


azreti İsa (as)’ın kıyametten önceki dönemde yeniden dünyaya geleceği,

Kuran’da ve hadislerde bildirilmektedir. Hem Hıristiyan hem de Müslüman

dünyası tarafından inanılan ve beklenen bu büyük mucize ile, dünyadaki

tüm zulüm ve haksızlıklar son bulacak, yeryüzü barış, bereket ve adalet ile dolacaktır. 

Bu kitapta, Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne yeniden gelişi konusunda İslami kaynaklarda

yer alan alametler ve bunların günümüzde nasıl birer birer gerçekleştikleri incelenmiştir.

Kitap boyunca konu edilen bu alametlere tanıklık edenler, Allah'ın izniyle, Hz. İsa

(as)’ın gelişinin yakınlaştığını umut edebilirler. 

Hz. İsa (as)'ın dönüşü ile ilgili alametlerin neler olduğu, hadis-i şeriflerde detaylı

olarak bildirilmiştir. Ayrıca İncil'de yer alan Hz. İsa (as)'ın gelişinin alametleri de ha-

dislerde bildirilen haberlere benzerlik göstermektedir.

Kitap boyunca görüleceği gibi birçok alametin, ard arda ve hep aynı dönem

içerisinde gerçekleşiyor olması, hiç şüphesiz Hz. İsa (as)’ın gelişinin iyice yakınlaşmış

olduğunun önemli bir göstergesidir. 

Unutmamak gerekir ki, bu kitapta incelediğimiz her bir alamet, bize, çok kutlu

bir dönemde yaşadığımızın hatırlatıcısıdır. Asırlardır beklenen bu tarihi müjde

-Allah'ın izniyle- gerçekleşmek üzeredir. Ve bu durum, samimi olarak iman eden tüm

insanlar için büyük bir şevk ve heyecan kaynağıdır. Rabbimiz'in dilemesiyle, Hz. İsa

(as)'ın gelişi, gerçek din ahlakının tüm dünyaya yayılmasına, samimi olarak iman

edenlerin güvenliğe kavuşmasına vesile olacaktır. Tüm iman edenler gibi bizim de te-

mennimiz, Rabbimiz'in bizi Hz. İsa (as) ile karşılaşma şerefine eriştirmesi ve onun

gelişinden önceki bu dönemde, mübarek misafirimizi karşılamak için en güzel

hazırlığı yapmamızı bize nasip etmesidir.

YAZAR HAKKINDA: Harun Yahya müstear ismini kullanan
Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. 1980'li yıllardan
bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser
hazırladı. Bunların yanı sıra, yazarın evrimcilerin sahtekar-
lıklarını, iddialarının geçersizliğini ve Darwinizm'in kanlı
ideolojilerle olan karanlık bağlantılarını ortaya koyan çok
önemli eserleri bulunmaktadır.
Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, Kuran'ın tebliğini
dünyaya ulaştırmak, böylelikle insanları Allah'ın varlığı,
birliği ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye
sevk etmek ve inkarcı sistemlerin çürük temellerini ve
sapkın uygulamalarını gözler önüne sermektir. Nitekim ya-
zarın, bugüne kadar 76 ayrı dile çevrilen 300’den fazla
eseri, dünya çapında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından
takip edilmektedir.

Harun Yahya Külliyatı, -Allah'ın izniyle- 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen
huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.
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Yazar ve Eserleri 
Hak kın da

Harun 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 40.000 res min yer al dı ğı top lam 55.000 say fa lık bir kül li yat tır ve
bu kül li yat 76 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 pey gam be rin 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 du ası 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 Yüce 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), Ha usa (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 Al lah'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 duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve samimiyetin açık ça görül düğünü okuyucuların
genel kanaatin den an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik leri eziyet lerin temel
sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın yolu ise, din siz liğin fik ren mağ lup edil -

mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve Kuran ah lakının, in san ların kav rayıp yaşa-
yabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün yanın gün den güne daha faz la içine çekil -

mek is ten diği zulüm, fesat ve kar gaşa or tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el -
den gel diğin ce hız lı ve et kili bir biçim de yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de
çok geç kalınabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı,
Al lah'ın iz niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen huzur ve

barışa, doğ ruluk ve adalete, güzel lik ve mut luluğa taşımaya bir vesile olacak 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 Allah'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 bö lüm 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 bi ra ra 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.

• Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da ya lı
izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat edil me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren
ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız. 
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uzur ve gü ven li ğin ha kim ola -
ca ğı, yok sul lu ğun ye ri ni bol lu -
ğun, zul mün ye ri ni ada le tin, ça tış -
ma ve ger gin lik le rin ye ri ni ba rı şın

ala ca ğı bir dün ya, tüm in san la rın öz le mi dir. Özel -
lik le geç ti ği miz iki yüz yıl da ya şa nan bü yük acı lar ve sı kın -
tı lar ile gü nü müz de de dün ya nın dört bir ya nın da de vam
eden so run lar, in san la rın bu öz lem le ri ni da ha da ar tır mış -
tır. İn san lı ğın önem li bir bö lü mü, ken di le ri ne uza na cak bir
yar dım eli bek le mek te, on la rı için de bu lun duk la rı du rum -
dan çı ka ra cak bir kur ta rı cı nın gel me si ni umud et mek te dir .
Bu kur ta rı cı, mev cut sis te min olum suz luk la rı nı dü zel te cek,
ada le ti, ba rı şı, gü ven li ği ve hu zu ru sağ la ya cak; in san la rı
doğ ru ya ve iyi li ğe ulaş tı ra cak tır. 

Ken di le ri ne yar dım eli uza tıl ma sı nı bek le yen yok luk
için de ki in san la rın, var lık için de ol sa lar da hi ya şa dık la rı
ma ne vi sı kın tı lar ne de niy le acı çe ken le rin, ada le te, hu zu -
ra, dü ze ne ve gü zel ah la ka öz lem du yan la rın bek len ti si

için de ol duk la rı kur tu luş, Al lah'ın iz ni ile pek ya kın
ola bi lir. Ya şa nan pek çok ge liş me, bu kur tu lu şun

yak laş tı ğı nın bi rer ala me ti dir. 
İnsanlığın kurtuluşuna aracı olacak

bu büyük olay, Hz. İsa (as)'ın ikin-
ci kez yeryüzüne gelişidir.



Hz. İsa (as)'ın tekrar dünyaya gelişiyle,
dünyadaki tüm zulüm ve haksızlıklar son bula-

cak, yeryüzü barış, bereket ve adalet ile dolacaktır. 
Kuran'a göre bundan yaklaşık 2000 yıl önce, Allah, inkar

edenlerin Hz. İsa (as)'ı öldürmek amacıyla kurdukları tuzağı bo-
zarak Hz. İsa (as)'ı Kendi Katına yükseltmiştir. Kuran'da ve ha-
dislerde bildirildiğine göre, Hz. İsa (as) kıyametten önceki dö-
nemde yeniden dünyaya gelecektir. Hem Hıristiyan hem de
Müslüman dünyası tarafından inanılan ve beklenen bu büyük
mucize ile, dünyadaki tüm zulüm ve haksızlıklar son bulacak,
yeryüzü barış, bereket ve adalet ile dolacaktır. 

Bu kitapta Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne yeniden gelişi ile ilgili
İslami kaynaklarda yer alan alametleri ve bunların nasıl birer bi-
rer gerçekleştiklerini inceleyeceğiz. Bu alametlere tanıklık eden
insanlar, Allah'ın izniyle, Hz. İsa (as)'ın gelişinin yakınlaştığını
umut edebilirler. 

An cak bun dan ön ce, dün ya nın böy le si ne bü yük bir ola ya
sos yo lo jik dü zey de de ha zır lan mak ta ol du ğu na işa ret et mek ge -
re kir. Baş ta be lirt ti ği miz gi bi, son iki yüz yıl da in san lı ğın üst üs-
te ya şa dı ğı olay lar zin ci ri, tüm dün ya da, in san la rın bi lin çal tın -
da, ya da ki mi za man da ha da gö rü nür bir bi çim de, bir "kur ta rı -
cı" bek len ti si ni yük selt miş tir. Ma ter ya list fel se fe ye da ya lı ide -
olo ji le rin ve ha yat bi çim le ri nin in san lı ğı kur ta ra ma dı ğı, ak si ne fe -
la ket le re ve an lam sız lı ğa sü rük le di ği gö rül müş tür ve di n ah la kı -
na yö ne liş hız la art mak ta dır.
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Bu ge liş me le ri ana liz eden ki mi se kü -
ler araş tır ma cı, dü şü nür ve ya ta rih çi ler de

dün ya nın bir Me sih ara yı şı için de ol du ğu nu ve bu ara yı şın so -
mut so nuç la rı ola ca ğı nı dü şün mek te dir ler. Ör ne ğin yaz dık la rı
Kut sal Kan, Kut sal Ka se isim li ki tap la tüm dün ya da bü yük yan-
kı uyan dı ran İn gi liz araş tır ma cı lar Mic ha el Ba igent, Ric hard
Le igh ve Henry Lin coln, Hz. İsa (as) ve Me sih bek len ti si ko nu-
su üze rin de odak la nan The Mes si anic Le gacy (Me sih sel Mi ras)
ad lı ki tap la rın da şu yo ru mu yap mak ta dır lar:

Gü nü mü zün dün ya sı iki bin yıl ön ce si nin dün ya sın dan çok fark-
lı ol sa da, İsa ve onun çağ daş la rı nın Son Za man lar ola rak ka bul
et tik le ri şey le bi zim dev ri mi zin ne ka dar çok or tak yön ta şı dık la -
rı ol duk ça şa şır tı cı dır. Bu gün, tek no lo jik ola rak çok da ha ile ri ve
da ha çok bil giy le do nan mış ola bi li riz. Ama, ne ya zık ki, o za -
man kin den da ha şu ur lu ve ya akıl lı dur mu yo ruz... Bir kez da ha
çok cid di bir an lam kri zi ya şı yo ruz, amaç la rı mız ve yö nü müz
hak kın da be lir siz lik için de yiz. Bun dan bir yüz yıl dan da ha az bir
za man ön ce çok şey va ad edi yor gi bi gö zü ken çe şit li sis tem ler,
prog ram lar ve ide olo ji ler boş çık mış du rum da. Ay nen İsa'nın
dö ne min de ol du ğu gi bi, bir şey le rin çok va him bir bi çim de yan -
lış ol du ğu na da ir yay gın bir ka na at var. Her ye ni te rö rist ey lem,
her ye ni do ğal fe la ket bir pa nik dal ga sı mey da na ge ti ri yor. Me -
de ni ye ti miz de ki kök lü ve hız lı de ği şim ler, yö ne tim sis tem le ri -
miz den duy du ğu muz tat min siz lik, he def siz ci na yet le rin ve te rö -
rün po li tik pro tes to yön tem le ri ola rak gi de rek da ha da faz la kul -
la nıl ma sı - tüm bun lar ge nel bir çö küş duy gu su, ge nel bir de ğer -
le rin par ça lan ma sı his si oluş tu ru yor. Top lum ken di si ni "re hin
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alın mış" gi bi his se di yor... Ma ter ya lizm'in so ru nu çöz mek te ki ba şa rı sız -
lı ğın dan yıl mış ola rak, ay nen İsa'nın za ma nın da ki gi bi, ce va bı bir baş-

ka bo yut ta arı yo ruz, ruh sal bir bo yut ta.1

Ya zar lar ek le mek te dir ler:

Ay nen İsa'nın dö ne min de ki gi bi, çok be lir gin bir şe kil de, gi de rek yak la -
şan kı ya met sel bir ola yın göl ge sin de ya şı yo ruz... Kont rol et me mi zin im -
ka nı ol ma yan bir ger çek li ğe tes lim ol muş du rum da yız... Ve bu ge nel si nir
bo zuk lu ğu nun, bu çıl dır tı cı güç süz lük his si nin, ye ter siz ve ya so rum suz
po li ti ka cı la rın ya rat tı ğı ha yal  kı rık lı ğı nın al tın da, ger çek bir ruh sal li de re
yö ne lik çok güç lü bir öz lem var: Her şe yi bi len, her za man ılım lı bir port-
re; an la ya cak, so rum lu lu ğu ta şı ya cak ve -el bet te el de edil miş de mok ra tik
öz gür lük le ri or ta dan kal dır ma dan- yol gös te ri ci lik ro lü nü üst le ne cek, gi -

de rek boş laş mış ha yat la ra ye ni den an lam ka zan dı ra cak bir li der.2

Bu önem li sos yal ana li zi ya pan ya zar la rın ki tap la rı nın so nun da
21. yüz yıl için var dık la rı so nuç ise, Hz. İsa (as)'ın ge li şi nin ay nı za -
man da sos yo lo jik ola rak da ha zır lan dı ğı nı gös ter mek te dir:

Ve ça ğı mız, bir an lam his si ne ka vu şa bil mek için, şu ve ya bu şe kil de bir

Me sih inan cı nı be nim se me ye ka rar lı gö zük mek te dir.3

Bu sosyolojik altyapının, Hz. İsa (as)'ın dönüş alametlerinin bir
bir gerçekleştiği bir devre rastgelmesi ise, kuşkusuz çok anlamlıdır.
Bu alametlerin neler olduğu, hadis-i şeriflerde detaylı olarak bildiril-
mektedir. Ayrıca İncil'de yer alan Hz. İsa (as)'ın gelişinin alametleri
de hadislerde bildirilen haberlere benzerlik göstermektedir. Hz. İsa
(as)'ın gelişinin habercisi olan bu alametlerin büyük kısmı günümüz-
de gerçekleşmiştir. Üstelik arka arkaya, aynı dönem içerisinde. Bu ka-
dar çok alametin, ard arda, belirli bir dönem içerisinde gerçekleşiyor
olması, hiç şüphesiz Hz. İsa (as)'ın gelişinin iyice yakınlaşmış olduğu-
nun önemli bir göstergesidir. Bu kitabı okurken siz de bu gerçeğe ta-
nıklık edeceksiniz. 
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Unutmamak gerekir ki, bu kitapta incelediğimiz her bir alamet,
bize, çok kutlu bir dönemde yaşadığımızın hatırlatıcısıdır. Asırlardır
beklenen bu tarihi müjde -Allah'ın izniyle- gerçekleşmek üzeredir.
Hz. İsa (as), yeryüzüne tekrar dönecek, Hıristiyanlığı içine düştüğü
tüm yanlışlardan arındıracak, Hz. Muhammed (sav)'in yoluna tabi
olacak ve tüm insanların İslam ahlakına yönelmesine vesile olacaktır.
Ve bu durum, samimi olarak iman eden tüm insanlar için büyük bir
şevk ve heyecan kaynağıdır. 

