me si ne de niy le can ve

mal kay bı nın art ma sı son yıl lar da sık ça rast la nı lan bir du rum ol muş tur.

Bu ka yıp lar ço ğu za man ha ber ler de yer al mak ta dır. 1998 yı lın da Kon -

go'da fut bol sa ha sı na dü şen yıl dı rım ne ti ce sin de, sa ha da maç ya pan 11

fut bol cu nun ölü mü bu ör nek ler den bi ri dir. Ben zer bir şe kil de 2001 yı lın -

da Mek si ka'da fut bol sa ha sı na dü şen yıl dı rım ne de niy le de 6 ki şi ha ya -

tı nı kay bet miş tir. Bun lar dı şın da da yıl dı rım düş me le ri pek çok in sa nın

ha ya tı nı kay bet me si ne ve hay van la rın te lef ol ma sı na ne den ol mak ta dır.

Çin'de ki ve ri ler ise, yıl dı rım la rın her se ne be lir gin bir oran la art tı -

ğı nı gös ter mek te dir. Bu ra kam lar, 2003'te 7.625, 2004'te 8.892, 2005'te

11.026 iken, 2006'da 19.982'ye yük sel miş ve Çin'de sa de ce 2006 yı lın da

717 ki şi yıl dı rım çarp ma sı sonucu ha ya tı nı kay bet miş tir.

... Hay van la rı nı zı yıl dı rım lar ya kıp kö mü re çe vi re cek tir. (Na im

bin Ham mad; Ge le ce ğin Ta ri hi 4, sf. 69)

Kı ya me tin yak laş tı ğı sı ra da yıl dı rım lar o ka dar ço ğa la cak ki, in -

san lar (bir bir le ri ne şöy le) di ye cek ler: "Dün ki me yıl dı rım isa bet

et ti?" On lar da (şöy le) ce vap ve re cek ler: "Dün fa lan ve fi lan (kim -

se le ri) yıl dı rım çarp tı." (El-Ha kim, Müs ted rek, 4/444)
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55. Yer çök me le ri nin ol ma sı:

(Kı ya met) ala met le ri nin il ki

yer çök me le ri dir... (Ölüm-Kı -

ya met-Ahi ret ve Ahir Za ma n

A la met le ri, sf. 518)
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56. Ev le rin me zar ol ma sı:

57. Sal gın has ta lık la rın art ma sı:

Gü nü müz de sık sık ye ni ve bi lin me yen sal gın has ta lık lar or ta ya çı -

"... Kı ya met ön ce si al tı (ala met) sa ya yım mı?" De dim ki: "On lar

ne ler dir ya Re su lul lah?" O da şöy le bu yur du: "... Si zin ara nız da

ko le ra ve şar bon gi bi ölüm cül iki has ta lık yay gın la şa cak tır." (Sa -

hih-i Bu ha ri; Bek le nen Meh di, 3. bas kı, sf. 147)

Ve ba gi bi sal gın has ta lık lar, ya ni ko yun (da var) kı ran de ni len

hay van has ta lı ğı ki, o si zi ya ka la ya cak... (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret

ve Ahir Za ma nA la met le ri, sf. 417, no. 761)

"İn san la ra ölüm ge lip ev ler me zar ol du ğu za man ha lin ni ce olur"

bu yur du. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir Za ma n A la met le ri, sf.

392, no. 726)
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ka bil mek te dir. Son 20-30 yıl için de en çok du yu lan sal gın has ta lık lar -

dan bir ka çı AIDS, Sars, Ebo la, De li da na, kuş ve domuz gri bi gi bi has -

ta lık lar dır. Bun la rın in san lar için ne ka dar bü yük teh li ke oluş tur duk la -

rı çok iyi bi lin mek te dir.

58. İn san la rın bir bi rin den kaç ma sı:

Ha dis te, in san la rın gü ven siz lik ve kor ku ne de niy le bir bir le rin den

kaç ma la rı na dik kat çe kil mek te dir. Bu nun la, yurt la rın dan göç et mek zo -

run da bı ra kı lan in san la ra işa ret edi li yor ol ma sı muh te mel dir. Ger çek -

ten de ça tış ma lar ne de niy le ev le ri ni terk eden, sa vaş lar yü zün den top -

rak la rın dan sü rü len in san la rın sa yı sı 20. yüz yı lın baş la rın dan iti ba ren

bü yük ar tış gös ter miş tir. 

"Ey Al lah'ın Re su lü, Ah las fit ne si ne dir?" "Ka çış mak -ya ni in -

san lar ara sın da ki aşı rı düş man lık lar dan do la yı bir bir le ri ne gü ve -

ne me dik le ri için bir bir le rin den ka çış ma la rı- ve in san la rın mal la -

rı nın yağ ma edil me si dir," bu yur du. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve

Ahir Za ma n A la met le ri, sf. 386, no. 714)
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Özel lik le son 20-30 yıl da bu ar tış dik kat çe ki ci bir ra ka ma ulaş mış -

tır. 2001 yı lı iti ba riy le yak la şık 23 mil yon olan dün ya da ki mül te ci sa yı -

sı, 2002 yı lın da ne re dey se 30 mil yo na yak laş mış tır.

59. "İyi li ği em redip, kö tü lük ten men et me" iba de ti nin terk
edil me si:

60. Aç lık ve fa kir li ğin art ma sı:

Aç lık ve ha yat pa ha lı lı ğı ala bil di ği ne ya yı la cak... (Ölüm-Kı ya met-

Ahi ret ve Ahir Za man Ala met le ri, İmam Şa ra ni, sf. 440) 

Kı ya met yak la şır, ha yır lı iş ler aza lır. (Kı ya met Ala met le ri, sf.

264)

İyi lik terk edi lip em re dil me di ğin de, kö tü lük iş le nip alı ko nul ma dı -

ğın da, kı ya met yak laş mış ola cak tır. (Ölüm Kı ya met ve Di ri liş, sf.

480)
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Bu gün dün ya nın dört bir ya nın da yi ye cek ten ve içe cek ten mah -

rum, sağ lık sız ko şul lar al tın da ya şa yan, ba rı na cak bir yer bu la ma yan

in san lar bu lun mak ta dır. Bu du rum Af ri ka, As ya, Gü ney Ame ri ka baş -

ta ol mak üze re Ame ri ka ve Av ru pa ül ke le rin de de yo ğun ola rak sür -

mek te dir. İn san la rın kü çük bir bö lü mü çok bü yük bir re fah için de ya -

şar ken, 2 mil ya ra ya kın in san aç lık sı nı rın da ya şa mak ta dır. Bir leş miş

Mil let ler kay nak la rı gös ter mek te dir ki 1960 yı lın da dün ya nü fu su nun

en fa kir %20'si ile en zen gin %20'si ara sın da ki ge lir ora nı 1'e 30 iken,

1995'te 1'e 82 ol muş tur.9 Sos yal ada let te ki çö kü -

şe bir ör nek de dün ya nın en zen gin 225 şah sı -

nın ser ve ti nin dün ya nü fu su nun %47'si nin se -

ne lik ge li ri ne eşit ha le gel me si dir.10

Deccal'in zu hu run dan üç yıl ön ce, son de re ce buh ran lı gün ler

ola cak, aç lık hü küm sü re cek tir. (Kı ya met Ala met le ri, sf. 220)

Fa kir ler ço ğa la cak. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir Za man Ala met -

le ri, sf. 455)
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61. Ze ka tın terk edil me si:

Fa kir le rin ve ih ti yaç için de olan la rın ko ru nup kol lan ma sı din ah la -

kı nın ge rek le rin den bi ri dir. Al lah iman eden le re, ih ti yaç için de olan la ra

sa da ka ver me yi, on la rın ih ti yaç la rı nı kar şı la yıp gi der me yi ve on la rı ko -

ru yup gö zet me yi em ret miş tir. Din ah la kı nın ya şan dı ğı top lum lar da, bu

ah la kın ge re ği olan sos yal yar dım laş ma ya şan dı ğı için fa kir lik so ru nu

do ğal ola rak or ta dan kal kar. Ahir za man da ise in san la rın din ah la kın -

dan uzak laş ma la rı nın ne ti ce le rin den bi ri ola rak, ze kat ve sa da ka ver -

mek ne re dey se ta ma men or ta dan kal kar.

62. Ci na yet le rin ço ğal ma sı:

... Fit ne ler, kor ku lu du rum lar ve ci na yet ler gö rül me si. (Ki tab-ül

Bur han fi Ala met-il Meh diyy-il Ahir Za man, sf. 39)

... İn san lar öy le gün ler gö re cek ki, ka til ni çin öl dür dü ğü nü, mak -

tul de ni çin öl dü rül dü ğü nü bi le me ye cek. (Müs lim, Fi ten: 56,

(2908))

... Ci na yet ler ço ğal ma dık ça kı ya met kop maz. (Bu ha ri, İb ni Ma ce,

Kı ya met Ala met le ri, sf. 108)

O za man ze kat, ce za ola rak ve ha rac da, ga ni met ola rak zor la alı -

na cak tır. (Fe rai du Fe vai di'l Fikr Fi'l İmam El-Meh di El-Mun ta -

zar; Bek le nen Meh di, 3. bas kı, sf. 146-147)

Ze katı (öde me yi iba det bil me yip bir an gar ya ve) ce za te lak ki et tik -

le ri za man. (Tir mi zi, Fi ten: 39, 2211)

Bugün, 21 Haziran 2009

Sabah, 4 Şubat 2009



63. İn ti har va ka la rı nın art ma sı:

İn san lar ken di can la rı na kı yar lar ve yer yü zü nü be la lar kap lar.

(Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir Za ma n A la met le ri, sf. 482, no.

901; Ki ta bü'n-Ni ha ye, İbn-i Ke sir, 1/131)
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64. Ah la ki de je ne ras yon ol ma sı:

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, onların yüzleri insan yü-

zü, kalpleri şeytan kalbidir. Kan dökücüdürler, çirkin hareketler-

den kaçmazlar. Eğer sen onlara tabi olursan seni gözetirler. Eğer

onlara güvenirsen, sana ihanet ederler. Onların çocukları ahlak-

sız, gençleri arsız olur. Yaşlıları ise marufu (iyiliği) emretmez,

münkeri (kötülüğü) nehyetmez (sakındırmaz) olur. (Hatib; Gele-

ceğin Tarihi 1, sf. 23)

Fu huş açık ol ma dan... kı ya met kop maz. (Ra muz-El Eha dis, 91/7)

... Re sû lul lah aley his sa lâ tu ves se lâm (bir gün): "Genç le ri ni zin

fıs ka düş tü ğü za man ha li niz ne olur?" di ye sor muş tu. (Kü tüb-ü

Sit te, ha dis no: 4752; Hey se mi, Mec ma'u'z-Ze va id'de kay det miş -

tir [7, 281])
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65. Zi na nın art ma sı:

66. Eko no mi de bo zul ma ve sos yal ada let siz lik ler ol ma sı:

Ha dis te ki "95. se ne" şek lin de ki ifa de ile 1995 yı lı na dik kat çe ki li yor

ol ma sı muh te mel dir. 1995 yı lı in san la rın nis pe ten da ha mü ref feh bir

ya şam sür dük le ri, ya şam ko şul la rı nın çok zor laş ma dı ğı bir dö nem dir.

Ni te kim ha dis te bu yıl için de "iş le rin iyi gi de ce ği" ha ber ve ril mek te dir.

İn san lar 95. se ne ye ka dar ma lik ola cak, ya ni iş le ri iyi gi de cek, 97

ve ya 99. se ne de mülk le ri za il ola cak... (El-Kav lu'l Muh ta sar Fi

Ala met-il Meh diyy-il Mun ta zar, sf. 54)

Zi na nın ço ğal ma sı kı ya met ala met le rin den dir. (Bu ha ri, Tec rid:

1/16)
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Ya ni bu dö nem de in san lar ya şam la rı nı ida me et ti re bi le cek bir ge li re sa -

hip tir ler ve ha la mülk edi ne bi le cek ka dar zen gin dir ler. An cak 1997-

1999 yıl la rı eko no mi nin çok kö tü leş ti ği, fa kir li ğin ve yok lu ğun art tı ğı

bir dö nem dir. Bu yıl lar ara sın da ma lın ve mül kün de ğe ri kal mamış tır.

Ya kın geç miş te Ar jan tin ör ne ğin de de (2001 yılında Arjantin ekonomi-

si iflas etmiştir) gö rül dü ğü gi bi hadiste bildirilen bu olay ger çek leş miş -

tir. 

Ahir za man da ki eko no mik du rum la il gi li ve ri len ha ber ler den bi ri

de, ka zan cın aza la cak ol ma sı dır:

Ha dis ler de bil di ril di ği ne gö re, ahir za man da eko no mik bo zul ma -

lar la bir lik te sos yal ada let siz lik ler de ya şa na cak, mi li ser vet ler eşit ola -

rak da ğı tıl ma ya cak tır:

Pey gam be ri miz (sav)'in kı ya met ala me ti ola rak ha ber ver di ği bu

du rum gü nü müz de dün ya ge ne lin de yo ğun ola rak ya şan mak ta dır. Bu -

gün dün ya nın en zen gin in san la rı dün ya da ki zen gin lik le rin bü yük bir

kıs mı nı kon trol le ri al tın da tu tar ken, mil yar lar ca in san da fa kir lik ve aç -

lık için de ya şa mak ta dır. Yal nız ca Af ri ka kı ta sın da ki mil yon lar ca in sa -

nın ya şa dı ğı aç lık ve se fa let tüm dün ya nın göz le ri önün de sür mek te dir. 