Al lah'ın sa mi mi ola rak iman eden le re va adi, on la rı da ken di le -
rin den ön ce ki ler gi bi "yer yü zü nde güç ve ik ti dar sa hi bi" kıl ma sı -
dır. Bu va ad, Nur Su re si'nin 55. aye tin de şöy le ha ber ve ri lir: 

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. On lar, yal nız ca Ba na iba det eder ler ve Ba na hiç -
bir şe yi or tak koş maz lar. Kim bun dan son ra in kar eder -
se, iş te on lar fa sık tır. (Nur Su re si, 55)

Rabbimiz'in dilemesiyle, Hz. İsa (as)'ın gelişi,
gerçek din ahlakının tüm dünyaya yayılmasına, sa-
mimi olarak iman edenlerin güvenliğe kavuşması-
na vesile olacaktır. Tüm iman edenler gibi bizim de
temennimiz, Rabbimiz'in bizi Hz. İsa (as)'la karşı-
laşma şerefine eriştirmesi ve onun gelişinden önceki
bu dönemde, mübarek misafirimizi karşılamak için en
güzel hazırlığı yapmamızı bize nasip etmesidir.
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lem ler üze ri ne se çi lip, ör nek kı lı -
nan el çi le rin ha yat la rı, ya şa dık la rı

olay lar, kar şı laş tık la rı zor luk lar, gi riş tik -
le ri bü yük mü ca de le ler tüm in san lar için

önem li me saj lar ve ders ler içe rir. Ku ran'da
Al lah'ın, ha ya tıy la, mü ca de le siy le, ah la kıy la in san la ra

ör nek gös ter di ği pey gam ber ler den bi ri de Hz. İsa (as)'dır. 
Hz. İsa (as)'ın doğumu, hayatı ve Allah Katına alın-

ması, Rabbimiz'in takdiriyle, hep mucizevi şekillerde ger-
çekleşmiş, bu mübarek peygamberin mucizevi hayatı
Kuran'da ayrıntılı olarak haber verilmiştir. Allah Kuran'da
birçok peygamberin kıssalarını bizlere bildirmektedir.
Ancak Hz. İsa (as) çeşitli yönleriyle diğer peygamberler-
den farklı bir konuma sahiptir. Allah'ın üstün ilimlerle
desteklediği bu değerli kulu, Allah'ın lütfuyla, daha beşik-
teyken konuşmuş, ve yine Allah'ın lütfuyla, dünyada kal-
dığı süre içerisinde çevresindeki insanlara büyük muci-

zeler göstermiştir. Onun bu özel durumunun diğer
bir delili de, Allah Katına alınışı ve tekrar dünya-

ya gönderileceğinin Kuran'da bildirilmiş ol-
masıdır. 



Kuran'da inkar edenlerin Hz. İsa
(as)'ı öldürmek amacıyla bir tuzak kur-
dukları haber verilir. Rivayetlere göre
Hz. İsa (as)'ın yanındakilerden birisinin
ihanet etmesi vesilesiyle, Allah'ın elçisi-
ni tutuklayıp Romalılara teslim etmek
istemişlerdir. Bu tuzağın sonu ise
Kuran'da şöyle bildirilmiştir:

On lar (inan ma yan lar) bir dü zen

kur du lar. Al lah da (bu na kar şı lık)

bir dü zen kur du. Al lah, dü zen ku -

ru cu la rın en ha yır lı sı dır. (Al-i İm -

ran Su re si, 54)

Ayette de bildirildiği gibi, Hz. İsa
(as)'ı öldürmek için harekete geçilmiş,
tuzak kurulmuştur. Ancak onlar Hz.
İsa (as)'ı öldürmeyi başaramamışlar,
onun bir benzerini, Hz. İsa (as) zanne-
derek öldürmüşlerdir. Allah, Hz. İsa
(as)'ı diri olarak Kendi Katına yükselte-
rek, hazırlanan tuzağı boşa çıkarmıştır: 

Ve: "Biz, Al lah'ın Re su lü Mer yem

oğ lu Me sih İsa'yı ger çek ten öl dür -

dük" de me le ri ne de niy le de (on la -

ra böy le bir ce za ver dik.) Oy sa onu

öl dür me di ler ve onu as ma dı lar.

Ama on la ra (onun) ben ze ri gös te -

ril di. Ger çek ten onun hak kın da

an laş maz lı ğa dü şen ler, ke sin bir

şüp he için de dir ler. On la rın bir
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zan na uy mak tan baş ka bu na iliş kin hiç bir bil gi le ri yok tur. Onu

ke sin ola rak öl dür me di ler. Ha yır; Al lah onu Ken di ne yük selt ti.

Al lah üs tün ve güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Ni sa Su -

re si, 157-158)

Romalıların Hz. İsa (as)'ı çarmıha gererek öldürdükleri yanılgısı
Hıristiyanlar arasında yaygındır. Bu yanlış bilgiye göre, Hz. İsa (as)'ı
tutuklayan Romalılar onu çarmıha gererek öldürmüşlerdir. Tarihte
bazı Hıristiyan mezhepleri (örneğin Docetism) bunu reddetmişse de,
günümüzde Hıristiyan aleminin neredeyse tamamı olayı bu şekilde
kabul etmekte, fakat Hz. İsa (as)'ın öldükten sonra dirilerek göğe
yükseldiğine inanmaktadır. Ancak Kuran ayetlerinde, Hz. İsa (as)'ın
ölmediği ve öldürülmediği, insanlara onun bir benzerinin gösterildi-
ği, Hz. İsa (as)'ın diri olarak Allah Katına yükseltildiği bildirilmekte-
dir: 

Ve: "Biz, Al lah'ın Re su lü Mer yem oğ lu Me sih İsa'yı ger çek ten öl -

dür dük" (ka tel na) de me le ri ne de niy le de (on la ra böy le bir ce za

ver dik.) Oy sa onu öl dür me di ler (ma ka te le hu) ve onu as ma dı lar

(ma sa le buhu). Ama on la ra (onun) ben ze ri gös te ril di (şub bi he).

Ger çek ten onun hak kın da an laş maz lı ğa dü şen ler, ke sin bir şüp -

he için de dir ler. On la rın bir zan na uy mak tan baş ka bu na iliş kin

hiç bir bil gi le ri yok tur. Onu ke sin ola rak öl dür me di ler (ma ka te -

le hu). (Ni sa Su re si, 157)

Aynı ayetin devamında Hz. İsa (as)'ın ölmediği şu şekilde bildi-
rilmektedir:

Ha yır; Al lah onu Ken di ne yük selt ti (re fea). Al lah üs tün ve güç lü -

dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Ni sa Su re si, 158)

Ayette bildirilen gerçek açıktır. Hz. İsa (as)'ı kendilerince öldür-
meye kalkışan Romalılar, bunda başarılı olamamışlardır. Ayette ge-
çen "... Ama onlara (onun) benzeri gösterildi..." ifadesi bu durumu
açıkça haber vermektedir. 
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Allah insanlara Hz. İsa (as)'ın bir benzerini göstermiş ve
Hz. İsa (as)'ı inkarcıların kurduğu tuzaktan koruyarak Kendi
Katına yükseltmiştir. Ayrıca Rabbimiz, bu iddiada bulunanla-
rın gerçeğe dair bir bilgileri olmadığını da bildirmiştir.
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Kuran'da Hz. İsa (as)'ın 
Allah Katına Yükselişi

Peygamberlerin ölümlerinin aktarıldığı kıssalarda geçen kelime-
lerle, Hz. İsa (as)'ın Allah Katına alınışının anlatıldığı ayetlerin ince-
lenmesi, Hz. İsa (as)'ın durumuyla ilgili önemli bir gerçeği ortaya çı-
karmaktadır: Hz. İsa (as) diğer peygamberler gibi vefat etmemiş ya
da inkar edenler tarafından öldürülmemiş, Rabbimiz onu Kendi
Katına yükseltmiştir. Bu bölümde Hz. İsa (as)'ın ve diğer peygamber-
lerin ölümlerini ifade eden kelimelerin Arapça karşılıklarını ve Kuran
ayetlerinde ne şekilde kullanıldıklarını inceleyeceğiz. 

Kuran'da peygamberlerin ölmesi veya öldürülmesiyle ilgili ola-
rak kullanılan kelimeler ileride daha detaylı göreceğimiz gibi "katele
(öldürmek), mate (ölmek), haleke (helak olmak), salebe (asmak)" ya
da birkaç özel kelimedir. Oysa Hz. İsa (as) için, Kuran'da çok açık bir
şekilde, "Onu öldürmediler (ma katelehu) ve asmadılar (ma salebu-
hu)" ifadesi kullanılarak hiçbir öldürme şekliyle öldürülmediği bildi-
rilmiştir. Allah ayetlerde insanlara Hz. İsa (as)'ın bir benzerinin gös-
terildiğini ve onun Kendi Katına yükseltildiğini bildirmektedir. Bu
gerçek Al-i İmran Suresi'nde şu şekilde haber verilir:

Ha ni Al lah, İsa'ya de miş ti ki: "Ey İsa doğ ru su se ni Ben ve fat et ti re -

ce ğim (mü te vef fiy ke), se ni Ken di me yük sel te ce ğim (ra fi uke), se ni

in kar eden ler den te miz le ye ce ğim ve sa na uyan la rı kı ya me te ka dar

in ka ra sa pan la rın üs tü ne ge çi re ce ğim..." (Al-i İm ran Su re si, 55)

Ku ran'da ölüm an la mı içe ren ke li me le rin ve Al-i İm ran Su re -

si'nde ge çen "ve fat et tir me" ke li me si nin kul la nım şe kil le ri şöy le dir:
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1) Vef ea: Ve fat Et tir me
Ayet te ge çen "ve fat" ke li me si nin kar şı lı ğı Türk çe'de kul la nı lan

öl me an la mın dan fark lı an lam la ra gel mek te dir. Ayet le rin Arap ça
kar şı lık la rı nın in ce len me si, Hz. İsa (as)'ın bil di ği miz ma na da öl me di -
ği ni açık ça or ta ya ko yar. Ma ide Su re si'nin 117. aye tin de ölüm ola yı
şu şe kil de ak ta rı lır: 

"Ben on la ra ba na em ret tik le ri nin dı şın da hiç bir şe yi söy le me dim.

(O da şuy du:) 'Be nim de Rab bim, si zin de Rab bi niz olan Al lah'a

kul luk edin.' On la rın için de kal dı ğım sü re ce, ben on la rın üze rin -

de bir şa hi dim. Be ni vefat ettirdiğinde (te vef fey te ni), üzer le rin de -

ki gö zet le yi ci Sen din. Sen her şe yin üze ri ne şa hid olan sın."

Bu ayet ler de ge çen ve Türk çe me al ler de öl dür me ya da ve fat et -
tir me ola rak çev ri len ke li me (teveffeyteni) Arap ça da "ve fea" kö kün -
den tü re miş tir ve bu ke li me ölüm ma na sı na de ğil, "ca nın alın ma sı"
ma na sı na gel mek te dir. Ni te kim Arap ça tef sir ler de de ölüm ma na sın -
da kul la nıl maz. İs lam ali mi Kur tu bi'nin tef si ri bu nun ör nek le rin den
bi ri dir. Kur tu bi tef si rin de söz ko nu su ke li me için "ne fis le rin ele alın -
ma sı" ta bi ri kul la nıl mış tır. İn sa nın ca nı nın alın ma sı nın her za man
ölüm an la mı na gel me di ği  yine Ku ran'da biz le re bil dir mek te dir. Ör -
ne ğin "vef ea" ke li me si nin geç ti ği bir ayet te in sa nın ölü mün den de ğil,
uy ku da ki ha lin den bah se dil mek te dir:

Si zi ge ce le yin vefat ettiren (yete vef fa kum) ve gün dü zün "güç ye -

ti rip et ki le mek te ol duk la rı nı zı" bi len, son ra adı ko nul muş ecel

do lun ca ya ka dar on da si zi di ril ten O'dur... (Enam Su re si, 60)

Bu ayet te "ve fat et tir me" ola rak ter cü me edi len ke li me ile, Al-i
İm ran Su re si'nin 55. aye tin de ge çen ke li me ay nı dır, ya ni her iki

ayet te de "vef ea" ke li me si geç mek te dir. İn sa nın, ge ce için -
de bu lun du ğu du rum ölüm ol ma dı ğı na gö re yu ka rı -
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da ki ayet te ge çen "yete vef fa kum" ke li me si nin ölü mü
kas tet me di ği, doğ ru ter cü me nin "ge ce le yin can la rı nı zı alan"

şek lin de ol ma sı ge rek ti ği açık tır. Aşa ğı da ki ayet te ise ay nı ke li me şu
şe kil de geç mek te dir:

Al lah, öle cek le ri (mevt) za man can la rı nı alır (yete vef fa); öl me ye-

ni de uy ku sun da (ca nı nı alır) (lem te mut). Böy le ce, ken di si hak -

kın da ölüm ka ra rı (el mev te) ve ril miş ola nı tu tar, öbü rü sü nü ise

adı ko nul muş bir ece le ka dar sa lı ve rir... (Zü mer Su re si, 42)

Bu ayet ten de an la şı la ca ğı gi bi, Al lah uyu yan in sa nın ca nı nı al -
mak ta dır, ama hak kın da ölüm ka ra rı ve ril me miş ola nı ece li ge lin ce ye
ka dar tek rar sa lı ver mek te dir. Bu ha liy le in san bil di ği miz ma na da öl -
müş ol maz. Yal nız ca ge çi ci bir sü re için ru hu be de nin den ay rıl mış
fark lı bir bo yu ta gir miş olur. Al lah uya na ca ğı za man in sa nın ru hu nu
be de ni ne ia de eder. 

Uy ku nun bir tür ve fat ola rak de ğer len di ril di ği ni, an cak bu nun-
la bi yo lo jik ölü mün kast edil me di ği ni gös te ren ör nek ler den bi ri de
Pey gam ber Efen di miz (sav)'in uy ku sun dan kalk tı ğı za man "Bi zi öl -
dür dük ten son ra di ril ten Al lah'a ham dol sun" de di ği ni bil di ren ha dis-
i şe rif tir. (Bu ha ri, Ki ta bu'd De avat 6312; İb ni Sin ni, Fi Amel li'l Yevm ve'l
Ley le, no. 647, 856, 857, 885; Mu ham med Ha lil Her ras; Hz. İsa (as) Ge le -
cek mi?, Is par ta 2002, s. 9) Hiç şüp he siz, Hz. Mu ham med (sav) bu hik -
met li sö züy le, uyun du ğu za man bi yo lo jik ma na da ölüm ger çek leş ti -
ği ne de ğil, uyu yan in sa nın bi zim an la dı ğı mız dan fark lı bir an lam da
"ca nı nın alın dı ğı na" dik kat çek miş tir. Ün lü İs lam ali mi ve mü fes sir
İbn Ke sir de, Al-i İm ran Su re si'nin tef si ri ni ya par ken, di ğer pek çok

de lil ile bir lik te söz ko nu su ha dis-i şe ri fi kul lan mış tır. İbn Ke -
sir'in tef si rin de, "ve fea" ke li me si nin uy ku ya işa ret

et ti ği, ay nı ke li me nin di ğer ayet ler de
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ne şe kil de yer al dı ğı gös te ri le rek açık la nır. Bu açık la -
ma la rın ar dın dan, İbn Ke sir, İbn Ebu Ha tim'den ri va yet edi -

len bir ha di si de kul la na rak ka na ati ni şöy le ifa de eder:

İbn Ebu Hatim diyor ki; "Bize babam... Hasan'dan rivayet etti ki, o,

'Seni vefat ettireceğim..." ayeti hakkında şu açıklamada bulunmuştur:

Burası, 'Seni uyku ölümü ile öldüreceğim, yani uyutacağım' anlamın-

dadır ki, Allah Teala Hz. İsa (as)'ı uykuda iken göğe kaldırmıştır...

Cenab-ı Hak, Hz. İsa (as)'ı şüphe götürmeyen bir gerçek olarak, uyku

ile vefat ettirdikten sonra göğe çekmiş ve o dönemde kendisine eziyet

eden Yahudilerin eziyetlerinden kurtarmıştır.4

2) Ka te le: Öl dür mek
Ku ran'da ölüm ko nu su an la tı lır ken ge nel de kul la nı lan ke li me

Arap ça'da "öl dür mek" an la mı na ge len "ka te le" ke li me si dir. Mü min
Su re si'nde "ka te le" ke li me si şu şe kil de kul la nıl mak ta dır:

Fi ra vun de di ki: "Bı ra kın be ni, Mu sa'yı öl dü re yim (ak tul) de o (git -

sin) Rab bi ne yal va rıp-ya kar sın"... (Mü min Su re si, 26)

Ayet te ge çen "Mu sa'yı öl dü re yim" ifa de si nin Arap ça sı "ak tul
Mu sa" şek lin de dir. Bu ke li me ka te le fi ilin den tü re miş tir. Bir di ğer
ayet te ise ay nı ke li me şu şe kil de kul la nıl mak ta dır:

... Pey gam ber le ri hak sız ye re öl dür me le rin den di (yak tu lu ne)...

(Ba ka ra Su re si, 61)

Ayet te ge çen "öl dür me le rin den di" ke li me si nin Arap ça sı "yak tu -
lu ne" şek lin de dir ve yi ne ay nı şe kil de ka te le ke li me sin den tü re miş tir.
Ve ter cü me de de açık ça ifa de edil di ği gi bi "öl dür mek" an la mı na gel -
mek te dir. Aşa ğı da pey gam ber le rin ölü mü nü açık la yan ba zı ayet ler -

de "ka te le" fi ili nin ne şe kil de kul la nıl dı ğı be lir til mek te dir. Pa ran -
tez için de an lam la rı bil di ri len tüm ke li me le rin fi il kök le ri

KA TE LE'dir:
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... On la rın bu söz le ri ni ve pey gam ber le ri hak sız ye re

öl dür me le ri ni (kat le hum) ya za ca ğız... (Al-i İm ran Su re -

si, 181)
... De ki: "Eğer ina nı yor idiy se niz, da ha ön ce ne di ye

Al lah'ın pey gam ber le ri ni öl dü rü yor du nuz?" (tak -
tu lu ne) (Ba ka ra Su re si, 91)
Al lah'ın ayet le ri ni in kar eden ler, pey gam ber le ri
hak sız ye re öl dü ren ler (yak tu lu ne) ve in san lar -
dan ada le ti em re den le ri öl dü ren ler; (yak tu lu -
ne)... (Al-i İm ran Su re si, 21)
"Öl dü rün (uk tu lu) Yu suf'u ve ya onu bir ye re
atıp-bı ra kın..." (Yu suf Su re si, 9)
..."Ey Mu sa, ön de ge len ler, se ni öl dür mek (li yak -
tu lu) ko nu sun da ara la rın da gö rüş mek te dir ler..."
(Ka sas Su re si, 20)
Bu nun üze ri ne kav mi nin (İb ra him'e) ce va bı yal -
nız ca: "Onu öl dü rün (uk tu lu hu) ya da ya kın" de -
mek ol du... (An ke but Su re si, 24)

3) Ha le ke: Öl mek
Ku ran'da öl dür me fi ili için kul la nı lan bir

di ğer ke li me ise "ha le ke" fi ili dir. Ha le ke ke li me-
si ayet ler de "he lak ol mak, öl mek" an lam la rın da
kul la nıl mak ta dır. Ör ne ğin Mü min Su re si'nin 34.
aye tin de şu şe kil de geç mek te dir:

... So nun da o, ve fat edin ce, (ha le ke) de miş ti niz ki;

"Al lah, on dan son ra ke sin ola rak bir el çi gön der -

mez... (Mü min Su re si, 34)
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Ayet te, Türk çe ye "ve fat edin ce" ola rak çev ri len ifa -
de nin Arap ça sı "iza he le ke" şek lin de dir ve bu ke li me -

nin an la mı da öl mek tir. 

4) El Mev te: Ölüm
Ku ran'da pey gam ber le rin ölü müy le il gi li

ola rak kul la nı lan bir di ğer ke li me ise "el mev te"
ke li me si dir. Ma te ke li me si ayet ler de "öl mek" an -
la mın da kul la nıl mak ta dır. Bun lar dan bi ri Se be
Su re si'nde Hz. Sü ley man ile il gi li ola rak bil di ril -
mek te dir:

Böy le ce onun (Sü ley man'ın) ölü mü ne (el

mev te) ka rar ver di ği miz za man, ölü mü nü

(mev ti hi), on la ra, asa sı nı ye mek te olan bir

ağaç kur dun dan baş ka sı ha ber ver me di... (Se -

be Su re si, 14)

Ay nı kö ken den ge len bir di ğer kul la nım ise
Hz. Yah ya'ya yö ne lik ola rak kul la nıl mak ta dır: 

Ona se lam ol sun; doğ du ğu gün, öle ce ği gün

(ye mu tu) ve di ri ola rak ye ni den-kal dı rı la ca -

ğı gün de. (Mer yem Su re si, 15)

Bu ayet te "öle ce ği" şek lin de çev ri len ke li me -
nin Arap ça sı "ye mu tu" ke li me si dir. Ay nı ke li me
Hz. Ya kub'un ölü mü ile il gi li ayet ler de de geç -
mek te dir. Ba ka ra Su re si'nde şu şe kil de kul la nı lır:
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Yok sa siz, Ya kub'un ölüm anın da (el mev te) ora da şa -

hid ler miy di niz?.. (Ba ka ra Su re si, 133)

Bu ayet te ge çen "el mev te" ke li me si de yi ne ay nı kök ten gel mek -
te ve ölüm an la mı ta şı mak ta dır.

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav) ile il gi li bir ayet te ise "ka -
te le" ve "ma te" fi il le ri ay nı an da kul la nıl mak ta dır:

Mu ham med, yal nız ca bir el çi dir. On dan ön ce ni ce el çi ler ge lip-geç -

miş tir. Şim di o ölür se (ma te) ya da öl dü rü lür se, (ku ti le) siz to puk la rı -

nız üze rin de ge ri sin ge ri ye mi dö ne cek si niz?... (Al-i İm ran Su re si, 144)

Ma te (öl mek) kö kün den ge len mevt ke li me si, yi ne pey gam ber
ölüm le ri nin an la tıl dı ğı baş ka ayet ler de de geç mek te dir:

... De di ki: "Keş ke bun dan ön ce öl sey dim de (mit tu), ha fı za lar dan

si li nip unu tu lu ver sey dim." (Mer yem Su re si, 23)

Sen den ön ce hiç bir be şe re ölüm süz lü ğü (el hul de) ver me dik; şim di

sen ölür sen (mit te) on lar ölüm süz mü ka la cak lar? (En bi ya Su re si, 34)

"Be ni öl dü re cek (yu mi tu ni), son ra di ril te cek olan da O'dur." (Şu -

ara Su re si, 81)

5) Ha lid: Ölüm süz
Ayet ler de yer alıp, doğ ru dan öl mek ya da öl dür mek fi ili ni de ğil,

an cak ölüm süz lü ğü ifa de eden bir baş ka ke li me ise "ha lid" ke li me si -
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dir. Ha lid ke li me si nin an la mı ka lı cı ol mak, be ka sı de -
vam et mek şek lin de dir. En bi ya Su re si'nde "ha lid" ke li me si

şu şe kil de kul la nıl mış tır:

Biz on la rı, ye mek ye mez ce set ler kıl ma dık ve on lar ölüm süz (ha -

li diy ne) de ğil ler di. (En bi ya Su re si, 8)

6) Sa le be: As mak
Ku ran'da pey gam ber le rin ölüm le ri an la tı lır ken kul la nı lan ke li -

me ler den bi ri de sa le be (as mak) fi ili dir. Sa le be fi ili "as mak, çar mı ha
ger mek ve idam et mek" gi bi an lam la ra gel mek te dir. Bu fi il ba zı ayet -
ler de şu şe kil de kul la nıl mak ta dır:

... Oy sa onu öl dür me di ler ve onu as ma dı lar (ma sa le buhu) ... (Ni -

sa Su re si, 157)

... Bi ri efen di si ne şa rap içi re cek, di ğe ri ise ası la cak (yus le bi)...

(Yu suf Su re si, 41)

... An cak öl dü rül me le ri asıl ma la rı (yu sal le bu)... (Ma ide Su re si, 33)

Mu hak kak el le ri ni zi ve ayak la rı nı zı çap raz la ma ke se ce ğim ve he -

pi ni zi idam ede ce ğim. (usal li ben ne kum) (Araf Su re si, 124)

Ayetlerde de görüldüğü gibi Hz. İsa (as)'ın vefatıyla diğer pey-
gamberlerin ölümlerinin aktarıldığı ayetler birbirinden çok farklı keli-
melerle ifade edilmektedir. Allah Kuran ayetlerinde Hz. İsa (as)'ın öl-
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dürülmediğini, asılmadığını, insanlara onun bir benzerinin gösterildi-
ğini, onu vefat ettirdiğini (yani uykudaki gibi canını aldığını) ve Kendi
Katına yükselttiğini bildirmiştir. Hz. İsa (as) için "canını almak" anla-
mına gelen "vefea" fiili kullanılırken, diğer peygamberler için normal
ölümü ifade eden "katele" ya da "mevt" gibi ifadeler kullanılmaktadır.
Bu bilgiler ise bize, Hz. İsa (as)'ın Allah Katında diri olduğunu ve yer-
yüzüne yeniden geleceğini bir kez daha göstermektedir.

Hz. İsa (as)'ın
Yer yü zü ne İkin ci Kez Ge li şi

Hz. İsa (as)'ın yer yü zü ne ikin ci kez ge le ce ği ko nu su Ku ran'da ve
Pey gam ber Efen di miz (sav)'in ha dis le rin de çok açık ola rak bil di ril -
miş tir. Pek çok ayet te ve ha dis te bu ko nu ile il gi li ke sin ifa de ler bu -
lun mak ta dır. 

Ku ran'dan De lil ler

I. De lil

"... sa na uyan la rı kı ya me te ka dar in ka ra sa pan la rın 

üs tü ne ge çi re ce ğim..."