"... On beş şe yi yap ma ya baş la yın ca ona bü yük be la nın gel me si

vâ cip olur!" bu yur muş lar dı. (Ya nın da ki ler:) "Ey Al lah'ın Re sû -

lü! Bun lar ne ler dir?" di ye sor du lar. Aley his sa lâ tu ves se lâm say -

dı: "Ga ni met (ya ni mil li ser vet, fa kir fu ka ra ya uğ ra ma dan sa de ce

zen gin ve mev ki sa hi bi kim se ler ara sın da) te da vül eden (do la şan)

bir me tâ ha li ne ge lir se." (Tir mi zi, Fi ten: 39, (2211))

Pi ya sa nın dur gun ol ma sı, ka zanç la rın azal ma sı... (Kı ya met Ala -

met le ri, sf. 148)

Her ke sin az ka zanç tan ya kın ma sı... Pa ra la rı için zen gin le rin say -

gı gör me si... (Kı ya met Ala met le ri, sf. 146)
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67. Sos yal bo zul ma la rın ol ma sı:

Top lum sal yoz laş ma nın en çar pı cı gös ter ge le rin den bi ri si de ya sa -

la ra ay kı rı dav ra nış lar da ki bü yük ar tış tır. Suç oran la rın da ki ar tış son

de re ce bü yük bo yut la ra ulaş mış tır. Bir leş miş Mil let ler Ulus la ra ra sı Suç

Ön le me Mer ke zi'nin ha zır la dı ğı "Ev ren sel Suç ve Ada let Ra po ru" tüm

dün ya ül ke le ri ni kap sa yan şu ge nel le me le ri içer mek te dir:

-Or ta la ma ola rak, suç oran la rı 1980'ler de ol du ğu gi bi, 1990'lar da

da yük sel me ye de vam et mek te dir. Dün ya nın ne re si olur sa ol sun, beş

yıl lık bir pe ri yot ta, bü yük şe hir le rin sa kin le ri nin üç te iki si en az bir ke -

re suç sa yı lan fi il le rin he de fi ol mak ta dır.

-Ev ren sel ola rak cid di suç la ra he def ol ma ola sı lı ğı (soy gun, cin sel

suç lar, sal dı rı) beş te bir dir.

-Böl ge ay rı mı ol mak sı zın, genç ler ka te go ri sin de ki mül ki ye te yö ne -

lik suç lar ve şid det suç la rı nın her iki si de eko no mik prob lem ler ile il gi -

li dir.

-Son yıl lar da ya sa dı şı uyuş tu ru cu mad de tür le ri sa yı ca art mış ve

ni te lik ola rak da çe şit len miş tir.11

"... İn san la rın ih ti laf ve iç ti ma-i (sos yal) sar sın tı lar için de bu lun -

duk la rı za man..." (Ra muz-El Eha dis, 7/7)

Hz. Mehdi (as) Hz. İbrahim (as)'ın Neslindendir

352

Akşam, 15 Temmuz 2003

Bugun, 9 Nisan 2009

Bugun, 5 Şubat 2009 Yeni Safak,
21 Şubat 2009



68. Ömür le rin uza ma sı:

Ka yıt lar, or ta la ma ya şam sü re si nin için de bu lun du ğu muz çağ da

di ğer tüm dö nem ler den da ha faz la ol du ğu nu açık ça or ta ya koy mak ta -

dır. Hat ta 20. yüz yı lın baş la rı ile son la rı ara sın da da hi bü yük bir fark

var dır. Ör ne ğin 1995 yı lın da doğ muş olan bir ço cu ğun 1900'ler de doğ -

muş bi ri si ne gö re or ta la ma 35 yıl da ha uzun ya şa ya ca ğı tah min edil mek -

te dir.12

Onun (Hz. Mehdi (as)'ın) za ma nın da... ömür ler uza ya cak tır. (El

Kav lul Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diy yil Mun ta zar sf. 43)
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69. Çöl le rin ye şer til me si:

Gü nü müz de su yun ve rim siz çöl top rak la rı na ka dar ulaş tı rıl ma sıy -

la, en ku rak top rak lar da bi le üre tim ya pı la bil mek te dir. Bu nun için üze -

rin de ça lı şı lan tek no lo ji ler den bi ri bil gi sa yar kon tro lün de ya pı lan su la -

ma dır. Bu tek no lo jiy le su akı şı doğ ru dan bit ki le rin kök böl ge le ri ne yön -

len di ril mek te, tek bir dam la su yun bi le is raf edil me si en gel len mek te dir.

Her tür lü su yun arı tı la rak kul la nı ma ge çi ril me si de çöl ta rı mın da çok

önem li bir yer tu tar. Bu nun için sel ve de niz su la rı nın çok hız lı bir şe -

kil de kul la nı ma ge çi ril me si de ta rım tek no lo ji si nin te me li ni oluş tur -

mak ta dır. Bu şe kil de çok ge niş bir su kay na ğı sağ lan mış ola cak ve ül ke

eko no mi le ri ne bü yük bir des tek sağ la na cak tır. Pey gam ber Efen di miz

(sav), ha dis le rin de su yun ve rim li şe kil de kul la nıl ma sı na da işa ret et -

miş tir:

Ara bis tan'da da ne hir ler ve bah çe ler oluş ma dık ça kı ya met kop -

maz. (Ah med b. Han bel, Müs ned, 17/22, ha dis no: 8819)
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70. Ki şi nin kam çı sı nın ucuy la ve ken di se siy le ko nuş ma sı

Kam çı bi lin di ği gi bi, es ki çağ lar da özel lik le at, de ve gi bi bi nek hay -

van la rı nı sü rer ken yay gın ola rak kul la nıl mış bir araç tır. Yu ka rı da ki ha -

dis in ce len di ğin de Pey gam be ri miz (sav)'in bu söz le riy le bir ben zet me

yap tı ğı an la şıl mak ta dır. Gü nü müz de "kam çı nın şek li ne ben ze te bi le ce -

ği miz ve ko nu şan nes ne ne dir?" di ye so ra cak olur sak, bu so ru nun en

man tık lı ce va bı, an ten le ri ile dik kat çe ken tel siz, cep te le fo nu ve ya ben -

ze ri ile ti şim araç la rı ola cak tır. İle ri tek no lo ji nin ürü nü olan bu ci haz lar

sa hip ol duk la rı kam çı ya ben zer an ten ler le dik kat çek mek te dir ler. 

Şüp he siz in sa nın ken di se si ni işi te bil me si için ön ce lik le se si ni

kaydetmesi ve son ra da din le me si ge rek mek te dir. Ses ka yıt ve

rep ro dük si yon tek no lo ji si de 20. yüz yı lın ürünle-

rindendir. Bu ge liş me bi lim sel bir dö nüm nok ta -

sı ol muş, ha ber leş me ve med ya sek tör le ri nin

doğ ma sı na yol aç mış tır. Ses kay dı özel lik le bil -

gi sa yar ve la zer tek no lo ji le rin de ki son ge liş me -

ler le mü kem me le ulaş mış du rum da dır.

Kı sa ca sı, gü nü mü zün elek tro nik alet le ri,

mik ro fon la rı ve ho par lör le ri se sin kay de dil -

Ki şi ye (ken di) se si ko nuş ma dık ça... kı ya met kop maz. (Ölüm, Kı -

ya met ve Di ri liş, sf. 471)

Ki şi ye kam çı sı nın ucu ko nuş ma dık ça... kı ya met kop maz. (Ölüm,

Kı ya met ve Di ri liş, sf. 471)

... Üm me tin ge rek iyi le ri ve ge rek se de kö tü le ri, mis li as la gö rül me -

miş şe kil de, pek çok ni met le re sa hip ola cak tır. Çok yağ mur yağ ma -

sı na rağ men bir dam la sı bi le bo şa git me ye cek, top rak bir tek to hum

is te me den ve rim li ve be re ket li ola cak tır. (El-Kav lu'l Muh ta sar Fi

Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, sf. 23)
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me si ve din len me si ne im kan sağ la mak ta ve biz le re yu ka rı da ki ha di sin

ver di ği ha be rin te cel li et ti ği ni gös ter mek te dir.

71. Kuş ve domuz gripleri:

Peygamber Efendimiz (sav) bundan 1400 yıl önce, ahir zamanda

insanların arasında iki salgın hastalığın yayılacağını bildirmiştir. Ayrı-

ca Peygamberimiz (sav)'in bu hastalıklar hakkında verdiği detay bilgi-

ler, bunları daha kolay tespit edebilmemizi mümkün kılmaktadır. Söz

konusu hastalıklar, ahir zaman alametlerinin yoğun olarak yaşandığı

son yıllarda birbiri ardınca ortaya çıkan; her ikisi de ölümcül ve salgın

hastalıklar olan kuş ve domuz gripleridir. (Doğrusunu Allah bilir.) Bu

konudaki bazı hadisler şu şekildedir:

A/H1N1 domuz gribi ile A/H5N1 kuş gribi virüsleri, bu hayvan-

ların solunum yollarındaki hücrelerin alıcılarına yerleşir. Hem kuşlar

hem de domuzların milyonlarca yıldır var olan canlılar olmalarına rağ-

men, Peygamberimiz (sav)'in dikkat çektiği dönemde salgın hastalıkla-

ra sebep olmaları, ahir zamanda yaşadığımızın bir başka delilidir. Söz

konusu durum, Allah'ın emriyle tam da Hz. Mehdi (as)'ın zuhur edece-

ği dönemde insanlar arasında yayılmıştır.

"İnsanlar, şiddetli bir korku üzerinde olmadıkça, Hz. Mehdi (as)

zuhur etmez. Ondan önce zelzeleler, fitneler, insanların başına

gelen belalar ve taun (veba) hastalığı zuhur edecektir... İşte o
vakit (Hz. Mehdi (as)) zuhur edecektir. Ona yetişene ve onun

yardımcılarından olanlara müjdeler olsun. Ona (Hz. Mehdi

(as)'a) muhalefet edenlere ve emrine karşı gelenlere yazıklar ol-

sun." (Fera idu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam el-Mehdi el-Muhtazar)

"Altı şey kıyametten önce olur: ... Sonra çok ölen olur. Sizin içi-

nizde koyunların burunlarından akan ve aniden öldüren has-
talık gibi ölümcül iki hastalık yaygınlaşacaktır." (Sahih–i Bu-

hari, cizye (2/278 fethul bari))
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72. 2007 yılında başlayan ekonomik kriz:

Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği Hz. Mehdi (as)'ın zuhur alamet-

lerinden biri de, ekonomik sıkıntıların artması ve büyük bir ekonomik

durgunluk yaşanmasıdır. Hz. Muhammed (sav), ahir zamanda ticare-

tin durgunlaşacağını, herkesin az kazançtan şikayet edeceğini, hayat

pahalılığının artacağını, kısacası ciddi ekonomik bunalımlar yaşanaca-

ğını bildirmiştir. 2007 yılında başlayan, 2008 yılında tüm yönleriyle be-

lirginleşen ve dünya çapında oluşan büyük ekonomik kriz, 1400 yıl ön-

ce Peygamberimiz (sav) tarafından hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın çıkış

alametlerinden biri olarak bildirilmiştir: 

Ticaret ve yolların kesildiği ve fitnelerin çoğaldığı zaman (Hz.

Mehdi (as)'ın zuhurundan önceki zamandır). (Kitab-ül Burhan fi

Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 52)

İşlerin kesad gitmesi olacaktır. Herkes "satamıyorum, alamıyo-

rum, kazanamıyorum!" diye yakınacak. (Kıyamet Alametleri, sf.

152)

Herkesin az kazançtan yakınması, paraları için zenginlerin

saygı görmesi olacaktır. (Kıyamet Alametleri, sf. 146)

(Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan (ortaya çıkışından) önce) piya-
sanın durgun olması, kazançların azalması olacaktır. (Kı-

yamet Alametleri, sf. 148)

Çarşı ve pazarların tekarubu kıyamet alametlerindendir. Dedim

ki "Pazarların tekarubu ne demektir?" Şunlardır: "Herkesin az
kazançtan yakınması..." (İbni Merduveyh Ebu Hüreyre

(ra)'dan, Kıyamet Alametleri, Pamuk yayınları, sf. 146)
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73. 'İki dişli' Lulin kuyruklu yıldızının ortaya çıkışı:

İmam Rabbani Hazretleri'nin Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruyla ilgili

Peygamberimiz (sav)'in hadisine dayanarak verdiği bir bilgi, "iki dişli

münevver bir yıldızın" dünyanın yakınından geçmesidir:

Mükerrer olarak, şark canibinden doğan amud-u nuraniden
(nurlu sütundan) sormaktasınız. Bilesin ki, ashabın verdiği habe-

re göre, Resulullah (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Vaad edilen Hz. Mehdi (as)'ın zuhur mukaddimeleri olan
Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman, şark tarafında iki
dişli (1) münevver (2) bir boynuz (3) çıkar."

Bu rivayetin yapıldığı haşiyede yazıldığına göre, o sütunun iki

başı vardı.

Bu sütunun ilk doğuşu, Nuh (as) kavminin helakı zamanında ol-

du. Aynı şey, İbrahim (as) Peygamberi ateşe attıkları sırada dahi

doğdu. Firavun'un ve kavminin zamanında dahi doğdu. Bir de,

Yahya (as) Peygamberin katledildiği zaman doğdu.

Her kim onu görür, fitnelerin şerrinden Allah'a sığınsın.

Şark tarafında meydana çıkan o beyazlık; önceleri nurlu bir sütun

halinde idi. Sonra, ona bir eğrilik geldi; boynuz şeklini aldı.

İhtimaldir ki, onun için:

- iki başlı, isminin verilmesi, şu itibara göre ola: Her iki tarafın-

da da bir incelik olup dişe benzerler; bunun için, her iki tarafta baş

itibar edilmiştir. Nitekim, bir süngünün de her iki tarafı incelik

taşısa, onun için de:

- iki başlı, tabirini kullanır.

Kardeşim Şeyh Muhammed Tahir Bedahşi Confor'dan geldi. Şöy-

le anlatıyor:
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- O sütunun üst tarafında da iki başı var; iki dişe benziyor. İkisi

arasında da kısa bir ayrılık var.

Bu mânanın teşhisi sahrada hasıl oldu.

Aynı haberi, bir başka topluluk da verdi.

Halbuki bu doğuş, Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru zamanında olacak

zuhur değildir. Zira, onun zuhuru, yüz başlarında olacaktır. Şu

anda dahi, yüz başını, on sekiz sene geçmiş vaziyettedir.

Hadis-i şerifte, Hz. Mehdi (as)'ın alâmetleri hakkında şöyle anla-

tılmıştır:

"Şark tarafında bir kuyruklu yıldız doğup aydınlık vere-
cektir."

Bu yıldız dahi doğmuştur. Amma o mudur, yoksa onun bir ben-

zeri midir?

Bu yıldıza:

- Kuyruklu yıldız, adının verilmesi, ihtimal ki, şu anlatmalara da-

yanıyor:

- Sabitlerin seyri, mağribden (batıdan) meşrikadır (doğuya-
dir) (4)...

Bu yıldızın durumu da, onun seyrine göredir. Yani yüzü meşrik
canibine doğru, arkası dahi, mağrib tarafınadır. Bu uzun be-

yazlık dahi, onun arka tarafındadır. Bu mana icabı olarak, ona:

- Kuyruk... isminin verilmesi yerindedir.

Onun her günkü irtifı (geçiş yönü) ise, meşrikten mağribedir. An-

cak o, kısri (kendine has durumunda ağırlık taşıyan) seyri ile fe-

lek-i azamın seyrine bağlıdır.

Hakikat-i hali, en iyi bilen Sübhan Allah'tır. (İmam-ı Rabbani,

Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, sf. 1184)

Harun Yahya (Adnan Oktar)

361



Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisinde ahir zamanda gelmesi

beklenen Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alameti olarak belirttiği ve İmam-ı

Rabbani'nin de detaylı olarak tefsir ettiği " iki dişli münevver (aydın-

latıcı) bir boynuz çıkar" ifadesi 24 Şubat 2009 yılında Dünya'ya en ya-

kın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızına işaret etmektedir. Hadis-

teki ifadelerin hepsinin Lulin kuyruklu yıldızının özellikleriyle birebir

uyum içinde olması çok büyük bir mucizedir ve Hz. Mehdi (as)'ın geli-

şini bekleyen bütün müminler için de çok büyük bir müjdedir.

(1) ... iki dişli...: 

Lulin kuyruklu yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çatallı olma-

sı, hadisteki iki dişli ifadesiyle birebir bağdaşmaktadır.

(2) ... münevver (aydınlatıcı)...:

Hadiste bahsi geçen münevver (aydınlatıcı) sıfatı, Lulin kuyruklu

yıldızının dünyaya yaklaştıkça 6 yıldız parlaklığı kadar artan parlaklı-

ğına işaret etmektedir.

(3) ... bir boynuz...:

Lulin kuyruklu yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en

önemli farklılığı, yıldızının çekirdeğinin arka kısımda yer alan kuyru-
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ğunun karşısında, çekirdeğin ön kısmında yani ilerleme yönünde de bir

kuyruğunun bulunmasıdır. Lulin kuyruklu yıldızının çekilmiş fotoğ-

raflarına bakıldığında da karşıt yöndeki iki kuyruğun şekil itibariyle bir

boynuzu andırdığı ilk bakışta farkedilmektedir.

(4) Sabitlerin seyri mağripten (batıdan) meşrikadır (doğuyadır)...:

Hadisin devamında yer alan "Sabitlerin seyri, mağribden (batı-

dan) meşrikadır (doğuyadır)..." ifadesi gökcisimlerinin dönüş yönüne

işaret etmektedir, ki bu bilgi 20. yüzyılda elde edilen astronomi bilgile-

riyle birebir uyuşmaktadır. Nitekim bütün gökcisimleri mağripten (ba-

tıdan) meşrika (doğuya) hareket etmektedir.

(5) Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise, meşrikten (doğudan)

mağribedir (batıyadır)...:

Burada ise "Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise..." denilerek,

Lulin kuyruklu yıldızının diğer gökcisimlerinden farklı olarak doğudan

batıya doğru hareket ettiği bildirilmiştir. Başka hiçbir gökcisminde gö-

rülmeyen bu özelliğin Lulin kuyruklu yıldızında olması ve bunun yak-

laşık 1400 sene önce Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Hz. Mehdi

(as)'ın çıkışının habercisi olarak bildirilmiş olması şüphesiz ki çok bü-

yük bir mucizedir.

2007’de keşfedilen ve 24 Şubat 2009 tarihinde Dünya’ya en yakın noktadan geçen Lu-
lin Kuyruklu Yıldızı, yaklaşık 1400 sene önce Peygamber Efendimiz (sav) tarafından
Hz. Mehdi (as)’ın çıkışının habercisi olarak bildirilmiştir.



Chandra Röntgen Gözlemevi tara-
fından çekilen bir uzay fotoğrafı. 
NASA tarafından "Tanrı'nın eli" ola-
rak adlandırılan el şeklindeki bir
nötron yıldızları kümesi başka bir
yıldız kümesini kavrıyormuş gibi
görülmektedir.

74. Uzayda insan eli biçiminde bir görüntü oluşması:

Semadan zuhur eden bir el ve "Emiriniz Hz. Mehdi (as)'dır"

şeklindeki bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam

edecektir. O günün alameti: semadan bir el uzanacak ve in-

sanlar ona bakacak ve göreceklerdir. (Ahmed ibn-i Hacer-i Mekki

(Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, el-Kavlu'l Muhtasar

fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 53)

... Esma binti Umeys dedi ki: O günün (Hz. Mehdi (as)'ın zu-
hurunun) alameti semadan uzatılmış ve insanların kendisi-
ne bakıp durduğu bir eldir. (Celalettin Suyuti'nin Tasnifinden

Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali bin Hüsamed-

din el Muttaki, sf. 69)
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Peygamber Efendimiz (sav)'den rivayet edilen bu ha-

dislerde gökte bir "el"in görüneceği ve bu elin Hz. Meh-

di (as)'ın geliş alametlerinden olduğu bildirilmektedir.

Bu döneme kadar ihtilafların devam edeceği ve Hz. Meh-

di (as)'ın semadan, yani radyo, televizyon ve internet gibi

iletişim araçları vesilesiyle, sürekli gündem olacağı hadis-

lerden anlaşılmaktadır. 

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NA-

SA'ya) bağlı Chandra Röntgen Gözlemevi tarafından çeki-

len bir uzay fotoğrafında el şeklindeki bir nötron

yıldızları kümesi başka bir yıldız kümesini kav-

rıyormuş gibi görülmektedir. Hadislerde belir-

tilen el ifadesi, NASA tarafından "Tanrı'nın

eli" olarak adlandırılan ve uzayda vuku bulan

bir gök olayının vesile olduğu bu görüntüye işa-

ri manada bakıyor olabilir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Söz konusu yıldız kümesinin oluşturduğu el şek-

linin duruşu hadisteki uzanma tanımına da tam uy-

maktadır. NASA tarafından çekilen fotoğraftaki el

şekli bir yere uzanıyormuş görünümündedir. Ayrı-

ca insanların Hz. Mehdi (as) dönemindeki gelişmiş

yüksek uzay ve astronomi teknolojisi sayesinde

uzayda meydana gelen bu gök olayını teles-

koplar vesilesiyle bakarak görebilmeleri de

hadisteki ifadelerle birebir uyum içindedir. 

... İşte o zaman (Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru za-
manında) semadan kendini belli eden bir el gö-
rünür... (Celalettin Suyuti'nin Tasnifinden Hadis-

ler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali bin

Hüsameddin el Muttaki, sf. 51)
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Hz. Mehdi (as)'ın gelişi konusu İbrahimi dinlerin tarihin-

de, her dönem önemli bir yer tutmuştur. Her dinin kendi kutsal kay-

naklarında, vasıflarıyla, yardımcılarıyla, devrinin özellikleriyle ve ya-

pacağı icraatlarla, ayrıntılı olarak tarif edilen Hz. Mehdi (as)'ın gelişi,

iman edenler arasında coşkulu bir müjde konusudur. Mehdi (as)'ın or-

taya çıkışının çok yakın olduğunu ise, bu alametlerin yoğun olarak, bir-

biri ardınca yaşanmasından anlayabiliyoruz. Fitne ve bozgunculuğun,

çatışma ve savaşların, ahlaksızlık ve dinsizliğin, hiçbir dönemde olma-

dığı kadar yaygınlaşması, dejenerasyonun adeta doruk noktasına ulaş-

ması, Hz. Mehdi (as)'ın çıkışının an meselesi olduğunu göstermektedir.

Ancak yaşanan tüm bu olumsuzluklar, suyun ateşi söndürmesi gibi,

Hz. Mehdi (as)'ın çıkışı ile son bulacak ve Allah muhakkak, müminleri

"... yer yü zün de güç ve ik ti dar sa hi bi kı la cak, ken di le ri için se çip be -

ğen di ği din le ri ni ken di le ri ne yer le şik kı lıp sağ lam laş tı ra cak tır."

(Nur Su re si, 55) 

Hz. Mehdi (as) ile aynı dönemde yeryüzüne ikinci kez gelecek olan

Hz. İsa (as) ise, özellikle Hıristiyan dünyasına hitap edecek, onları içine

düştükleri hurafelerden sıyrılıp Kuran ahlakını yaşamaya çağıracaktır.

Hıristiyanların Hz. İsa (as)'a uymasıyla birlikte İslam ve Hı-

ristiyan alemi İslam inancında birleşecek ve



dünya her üç İbrahimi dinin Kutsal Kitaplarında -Kuran'da, Tevrat'ta

ve İncil'de- vaat edildiği gibi, dünyanın her yerine hakim olacak iman

dolu, barış, güven ve refah ortamında yaşayacaklardır.

Bu müj de li ge liş me le re kar şı ba tıl bir mü ca de le için de olan lar ise,

ka der le rin de ki ye nil gi ye şa hit ola cak lar dır. "O, suç lu-gü nah kar lar is te -

me se de, hak kı ger çek leş tir mek ve ba tı lı ge çer siz kıl mak için (böy le

is ti yor du.)" (En fal Su re si, 8) aye tin de bil di ril di ği gi bi, ke sin ola rak

Allah'ın is te di ği ola cak tır. Din ah la kı nın ya yıl ma sı na di re nen le rin du -

ru mu, Ku ran'da şöy le açık lan mak ta dır:

İn kar eden ler ise; on la rın amel le ri düm düz bir

ara zi de ki se ra ba ben -
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zer; su sa yan onu bir su sa nır. Ni ha yet ona ulaş tı ğın da bir şey bu -

la maz ve ya nın da Al lah'ı bu lur... (Nur Su re si, 39)

Hz. Mehdi (as)'ın vesilesiyle imana yönelecek ve onun li der li ğin de

Al tın ça ğ'ı ya şa ya cak in san lar, Al lah'ın iz niy le çok şe ref li bir dö ne me ta -

nık ola cak lar dır. Bol lu ğuy la, be re ke tiy le, kon for ve hu zur

do lu or ta mıy la, her Müs lü man'ın

ulaş mak is te ye -

ce ği bu dö nem, iman

eden in san lar için dün ya ha ya -

tın da çok üs tün bir mü ka fat tır. Al tın -

çağ'da anar şi, te rör, kar ga şa, düş man lık ve şid de -

tin tü müy le kalk ma sı so nu cun da, ya şa na cak olan ba rış ve

esen lik do lu ha yat la, in san lar dün ya da Cennet ben ze ri bir or ta ma

ka vu şa cak lar dır.

Al lah'ın mü min le re bu lüt fu, Ku ran'da "Kim Al lah'ı, Re sû lü'nü ve

iman eden le ri dost (ve li) edi nir se, hiç şüp he yok, ga lip ge le cek olan -

lar, Al lah'ın ta raf tar la rı dır." (Mai de Su re si, 56) aye tiy le bil di ril di ği gi bi

Rab bi miz'in bir va adi dir. Ve "...Al lah va'din den ge ri dön mez..." (Rum

Su re si, 9) Bir baş ka Ku ran aye tin de ise Rab bi miz şöy le bu yur mak ta dır:

Şüp he siz, si ze va at e di len ger çek le şe cek tir. (Mür se lat Su re si, 7)
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Kim oldukları, ne zaman ortaya çıkacakları ve ne şekilde ortadan

kaldırılacakları asırlardır büyük bir merak konusu olan Yecüc ve Mecüc

hakkında bugüne kadar birçok kitap ve makale yazılmıştır. Ancak, Hı-

ristiyanların Kutsal kitabı İncil'de ve Musevilerin Kutsal Kitabı Tev-

rat'ta "Gog ve Magog" olarak anılan Yecüc ve Mecüc hakkında en doğ-

ru bilgileri, Kuran ayetlerinden ve Peygamber Efendimiz (sav)‘in had-

islerinden edinebiliriz. Bu bilgiler topluca değerlendirildiğinde ise, Ye-

cüc ve Mecüc'ün I. ve II. Dünya Savaşlarına işaret ettiği anlaşılmaktadır.