Hz. İsa (as)'ın ikin ci kez yer yü zü ne ge le ce ği ne da ir işa ret ler ta şı -
yan ayet ler den il ki Al-i İm ran Su re si'nin 55. aye ti dir:

Ha ni Al lah, İsa'ya de miş ti ki: "Ey İsa, doğ ru su se ni Ben ve fat et ti -

re ce ğim ve se ni Ken di me yük sel te ce ğim, se ni in kar eden ler den

te miz le ye ce ğim ve sa na uyan la rı kı ya me te ka dar in ka ra sa pan la -

rın üs tü ne ge çi re ce ğim. Son ra dö nü şü nüz yal nız ca Ba na dır, hak -

kın da an laş maz lı ğa düş tü ğü nüz şey de ara nız da Ben hük me de ce -

ğim. (Al-i İm ran Su re si, 55)
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Al lah kı ya me te ka dar in kar eden le re üs tün ge len ve Hz. İsa (as)'a
ger çek ten ta bi olan bir gru bun var lı ğın dan söz et mek te dir. Hz. İsa ha -
yat ta iken ona uyan la rın sa yı sı çok az dı. Ve onun Al lah Ka tı na yük se -
li şi nin ar dın dan da hız la din de de je ne ras yon baş la dı. Son ra ki iki yüz -
yıl bo yun ca da, Hz. İsa (as)'a iman eden ler (İse vi ler) şid det li bas kı la ra
ma ruz kal dı lar. Üs te lik İse vi le rin hiç bir si ya si gü cü de bu lun ma mak -
tay dı. Bu du rum da geç miş te ya şa yan Hı ris ti yan la rın, in kar eden le re
üs tün gel dik le ri ni ve bu aye tin on la ra bak tı ğı nı söy le ye me yiz. 

Günümüzde ise Hıristiyanlığın özünden uzaklaştığını, Hz. İsa
(as)'ın anlattığı hak dinden farklı bir dine dönüştüğünü görürüz.
Hıristiyanların çoğu arasında Hz. İsa (as)'ın Allah'ın oğlu olduğu şek-
lindeki (Allah'ı tenzih ederiz) sapkın inanç benimsenmiş ve teslis
inancı (üçleme; Baba, oğul, kutsal Ruh) asırlar önce kabul edilmiştir.
Bu durumda, dinin aslından iyice uzaklaşmış olan günümüz
Hıristiyanlarını da Hz. İsa (as)'a uyanlar olarak kabul edemeyiz, çün-
kü Allah, Kuran'ın birçok ayetinde "üçleme"ye inananların inkar içe-
risinde olduklarını bildirmiştir:

An dol sun, "Al lah üçün üçün cü sü dür" di yen ler küf re düş müş tür.

Oy sa tek bir İlah'tan baş ka İlah yok tur... (Ma ide Su re si, 73)
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Bu du rum da
"sa na uyan la rı kı ya -

me te ka dar in ka ra sa pan la rın
üs tü ne ge çi re ce ğim" ifa de si açık

bir işa ret ta şı mak ta dır. Hz. İsa (as)'a
uyan ve kıyamete kadar yaşayacak olan bir

topluluk olması gerekmektedir. Böyle bir top-
luluk, kuşkusuz Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne

tekrar gelişiyle ortaya çıkacaktır. Ve tekrar
dünyaya gelişi sırasında bu kutlu insana tabi
olanlar, kıyamete kadar inkar edenlere üs-
tün kılınacaktır. 

Ayrıca ayetin sonunda geçen "... Sonra
dönüşünüz Banadır..." ifadesi de dikkat çekici-

dir. Allah Hz. İsa (as)'a uyanları kıyamete kadar in-
kara sapanların üstüne geçireceğini haber verdik-
ten sonra Hz. İsa (as) da dahil olmak üzere tümü-

nün kendisine döneceğini bildirmektedir. "Allah'a
dönmeleri" ölmeleri olarak anlaşılmaktadır. Bu da,
Hz. İsa (as)'ın da kıyamete yakın dönemde yeryü-
züne tekrar geldikten sonra ölümünün gerçekle-
şeceğine bir işarettir.

II. de lil

"... öl me den ön ce ona inan ma ya cak kim se yok tur..."

Ni sa Su re si'nin 156-158. ayet le ri nin ar ka sın dan Al lah,
159. ayet te şöy le bu yur mak ta dır:

An dol sun, Ki tap Eh lin den, öl me den ön ce ona inan ma ya cak

kim se yok tur. Kı ya met gü nü, o da on la rın aley hi ne şa hit ola -

cak tır. (Ni sa Su re si, 159)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

36



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

337



Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri



Yu ka rı da ki ayet te yer alan "öl me den ön ce ona inan ma ya cak
kim se yok tur" ifa de si ol duk ça dik kat çe ki ci dir. Bu cüm le nin Arap -
ça kar şı lı ğı şu şe kil de dir: "... ve in min eh lil ki ta bi il la le yü mi nen -
ne bi hi kab le mev ti hi" 

Bu ra da ba zı tef sir ci ler "o" za mi ri nin Hz. İsa (as) ye ri ne Ku -
ran'a bak tı ğı nı dü şün müş ler ve aye te Ki tap Eh li nin öl me den Ku -
ran'a iman ede ce ği şek lin de bir yo rum da bu lun muş lar dır. Oy sa bu
ayet ön ce sin de ki iki ayet te de "o" za mi ri tar tış ma sız bir bi çim de
Hz. İsa (as) için kul la nıl mış tır:

Ni sa Su re si, 157. ayet: 

Ve: "Biz, Al lah'ın Re su lü Mer yem oğ lu Me sih İsa'yı ger çek ten

öl dür dük" de me le ri ne de niy le de (on la ra böy le bir ce za ver -

dik.) Oy sa onu öl dür me di ler ve onu as ma dı lar. Ama on la ra

(onun) ben ze ri gös te ril di. Ger çek ten onun hak kın da an laş maz -

lı ğa dü şen ler, ke sin bir şüp he için de dir ler. On la rın bir zan na

uy mak tan baş ka bu na iliş kin hiç bir bil gi le ri yok tur. Onu ke sin

ola rak öl dür me di ler. 

Ni sa Su re si, 158. ayet:

Ha yır; Al lah onu Ken di ne yük selt ti. Al lah üs tün ve

güç lü dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. 

Bu ayet le rin he men ar ka sın dan ge len ayet te
kul la nı lan "o" za mi ri nin Hz. İsa (as)'dan baş ka

bir var lı ğı kas tet ti ği nin hiç bir de li li yok tur. 
Ni sa Su re si, 159. ayet:

An dol sun, Ki tap Eh lin den, öl me den ön ce

ona inan ma ya cak kim se yok tur. Kı ya met

gü nü, o da on la rın aley hi ne şa hit ola -

cak tır.

Di ğer ta raf tan aye tin ikin ci
cüm le sin de yer alan "Kı ya met
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gü nü, o da on la rın aley hi ne şa hit ola cak tır" ifa de si de ol duk ça
önem li dir. Ku ran'da kı ya met gü nü in sa nın di li nin, el le ri nin ve ayak -
la rı nın (Nur Su re si, 24, Ya sin Su re si, 65), işit me, gör me du yu la rı nın ve
de ri le ri nin (Fus si let Su re si, 20-23) ken di aleyh le ri ne şa hit lik ede cek le-
ri bil di ril mek te dir. Ku ran'ın şa hit li ği ile il gi li ise hiç bir ayet yok tur. İlk
cüm le nin –cüm le ya pı sı ola rak ve ya ayet le rin ar dar da ge li şi açı sın dan her -
han gi bir de lil bu lun ma ma sı na rağ men- "Ku ran"ı ifa de et ti ği ka bul edi lir -
se, ikin ci cüm le de yer alan "o" za mi ri nin de Ku ran'a işa ret et ti ği id dia
edil miş olur. Oy sa Al lah Ku ran'da biz le re bu ko nuy la il gi li her han gi
bir bil gi ver me miş tir.

Bu nun la bir lik te, bir ön ce ki ayet te bil di ri len "… Al lah onu Ken -
di ne yük selt ti" ifa de si de, bu ayet te işa ret edi le nin Ku ran ol ma dı ğı nı
bir kez da ha gös ter mek te dir. Ku ran 1400 yıl dır iman eden le re hi da yet
reh be ri dir ve Al lah Ka tı na yük sel til me miş tir. Allah Katına yükseltilen
Hz. İsa (as)'dır. Bu da ayette haber verilen şahitiliğin, Hz. İsa (as)'ın
Kitap Ehli için yapacağı şahitlik olduğunu, ayette "o" zamiri ile
Kuran'a işaret edilmediğini gösteren bir başka delildir. 

Ku ran ayet le ri ne bak tı ğı mız da ay nı za mi rin, Ku ran'a işa ret et ti-
ği du rum lar da, (Ta rık Su re si, 13, Tek vir Su re si, 19, Neml Su re si, 77 ve
Şu ara Su re si, 192-196'da ol du ğu gi bi) aye tin ön ce sin de ya da son ra -
sın da mut la ka Ku ran'dan bah se dil di ği ni gö rü rüz. Aye tin ön ce sin de,
son ra sın da ve ya aye tin için de Ku ran'dan bah se dil mi yor sa, bu aye tin
Ku ran'ı ta rif et ti ği ni söy le mek yan lış ola bi lir. Ayet çok açık bir biçim-
de Hz. İsa (as)'a inanılmasından ve onun inananlara şahit olmasından
bahsetmektedir.

Aye tin ma na sı hak kın da be lir te ce ği miz ikin ci nok ta ise "ölü mün -
den ön ce" ifa de si nin yo ru mu ile il gi li dir. Ba zı la rı bu ifa de nin "Ki tap
Eh li nin ken di ölüm le rin den ön ce" inan ma sı an la mın da ol du ğu nu dü -
şün mek te dir ler. Bu yo ru ma gö re Ki tap Eh lin den olan her ki şi ken di si -
ne ölüm gel me den Hz. İsa (as)'a mut la ka iman ede cek tir. Oy sa Arap -
ça dil bil gi si, bu id di anın doğ ru ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. 
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Ku ran'da Ki tap Eh li ile il gi li tüm ayet ler de, ço ğul lu ğu ifa de eden

"hum" eki kul la nıl mış tır. (Bey yi ne Su re si, 1 ve 6; Ha did Su re si, 29; Haşr

Su re si 2'de ol du ğu gi bi.) Bu ayet te ise te kil li ği ifa de eden "h" eki kul la -

nıl mış tır. Bu du rum da, ayet te ha ber ve ri len, Hz. İsa (as)'ın ölü mün den

–ya ni yer yü zü ne ikin ci kez ge lip bi yo lo jik ola rak ölü mün den- ön ce Ki -

tap Eh li'nin ken di si ne ina na ca ğı dır. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)

Ayrıca Hz. İsa (as) döneminde Kitap Ehli tanımlamasına dahil

olan Yahudiler ona iman etmemişlerdir. Aynı durum bugünkü

Yahudiler için de geçerlidir, çünkü onlar Hz. İsa (as)'ı peygamber ola-

rak kabul etmemektedirler. Bugüne kadar Hz. İsa (as)'a iman etme-

miş milyonlarca Ehli Kitap Yahudi yaşamış ve Hz. İsa (as)'a iman et-

meden ölmüştür. Dolayısıyla ayette söz konusu olan Kitap Ehlinin

değil, Hz. İsa (as)'ın ölümüdür. Sonuç olarak, ayetlerin bizlere göster-

diği gerçek ise şudur: "Hz. İsa (as) ölmeden önce tüm Ehli Kitap ona

iman edecektir."

Ayet gerçek manasıyla ele alındığında ise çok açık gerçeklerle

karşılaşırız.

Birincisi, ayette gelecekten bahsedildiği açıktır, çünkü Hz. İsa

(as)'ın ölümü söz konusudur. Oysa o ölmemiş Allah Katına yüksel-

miştir. Hz. İsa (as) dünyaya yeniden gelecek ve her insan gibi yaşayıp

ölecektir. İkincisi Hz. İsa (as)'a tüm Ehli Kitabın iman etmesi söz ko-

nusudur. Bu da henüz gerçekleşmemiş ancak kesin olarak gerçekle-



şeceği bildirilen bir olaydır. Dolayısıyla bu-
radaki "ölümünden önce" ifadesinin işaret et-

tiği kişi Hz. İsa (as)'dır. Kitap Ehli onu görüp
bilecek, ona yaşarken ilerleyen satırlarda detaylı

olarak anlatılacağı gibi Müslüman olarak itaat edecek
ve Hz. İsa (as) da onların durumlarıyla ilgili ahirette şa-

hitlik edecektir. 

III. de lil

"Şüp he siz o, kı ya met-sa ati için bir ilim dir..."

Hz. İsa (as)'ın yeniden yeryüzüne döneceği ile ilgili bir
başka ayet de Zuhruf Suresi'nin 61. ayetidir. Bu surenin 57. ayetinden
itibaren Hz. İsa (as)'dan bahsedilir:

Mer yem oğ lu (İsa) bir ör nek ola rak ve ri lin ce, se nin kav min he -

men on dan (ke yif le söz edip) kah ka ha lar la gü lü yor lar. De di ler

ki: "Bi zim ilah la rı mız mı da ha ha yır lı, yok sa o mu?" Onu yal nız-

ca bir tar tış ma-ko nu su ol sun di ye (ör nek) ver di ler. Ha yır, on lar

'tar tış ma cı ve düş man' bir ka vim dir. O, yal nız ca bir kul dur; ken -

di si ne ni met ver dik ve onu İs ra ilo ğul la rı na bir ör nek

kıl dık. Eğer Biz di le miş ol say dık, el bet te siz den

me lek ler kı lar dık; yer yü zün de (si ze) ha lef

(ye ri ni ze ge çen ler) olur lar dı. (Zuh ruf

Su re si, 57-60)
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Bu ayetlerin hemen arkasından gelen 61. ayette Hz. İsa (as)'ın kı-
yamet saati için bir ilim olduğu belirtilmektedir: 

Şüp he siz o, kı ya met-sa ati için bir ilim dir. Öy ley se on dan ya na

hiç bir kuş ku ya ka pıl ma yın ve Ba na uyun. Dos doğ ru yol bu dur.