(Doğrusunu Allah bilir.)

Yecüc Mecüc, Kuran'da Allah karşıtı, kan dökücü büyük bir hare-

ket olarak dikkat çekilen bir kavimdir. Kuran'da Yecüc ve Mecüc ile il-

gili olarak önemli özellikler haber verilmiştir. Yüce Rabbimiz, Yecüc ve

Mecüc kavmini bizlere tanıttığı ayetlerinde şöyle buyurmuştur:

İki seddin arasına kadar ulaştı, onların (sedlerin) önünde hemen

hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. (Kehf Suresi,

93)



Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn, gerçekten Ye'cuc ve Me'cuc, yeryü-

zünde bozgunculuk çıkarıyorlar, bizimle onlar arasında bir sed

inşa etmen için sana vergi verelim mi?" (Kehf Suresi, 94)

Kuran ayetlerinde Yecüc ve Mecüc ile ilgili bildirilen özelliklerden

ilki bu kavmin, "hiçbir sözü kavramayan" yani başıbozuk, laf anlamaz

bir kavim olmasıdır.

Kavmin ikinci özelliği, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmalarıdır.

Buradaki "yeryüzü" ifadesi ile bütün "dünya çapında" bir "bozgunculu-

ğun" gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Bir yerde, bir bozgunculuğun ger-

çekleşebilmesi için felsefi bir köken, bir inanç bozukluğu gerekir. Böyle

bir bozguncu sistemin dünya çapında gerçekleşebilmesi için tüm dün-

yayı etkileyecek, bütün insanları hakimiyeti altına alacak büyük bir

sapkın felsefi temelin oluşması şarttır. Dolayısıyla Yecüc ve Mecüc'ün
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miştir.



ortaya çıkışı ve getirdiği yıkım sistemi, köklü çarpık bir felsefi temele

dayanan, tüm dünyaya zulüm getiren büyük bir felakete işaret etmek-

tedir. (Doğrusunu Allah bilir)

Dünya çapındaki böyle bir felaketin, I ve II. Dünya Savaşlarına işa-

ret ediyor olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü söz konusu dünya sa-

vaşları, Darwinist, materyalist, komünist ve faşist ideolojilerin etkisi al-

tında başlatılmış ve bu çarpık ideolojilerin etkisiyle dünyaya yıkım ge-

tirmiştir. Ahir zaman Yecüc ve Mecüc'ünü, komünistler ve faşistler

oluşturmaktadır. Dünyanın en kanlı liderleri, kendilerine evrim teorisi-

nin öğretilerini yol gösterici olarak alarak, komünist ve faşist akımlarla

kitleleri felakete ve yıkıma sürüklemişlerdir. Çarpık felsefi temele da-

yandırılan ve pek çok Müslümanın da şehit edildiği bu savaşlar, ayette

işaret edildiği gibi, dünya çapında gerçekleşmiş ve toplam 150-200 mil-

yon kadar insanın ölümü ile sonuçlanmıştır.
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Yecüc ve Mecüc'ün tarif edildiği diğer ayetler ise şu şekildedir:

Dedi ki: "Rabbim'in beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerle-

şik kıldığı (güç, nimet ve imkan), daha hayırlıdır. Madem öyle,

bana (insani) güçle yardım edin de, sizinle onlar arasında sapa-

sağlam bir engel kılayım." (Kehf Suresi, 95)

"Bana demir kütleleri getirin", iki dağın arası eşit düzeye gelince,

"Körükleyin" dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar (bu işi yap-

tı, sonra:) dedi ki: "Bana getirin, üzerine eritilmiş bakır dökeyim."

(Kehf Suresi, 96)

Böylelikle, ne onu aşabildiler, ne onu delmeye güç yetirebildiler.

(Kehf Suresi, 97)

Yecüc ve Mecüc (un sedleri) açıldığında, onlar her bir tepeden

akın ederler. (Enbiya Suresi, 96)

Ayetlerde, yoğun olarak demir ve bakırın kullanılmasından bah-

sedilmektedir. Nitekim bilindiği gibi I. ve II. Dünya Savaşlarında bol

miktarda demir ve bakır kullanılmıştır. Tanklar, araçlar, motosikletler,

uçaklar bol miktarda kullanılan demir ve bakır kütlelerinden oluştu-

rulmuştur. Söz konusu durum, bu yönden ayetlerle mutabakat göster-

mektedir.

Yine ayetlerde bir set sistemine dikkat çekilmektedir. "Sapasağ-

lam bir engel", "bir sed" olarak belirtilen bu izah, iki dünya savaşı sıra-

sında ortaya çıkan savunma hatlarına işaret ediyor olabilir. Bilindiği gi-

bi özellikle I. Dünya Savaşında, Fransız savunma hattı, Alman savun-

ma hattı gibi büyük hatlar oluşturulmuş ve sınırlara tankların korudu-

ğu, yalnızca tünellerle giriş yapılabilen dev ve sağlam setler inşa edil-

miştir. Amaç dışarıdan gelebilecek işgali engelleyebilmek, düşmanı et-

kisiz hale getirebilmektir.

Ayette belirtildiği şekilde Yecüc ve Mecüc'ün belirgin özelliklerin-

den bir tanesi, tepelerden akın etmesidir. Nitekim dünya savaşlarında

da dağlardan sayısız ordu akışı olmuş, çok çeşitli ülke askerleri akın
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ederek şehirlerin içlerine kadar girmiş ve milyonlarca masum insana

ulaşmışlardır.

Sapkın bir felsefeyi dayanak alan olaylardan tüm dünyanın etki-

lenmesi, kanlı ideolojiler olan komünizm ve faşizme dayanarak fitne ve

bozgunculuk ortamının oluşturulması, demir-çelik kullanımı ve koru-

ma amaçlı setler inşa edilmesi gibi alametler dikkate alındığında, Ku-

ran'da haber verilen Yecüc ve Mecüc'ün I. ve II. Dünya Savaşlarına işa-

ret ediyor olması kuvvetle muhtemeldir. Darwinist, komünist felsefeye

dayandırılarak çıkarılmış olan bu savaşlar sonucunda, tarihin en büyük

kitle katliamları gerçekleştirilmiş, dünya çapında tarihin en büyük yıkı-

mı yaşanmıştır. Ahir zamanda Yecüc ve Mecüc'ün getireceği büyük yı-

kım, bu izahlarla oldukça büyük bir mutabakat göstermektedir. (Doğ-

rusunu Allah bilir.)

Yecüc ve Mecüc'ün I. ve II. Dünya Savaşları Olduğuna
Dair Hadislerden İşaretler

Peygamber Efendimiz (sav) "Yec'uc ve Mec'uc" olarak anılan insan

topluluğunu bir kıyamet alameti olarak bildirmiştir. Yecüc Mecüc kav-

minin ahir zamandaki ortaya çıkışı, Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan bir

süre önce, I. ve II. Dünya Savaşlarıyla gerçekleşmiş bir olaydır (Doğru-

sunu Allah bilir). Peygamber Efendimiz (sav)'in "Hz. Mehdi (as) tıpkı

Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir." hadisinden, Yecüc

Mecüc kavminden bahsedilen Zulkarneyn kıssasında da ahir zamana

işaretler olduğu anlaşılmaktadır. (Kıyamet Alametleri, sf. 183/ El-Kavlu'l

Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar sf. 32/Kitab ul Burhan Fi Ala-

met-il Mehdiyy il Ahir Zaman, sf. 10)

Yecüc Mecüc, Kuran'da Allah karşıtı, kan dökücü büyük bir hare-

ket olarak dikkat çekilen bir kavimdir. Allah karşıtı bozguncu hareket-

ler her dönemde olmuştur; ancak asıl dünya çapında bozgunculuk ahir
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zamanda I. ve II. Dünya Savaşlarında gerçekleşmiştir.

Peygamber Efendimiz (sav)'in aşağıdaki hadisinde bu bozguncu-

luk döneminde yaşanan sefalet teşbihle anlatılmaktadır:

Hadisler, Dünya Savaşları sırasında insanların çektiği sıkıntılara,

kıtlık ve zorluk ortamına işaret ediyor olabilir (Doğrusunu Allah bilir).

Savaşlar şehirlerin içlerine kadar girmiş, insanlar sığınaklara saklanmış,

yerden ve gökten bombardımana maruz kalmışlardır. Bu hadislerde de

Ye'cuc ve Me'cuc… insanlara saldırırlar, bütün suları içer-
ler, insanlar onlardan kaçmaya başlar… (Ebû Ya‘lâ, no:6436;

Hâkim, el-Müstedrek: 4/488; Abdürrezzâk, el-Musannef,

2/28,29; Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, no: 10632, 16/369; Tir-

mizî, no: 3153; İbni Mâce, no:4080; İbni Hibbân, no: 6829)

... Ye'cuc ve Me'cuc kavimleri dağ ve tepe gibi yüksek yerlerden

akın ederek insanlara karışacak ve herşeyi yiyip içmeleri üzeri-
ne göller dahi kuruyacak, neticede büyük bir kıtlık baş gös-
terecektir. (İbni Mace, Fiten: 33, no: 4075-4077, 2/1358; Tirmi-

zi, Fiten: 59, no: 2240, 4/510)

Ye'cuc ve Me'cuc açılacak, onlar Allâh-u Te‘âlâ'nın: ‘Her yüksek

yerden boşalıyorlar' buyurduğu gibi, insanlara musallat olacak-

lar, Müslümanlar onlardan kaçarak şehirlerine ve kalelerine çeki-

lecekler, hayvanlarını bile yanlarına toplayacaklar. Ye'cuc ve
Me'cuc yeryüzünün sularını içecekler, bir nehre uğradıkla-
rında onu kupkuru bırakacaklar, arkalarından gelenler:
‘Bir zamanlar burada su vardı' diyecekler. İnsanlardan özel

sığınaklara girmeyen kimse kalmayınca onların sözcüsü: ‘İşte yer

halkından kurtulduk, şimdi gök ehli kaldı' diyecek… (Ahmed ib-

ni Hanbel, el-Müsned, no:11731, 18/256; İbni Mâce, 4079; Ebû

Ya‘lâ, 1144, 1351; Taberî, 15/399; İbni Hibbân, no:6830; Hâkim,

el-Müstedrek: 2/245, 4/489
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bu dönemde yaşanan perişanlık ve sefalet ortamı vurgulanmaktadır.

Peygamber Efendimiz (sav)'in bir başka hadisinde, Yecüc Me-

cüc'un çeşitli kavimlerden oluşan bir topluluk olduğu bildirilmektedir:

Bu yönüyle de Yecüc Mecüc, Dünya Savaşlarında biraraya gelen

çok sayıdaki komünist, faşist ülkelerin ittifakına işaret etmektedir.

(Doğrusunu Allah bilir.)

Peygamber Efendimiz (sav)'in diğer hadislerinden, Yecüc Mec'uc

kavminin "fesat çıkaran" ve "inkarcı bir insan topluluğu olacağı" da

Ye'cuc ve Me'cuc yirmi iki kabileden ibarettir… (Fethul Bari

(13/107); Tuhfetul Ahfezi (6/351); Keşful Hafa (1/38-39); Ber-

zenci, el-İşaa, sf. 249)
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bilinmektedir. (Kıyamet Alametleri, Müellif: Muhammed B. Resul Al-Hü-

seyni, Mütercim: Naim Erdoğan, Genişletilmiş 8. baskı, Pamuk Yayıncılık, sf.

251, 257) Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisinde şu şekilde buyur-

muştur:

Yecüc ve Mecüc'ün I. ve II. Dünya Savaşlarına İşaret
Ettiğine Dair Yeni Bir İşaret: Ateşli Kükürt

Yecüc ve Mecüc bozgunculuğunun dünya savaşlarına işaret etme-

si ile ilgili olarak bir başka önemli nokta ise, Kitab-ı Mukaddes'te geçen

ateşli kükürt ile ilgili izahtır. Kitab-ı Mukaddes'te, Yecüc ve Mecüc'ün

bozgunculuğu esnasında gökten ateşli kükürt yağacağı şöyle ifade edil-

miştir:

Kitab-ı Mukaddes'te işaret edilen diğer alametler gibi ateşli kükürt

de, ilk olarak, Yecüc ve Mecüc'ün bozgunculuğu esnasında yani I. ve

Mirac gecesi Allah beni Yec'uc ve Mec'uclerin yanlarına gönder-

di; onları dine davet ettim; kabul etmediler.. Onun için on-

lar, Adem ve İblis neslinden Allah'a asi gelenlerle birlikte Cehen-

neme gireceklerdir. (Kıyamet Alametleri, Müellif: Muhammed B.

Resul Al-Hüseyni, Mütercim: Naim Erdoğan, Genişletilmiş 8.

baskı, Pamuk Yayıncılık, sf. 251, 257)

Bütün dağlarımda Gog'a karşı kılıcı çağıracağım. Egemen Rab

böyle diyor. Herkes birbirine kılıç çekecek. Onu salgın hastalıkla,

kanla cezalandıracağım; onun, ordusunun, ondan yana olan bir-

çok ulusun üzerine sağanak yağmur, dolu, ateşli kükürt yağdı-
racağım. Böylece büyüklüğümü, kutsallığımı gösterecek, birçok

ulusun gözünde Kendimi tanıtacağım. O zaman Benim RAB ol-

duğumu anlayacaklar." (Hezekiel, 38:21-23)
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II. Dünya Savaşları sırasında kullanılmıştır. Hardal gazı olarak adlan-

dırılan ve içeriğinde kükürt klorür barındıran madde ve aynı zamanda

karabarut olarak adlandırılan ve içeriğinde saf kükürt barındıran mad-

de, özellikle I. Dünya Savaşı sırasında Alman askerleri tarafından, İngi-

liz ve Fransızlara yönelik olarak kullanılmış yakıcı silahlardır.13

Kuran'da, hadislerde ve Kitab-ı Mukaddes'te yer alan Yecüc ve

Mecüc'e dair tasvirlerin tümü, I. ve II. Dünya Savaşlarında yaşanmış ve

sonuçlanmış olan olaylardır. Yecüc ve Mecüc'ün, Hz. İsa (as) ve Hz.