(Zuh ruf Su re si, 61)

Bu ayetin Hz. İsa (as)'ın ahir zamanda yeryüzüne dönüşüne açık
bir işaret taşıdığını söyleyebiliriz. Çünkü Hz. İsa (as), Kuran'ın indi-
rilişinden yaklaşık altı asır önce yaşamıştır. Dolayısıyla bu ilk hayatı-
nı "kıyamet saati için bir bilgi" yani bir kıyamet alameti olarak anla-
yamayız. Ayetin işaret ettiği anlam, Hz. İsa (as)'ın, ahir zamanda, ya-
ni kıyametten önceki son zaman diliminde yeniden yeryüzüne döne-
ceği ve bunun da bir kıyamet alameti olacağıdır.

Bu ayet te ge çen "O, kı ya met sa ati için bir ilim dir" ifa de si nin
Arap ça kar şı lı ğı şu şe kil de dir: "İn ne hu le il mun lis sa ati." 

Bu ifa de de yer alan "hu" za mi ri nin "Ku ran"a işa ret et ti ği ni söy -
le yen ler var dır. An cak yu ka rı da da be lir til di ği gi bi Ku ran için "hu"
ya ni "o" za mi ri kul la nıl dı ğın da mut la ka aye tin ön ce sin de ve ya son ra -
sın da ve ya aye tin için de Ku ran'ı an la tan baş ka ifa de ler de bu lun mak -
ta dır. Baş ka bir ko nu için de "hu" za mi ri ile Ku ran'dan bah se dil mez.
Ay rı ca bu aye tin ön ce sin de ki aye te ba kıl dı ğın da, ora da da açık ça Hz.
İsa (as) kas te di le rek o za mi ri kul la nıl dı ğı gö rü le cek tir: 

"O, yal nız ca bir kul dur; ken di si ne ni met ver dik ve onu İs ra ilo ğul -

la rı na bir ör nek kıl dık." (Zuh ruf Su re si, 59)

Bu za mi rin Ku ran'a işa ret et ti ği ni söy le yen ler ise aye tin de va -
mın da ge çen "On dan kuş ku lan ma yın, ba na uyun" ifa de si ni de lil
ola rak gös te rir ler. An cak bu ifa de nin ön ce sin de ki ayet ler ta ma men
Hz. İsa (as)'dan bah set mek te dir. Bu ne den le "hu" za mi ri nin bir ön ce-
ki ayet ler le il gi li ol ma sı ve Hz. İsa (as)'ı an lat ma sı da ha uy gun dur.
Ni te kim bü yük İs lam alim le ri de bu za mi ri ge rek ayet le re ge rek se sa -
hih ha dis le re da ya na rak Hz. İsa (as) ola rak açık la mak ta dır lar. El ma -
lı lı Ham di Ya zır'ın tef si rin de bu ko nu şu şe kil de açık lan mak ta dır:
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"Mu hak kak ki o sa at için bir ilim dir de –sa atin ge le ce ği -
ni ölü le rin di ri lip, kı yam ede ce ği ni bil di ren bir de lil ve ala -
met tir. Çün kü İsa ge rek zu hu ru ve ge rek em va ti ih ya (ölü -
le ri di rilt me) mu ci ze si ve ge rek em va tın kı ya mı nı (ölü le rin
kal kı şı nı) ha ber ver me si iti ba rıy la kı ya me tin va ki ola ca ğı -
na bir de lil ol du ğu gi bi ha dis te va rid ol du ğu na gö re eş ra -

tı sa at ten dir (kı ya met ala me ti dir)."5

IV. de lil

"... Ona Ki tab'ı, hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i öğ re te -
cek..."

Hz. İsa (as)'ın ikinci gelişini haber veren başka ayetler de
şöyledir:

Ha ni Me lek ler, de di ler ki: "Mer yem, doğ ru su Al lah Ken din den

bir ke li me yi sa na müj de le mek te dir. Onun adı Mer yem oğ lu İsa

Me sih'tir. O, dün ya da ve ahi ret te 'seç kin, onur lu, say gın dır' ve

(Al lah'a) ya kın kı lı nan lar dan dır. Be şik te de, ye tiş kin li ğin de de in -

san lar la ko nu şa cak tır. Ve O sa lih ler den dir. "Rab bim, ba na bir be -

şer do kun ma mış ken, na sıl bir ço cu ğum ola bi lir?" de di. “ (Fakat)

Al lah ne yi di ler se ya ra tır. Bir işin ol ma sı na ka rar ve rir se, yal nız ca
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ona "Ol" der, o da he men olu ve rir. Ona Ki tab'ı,

hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i öğ re te cek. (Al-i İm ran

Su re si, 45-48)

Ayet te, Al lah'ın Hz. İsa (as)'a Tev rat'ı, İn cil'i ve bir
de "Ki tab'ı" öğ re te ce ği ha ber ve ril mek te dir. Bu ki ta bın
han gi ki tap ol du ğu kuş ku suz önem li dir. Ay nı ifa de Ma -
ide Su re si'nin 110. aye tin de de yer al mak ta dır:

Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer yem oğ lu İsa, sa na ve

an ne ne olan ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku -

düs ile des tek le dim, be şik te iken de, ye tiş kin iken de

in san lar la ko nu şu yor dun. Sa na Ki tab'ı, hik me ti, Tev -

rat'ı ve İn cil'i öğ ret tim..." (Ma ide Su re si, 110)

Her iki ayet te de ge çen "Ki tap" ifa de si ni in ce le di ği miz de, bu -
nun Ku ran'a işa ret et ti ği ni gö rü rüz. Ayet ler de Tev rat ve İn cil dı şın da
gön de ri len son hak ki ta bın Ku ran ol du ğu bil di ril mek te dir. (Hz. Da -
vud (as)'a ve ri len Ze bur da Es ki Ahit'in için de dir) Bu nun ya nın da,
Ku ran'ın baş ka aye tle rin de, "Ki tap" ke li me si, İn cil ve Tev rat'ın ya nın -
da Ku ran'ı ifa de et mek için kul la nıl mış tır: 

Al lah... O'ndan baş ka İlah yok tur. Di ri dir, ka im dir. O, sa na Ki -

tab'ı Hak ve ken din den ön ce ki le ri doğ ru la yı cı ola rak in dir di. O,

Tev rat ve İn cil'i de in dir miş ti. (Al-i İm ran Su re si, 2-3)
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Ki tap ke li me si nin Ku ran'a
işa ret et ti ği baş ka ayetler de şu
şe kil de dir:

Al lah Ka tın dan yanlarında

olan (Tev rat)ı doğ ru la yan bir

Ki tap gel di ği za man, -ki bun -

dan ön ce in kar eden le re kar şı fe -

tih is ti yor lar dı- iş te bi lip-ta nı dık -

la rı ge lin ce, onu in kar et ti ler. Ar tık

Al lah'ın la ne ti ka fir le rin üze ri ne -

dir. (Ba ka ra Su re si, 89)

Öy le ki si ze, ken di niz den, si ze

ayet le ri mi zi oku ya cak, si zi arın dı -

ra cak, si ze Ki tap ve hik me ti öğ re te cek

ve bil me dik le ri ni zi bil di re cek bir el çi

gön der dik. (Ba ka ra Su re si, 151)

Bu durumda, Hz. İsa (as)'a öğretilecek
olan üçüncü "Kitab"ın Kuran olduğunu

ve bunun da ancak Hz. İsa (as)'ın ahir
zamanda dünyaya dönüşünde müm-
kün olabileceği açıkça görülmektedir.
Çünkü Hz. İsa (as) Kuran'ın indirilme-
sinden yaklaşık 600 sene önce yaşamış-
tı. İlerleyen bölümlerde detaylı olarak

göreceğimiz gibi, Peygamber Efendimiz
(sav)'in hadislerinde Hz. İsa (as)'ın dün-

yaya ikinci kez gelişinde İncil ile değil
Kuran'la hükmedeceği bildirilmektedir.
Bu da ayetteki manaya tam olarak uy-

gun düşmektedir. 
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V. De lil

"Şüp he siz, Al lah Ka tın da
İsa'nın du ru mu, Adem'in
du ru mu gi bi dir..."

"Şüphesiz, Allah Katında
İsa'nın durumu, Adem'in durumu
gibidir..." (Al-i İmran Suresi, 59)
ayeti de Hz. İsa (as)'ın dönüşüne
işaret ediyor olabilir. Tefsir alimleri
genellikle bu ayetin her iki peygam-
berin de babasız olma özelliğine,
Hz. Adem (as)'ın Allah'ın "Ol" em-
riyle topraktan yaratılması ile Hz.
İsa (as)'ın yine "Ol" emriyle babasız
doğmasına işaret ettiğine dikkat
çekmişlerdir. Ancak ayetin ikinci
bir işareti daha olabilir. Hz. Adem
(as) cennetten nasıl yeryüzüne indi-
rildiyse, Hz. İsa (as) da ahir zaman-
da Allah'ın Katından yeryüzüne in-
dirilecek olabilir. 

Görüldüğü gibi Hz. İsa (as)'ın
yeryüzüne yeniden döneceğine iliş-
kin olarak Kuran'da geçen ayetler
çok açıktır. Kuran'da diğer peygam-
berler için bunlara benzer ifadeler
kullanılmamıştır. Ancak tüm bu ifa-
deler, Hz. İsa (as) için kullanılmış-
tır. Bunun anlamı ise oldukça açık-
tır.
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VI. de lil

"... doğ du ğum gün, öle ce ğim gün ve di ri ola rak
ye ni den-kal dı rı la ca ğım gün..."

Kuran'da Hz. İsa (as)'ın ölümünü ifade eden bir diğer ayet
ise Meryem Suresi'nde şöyle haber verilmektedir:  

"Se lam üze ri me dir; doğ du ğum gün, öle ce ğim gün ve di ri

ola rak ye ni den-kal dı rı la ca ğım gün de." (Mer yem Su re si,

33)

Bu ayet Al-i İmran Suresi'nin 55. ayetiyle birlikte incelen-
diğinde çok önemli bir gerçeğe işaret etmektedir. Al-i İmran
Suresi'ndeki ayette Hz. İsa (as)'ın Allah Katına yükseltildiği ifa-
de edilmektedir. Bu ayette ölme ya da öldürülme ile ilgili bir
bilgi verilmemektedir. Ancak Meryem Suresi'nin 33. ayetinde
Hz. İsa (as)'ın öleceği günden bahsedilmektedir. Bu ikinci ölüm
ise ancak Hz. İsa (as)'ın ikinci kez dünyaya gelişi ve bir süre ya-
şadıktan sonra vefat etmesiyle mümkün olabilir. 
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VII. De lil

"... be şik te iken de, ye tiş kin (keh len) iken de

in san lar la ko nu şu yor dun..."

Hz. İsa (as)'ın tek rar dün ya ya ge le ce ği ile il gi li bir baş ka de lil ise
Ma ide Su re si'nin 110. aye tin de ve Al-i İm ran Su re si'nin 46. aye tin de
ge çen "keh len" ke li me si dir. Ayet ler de şu şe kil de bu yu rul mak ta dır:

"Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer yem oğ lu İsa, sa na ve an ne ne olan

ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le dim, be şik te

iken de, ye tiş kin (keh len) iken de in san lar la ko nu şu yor dun…"

(Ma ide Su re si, 110)

"Be şik te de, ye tiş kin li ğin de (keh len) de in san lar la ko nu şa cak tır.

Ve O sa lih ler den dir." (Al-i İm ran Su re si, 46)

Bu kelime Kuran'da sadece yukarıdaki iki ayette ve sadece Hz.
İsa (as) için kullanılmaktadır. Hz. İsa (as)'ın yetişkin halini ifade et-
mek için kullanılan "keh len" ke li me si nin an la mı "otuz ile el li yaş la rı
ara sın da, genç lik dev re si ni bi ti rip ih ti yar lı ğa ayak ba san, ya şı ke ma le er miş
kim se" şek lin de dir. Bu ke li me İs lam alim le ri ara sın da it ti fak la "35 yaş
son ra sı dö ne me işa ret edi yor" şek lin de çev ril mek te dir. 

Hz. İsa (as)'ın genç bir yaş olan otuz yaşının başlarında Allah
Katına yükseldiğini, yeryüzüne indikten sonra kırk yıl kalacağını ifa-
de eden ve İbni Abbas'tan rivayet edilen hadise dayanan İslam alim-
leri, Hz. İsa (as)'ın yaşlılık döneminin, tekrar dünyaya gelişinden son-
ra olacağını, dolayısıyla bu ayetin, Hz. İsa (as)'ın nüzulüne dair bir
delil olduğunu söylemektedirler.6

İs lam alim le ri nin bu yo ru mu nun doğru ol du ğu, söz ko nu su
ayet ler dik kat le in ce len di ğin de ko lay lık la an la şıl mak ta dır. Ku ran
ayet le ri ne ba kıl dı ğın da bu ifa de nin, yal nız ca Hz. İsa (as) için kul la nıl -
dı ğı nı gö rü rüz. Tüm pey gam ber ler in san lar la ko nu şup, on la rı di ne
da vet et miş ler dir. Hep si de ye tiş kin yaş la rın da teb liğ gö re vi ni ye ri ne
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ge tir miş ler dir. An cak Ku ran'da hiç bir pey gam ber için bu şe kil de bir
ifa de kul la nıl ma mak ta dır. Bu ifa de sa de ce Hz. İsa (as) için ve mu ci -
ze vi bir du ru mu ifa de et mek ama cıy la kul la nıl mış tır. Çün kü ayet ler -
de bir bi ri ar dın dan ge len "be şik te" ve "ye tiş kin iken" ke li me le ri iki
bü yük mu ci ze vi za ma na dik kat çek mek te dir ler. 