Mehdi (as) döneminde çıkacağı ve büyük katliamlar gerçekleştireceği-

ne dair iddialar, hiçbir şekilde doğru değildir. Hz. İsa (as) ve Hz Meh-

di (as)'ın zuhur ettiği dönem, sevgi, huzur, barış ve rahatlık dönemi ola-

cak; Altınçağ adı verilen bu dönemde, uyuyan kişi uyandırılmayacak,

kan akıtılmayacak, tek bir kişinin burnu bile kanamayacaktır.

Yecüc ve Mecüc, bozgunculuk çıkarmak üzere zaman zaman orta-

ya çıkacak olan bir kavimdir. Geçmişte ortaya çıktığı gibi gelecekte tek-

rar ortaya çıkması da kuvvetle muhtemeldir. Fakat bu bozgunculuk,

yukarıda belirttiğimiz gibi, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru sı-

rasında gerçekleşmeyecektir. Hicri 1506 tarihinden sonra, kıyamete ya-

kın tarihlerde, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ın şehadetinin ardından

dünya çapında maddi ve manevi bir bozulma yaşanacaktır. Bu tarihten

sonra birbiri ardınca savaşlar başlayacak, anarşi, terör ve katliamlar

gerçekleşecek; sapıklık son haddine varacak, kan döken zalim sistemler

bütün dünyaya hakim olacaktır. Dinsizlik yayılacak, yeryüzünde tek

bir tane bile Kutsal Kitap kalmayacak, Allah'ın Yüce adı anılmayacak-

tır. İşte bu dönem, Yecüc ve Mecüc fitnesinin son çıkış dönemi ola-

caktır. Bu büyük fitnenin ardından ise Yüce Rabbimiz, insanların bu

sapkınlığına karşılık olarak onları çok dehşetli kıyamet ile buluştura-

caktır.

Yecüc ve Mecüc fitnesini Hz. Mehdi (as) dönemi ile bağdaştırma-

ya çalışan bir kısım Evanjelik görünümlü ve Müslüman görünümlü ma-

sonlar, bu açıklamalarla beklenen Altınçağı tamamen farklı göstermeye
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çalışmaktadırlar. Amaçları, Hz. Mehdi (as) önderliğindeki beklenen Al-

tınçağ dönemini, adeta bir katliam dönemi görünümünde sunmak ve

Müslümanlara yönelik son derece sapkın ve ürkütücü bir bakış açısı

oluşturmaya çalışmaktır. Bu telkin sonucunda hedefleri, samimi Evan-

jelik Hıristiyanlar üzerinde, Müslümanlara karşı suni bir önyargı oluş-

turabilmek ve böylelikle inanan samimi dindarların arasını ayırarak on-

ların birlik olmalarını engellemektir. Daha önce çeşitli yazılarda çok de-

fa uyardığımız gibi bu çirkin oyuna karşı dikkatli olunması gerek-

mektedir. Çünkü Evanjelik ve Müslüman görünümlü masonlar,

inananların arasını ayırarak dinsizliği yaymak, inançsızlığa ze-

min oluşturabilmek peşindedirler. Amaçları samimi dindar-

ların birleşip güçlenmelerini engellemek ve şeytanın sap-

kın dinini tüm dünyaya hakim edebilmektir. İşte bu se-

beple İncil'i delil göstererek, açık alametleri çarpıtarak

kendilerine taraftar toplamaya çalışmaktadırlar. Allah'a

kalpten inanan, samimi olarak iman eden, vicdanlı olan hiçbir

Hıristiyan'ın bu kirli telkinlerin etkisinde kalmaması son derece elzem-

dir.
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Peygamberimiz (sav) rivayetlerinde "ümmetin ömrünün

7000 yıl olacağını" bildirmiştir. 

Başka bir hadiste ise Peygamberimiz (sav), bu 7000 yıllık ömürden

kendisine kadar 5600 yılın geçtiği ifade etmektedir:

Peygamberimiz (sav)'in verdiği bu zamanlar üzerinden yapılacak

bir hesapla; 7000-5600=1400 tarihi çıkmaktadır. Şu an Hicri 1430 yılı

içinde yaşıyoruz. (1400-1500 arasındaki 100 yıl son gününe kadar Hic-

ri 1400'lere dahildir.)

Dünyadan beş bin altı yüz yıl geçmiştir. (Ali B. Hüsameddin

el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir za-

man, sf. 89)

Resullullah (sav) buyurdu: Dünyanın ömrü, ahiret günlerinden

yedi gündür. Allah Teala buyurdu ki: "Senin Rabbinin yanında-

ki bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir." (Elkesfu An Mucave-

zeti Hazihilumme el Elf ve Elluma fi Ecvibeti el'-Esile, Suyuti, sf.

10)



Peygamberimiz (sav) İslam ümmetinin icabet ömrü ile ilgili ola-

rak ise şöyle bildirmiştir: 

Demek ki içinde yaşadığımız Hicri 1400-1500 arasındaki 100 yıllık

süre iman edenlerin Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) gibi iki kutlu zat ile

buluşacakları, İslam ahlakının dünya hakimiyetinin yaşanacağı, decca-

liyetin fikren yok olacağı çok önemli bir dönem olacaktır.

İçinde bulunduğumuz dönem ahir zamandır. Yani dünyanın son

dönemidir. Peygamberimiz (sav)'den, Hz. İsa (as)'nın ve Hz. Mehdi

(as)'ın çıkış alametleri olarak bildirilen hadisler tahakkuk etmiş, ger-

çekleşmiştir. Artık Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ın çıkışı beklenmekte-

dir. Ve bu dönem, dünyada iman, sevgi ve huzurun hakim olacağı kut-

lu bir dönem olacaktır. Peygamberimiz (sav), "ümmetimin ömrü Hicri

1500 yılına kadardır" diye bildirmiş, geçtiğimiz yüzyılın büyük İslam

alimi Bediüzzaman Said Nursi de, "Ümmetin galibane ömrü; yani İs-

lam ahlakının dünyaya hakim olacağı dönemin Hicri 1506'ya kadar

süreceğini" bildirmiştir. Hicri 1506'dan sonra ise fitnelerin, bozguncu-

luğun, kan dökücülüğün yaşandığı, insanların dinden tamamen uzak-

laştıkları kıyamete yakın bir dönem yaşanacaktır. 

Dünya artık çok yaşlanmıştır. Dünyadaki zamanın artık neredey-

se sonuna ulaşılmıştır. Şu anda beklenen, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi

(as)'ın gelişi ve bu kutlu şahısların vesilesiyle, İslam ahlakının tüm dün-

yaya hakim olmasıdır. 

"Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek." (Su-

yuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el-havi lil

Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi. (Arapça)

4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu'l-İlel, sf. 89)
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Ahir Zaman Alametlerinin Tamamı Tahakkuk Etmiştir;
Bundan Sonra Büyük Savaşlar Olmayacaktır

Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği ahir zaman alametleri birer

birer tahakkuk etmiştir. Hz. Mehdi (as)'ın gelişinin habercisi olan ve ha-

dislerde bildirilen ahir zaman döneminde savaş ve kargaşa ortamları-

nın tümü yaşanmıştır. Kuran-ı Kerim'de ve Peygamberimiz (sav)'in

hadislerinde bildirilen "Yecüc ve Mecüc"e işaret ettiği kuvvetle muh-

temel olan iki Dünya Savaşı yaşanıp bitmiştir. Komünizm, faşizm,

Darwinizm gibi, toplumları dinsizliğe sürükleyen ideolojiler hüküm

sürmüş, fakat bunlar da etkilerini neredeyse kaybetmişlerdir. Bilgisa-

yara işaret ettiği kuvvetle muhtemel olan Dabbet-ül Arz çıkmış ve in-

ternet sistemi bütün dünyaya yayılmıştır. Ahir zamanda gerçekleşmesi

hadislerle haber verilmiş olan olayların tümü vuku bulmuştur. Dünya-

nın ömrünün sonuna çok yaklaştığımız şu dönem, artık Hz. İsa (as) ve

Hz. Mehdi (as)'ın çıkış dönemleridir. 

Hz. İsa (as)'ın nüzul edeceği ve Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiği bu

dönemde, artık kan dökülmeyecek, insanlar öldürülmeyecek, zulüm

yapılmayacaktır. Dünya, uzun bir kargaşa döneminin ardından, Pey-

gamberimiz (sav)'in Asr-ı Saadet döneminden sonra ilk kez Kuran ah-

lakının getirdiği sevgi ve barışı öğrenecek ve yaşayacaktır. Hz. İsa (as)

ve Hz. Mehdi (as), samimiyetleri, güzellikleri, şefkat ve sevgileriyle in-

sanların gönüllerini fethedecek, onlara imanın güzelliğini aşılayacak-

lardır. 

İşte bu sebeple, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ın çıkış dönemi

olan bu kutlu dönemle ilgili dehşet senaryoları üretmek yersizdir.

Çünkü bu dönem, huzur, mutluluk, kardeşlik ve barış dönemidir. Sa-

vaşların, zulmün, haksızlıkların, kan dökücülüğün tamamen son bul-

duğu, güzelliklerin hüküm sürdüğü bir dönemdir. Bu dönem, Altın-

çağ'dır. İnsanların maddi ve manevi anlamda huzura kavuştuğu,

Allah'ın nimetlerinin artacağı, savaşlardan, zulüm ve kavgalardan
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uzaklaşacakları, sevgi ve barış dönemidir. 

Bu dönemde sevgi ve barış dini olan İslam ahlakının özü yaşana-

cak ve bunun sonucunda da kargaşa ve fitneler son bulacaktır. Tüm

bunlar bizlere hadislerle haber verilmiştir. 

Altınçağ, Müslümanların yanı sıra Hıristiyanların ve Musevilerin

de rahatlık ve huzur içinde yaşayacakları bir dönemdir. Bazı masonik

odakların toplumlara empoze ettiklerinin aksine, Hz. İsa (as) ve Hz.

Mehdi (as) döneminde, İbrahimi dinlerin mensupları birbirleri ile

savaşmayacaktır. Bu kutlu dönemde savaş, kargaşa, atom bombaları,

İsrail'e saldırılması, Kudüs'te kan akıtılması gibi olaylar söz konusu

olmayacaktır. Tam tersine Kudüs, her zamankinden daha iyi, daha

güzel, daha huzurlu bir yer olacak ve tüm dünyada olduğu gibi ora-

da da barış hakim olacaktır.

Cenab-ı Allah, Peygamber nesli olan Musevileri her zaman koru-

muştur. Ahir zamanda da Allah, Hz. Mehdi (as)'ı vesile ederek yine

Musevileri koruyacaktır. Allah, Kuran'da Musevilerin Kutsal Toprak-

lardaki varlığını bildirmektedir. Kuran'da, Allah'ın emirlerine bağlı ka-

lıp samimi oldukları sürece, Musevilerin kutsal topraklarda rahatlık ve

huzur içinde yaşayacaklarına dikkat çekilmiştir (Bakara Suresi, 62 –

Maide Suresi, 69). Dolayısıyla Kudüs, ahir zamanda imanla, Allah sev-

gisiyle dolacak ve her dinden iman edenlerin huzur içinde, kardeşçe

yaşayacakları bir barış şehri haline gelecektir.

Çeşitli masonik odakların etkisi altında kalıp, Hz. İsa (as) ve Hz.

Mehdi (as) döneminde savaş ve kan akıtılmasını bekleyenler yanılmak-

tadırlar. Bu masonik telkinlerin ve tahriklerin etkisinde kalmış olan ba-

zı bilgisiz Müslümanlar ve bir kısım bilgisiz Hıristiyanlar bu düşünce

ile hareket etmekte, dünyadaki dinsizlik tehlikesini bir kenara bırakıp

birbirlerine düşmektedirler. Ancak bekledikleri bu olaylar gerçekleş-

meyecek, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) döneminde kesin olarak kan

akıtılmayacaktır. Allah, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ı vesile ederek

böyle bir ihtimalin gerçekleşmesine izin vermeyecektir. 
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Hicri 1506'dan Sonra Bozulmalar Başlayacak,
Dünyaya Hakim Olacak Olan İnkarcı Topluluk

Kıyamet ile Karşılaşacaktır

Kıyamete yakın tarihlerde, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ın şeha-

detinin ardından Hicri 1506'lardan sonra dünya çapında maddi ve

manevi bir bozulma yaşanacaktır. Bu tarihten sonra birbiri ardınca sa-

vaşlar başlayacak, anarşi, terör ve katliamlar gerçekleşecek; kan döken

zalim bir sistem bütün dünyaya hakim olacaktır. Dinsizlik yayılacak,

yeryüzünde tek bir tane bile Kutsal Kitap kalmayacaktır. İşte bu dö-

nem, Yecüc ve Mecüc fitnesinin son çıkış dönemi olacaktır.