Ni te kim İmam Ta be ri, Ta be ri Tef si ri isim li ese rin de bu ayet ler de
ge çen ifa de le ri şu şe kil de açık la mak ta dır:

"Bu ifadeler (Maide Suresi, 110), Hz. İsa (as)'ın ömrünü tamamlayıp
yaşlılık döneminde insanlarla konuşabilmesi için gökten ineceğine işa-
ret etmektedir. Çünkü o, genç yaştayken göğe kaldırılmıştı… 

Bu ayette (Al-i İmran Suresi, 46), Hz. İsa (as)'ın hayatta olduğuna delil
vardır ve ehl-i sünnet de bu görüştedir. Çünkü ayette, onun yaşlandığı
zamanda da insanlarla konuşacağı ifade edilmektedir. Yaşlanması da

ancak, semadan yeryüzüne ineceği zamanda olacaktır."7

"Kehlen" kelimesinin açıklamaları da, Kuran'da yer alan diğer
bilgiler gibi, Hz. İsa (as)'ın tekrar yeryüzüne gelişine işaret etmekte-
dir. Tüm bu anlatılanlar Hz. İsa (as)'ın ahir zaman adı verilen dönem-
de yeryüzüne tekrar geleceğini ve insanları hak din olan İslam'a yö-
nelteceğini ortaya koymaktadır. Kuşkusuz bu, Allah'ın iman edenlere
büyük bir müjdesi, rahmeti ve nimetidir. İman edenlerin sorumlulu-

ğu ise, Hz. İsa (as)'ı en güzel şekilde savunup des-
teklemek ve onun insanları çağırdığı Kuran ah-

lakını en doğru şekilde yaşamaktır.
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Ha dis ler den De lil ler
Ha dis-i şe rif ler de, Hz. İsa (as)'ın yer yü zü ne dö nü şü, dön me den

ön ce ve dön dük ten son ra ger çek le şe cek çe şit li ha di se ler hak kın da

Pey gam ber Efen di miz (sav) çok önem li bil gi ler ver miş tir. Pey gam be -

ri miz (sav)'in ge le cek hak kın da ver di ği bil gi ler "gayb" ha ber le rin den -

dir. Al lah ayet ler de di le di ği el çi le ri ne gayb bil gi le ri ni ve re ce ği ni bil -

dir miş tir:

O, gay bı bi len dir. Ken di gay bı nı (gö rül mez bil gi ha zi ne si ni) kim -

se ye açık tut maz (ona mut ta li kıl maz.) An cak el çi le ri (pey gam ber -

le ri) için de ra zı ol du ğu (seç tik le ri kim se ler) baş ka. Çün kü O, bu -

nun önü ne ve ar ka sı na iz le yi ci (gö zet le yi ci)ler di zer. (Cin Su re si,

26-27) 

Rab bi miz Fe tih Su re si'nde de Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med

(sav)'e rü ya lar ara cı lı ğı ile bil gi ver di ği ni ha ber ver miş tir: 
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An dol sun Al lah, el çi si nin gör dü ğü rü ya nın hak ol du ğu nu doğ ru -

la dı. Eğer Al lah di ler se, mut la ka siz Mes cid-i Ha ram'a gü ven için -

de, saç la rı nı zı tı raş et miş, (ki mi niz de) kı salt mış ola rak (ve) kor ku -

suz ca gi re cek si niz. 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)
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Ayet te gö rül dü ğü gi bi, Rab bi miz, Pey gam be ri miz (sav)'e çe şit li
gayb ha ber le ri ver miş tir. Bu ha ber ler, Pey gam be ri miz (sav)'e ve onun la
bir lik te olan sa lih mü min le re Al lah'ın bü yük bir des te ği dir, yar dı mı dır. 

Pey gam be ri miz (sav), Al lah'ın bil dir me siy le, kı ya met ala met le ri
ile il gi li de bir çok ha ber ver miş tir. Hz. İsa (as)'ın ahir za man da yer yü -
zü ne ikin ci kez ge li şi Pey gam ber Efen di miz (sav)'in ge le cek le il gi li ver -
di ği ha ber ler ara sın da önem li bir ye re sa hip tir. Ahir za man la il gi li ri va -
yet ler sa hih ha dis kay na ğı olan Kü tüb-ü Sit te'nin ta ma mı na ve ar dın dan
İmam Ma lik'in Mu vat ta sı, İbn Hu zey me ile İbn Hib ban'ın Sa hih'le ri, İbn
Han bel ve Ta ya li si'nin Müs ned le ri gi bi en mu te ber ha dis kay nak la rı na
gir miş tir. Bu kay nak lar dan öğ ren di ği mi ze gö re Pey gam be ri miz (sav),
Hz. İsa (as) ile il gi li çok özel açık la ma lar da bu lun muş tur. Hz. İsa (as)'ın
ikin ci ge li şi ko nu su, "te va tür" (kuv vet li ha ber) de re ce sin de bi li nen bir
ko nu ola rak ha dis il mi için de ye ri ni al mış tır. 

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav) ha dis le rin de, ahir za man da
din ah la kı nın tüm dün ya üze rin de ha kim ola ca ğı nı, yer yü zü ne ba rış,
ada let ve re fa hın ha kim ola ca ğı nı bil dir mek te dir. Pey gam be ri miz (sav)
bu ha ki mi ye ti Hı ris ti yan dün ya sı ile İs lam dün ya sı nı bir leş ti re cek olan
Hz. İsa (as)'ın, Hz. Mehdi (as) ile birlikte ger çek leş ti re ce ği ni biz le re
müj de le mek te dir. Gü nü müz de yer yü zün de mev cut bu lu nan din kar şı -
tı fel se fe le rin uy gu la ma la rı so nu cu top lum la rın içi ne sü rük len di ği du -
rum or ta da dır. Ah lak sız lık, uyuş tu ru cu, te rör, kıt lık ve di ğer bir çok so -
run Hı ris ti yan ve İs lam dün ya sı nın bun lar la fik ri ola rak mü ca de le için
bir leş me si ni ge rek tir mek te dir. Dün ya nın şu an ki sos yal ya pı sı Hı ris ti -
yan ve İs lam it ti fa kı nı ade ta zo run lu ha le ge tir miş tir. Hı ris ti yan lı ğın
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dün ya üze rin de ki ge liş miş ül ke ler de, li der ler se vi ye sin de ki et ki si de
göz önün de bu lun du ru lur sa önü müz de ki yıl lar da olu şa bi le cek bir İs -
lam-Hı ris ti yan it ti fa kı nın ne de re ce et ki li ola bi le ce ği açık ça gö rül -
mek te dir. 

Hz. İsa (as) Hak kın da ki Ha dis ler
Te va tür De re ce sin de dir

Hz. İsa (as)'ın gelişi konusunda nakledilen hadisler tevatür dere-
cesindedir. Birçok araştırmacı da alimlerimizin görüşlerinin bu yön-
de olduğunu aktarmaktadır. Tevatürün tanımı Büyük Lugat'ta şöyle
yapılmaktadır: 

Te va tür: Kuv vet li ha ber, için de ya lan ih ti ma li ol ma yan ve bir ce ma ate

da ya nan kuv vet li ha ber.8

İs lam ali mi Sey yid Şe rif Cür ca ni, te va tür ha dis kav ra mı nı şöy le
açık la mak ta dır:

Ha ber-i mü te va tir, ra vi le ri çok luk ta o de re ce ye ula şan bir ha ber dir ki,
ade te gö re, o ka dar çok ri va yet çi nin ya lan üze ri ne bir leş me le ri im kan -
sız olur. Bu du rum da ri va yet edi len ha ber hak kın da la fız ve ma na tu -
tu yor sa bu na, "mü te va tir-i laf zi" de nir. Eğer hep si nin ara sın da müş te -
rek ma na da it ti fak ol mak la be ra ber la fız lar (söz ler) ara sın da ih ti laf bu -

lu nu yor sa bu na, "mü te va tir-i ma ne vi" de nir.9

Hz. İsa (as)'ın ge li şi nin te va tür de re ce sin de
ha dis ler le bil di ril di ği ne da ir özel ola rak
bir eser ka le me alan bü yük ha dis
ali mi Şeyh Mu ham med En -
ver el Keş mi ri Et Tas rih
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bi-ma te va te ra fi nu zu li'l Me sih isim li ça lış ma sın da 75 ta ne ha di se ve
25 ta ne sa ha be ye ve sa ha be le ri gö ren le re ait ese re yer ver miş tir.

Hz. İsa (as)'ın tek rar ge le ce ği ni nak le den alim le rin ba şın da mez -
hep ima mı mız İmam-ı Azam Ebu Ha ni fe gel mek te dir. Ebu Ha ni fe,
Fıkh-ı Ek ber ad lı ese ri nin son bö lü mün de şun la rı bil dir mek te dir:

Dec cal'in, Ye'cüc ve Me'cü cün çık ma sı, Gü ne ş'in ba tı dan doğ ma sı, İsa
(as)'ın gök ten in me si ve di ğer kı ya met ala met le ri, sa hih ha ber ler de va -

rid ol du ğu vech ile, hak tır, ola cak tır.10

Hz. İsa (as)'ın yer yü zü ne tek rar ge li şi ko nu su kı ya me tin on bü -
yük ala me tin den bi ri dir ve bir çok İs lam ali mi eser le rin de bu ko nu yu
de tay lı ola rak ele al mış lar dır. Bu ko nu da ki izah lar top lu ca de ğer len -
di ril di ğin de Hz. İsa (as)'ın ikin ci ge li şi hak kın da İs lam alim le ri ara -

sın da bir söz bir li ği ol du ğu açık ça gö rü lür. Ör ne ğin Es Sef fa ri ni,
Le va mi ad lı ese rin de, İs lam alim le ri nin bu ko nu da it ti fak ha lin de

ol duk la rı nı şöy le ifa de eder:

Bü tün üm met, Mer yem oğ lu İsa'nın ine ce ği hu su sun da it ti fak et miş tir.

Şe ri at eh lin den hiç kim se bu hu sus ta mu ha lif ol ma mış tır.11

Bü yük İs lam ali mi Sey yid Alu si de, Ru hu'l Me ani tef si rin de, -di -
ğer İs lam alim le ri nin gö rüş le rin den ör nek ler ve re rek- Hz. İsa (as)'ın
ini şi ko nu sun da ce ma atin söz bir li ği yap tı ğı nı, bu ko nu da ha ber le rin
ma ne vi te va tür de re ce si ne ula şa cak ka dar meş hur ol du ğu nu, Hz. İsa

(as)'ın ge li şi ne ima nın va cip ol du ğu nu açık la mış tır.12 

İmam Kev se ri de Hz. İsa (as)'ın ini şi ile il gi li gö rüş le ri ni şu şe kil -
de bil dir miş tir:

Hz. İsa (as)'ın ini şiy le il gi li ha dis-i şer fi ler de ki te va tür, "te va tür-i ma ne -
vi dir." Sa hih (sağ lam) ve ha sen (gü zel) ha dis-i şe ri fin her bi ri, fark lı ma -
na la ra de la let et mek le bir lik te hep si de Hz. İsa (as)'ın ine ce ği hu su sun -
da söz bir li ği için de dir ler ki, bu, ha dis il mi nin ko ku su nu kok la yan bir
kim se için in ka rı müm kün ol ma yan bir ger çek tir… Meh di ile Dec cal'in
çı ka ca ğı ile Hz. İsa (as)'ın ine ce ği hu su sun da ki ha dis-i şe rif le rin te va tür
de re ce le ri ne ulaş mış ol ma la rı, ha dis il mi eh lin ce as la şüp he edi le cek
bir hu sus de ğil dir. İlm-i ke lam eh lin den (inanç il miy le uğ ra şan lar dan)
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ba zı sı nın kı ya met ala met le riy le il gi li ha dis le re inan ma nın va cip ol du -
ğu nu ka bul et me le riy le be ra ber, bu ha dis ler den bir kıs mı nın mü te va tir
olup ol ma dı ğı hu su sun da ki şüp he le ri ise, ha dis il miy le il gi li bil gi le ri -

nin az lı ğın dan kay nak lan mak ta dır.13

Alim İbn-i Ke sir'in aç k la ma la r n da ve Sü nen-i Ebu Da vud'un
Şer hi Av nu'l Ma bud adlı ki tap ta, ko nuy la il gi li ola rak şöy le bil di ril -
mek te dir:

İşte bunlar Resulullah (sav)'den mütevatir olarak rivayet edilmiştir ve

bu hadis-i şeriflerde, Hz. İsa (as)'ın nasıl ve nereye ineceği hususu açık-

lanmıştır… Hz. İsa (as)'ın cesed-i şerifiyle dünyaya ineceği hakkında

zikredilen sahih ve mütevatir hadis-i şerifler, tevile (başka şekilde yo-

rumlanmaya) elverişli değildir. Dolayısıyla, zerre kadar imanı ve insafı

olan herkesin, Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne ineceğine inanması gerekmek-

tedir ki, bunu ancak şeriata zıt, Allah'ın Kitabına, Resulü'nün sünnetine

ve ehl-i sünnetin ittifakına muhalif olan kimseler inkar edebilir.14

Ha dis le rin te va tür ol du ğu ko nu sun da ya pı lan bir di ğer açık la -
ma da şöy le dir:

Şev ka ni de İsa (as)'ın ine ce ği ne da ir ha dis le rin sa yı sı nın 29'a ulaş tı ğı nı

söy le ye rek, bun la rı bir bir nak let miş ve so nun da: "Bi zim nak let ti ği miz

ha dis ler gö rül dü ğü gi bi te va tür had di ne ulaş tı. Bu be ya nı mız la şu so nu -

ca va rı lı yor ki, bek le nen Meh di hak kın da ki ha dis ler, Dec cal hak kın da

ha dis ler ve İsa (as)'ın in me si ne da ir ha dis ler mü te va tir dir" de miş tir.15

Tir mi zi, Ebu Da vud, Bez zaz, İb ni Ma ce, Ha kim, Ta ba ra ni ve Ebu
Ya'la Mu su li bu ko nu hak kın da çe şit li sa ha be ler den ri va yet ler nak let -
miş ler; Ali, İb ni Ab bas, İb ni Ömer, Tal ha, İb ni Mes'ut Ebu Hu rey re,
Enes, Ebu Sa'id Hud ri, Üm mi Ha bi be, Üm mi Se le me, Sev ban, Kur re
bin İyas, Ali Hi la li ve Ab dul lah bin Ha ris bin Cüz'e bir ta kım se net ler -
le is nad et miş ler dir.16 Bun la rın ya nı sı ra İbn-i Ha cer-i Hay se mi Es-Se -
va ik-ul Muh ri ka ki ta bın da, Şeb len ci Nur-ul Eb sar ki ta bın da, İbn-i Sab -
bağ El-Fu sul-ul Mu him me, Mu ham med Es-Sab ban İs'af-ür Ra ği bin,
Gen ci-i Şa fiî El-Be yan ki ta bın da, Şeyh Man sur Ali Ğa yet-ul Me'mul ki -
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ta bın da, Su vey di Se ba ik-uz Ze heb ad lı ki tap ta Hz. İsa (as)'ın ge li şiy le
il gi li ha dis le rin mü te va tir ol du ğu nu yaz mış lar dır.17

Bu ha dis le ri ehl-i sün net mu had dis ve alim le ri ken di ki tap la rın -
da yaz mış lar dır. Ör ne ğin: Ebu Da vud, Ah med Tir mi zi, İbn-i Ma ce,
Ha kim, Ne sai, Ta be ra ni, Rav ya ni, Ebu Nu aym-i İs fa ha nî, Dey le mi,
Bey ha ki, Sa'le bi, Ha me vey ni, Me na vi, İbn-i Me ğa zi li, İbn-i Cev zi,
Mu ham med-us Sab ban, Ma ver di, Gen ci-i Şa fii, Sem'âni, Ha rez mi,
Şa'ra ni, Da ra kut ni, İbn-i Seb bağ-i Ma li ki, Şeb len ci, Mu hib bud din Ta -
be ri, İbn-i Ha cer-i Hay se mi, Şeyh Man sur Ali Na sıf, Mu ham med b.
Tal ha, Ce la led din Su yu ti, Şeyh Sü ley man-i Ha ne fi, Kur tu bi, Ba ğa vi
ve di ğer alim ler bu ko nu ya eser le rin de yer ver miş ler dir.

Şeyh Ab dül fet tah Ebu Gud de de, Hz. İsa (as)'ın yer yü zü ne inip
Dec cal'i öl dü re ce ği ne da ir ri va yet le rin te va tür de re ce si ni bul du ğu nu

be lir tir.18 Ha dis ali mi Ket ta ni'nin de Naz mü'l-Mü te na sır isim li ese rin -

de19 "Hz. İsa (as)'ın ini şi nin ki tap, sün net ve ic ma-ı üm met ile sa bit ol -

du ğu nu, bu hu sus ta ki ha dis le rin, ay rı ca Dec cal ve Meh di hak kın da ki
ha dis le rin de mü te va tir ol du ğu nu" sa vun du ğu gö rü lür. Tef sir ali mi
İbn-ü Atiy ye el Gır na di el En dü lü si'nin El Bah ru'l Mu hit ad lı tef si rin -
de, "Hz. İsa (as)'ın di ri ol du ğu, ahir za man da ine ce ği hu su sun da üm -
me tin or tak gö rü şü nün bu lun du ğu ve bu ko nu da ki ha dis le rin mü te -
va tir ol du ğu" ifa de edi lir. 

Ko nu hak kın da eser le ri bu lu nan ya zar la rın na kil le rin den de an -
la şıl mak ta dır ki ha dis kay nak la rı çok zen gin dir. Da ha sı, Hz. İsa
(as)'ın ge li şi nin ahir za man da ger çek le şe cek olan kı ya met ala met le -
rin den ol du ğu nu bil di ren ha dis ler de Bu ha ri, Müs lim gi bi ana ha dis
kay nak la rın da yer al mak ta dır. Bu ha dis ler den ba zı la rı şöy le dir:

Siz ler on ala me ti gör me dik çe hiç bir za man Kı ya met kop maz... Bi ri de
İsa (as)'ın in me si... (Müs lim, Ki ta bü-l Fi ten: 39) 

Val la hi Mer yem oğ lu (Hz. İsa Aley his se lam), Fec cu'r-Rav ha nam mev -
ki de, hacc yap mak ve ya um re yap mak ya hut da her iki si ni de yap mak
için ica bet ede cek tir. (Müs lim, Hacc: 216, 1252) 
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Kı ya met on ala met gö rül me dik çe kop maz: Du man, Dec cal, Dab be tu'l
arz, Gü neş'in ba tı dan doğ ma sı, İsa'nın yer yü zü ne in me si... (Ru da ni,
Bü yük Ha dis Kül li ya tı, 5. cilt, s. 362)

Nef sim kud ret elin de olan Al lah'a ye min ede rim ki, Mer yem oğ lu
İsa'nın ada let sa hi bi ola rak in me si ya kın dır... [Bu ha ri, Ki ta bü'l-Bü yu':
102, Me za lim: 31, En bi ya 49; Müs lim, İman: 242 (155); Ebu Da vud, Me la -
him: 14 (4324); Tir mi zi, Fi ten: 54 (2234)] 

İsa ine cek; emir le ri: 'Hay di gel, bi ze na maz kıl dır!' di ye cek. Bu na kar -
şı lık: 'Ki mi niz ki mi ni zin emi ri dir. Bu, Al lah'ın bu üm me te bir lüt fu ke -
re mi dir' di ye cek. (Ru da ni, Bü yük Ha dis Kül li ya tı, 5. cilt, s. 380)

Val la hi mu hak kak ve mu hak kak Mer yem oğ lu İsa ine cek, hem adil bir
ha kem, ada let li bir hü küm dar ola rak ine cek... (Sa hih-i Müs lim bi Şer hin-
Ne ve vi, cilt 2, s.192; Ken zul Um mal, Ki ta bul-İman, Ba b-ı Nü zu l-i İsa İbn-
i Mer yem, 14/332) 

İma mı nız ken di niz den ol du ğu hal de, Mer yem oğ lu si zin içi ni ze in di ği
za man siz ler na sıl olur su nuz?" (Bu ha ri, En bi ya 50, 3265, 3/1272; Müs -
lim, İman: 71,155,1/136; Bey ha ki, Es ma ve Sı fat: 3265, 2/166)

İs lam Alim le ri Hz. İsa (as)'ın Ge li şi ni,
Aki de (İna nı lan ve İti kad Edi len Esas) 
Ko nu su Ola rak De ğer len dir mek te dir ler

Ehl-i sünnetin inanç konularını açıklayan hemen tüm eserlerde,
Hz. İsa (as)'ın kıyametten önce yeryüzüne geleceği, Deccal ile mücade-
le edip onu fikren yok edeceği, Hz. Mehdi (as) ile birlikte gerçek din
ahlakını dünyaya hakim kılacağı yer almaktadır. İslam alimleri,
Kuran-ı Kerim'de yer alan delilleri ve hadislerde bildirilen haberleri bi-
rarada değerlendirerek, Hz. İsa (as)'ın dönüşüne inanmayı önemli bir
inanç esası olarak kabul etmişlerdir. Ve konuyu şu şekilde açıklamak-
tadırlar:

1. Ni sa Su re si'nin 157. aye tin de Al lah, "... Oy sa onu öl dür me di ler ve
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onu as ma dı lar. Ama on la ra (onun) ben ze ri gös te ril di..." di ye bil dir -
miş tir. Bu ayet le bir lik te Ku ran'ın di ğer pek çok aye tin de Hz. İsa (as)'ın
Al lah Ka tın da di ri ol du ğu bil di ril mek te ve yer yü zü ne ikin ci kez ge le -
ce ği ne işa ret edil mek te dir. İs lam alim le ri  bu ko nu da it ti fak la, bu nun
ak si ni sa vun ma nın hiç bir şe kil de müm kün ol ma dı ğı nı söy le mek te dir -
ler. Ör ne ğin İbn Hazm bu aye ti tef sir eder ken; "Hz. İsa (as)'ın öl dü rül -
dü ğü nü söy le yen bir kim se nin mür ted (İs lam di nin den dö nen) ve ya

ka fir ola ca ğı nı" vur gu la mış tır.20

2. Hz. İsa (as)'ın ge li şi ile il gi li ha dis le rin, te va tür de re ce sin de ve bu ko -
nu da hiç bir şüp he ye yer ver me ye cek şe kil de açık ol ma la rı Müs lü man -
lar için çok önem li bir de lil dir. Üs te lik bu ko nu da ki ha dis le re kar şı öne
sü rü le bi le cek –ya ni Hz. İsa (as)'ın ye ni den gel me ye ce ği ni bil di ren- tek
bir fark lı ha dis da hi yok tur. 

3. Ca bir İbn-i Ab dul lah'dan ri va yet edi len "Meh di'nin çı kı şı nı in kar
eden, mu hak kak Mu ham med (sav)'e in di ri le ni inkar etmiştir. Mer -
yem'in oğ lu İsa'nın ini şi ni in kar eden de mu hak kak ka fir ol muş tur.
Dec cal'in çı ka ca ğı nı ka bul et me yen de mu hak kak ka fir dir." ha di si de
İs lam alim le ri ta ra fın dan kul la nı lan bir di ğer de lil dir. Bu ha dis, Şeyh
Ha ce Mu ham med Pa ri sa'nın Fas lul Hi tap,
Şeyh Ebu Be kir el Ke la ba zi'nin Me anil
Ah bar, İmam Sü hey li'nin
er-Ra vu zul Ünüf,
İmam Su yu -
ti'nin el-Ar -

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

669



ful Ver di fi Ah ba ril Meh di gi bi ün lü İs la mi kay nak lar da yer al mak ta dır. Ay rı ca
Şeyh Ebu Be kir, bu ha di sin se ne ti ni de açık la mış tır: "Bi ze Mu ham med İb ni Ha -
sen, ona Ebu Ab dil lah el-Hu seyn İb ni Mu ham med, ona İs ma il İb ni Üveys, ona
Ma lik İb ni Ebes, ona Mu ham med İb ni Mün ke dir, ona da Ca bir İb ni Ab dil lah

Haz ret le ri böy le ce bil dir miş ler dir."21

4. Hz. İsa (as)'ın ge li şiy le il gi li ha dis le ri nak le den ra vi le rin çok lu ğu ve gü ve ni -
lir lik le ri de İs lam alim le ri nin dik kat çek tik le ri bir di ğer hu sus tur. Bu ra vi ler den
ba zı la rı şun lar dır: Ebu'l Eşas es-Sa na ni, Ebu Ra fi, Ebul Ali ye, Ebu Üma met le Ba -
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hi li, Ebud Der da, Ebu Hu rey re, Ebu Ma lik el-Hud ri, Ca bir İbn Ab dil -
lah, Hu zey fe İb ni Edis, Se fi ne, Ka ta de, Os man İb nül As, Na fi İb ni Key -
sa ni, Ve lid İb ni Müs lim, Am mar İb ni Ya sir, Ab dul lah İb ni Ab bas... 

Tüm bu bil gi ler so nu cun da İs lam alim le ri Hz. İsa (as)'ın ini şi ne
ve ger çek din ah la kı nı dün ya ya ha kim kı la ca ğı na ima nı, önem li inanç
esas la rın dan bi ri ola rak de ğer len dir miş ler dir. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

771





az re ti İsa (as)'ın yeryüzüne dö-
nüşünün yaklaştığını gösteren çok
sayıda alamet vardır. Bu alametler
bizlere Kuran'da, Peygamberimiz

(sav)'in hadislerinde, çeşitli İslam alimlerinin açıklamaların-
da bildirilmiştir. Bunların yanı sıra İncil'de de kıyamet önce-
si dönem ve Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne dönüş zamanı hakkın-
da bildirilen çeşitli olaylar mevcuttur. Tüm bu kaynaklarda
bildirilen olaylar bizim için Hz. İsa (as)'ın ikinci kez yeryüzü-
ne dönüşünün yakınlaştığını bildiren birer haberdir.  

Kı ya met Ala met le ri
Ar tık on lar, kı ya met-sa ati nin ken di le ri ne apan sız gel me sin -

den baş ka sı nı mı göz lü yor lar? İş te onun işa ret le ri gel miş tir.

Fa kat ken di le ri ne gel dik ten son ra öğüt alıp-dü şün me le ri

on la ra ne yi sağ lar? (Mu ham med Su re si, 18)

Yu ka rı da ki ayet te gö rül dü ğü gi bi, Al lah kı ya met
ala met le ri nin ba zı la rı nı Ku ran'da bi ze bil dir miş tir.

Al lah Zuh ruf Su re si'nin 61. aye tin de Hz. İsa (as)
için, "Şüp he siz o, kı ya met-sa ati için bir ilim -

dir..." şek lin de bu yur mak ta dır. Pey gam -
ber Efen di miz (sav) de bir ha dis-i

şe ri fin de şöy le bu yur muş tur:



İsa bin Mer yem adil bir ha kim ve ada let li bir imam ola rak in -
me dik çe kı ya met kop ma ya cak tır… (Sü nen-i İb ni Ma ce,
10/340)

Kuran'da ve hadislerde görüldüğü gibi Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne
tekrar dönüşü kıyametin yaklaştığının alametlerindendir. O halde kı-
yametin diğer alametleri de Hz. İsa (as)'ın gelişinin yaklaştığını gös-
teren alametler olarak değerlendirilmelidir.

Bu nedenle ilerleyen sayfalarda gerek Kuran'da gerekse
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirilen kıyamet alametlerine
Hz. İsa (as)'ın gelişinin alametleri olarak yer verilecektir. Bu alametler
incelendiğinde, birçoğunun arka arkaya belirli bir dönem içinde ger-
çekleştiği açıkça görülecek, Hz. İsa (as)'ın gelişinin yakınlaştığı net
olarak anlaşılacaktır. 