Kuran'da haber verilen Yecüc ve Mecüc'ün özelliği, kan dökücü ol-

ması ve anarşi çıkartmasıdır. I. ve II. Dünya Savaşlarında 150-200 mil-

yon insanın katledilmesine sebep olan bu sistem, Hicri 1506'dan sonra-

ki kıyamet öncesi bozulma döneminde de ön planda olacaktır. Yecüc

Mecüc, dünyada hakim olan başıbozukluğu, gitgide yaygınlaşan din-

sizliği kullanarak, terör, anarşi, şiddet, bela ve katliamları beraberinde

getirecektir. Hicri 1506'dan sonra gerçekleşecek olan Yecüc ve Mecüc

fitnesinin son aşaması, değerli İslam alimi Bediüzzaman'ın deyimiyle,

"Cengizhan ve Hülagü fitnesi" şeklinde olacaktır. Cengizhan ve Hüla-

gü, tarihte sel gibi kan akıtmış olan iki zalim hükümdardır. İşte

1506'dan sonra gerçekleşecek Yecüc ve Mecüc fitnesi de bu derece kan-

lı ve büyük olacaktır. 

Bu sapkın, kanlı ve fitneci dönem, dünyanın sonunun geldiği dö-

nemdir. Hadislerden ve Bediüzzaman'ın izahlarından anlaşıldığı kada-

rıyla, Hicri 1545'de yani Miladi 2120 tarihinde kıyamet kopacaktır. Dün-

yayı sarmış olan büyük fitne, kıyametin zuhuru ile son bulacak; kıya-

met, Allah inancından tamamen uzaklaşmış olan inkarcı güruhun başı-

na kopacaktır. (Doğrusunu Allah bilir.)
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Samimi Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler
Masonların Oyununa Gelmemelidirler

Müslümanların, Hıristiyanların ve Musevilerin şu önemli yanılgı-

ya düşmemeleri çok önemlidir: Yecüc ve Mecüc'ün son fitnesi ve yer-

yüzündeki zulüm ve savaş ortamı, hadislerde işaret edildiğine göre,

Kıyamete çok yakın bir tarih olan Hicri 1506'dan sonra gerçekleşe-

cektir. Bu döneme kadar yeryüzünde, Allah'ın izniyle kesin olarak, Hz.

İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ın öncülüğündeki huzur, barış ve sevgi dö-

nemi vardır. Bu dönem Altınçağ'dır. Bu dönem içinde "tek bir kişinin da-

hi burnu kanamayacak, uyuyan bir kişi dahi uyanmayacaktır". (El Kavlu'l

Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 44)

Unutmamak gerekir ki, çeşitli masonik odakların amacı, daima

Allah'a iman edenler arasında ayrılık çıkarmak, onları birbirine dü-

şürmek ve kan dökücülüğü fikren yaygınlaştırarak bir zulüm sistemi

oluşturabilmektir. İşte bu sebeple esas olan, söz konusu masonik odak-

larının oyununa gelmemek, bilakis Allah'ın hoşnut olduğu ahlak olan

barış ve sevgiyi yaygınlaştırarak Allah'a samimi imanı güçlendirmek-

tir. 

Peygamberimiz (sav), Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) döneminde

tüm dünyaya sevgi, barış, şefkat, merhamet ve huzurun hakim olaca-

ğını ve kan dökülmeyeceğini bildirmiştir: 

İnsanlar, bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi, Hz.

Mehdi (as)'ın çevresinde toplanırlar. (Hz. Mehdi (as)) 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 asrı saadet devrine geri döner.

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 29,

48)
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Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit

kalmamış da olsa Allah benim Ehl-i Beyt'imden bir zatı (Hz.

Mehdi (as)'ı) gönderecek yeryüzü zulümle dolduğu gibi, o yer-
yüzünü adaletle dolduracak. (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

Hz. Mehdi (as)'ın zamanında adalet o kadar bol olacak ki,
zorla alınan her mal sahibine geri iade edilecektir. (El-Kavlu'l

Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 23)

Hz. Mehdi (as), Peygamber (sav)'in yolunda gidecek, uyuyan ki-
şiyi uyandırmayacak, kan da akıtılmayacaktır. (Muham-

med B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pa-

muk Yayınları, Kıyamet Alametleri, sf. 163)

(Hz. Mehdi (as)) zamanında ne bir kimse uykusundan uyan-
dırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. (El Kav-

lu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 44)

Ona (Hz. Mehdi (as)'a) biat edenler, (Kabe civarındaki) rükun ve

makam arasında biat ederler. Uyuyanı uyandırmaz, asla kan
dökmezler. (El-Heytemî, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il

Mehdiyy-il Muntazar, sf. 24)

Bu (Emir) de (Hz. Mehdi (as)) insanlar yeryüzünü daha önce zu-

lüm ile doldurdukları gibi yeryüzünü adaletle dolduracaktır.
(Sünen-i İbn-i Mace, 10/348)

Zulüm ve fıskla dolu olan dünya, o (Hz. Mehdi (as)) geldikten
sonra adaletle dolup taşacaktır. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Ala-

matil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 20)
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... Onun (Hz. Mehdi (as)) döneminde iyi insanların iyiliği
artar, kötülere karşı bile iyilik yapılır." (Kitab-ul Burhan Fi

Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 17)

Onun (Hz. Mehdi (as)'ın) adaleti her yeri kaplayacak ve in-

sanlar arasında Hz. Peygamber (sav)'in sünnet-i seniyyesi ile

muamele edecektir. Hatta birisinden, mala ihtiyacı olan kim var-

sa çağırmasını söyleyecek, o kişi emrini yerine getirdiğinde, sade-

ce bir kişi gelecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Meh-

diyy-il Muntazar, sf. 20)

... Cenab-ı Hak İslam'ı nasıl bizimle başlatmışsa, onunla (Hz.

Mehdi (as) ile) sona erdirecektir. Nasıl, Bizimle onlar aralarında-

ki şirk ve adavetten (husumet ve düşmanlıktan) kurtulmuş
ve kalplerine ülfet (dostluk) ve muhabbet (sevgi) yerleşmiş-
se, (Hz. Mehdi (as)'ın gelişi ile) yine öyle olacaktır. (Ahir

Zaman Mehdisi'nin Alametleri, Celalettin Suyuti, sf. 20)

Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir

kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır ve bütün düş-
manlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup
gidecektir. (Sahih-i Müslim, 1/136) 

Hz. Mehdi (as) bendendir, yeryüzü zulüm ve işkence ile dolduğu

gibi, onu doğruluk ve adaletle doldurur. (Süneni-i Ebu Da-

vud, 5/93)
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Darwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini

reddetmek amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış

bilim dışı bir safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız

maddelerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve

canlılarda çok açık bir "düzen" bulunduğunun bilim tarafından ispat

edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 300

milyona yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm

evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da kanıt-

lanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yü-

rütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı

yorumlanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapı-

lan sahtekarlıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim teorisi-

nin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30 yıldır bilim

dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen

yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek pek çok bilim adamı ta-

rafından dile getirilmiştir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, pale-

ontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwi-

nizm'in geçersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle

açıklamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini di-

ğer pek çok çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla



ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Ancak

konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle,

burada da özetlemekte yarar vardır.

Darwin'i Yıkan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a

kadar uzanan pagan bir öğreti ol-

makla birlikte, kapsamlı olarak 19.

yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim

dünyasının gündemine sokan en

önemli gelişme, Charles Darwin'in

1859 yılında yayınlanan Türlerin Köke-

ni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dün-

ya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın

ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çı-

kıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler or-

tak bir atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklı-

laşmışlardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu;

kendisinin de kabul ettiği gibi sadece bir "mantık yürütme" idi. Hatta

Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" başlıklı uzun bölümde iti-

raf ettiği gibi, teori pek çok önemli soru karşısında açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların gelişen bilim tarafından

aşılacağını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini umuyor-

du. Bunu kitabında sık sık belirtmişti. Ancak gelişen bilim, Darwin'in

umutlarının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer dayanak-

sız bırakmıştır. 

Darwinizm'in bilim karşısındaki yenilgisi, üç temel başlıkta incele-

nebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla açık-

layamamaktadır.

Char les Dar win
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2) Teorinin öne sürdüğü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte ev-

rimleştirici bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bulgu

yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tab-

lo ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel başlığı ana hatları ile inceleyeceğiz.

Aşılamayan İlk Basamak: Hayatın Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl

önce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini id-

dia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks

canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir evrim gerçekleş-

mişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teorinin

açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen

evrim sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o

"ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin, hiç-

bir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde kör tesadüflerin

ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız

madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır.

Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemişti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayışı, canlıların çok basit bir

yapıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaçağ'dan beri inanılan

"spontane jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen

biraraya gelip, canlı bir varlık oluşturabileceklerine inanılıyordu. Bu

dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin de buğdaydan oluş-

tuğu yaygın bir düşünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler

yapılmıştı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz buğday konmuş ve biraz
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beklendiğinde bu karışımdan fa-

relerin oluşacağı sanılmıştı.

Etlerin kurtlanması da

hayatın cansız maddeler-

den türeyebildiğine bir

delil sayılıyordu. Oysa

daha sonra anlaşılacaktı

ki, etlerin üzerindeki

kurtlar kendiliklerin-

den oluşmuyorlar, si-

neklerin getirip bıraktık-

ları gözle görülmeyen

larvalardan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Köke-

ni adlı kitabını yazdığı dönem-

de ise, bakterilerin cansız

maddeden oluşabildikleri

inancı, bilim dünyasında yay-

gın bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitabının

yayınlanmasından beş yıl sonra, ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur,

evrime temel oluşturan bu inancı kesin olarak çürüttü. Pasteur yaptığı

uzun çalışma ve deneyler sonucunda vardığı sonucu şöyle özetlemişti: 

Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak

tarihe gömülmüştür.14

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karşı uzun

süre direndiler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin karmaşık yapısını

ortaya çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiasının geçer-

sizliği daha da açık hale geldi. 

Louis Pasteur, evrim teorisinin
dayanağı olan "cansız madde
canlılık oluşturabilir" iddiasını
yaptığı deneylerle geçersiz kıldı.
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20. Yüzyıldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzyılda hayatın kökeni ko-

nusunu ele alan ilk evrimci, ünlü

Rus biyolog Alexander Oparin ol-

du. Oparin, 1930'lu yıllarda orta-

ya attığı birtakım tezlerle, canlı

hücresinin tesadüfen meydana

gelebileceğini ispat etmeye çalıştı.

Ancak bu çalışmalar başarısızlıkla

sonuçlanacak ve Oparin şu itirafı

yapmak zorunda kalacaktı: 

Maalesef hücrenin kökeni, evrim

teorisinin tümünü içine alan en ka-

ranlık noktayı oluşturmaktadır.15

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, haya-

tın kökeni konusunu çözüme kavuşturacak deneyler yapmaya çalıştı-

lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafın-

dan 1953 yılında düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde olduğu-

nu iddia ettiği gazları bir deney düzeneğinde birleştirerek ve bu karışı-

ma enerji ekleyerek, proteinlerin yapısında kullanılan birkaç organik

molekül (aminoasit) sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtılan bu deneyin

geçerli olmadığı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya koşul-

larından çok farklı olduğu, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.16

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandığı

atmosfer ortamının gerçekçi olmadığını itiraf etti.17

Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl boyunca yürü-

tülen tüm evrimci çabalar hep başarısızlıkla sonuçlandı. San Diego

Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyacı Jeffrey Bada, evrimci Earth der-

gisinde 1998 yılında yayınlanan bir makalede bu gerçeği şöyle kabul

eder:
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Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdiğimizde

sahip olduğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız:

Hayat yeryüzünde nasıl başladı?18

Hayatın Kompleks Yapısı 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile ina-

nılmaz derecede kompleks yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi, in-

sanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha komplekstir. Öy-

le ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız mad-

deler biraraya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantı-

larla açıklanamayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taşı olan

proteinlerin rastlantısal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik

ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de

1'den küçük olasılıklar pratik olarak "imkansız" sayılır. Hücrenin çekir-

değinde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inanıl-

maz bir bilgi bankasıdır. İnsan DNA'sının içerdiği bilginin, eğer kağıda

dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluşan 900 ciltlik bir kütüphane

oluşturacağı hesaplanmaktadır.
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Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birtakım

özelleşmiş proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile eşlenebilir. Ama bu en-

zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda gerçekleşir.

Birbirine bağımlı olduklarından, eşlemenin meydana gelebilmesi için

ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendiliğinden

oluştuğu senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego California Üni-

versitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergi-

sinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik

asitlerin (RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal ola-

rak oluşmaları aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi ol-

madan diğerini elde etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan,

yaşamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı

sonucuna varmak zorunda kalmaktadır.19

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine

ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın "yaratıldığını" kabul

etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan ev-

rim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Evrimin Hayali Mekanizmaları

Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "ev-

rim mekanizmaları" olarak öne sürdüğü iki kavramın da gerçekte hiç-

bir evrimleştirici güce sahip olmadığının anlaşılmış olmasıdır. Darwin,

ortaya attığı evrim iddiasını tamamen "doğal seleksiyon" mekanizması-

na bağlamıştı. Bu mekanizmaya verdiği önem, kitabının isminden de

açıkça anlaşılıyordu: Türlerin Kökeni, Doğal Seleksiyon Yoluyla...

Doğal seleksiyon, doğal seçme demektir. Doğadaki yaşam müca-

delesi içinde, doğal şartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalacağı

düşüncesine dayanır. Örneğin yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen

bir geyik sürüsünde, daha hızlı koşabilen geyikler hayatta kalacaktır.
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Böylece geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluşacaktır. Ama el-

bette bu mekanizma, geyikleri evrimleştirmez, onları başka bir canlı tü-

rüne, örneğin atlara dönüştürmez.

Dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizması hiçbir evrimleştirici gü-

ce sahip değildir. Darwin de bu gerçeğin farkındaydı ve Türlerin Kökeni

adlı kitabında "Faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksi-

yon hiçbir şey yapamaz" demek zorunda kalmıştı.20

Lamarck'ın Etkisi

Peki bu "faydalı değişiklikler" nasıl oluşabilirdi? Darwin, kendi dö-

neminin ilkel bilim anlayışı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak ce-

vaplamaya çalışmıştı. Darwin'den önce yaşamış olan Fransız biyolog

Lamarck'a göre, canlılar yaşamları sırasında geçirdikleri fiziksel deği-

şiklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler

sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örneğin Lamarck'a göre züra-

falar ceylanlardan türemişlerdi, yüksek ağaçların yapraklarını yemek

için çabalarken nesilden nesile boyunları

uzamıştı. 

Darwin de benzeri örnekler

vermiş, örneğin Türlerin Köke-

ni adlı kitabında, yiyecek bul-

mak için suya giren bazı ayı-

ların zamanla balinalara

dönüştüğünü iddia etmiş-

ti.21

Ama Mendel'in keş-

fettiği ve 20. yüzyılda geli-

şen genetik bilimiyle kesin-

leşen kalıtım kanunları, ka-

zanılmış özelliklerin sonraki
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nesillere aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece doğal seleksi-

yon "tek başına" ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak

kalmış oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların

sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, doğal seleksiyonun yanına

"faydalı değişiklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların genle-

rinde radyasyon gibi dış etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda

oluşan bozulmaları ekledi. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine rağ-
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men, Darwinistlerin savunduğu mo-

del neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryü-

zünde bulunan milyonlarca canlı türü-

nün, bu canlıların, kulak, göz, akciğer,

kanat gibi sayısız kompleks organları-

nın "mutasyonlara", yani genetik bo-

zukluklara dayalı bir süreç sonucunda

oluştuğunu iddia etmektedir. Ama

teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel

gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları

geliştirmezler, aksine her zaman için

canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA

çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu

molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki ancak zarar verir.

Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu şöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak mey-

dana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutas-

yonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir.

Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebi-

lecek rastlantısal bir değişim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol

saatinde meydana gelecek rasgele bir değişim kol saatini geliştirme-

yecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle et-

kisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir.22

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliştiren

mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu

görüldü. Anlaşıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gös-

terdiği mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bıra-

kan genetik olaylardır. (İnsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de

kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizması"

olamaz. Doğal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettiği gibi, "tek başına

Hz. Mehdi (as) Hz. İbrahim (as)'ın Neslindendir

402

Rast ge le mu tas yon lar in san la ra ve
di ğer tüm can lı la ra her za man za rar
ve rir ler. Re sim de mu tas yo na uğ ra dı -
ğı için iki baş lı ola rak doğ muş bir
bu za ğı gö rü lü yor. 



hiçbir şey yapamaz." Bu gerçek bizlere doğada hiçbir "evrim mekaniz-

ması" olmadığını göstermektedir. Evrim mekanizması olmadığına göre

de, evrim denen hayali süreç yaşanmış olamaz.

Fosil Kayıtları: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış olduğunun

en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar birbirle-

rinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir di-

ğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Teori-

ye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimi-

ni kapsamış ve kademe kademe ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde sayısız "ara

türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen, bir yan-

dan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı balık-yarı sürün-

gen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken,

bir yandan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çık-

mış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik,

kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına

inandıkları bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sa-

yılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve

bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması

gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çe-

şitleri mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının

kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir.23

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin bir

türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için büyük bir aç-

maz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitabının
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50 milyon

yıllık sekoya

yaprağı fosili

125 milyon

yıllık köpüklü

Ağustos böceği

fosili

Fo sil ler, ev ri min hiç bir za man ya şan ma dı ğı nın is pa tı dır. Fo sil ka yıt la rı nın or -

ta ya koy du ğu gi bi, can lı lar sa hip ol duk la rı tüm özel lik ler le bir an da var ol -

muş lar ve soy la rı de vam et ti ği müd det çe en kü çük bir de ği şik lik ge çir me miş -

ler dir. Ba lık lar hep ba lık, bö cek ler hep bö cek, sü rün gen ler hep sü rün gen ola -

rak var ol muş tur. Tür le rin aşa ma aşa ma oluş tu ğu id di ası nın bi lim sel hiç bir ge -

çer li li ği yok tur. Tüm canlıları Yüce Allah yaratmıştır.

YAŞAYAN FOSİLLER EVRİMİ ÇÜRÜTÜYOR

54 - 37 milyon yıllık güneş

balığı fosili

295 milyon yıllık

deniz kestanesi

fosili



"Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle

yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse,

neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa

bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerin-

de? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayıla-

mayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin

her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji

iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de

bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır.24

Darwin'in Yıkılan Umutları

Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında

hummalı fosil araştırmaları yapıldığı halde bu ara geçiş formlarına rast-

lanamamıştır. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde edilen bütün

bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde

birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını göster-

miştir.

Ünlü İngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci

olmasına karşın bu gerçeği şöyle itiraf eder:

Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde,

türler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle

karşılaşırız; kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde olu-

şan gruplar görürüz.25

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçiş for-

mu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu,

Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıl-

dıklarını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, ken-

disinden evrimleştiği hiçbir atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak

ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmış olmasıdır. Bu ger-

çek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:
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Dar win' in Aç -

C
har les Dar win'in önem li fa kat az bi li nen bir özel li ği, Av ru pa lı be yaz ırk la rı di ğer in san ırk la -

rı na gö re çok da ha "ile ri" sa yan bir ırk çı ol ma sı dır. Dar win, in san la rın may mun ben ze ri can -

lı lar dan ev rim leş ti ği ni öne sü rer ken, ba zı ırk la rın çok da ha faz la ge liş ti ği ni, ba zı la rı nın ise ha -

la may mun su özel lik ler ta şı dı ğı nı id di a et miş tir. Tür le rin Kö ke ni'nden son ra ya yın la dı ğı İn sa nın Tü re -

yi şi (The Des cent of Man) ad lı ki ta bın da, "in san ırk la rı ara sı eşit siz li ğin apa çık lı ğı" gi bi yo rum lar yap -

mış tır.1 Dar win söz ko nu su ki ta bın da zen ci ler ve Avus tral ya yer li le ri gi bi ırk la rı go ril ler le ay nı sta tü -

ye sok muş, son ra da bun la rın "me de ni ırk lar" ta ra fın dan za man la yok edi le cek le ri ke ha ne tin de bu lu -

na rak şöy le de miş tir:

Bel ki de yüz yıl lar ka dar sür me ye cek ya kın bir ge le cek te, me de ni in san ırk la rı, vah şi ırk la rı ta ma -

men yer yü zün den si le cek ler ve on la rın ye ri ne ge çe cek ler. Öte yan dan in san sı may mun lar da… kuş -

ku suz eli mi ne edi le cek ler. Böy le ce in san ile en ya kın ak ra ba la rı ara sın da ki boş luk da ha da ge niş le -

ye cek. Bu sa ye de or ta da şu an ki Av ru pa lı ırk lar dan bi le da ha me de ni olan ırk lar ve şu an ki zen ci -

ler den, Avus tral ya yer li le rin den ve go ril ler den bi le da ha ge ri de olan ba bun tü rü may mun lar ka -

la cak tır.2

Dar win'in bu saç ma fi kir le ri yal nız ca te ori de kal ma mış tır. Dar wi nizm, or ta ya atıl dı ğı ta rih ten iti ba -

ren ırk çı lı ğın en önem li söz de bi lim sel da ya na ğı ol muş tur. Can lı la rın bir ya şam mü ca de le si için de ev -

rim leş tik le ri ni var sa yan Dar wi nizm, top lum la ra uy gu lan mış ve or ta ya "Sos yal Dar wi nizm" ola rak

bi li nen akım çık mış tır.

Sos yal Dar wi nizm, in san ırk la rı nın, ev ri min çe şit li ba sa mak la rın da yer al dık la rı nı, Av ru pa lı ırk la -

rın "en ile ri" ırk lar ol du ğu nu sa vun muş, di ğer pek çok ır kın ise ha la "may mun su" özel lik ler ta şı dı ğı -

nı id di a et miş tir. 

Dar win ken din ce "aşa ğı ırk lar" ola rak gör dü ğü mil let le rin ara sın da, Yü ce Türk Mil le ti'ni de say -

mış tır! Ev rim te ori si nin ku ru cu su, W. Gra ham'a yaz dı ğı 3 Tem muz 1881 ta rih li mek tu bun da, bu ırk -

çı dü şün ce si ni şöy le ifa de et miş ti: 

Editörlüğünü Charles Darwin'in oğlu Francis Darwin'in yaptığı The Life and Letters Of Charles
Darwin (Charles Darwin'in Hayatı ve Mektupları) isimli kitabın giriş sayfası.

DAR WIN'İN IRK ÇI LI ĞI

ve TÜRK DÜŞ MAN LI ĞI



Ev rim Ya nıl gı sı
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Do ğal se lek si yo na da ya lı kav ga nın, me de ni ye tin iler le yi şi ne si zin zan net ti ği niz den da ha faz la ya -

rar sağ la dı ğı nı ve sağ la mak ta ol du ğu nu gös te re bi li rim. Dü şü nün ki, bir kaç yüz yıl ön ce Av ru pa

Türk ler ta ra fın dan is ti la edil di ğin de, Av ru pa mil let le ri ne ka dar bü yük bir teh li key le kar şı kar şı ya

gel miş ler di, şim di ise bu çok saç ma bir dü şün ce dir. Av ru pa lı ırk lar ola rak bi li nen me de ni ırk lar,

ya şam mü ca de le sin de TÜRK LE RE kar şı ke sin bir ga li bi yet el de et miş ler dir. Dün ya nın çok da

uzak ol ma yan bir ge le ce ği ne bak tı ğım da, BU TÜR AŞA ĞI IRK LA RIN ço ğu nun me de ni leş miş

yük sek ırk lar ta ra fın dan eli mi ne edi le ce ği ni (yok edi le ce ği ni) gö rü yo rum.3

Gö rül dü ğü gi bi Char les Dar win, Bü yük Ön der Ata türk'ün "Türk Mil le ti'nin ka rak te ri yük sek tir,

Türk Mil le ti ça lış kan dır, Türk Mil le ti ze ki dir" ve "Türk lük, be nim en de rin gü ven kay na ğım, en

en gin övünç da ya na ğım ol du" gi bi söz le riy le öv dü ğü ne cip Türk Mil le ti için "bar bar" ve "aşa ğı ırk"

ifa de le ri ni kul lan mak ta dır. Oy sa şüp he siz in san lar ara sın da bir ırk fark lı lı ğı ve ay rı mı ola maz. Bir

mil let, an cak kül tür ve ah la kıy la yük se le bi lir ve üs tün lük el de ede bi lir. Bü yük Türk Mil le ti ise çok

kök lü bir kül tü re ve üs tün bir ah la ka sa hip olan, bu özel lik le riy le ta ri he yön ver miş şe ref li bir mil -

let tir. Ta rih te ki se kiz bü yük dün ya dev le tin den üçü nün sa hi bi olan Türk Mil le ti'nin kur du ğu me de -

ni yet ler, Türk'ün yük sek kül tür, akıl, ah lak ve inan cıy la mey da na ge tir di ği eser ler dir. 

Dar win ise, "Türk bar bar lı ğı", "aşa ğı ırk" gi bi sal dır gan ifa de ler le ger çek te o dö nem de ki Av ru pa lı

em per ya list dev let le rin Türk düş man lı ğı nı or ta ya koy muş tur. Türk le rin ha ki mi yet ve gü cü nü eli mi -

ne et me ye (yok et me ye) ça ba la yan bu güç ler ara dık la rı fik ri te me li Dar wi nizm'de bul muş lar dır.

Bu güç ler, Türk'ün Kur tu luş Sa va şı'nda, bu çir kin dü şün ce le ri ni uy gu la ma ya ça lış mış lar, an cak

Türk Mil le ti'nin az mi, ak lı, ce sa re ti ve ka rar lı lı ğı sa ye sin de bü yük bir hüs ra na uğ ra mış lar dır.

Bir ırk çı ve Türk düş ma nı olan Dar win'in bi lim kar şı sın da ge çer siz olan te ori le ri ni bu gün Tür ki -

ye'de sa vu nan lar ise bel ki de far kın da ol ma dan ay nı si ya si he def le re hiz met et mek te dir ler.

1) Ben ja min Far ring ton, What Dar win Re ally Sa id, Lon dra, Sphe re Bo oks, 1971, s. 54-56.
2) Char les Dar win, The Des cent of Man, 2. bas kı, New York, A L. Burt Co., 1874, s. 178.
3) Fran cis Dar win, The Li fe and Let ters of Char les Dar win, cilt 1. New York, D. App le ton and Com pany,
1888, s. 285-286.

Söz konusu kitabın 285. (solda) ve 286. (sağda) sayfalarındaki Türklere hakaretle dolu olan Dar-

win'in mektupları. Darwin'in burada "Kafkasyalı (Caucasian) ırklar" dediği ırklar, Avrupalılar'dır.

(Modern antropoloji, Avrupalı ırkların Kafkasya bölgesinden geldiklerini kabul eder.)



Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek

yegane iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mü-

kemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da böyle ol-

mamıştır. Eğer böyle olmadıysa, bir değişim süreci sayesinde kendi-

lerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana

gelmiş olmalıdırlar. Ama eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde or-

taya çıkmışlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yara-

tılmış olmaları gerekir.26

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Dar-

win'in sandığının aksine, evrim değil Yaratılış'tır.

İnsanın Evrimi Masalı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, in-

sanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, insanın sözde

maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini varsayar. 4-5 milyon yıl

önce başladığı varsayılan bu süreçte, günümüz insanı ile hayali ataları

arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle

hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney may-

munu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar

gerçekte soyu tükenmiş bir maymun türünden başka bir şey değildir.

Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi İngiltere ve

ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üze-

rinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu canlıların sadece so-

yu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir

benzerlik taşımadıklarını göstermiştir.27
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Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani

insan olarak sınıflandırırlar. İddiaya göre homo serisindeki canlılar,

Australopithecuslar'dan daha gelişmişlerdir. Evrimciler, bu farklı canlı-

lara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim şeması oluşturur-

lar. Bu şema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında ev-

rimsel bir ilişki olduğu asla ispatlanamamıştır. Evrim teorisinin 20. yüz-

yıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo sapi-

ens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder.28

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus >

Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir son-

rakinin atası olduğu izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son

bulguları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya-

nın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını göstermektedir.29

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaşamışlar, Homo sapiens neandertalensis ve

Homo sapiens sapiens (günümüz insanı) ile aynı ortamda yan yana bu-

lunmuşlardır.30

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının

geçersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleon-

tologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına kar-

şın, Darwinist teorinin içine girdiği bu çıkmazı şöyle açıklar:

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insa-

nımsı) çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki,

bunların biri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşı-

laştırıldığında evrimsel bir gelişme trendi göstermemektedirler.31

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım

"yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda

yoluyla ayakta tutulmaya çalışılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bi-

limsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosil-

leri üzerinde 15 yıl araştırma yapan İngiltere'nin en ünlü ve saygın bi-
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lim adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına rağmen,

ortada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy ağacı ol-

madığı sonucuna varmıştır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıştır. Bilimsel ola-

rak kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi dal-

larına kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna gö-

re en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fi-

ziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bi-

limler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dışı" sayılan kısımda

ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algılama"

kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu

ucunu şöyle açıklar:

Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsa-

yılan bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tari-

hinin yorumlanmasına- girdiğimizde, evrim teorisine inanan bir

kimse için herşeyin mümkün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine
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SAHTE Ev rim yan lı sı ga ze te ve der gi ler de
çı kan ha ber ler de yan da ki ne ben -
zer ha ya li "il kel" in san la rın re sim -
le ri sık lık la kul la nı lır. Bu ha ya li re -
sim le re da ya na rak oluş tu ru lan ha -
ber ler de ki tek kay nak, ya zan ki şi -
le rin ha yal gü cü dür. An cak ev rim

bi lim kar şı sın da o ka dar çok ye nil -
gi al mış tır ki ar tık bi lim sel der gi -
ler de ev rim le il gi li ha ber le re da ha

az rast lan ır ol muş tur.



kesinlikle inanan bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı anda ka-

bul etmeleri bile mümkündür.32

İşte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birta-

kım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumla-

malarından ibarettir.

Darwin Formülü!

Şimdiye kadar ele aldığımız tüm teknik delillerin yanında, isterse-

niz evrimcilerin nasıl saçma bir inanışa sahip olduklarını bir de çocuk-

ların bile anlayabileceği kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedir.

Dolayısıyla bu akıl dışı iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar birara-

ya gelerek önce hücreyi oluşturmuşlardır ve sonrasında aynı atomlar

bir şekilde diğer canlıları ve insanı meydana getirmişlerdir. Şimdi dü-

şünelim; canlılığın yapıtaşı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi ele-

mentleri biraraya getirdiğimizde bir yığın oluşur. Bu atom yığını, han-

gi işlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluşturamaz. İsterseniz bu

konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları,

ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin For-

mülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılığın yapısında bu-

lunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-

den bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak

bu karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu

varillere eklesinler. Karışımların içine, istedikleri kadar amino asit, iste-

dikleri kadar da (bir tekinin bile rastlantısal oluşma ihtimali 10-950 olan)

protein doldursunlar. Bu karışımlara istedikleri oranda ısı ve nem ver-

sinler. Bunları istedikleri gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin ba-

şına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar

babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktararak nöbetleşe milyarlarca, hatta

trilyonlarca sene sürekli varillerin başında beklesinler. Bir canlının oluş-

ması için hangi şartların var olması gerektiğine inanılıyorsa hepsini kul-
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lanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varil-

lerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanla-

rı, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papağanları, atları, yu-

nusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzla-

rı, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunla-

rı, karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, şeftalileri, ta-

vus kuşlarını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gi-

bi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar. De-

ğil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek

bir hücresini bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek

hücreyi oluşturamazlar. Sonra yeni bir karar vere-

rek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda başka

kararlar alıp, elektron mikroskobunu bulan, sonra

kendi hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen

profesörleri oluşturamazlar. Madde, ancak Al-

lah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur. Bunun

aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tama-

men aykırı bir safsatadır. Evrimcilerin orta-

ya attığı iddialar üzerinde biraz

bile düşünmek, üstteki ör-

nekte olduğu gibi, bu

gerçeği açıkça

gösterir.
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Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği bir diğer konu

ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kı-

saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ışınlar, gözde retinaya ters ola-

rak düşer. Bu ışınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine

dönüştürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçü-

cük bir noktaya ulaşır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi işlemden sonra be-

yindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra şimdi

düşünelim:

Beyin ışığa kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin

bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapka-

ranlık, ışığın asla ulaşmadığı, belki de hiç karşılaşmadığınız kadar ka-

ranlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dün-

yayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl tek-

nolojisi bile her türlü imkana rağmen bu netliği sağlayamamıştır. Örne-

ğin şu anda okuduğunuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra ba-

şınızı kaldırın ve çevrenize bakın. Şu anda gördüğünüz netlik ve kalite-

deki bu görüntüyü başka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir gö-

rüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon şirketinin ürettiği en ge-

lişmiş televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu

netliğe ulaşmaya çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler ku-

rulmakta, araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar geliştirilmek-

tedir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de şu anda elinizde tuttuğunuz bu

kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı olduğunu göreceksiniz.

Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç bo-

yutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gö-

zün görme kalitesine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir

televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyut-
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lu görmek mümkün değil, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf

daha bulanık, ön taraf ise kağıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gö-

zün gördüğü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluşmaz. Kamerada da,

televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 

İşte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekanizma-

nın tesadüfen oluştuğunu iddia etmektedirler. Şimdi biri size, odanızda

duran televizyon tesadüfler sonucunda oluştu, atomlar biraraya geldi

ve bu görüntü oluşturan aleti meydana getirdi dese ne düşünürsünüz?

Binlerce kişinin biraraya gelip yapamadığını şuursuz atomlar nasıl yap-

sın? 

Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan alet

tesadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de tesa-

düfen oluşamayacağı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir.

Dış kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta ku-

lağa iletir; orta kulak aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa ak-

tarır; iç kulak da bu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürerek bey-

ne gönderir. Aynen görmede olduğu gibi duyma işlemi de beyindeki

duyma merkezinde gerçekleşir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ışık gibi sese

de kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dışarısı ne kadar gürültülü de ol-

sa beynin içi tamamen sessizdir. Buna rağmen en net sesler beyinde al-

gılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinler-

siniz, kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda

hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin

bir sessizliğin hakim olduğu görülecektir. Net bir görüntü elde edebil-

mek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses için de aynı çabalar on-

larca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt cihazları, müzik setleri, birçok

elektronik alet, sesi algılayan müzik sistemleri bu çalışmalardan bazıla-

rıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çalışan binlerce mühendi-

se ve uzmana rağmen kulağın oluşturduğu netlik ve kalitede bir sese

ulaşılamamıştır. 
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En büyük müzik sistemi şirketinin ürettiği en kaliteli müzik setini

düşünün. Sesi kaydettiğinde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az

da olsa mutlaka parazit oluşur veya müzik setini açtığınızda daha mü-

zik başlamadan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücudun-

daki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir

insan kulağı, hiçbir zaman müzik setinde olduğu gibi cızırtılı veya pa-

razitli algılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu du-

rum, insan yaratıldığı günden bu yana böyledir. Şimdiye kadar insa-

noğlunun yaptığı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar has-

sas ve başarılı birer algılayıcı olamamıştır. Ancak görme ve işitme ola-

yında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vardır.
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Beynin İçinde Gören ve Duyan Şuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ışıl ışıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuş-

ların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

İnsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya ki-

taplarında bu görüntünün beyinde nasıl oluştuğuna dair birçok detay

okursunuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçeğe hiçbir yerde

rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku

ve his olarak algılayan kimdir? Beynin içinde göze, kulağa, burna ihti-

yaç duymadan tüm bunları algılayan bir şuur bulunmaktadır. Bu şuur

kime aittir?

Elbette bu şuur beyni oluşturan sinirler, yağ tabakası ve sinir hüc-

relerine ait değildir. İşte bu yüzden, herşeyin maddeden ibaret olduğu-

nu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap vere-

memektedirler. Çünkü bu şuur, Allah'ın yaratmış olduğu ruhtur. Ruh,

görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kulağa ihtiyaç duy-

maz. Bunların da ötesinde düşünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu açık ve ilmi gerçeği okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ışıklı olarak sığdıran yüce Allah'ı düşünüp, O'ndan korkup,

O'na sığınması gerekir. 

Materyalist Bir İnanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgular-

la açıkça çelişen bir iddia olduğunu göstermektedir. Teorinin hayatın

kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdüğü evrim meka-

nizmalarının hiçbir evrimleştirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin ge-

rektirdiği ara formların yaşamadıklarını göstermektedir. Bu durumda,

elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düşünce olarak bir kenara atıl-

ması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi
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pek çok düşünce, bilimin gündeminden çıkarılmıştır. Ama evrim teori-

si ısrarla bilimin gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teori-

nin eleştirilmesini "bilime saldırı" olarak göstermeye bile çalışmaktadır-

lar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisin-

den asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanış oluşudur. Bu çevreler,

materyalist felsefeye körü körüne bağlıdırlar ve Darwinizm'i de doğa-

ya getirilebilecek yegane materyalist açıklama olduğu için benimse-

mektedirler. Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversite-

si'nden ünlü bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan

Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adamı" olduğunu şöy-

le itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edil-

miş, doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir

açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları de-

ğil. Aksine, materyalizme olan 'a priori' bağlılığımız nedeniyle, dün-

yaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kav-
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ramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre

de, İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz.33

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna ya-

şatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden

başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz

maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün;

örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaç-

ların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki et-

kileşimlerle, yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin

içinden oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime

aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan

varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle sa-

vunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar

ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla

sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekil-

lendiren Allah tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin

etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantığını kullanan her insan,

bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim

teorisinin inanılması imkansız bir iddia olduğunu kolaylıkla anlaya-

caktır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bun-

ların karışımından zaman içinde düşünen, akleden, buluşlar yapan pro-

fesörlerin, üniversite öğrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adam-

larının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sı-

ra ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmakta-
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dırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler,

kültürlü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tari-

hinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde ola-

caktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece aklını başından

alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önü-

ne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan

bir başka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin to-

temlere, Sebe halkının Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kav-

minin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden ba-

zı insanların altından yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha va-

him ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da

işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anlayışlarının kapa-

nacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düşeceklerini birçok

ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için

fark etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını

mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük

azab onlaradır. (Bakara Suresi, 6-7)

... Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır

bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar

hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olan-

lardır. (Araf Suresi, 179)
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Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı

yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz bü-

yülenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniş bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, in-

sanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyü-

nün bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici

bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara,

saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaşılabilir.

Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, şuursuz ve cansız atom-

ların ani bir kararla biraraya gelip; olağanüstü bir organizasyon, disip-

lin, akıl ve şuur gösterip kusursuz bir sistemle işleyen evreni, canlılık

için uygun olan her türlü özelliğe sahip olan Dünya gezegenini ve sayı-

sız kompleks sistemle donatılmış canlıları meydana getirdiğine inan-

masının, "büyü"den başka bir açıklaması yoktur.

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı

kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa (as)

ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa

(as), Firavun'a hak dini anlattığında, Firavun Hz. Musa (as)'a, kendi

"bilgin büyücüleri" ile insanların toplandığı bir yerde karşılaşmasını

söyler. Hz. Musa (as), büyücülerle karşılaştığında, büyücülere önce on-

ların marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldığı ayet

şöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözleri-

ni büyüleyiverdiler, onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük

bir sihir getirmiş oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la

-Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleye-

bilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya
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koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi "uydur-

duklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıve-

rince) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-topar-

layıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmak-

ta oldukları geçersiz kaldı. Orada yenilmiş oldular ve küçük düş-

müşler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek et-

kileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılma-

sı ile, söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir bü-

yünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara ina-

nan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan

vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bo-

zulduğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına

kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra ger-

çekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte dü-

şeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandığı alanlarda, gele-

ceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri ola-

cağına ikna oldum. Gelecek kuşak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hi-

potezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılaya-

caktır.34

Bu gelecek, uzakta değildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dün-

ya tarihinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak tanım-

lanacaktır. Bu şiddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında

insanların üzerinden kalkmaya başlamıştır. Evrim aldatmacasının sırrı-

nı öğrenen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandığını hayret ve şaş-

kınlıkla düşünmektedir.
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