Bir bi riy le Des tek le nen El çi ler
Geç miş pey gam ber ler le il gi li Ku ran'da ve ri len ha ber le re bak tı ğı -

mız da, Al lah'ın bir çok pey gam be ri baş ka bir pey gam ber ve ya ilim sa -
hi bi kul ile des tek le di ği ni gö rü rüz. 

Hz. Musa (as) Al lah'tan yar dım di le miş, Al lah ken di si ne şöy le
bu yur muş tur:

(Al lah) De di ki: "Pa zu nu kar de şin le pe kiş ti rip güç len di re ce ğiz;

si zin iki ni ze de öy le bir 'güç ve yet ki' ve re ce ğiz ki, ayet le ri miz sa -

ye sin de si ze eri şe me ye cek ler. Siz ve si ze uyan lar ga lip olan lar sı -

nız." (Ka sas Su re si, 35)

Hz. Musa (as)'ın ha ya tı na bak tı ğı mı za Al lah'ın onu baş ka kul la rıy -
la da des tek le di ği ni gö rü rüz. Bu ko nu da ki ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Ha ni Mu sa genç yar dım cı sı na de miş ti: "İki de ni zin bir leş ti ği ye-

re ula şın ca ya ka dar gi de ce ğim ya da uzun za man lar ge çi re ce ğim."

(Kehf Su re si, 60)
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Der ken, Ka tı mız 'dan ken di si ne bir

rah met ver di ği miz ve ta ra fı mız dan

ken di si ne bir ilim öğ ret ti ği miz kul la rı -

mız dan bir ku lu bul du lar. Mu sa ona de -

di ki: "Doğ ru yol (rüşd) ola rak sa na öğ -

re ti len den ba na öğ ret men için sa na ta bi

ola bi lir mi yim?" (Kehf Su re si, 65-66)

Allah'ın başka bir peygamberiyle
desteklediği kullarından biri de Hz.
İbrahim (as)'dır. Hz. İbrahim (as)'ın teb-
liği üzerine Hz. Lut (as)'ın iman ettiğini
Allah Kuran'da şöyle haber vermiştir:

(İb ra him) De di ki: "Siz ger çek ten, Al lah'ı

bı ra kıp dün ya ha ya tın da ara nız da bir

sev gi-ba ğı ola rak put la rı (ilah lar) edin di -

niz. Son ra kı ya met gü nü, ki mi niz ki mi ni -

zi in kar edip-ta nı ma ya cak ve ki mi niz ki -

mi ni ze la net ede cek si niz. Si zin ba rın ma

ye ri niz ateş tir ve hiç bir yar dım cı nız yok -

tur." Bu nun üze ri ne Lut ona iman et ti ve

de di ki: "Ger çek ten ben, Rab bi me hic ret

ede ce ğim. Çün kü şüp he siz O, güç lü ve

üs tün olan dır, hü küm ve hik met sa hi bi -

dir." (An ke but Su re si, 25-26)
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Bu ko nu da bir ör ne ği Pey -
gam be ri miz Hz. Mu ham med
(sav)'in ha ya tın da da gö rü rüz: 

Siz Ona (Pey gam be re) yar dım et -

mez se niz, Al lah Ona yar dım et miş -

tir. Ha ni ka fir ler iki den bi ri ola rak

Onu (Mek ke'den) çı kar mış lar dı; iki -

si ma ğa ra da ol duk la rın da ar ka da şı -

na şöy le di yor du: "Hüz ne ka pıl ma,

el bet te Al lah bi zim le be ra ber dir."

Böy le ce Al lah Ona 'hu zur ve gü ven -

lik duy gu su nu' in dir miş ti, Onu si zin

gör me di ği niz or du lar la des tek le -

miş, in ka r eden le rin de ke li me si -

ni (in kar çağ rı la rı nı) al çalt mış -

tı… (Tev be Su re si, 40)

Allah'ın bir başka kulu ile
desteklediği peygamberle-

rinden biri de Hz.
Davud (as)'dır.
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Hz. Davud (as) ve Allah'ın melik olarak gönderdiğini bildirdiği
Talut ile ilgili Kuran'da verilen bazı bilgiler şöyledir:

On la ra pey gam ber le ri de di ki: "Al lah si ze Ta lut'u (me lik ola rak)

gön der di." On lar: "Biz hü küm dar lı ğa, ona gö re da ha çok hak sa -

hi biy ken ve ona bir mal (ser vet) bol lu ğu ve ril me miş ken, na sıl bi -

zi (yö net mek üze re) hü küm dar lık (mülk) onun ola bi lir?" de di ler.

O (şöy le) de miş ti: "Doğ ru su Al lah si ze onu seç ti ve onun bil gi ve

be de nî gü cü nü art tır dı. Al lah, ki me di ler se mül kü nü ve rir; Al lah

(rah me ti ve gü cü) ge niş olan dır, bi len dir." (Ba ka ra Su re si, 247)

Ta lut, or duy la bir lik te ay rıl dı ğın da de di ki: "Doğ ru su Al lah si -

zi bir ır mak la im ti han ede cek tir. Kim bundan içer se, ar tık o

ben den de ğil dir ve kim de -eliy le bir avuç alan lar ha riç- onu

tad maz sa ben den dir. Kü çük bir kısmı ha riç (hep si su dan) iç ti.

O, ken di siy le be ra ber iman eden ler le (ır ma ğı) ge çin ce on lar

(ge ri de ka lan lar): "Bu gün bi zim Ca lut'a ve or du su na kar şı (ko -

ya cak) gü cü müz yok" de di ler. (O za man) Mu hak kak Al lah'a

ka vu şa cak la rı nı uman lar (şöy le) de di ler: "Ni ce kü çük top lu luk,

da ha çok olan bir top lu lu ğa Al lah'ın iz niy le ga lib gel miş tir;

Al lah sab re den ler le be ra ber dir."

On lar, Ca lut ve or du su na kar şı mey da na (sa va şa) çık tık la rın da,

de di ler ki: "Rab bi miz, üze ri mi ze sa bır yağ dır, adım la rı mı zı sa bit

kıl (kay dır ma) ve ka fir ler top lu lu ğu na kar şı bi ze yar dım et."

Böy le ce on la rı, Al lah'ın iz niy le ye nil gi ye uğ rat tı lar. Da vud Ca -

lut'u öl dür dü. Al lah da ona mülk ve hik met ver di; ona

di le di ğin den öğ ret ti… (Ba ka ra Su re si, 249-251)

Başka ayetlerde de Rabbimiz Hz.
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Davud (as) ve Hz. Süleyman (as)'a ilim verdiği-
ni, Hz. Süleyman (as)'ın Hz. Davud (as)'a miras-
çı kılındığını haber vermiştir:

An dol sun, Da vud'a ve Sü ley man'a bir ilim
ver dik: "Bi zi inan mış kul la rın dan bir ço ğu na
gö re üs tün kı lan Al lah'a hamd ol sun." de di -
ler. Sü ley man, Da vud'a mi ras çı ol du ve de di
ki: "Ey in san lar, bi ze kuş la rın ko nuş ma-di li
öğ re til di ve bi ze her şey den (bol bir ni met)
ve ril di. Ger çek ten bu, apa çık bir üs tün lük -
tür." (Neml Su re si, 15-16)

Buraya kadar bahsettiğimiz ayet ve kıssa-
larda görüldüğü gibi Allah elçilerini kimi zaman
birbirleriyle desteklemiştir. Rabbimiz Hz. İsa
(as)'ı da kutlu bir şahıs ile destekleyecektir.
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirdiği
bu şahıs Hz. Mehdi (as)'dır.

"Mehdi" kelimesi "doğruya götüren" anla-
mı taşımaktadır. Peygamber Efendimiz (sav),
Allah'ın, ahir zamanda meydana gelen karga-
şayı önleyecek, insanları kurtuluşa ulaştıracak
bir kulunu göndereceğini bize bildirmiştir.
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, çıkış ye-
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ri, zamanı, yapacağı işler, özellikleri ile ilgili
detaylı bilgi verilen Hz. Mehdi (as)'ın bir özelli-
ği de Hz. İsa (as)'ın, bu mübarek zatın arkasında
namaz kılacağı ve İslam ahlakını yeryüzüne be-
raber hakim edecekleridir. Peygamberimiz
(sav)'in bu konuda pek çok hadisi vardır, bunlar-
dan birkaç tanesi şöyledir:

Kı ya me te (Dec cal ile sa va şa) ka dar be nim üm me -
tim den bir grup hak üze re ga lip ola rak mücadele
edecektir. Ve İsa b. Mer yem gök ten nü zul et ti -
ğin de on la rın emi ri (Meh di) ken di si ne, "Gel bi -
ze na ma zı  kıl  dır" der.  An cak O "şu üm me te
Al lah'ın bir ik ra mı ola rak si zin bi ri niz, di ğer le ri ni -
ze emir dir" ce va bı nı ve rir. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala -
met-il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 80)

"İma mı nız ken di niz den ol du ğu hal de Mer yem
oğ lu (İsa aley his se lam) içi ni ze in di ği (ima mı nı za
ik ti da et ti ği) za man aca ba na sıl olur su nuz?" bu yur -

du. (Sa hih-i Müs lim, c.1, s. 208)

"Mer yem oğ lu (İsa aley his se lam) içi ni ze in di ği ve siz -
den (bi ri ni) imam yap tı ğı za man ha li niz na sıl ola cak tır?"
bu yur du. (Sa hih-i Müs lim, c. 1, s. 208)

Üm me tim den bir ta ife kı ya met gü nü ne ka dar hak üze rin de mu -
ka te le ede rek (mücadele ederek) mu zaf fer ol mak ta de vam ede -
cek tir." Ni ha yet Mer yem oğ lu İsa iner ve Müs lü man la rın emi-
ri ona: Gel, bi ze na maz kıl dır, der. Bu nun üze ri ne İsa: "Ha yır,
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Al lah'ın bu üm me te bir ik ra mı ola rak si zin bir
kıs mı nız di ğer bir kı sım üze ri ne emir ler si niz",
der. (Sa hih-i Müs lim, c. 1, s. 209)

Bazı İslam alimleri de Mehdi ve Hz. İsa
(as)'ın birarada olacaklarını detaylı olarak açıkla-
mışlardır. Bu açıklamalardan birkaçı şöyledir:

Mu ham med b.Re sul Ber zen ci:

Hz. Mehdi (as)'ın varlığı ve ahir zamanda zuhur edeceği,
Peygamber ailesinden ve Fatıma oğullarından oluşu, te-
vatür ölçüsüne ulaşan hadislerle açıklanmıştır ve bu had-
isleri inkar etmenin hiçbir anlamı yoktur... (Kı ya met Ala -
met le ri, s. 192)

… Şurası da bir gerçektir ki, Hz. İsa (as), Hz. Mehdi
(as)'dan hakimiyeti almayacak; çünkü liderler
Kureyş'dendir. Madem insanlar arasında bu ikisi mevcut
olacak, öyleyse Hz. İsa (as) onun emiri değil de veziri ola-
caktır. Bu sebepledir ki Hz. Mehdi (as)'ın arkasında namaz
kılacak ve ona tabi olacaktır…" (Kı ya met Ala met le ri, s. 185)

İmam Rab ba ni:

Bir baş ka ha dis-i şe rif te ise, Re su lul lah Efen di miz (sav) şöy le bu -
yur du:

"Ashab-ı Kehf, Hz. İsa (as)'ın yardımcıları olacaklardır." Hz. İsa (as),
Hz. Mehdi (as) zamanında yere inecektir. Hz. Mehdi (as), deccalin
yok edilişinde Hz. İsa (as)'a muvafakat eder. Onun saltanatı zamanın-
da, Ramazan ayının on dördünde Güneş tutulacaktır; o ayın ilkinde
ise ay kararacak. Bunların oluşu, adetin ve müneccimlerin hesabı hi-
lafına (tahmin edilmeyen, umulmadık şekilde) olacaktır. (İmam Rab -
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ba ni, Mek tu bat, c. 2, 380. Mek tup, s. 1162-1163)

"Aradan bin sene geçtikten sonra, Hz. Mehdi (as)'ın gelişi de bunun
içindir. Onun mübarek kudumünü (gelişini), Hatem'ür-resül
Resullullah (sav) Efendimiz müjdelemiştir. Hz. İsa (as) dahi aradan
bin sene geçtikten sonra, nüzul edecektir (inecektir)..." (İmam Rab ba -
ni, Mek tu bat, c. 1, 209. Mek tup, s. 440)

Hz. Mehdi (as), Hz. İsa (as)'dan bir süre önce zuhur edecek ve
önce İslam dünyasının içinde fikri bir mücadele yürütecektir.
İslam'ın aslından kopmuş olan Müslümanları gerçek imana ve ahlaka
döndürecek, tüm İslam alemini birleştirecektir. Darwinizm'e ve ma-
teryalizme karşı çok güçlü bir fikri mücadele verecek, bu iki din ah-
lakına aykırı ideolojiyi tam anlamıyla yenilgiye uğratacaktır.
Hadislerde bildirildiğine göre, Hz. Mehdi (as)'yla aynı dönemde
dünyaya yeniden dönecek olan Hz. İsa (as) ise, özellikle Hıristiyan ve
Yahudi dünyasına hitap edecek, onları içine düştükleri hurafelerden
sıyrılıp Kuran'a göre yaşamaya çağıracaktır. Hıristiyanların Hz. İsa
(as)'a uyması ile birlikte, İslam ve Hıristiyan dünyaları tek bir inançta
birleşecek ve dünya "Altınçağ" olarak anılan büyük bir barış, güven-
lik, mutluluk ve refah dönemi yaşayacaktır.

Hz. Mehdi (as)'ın Hz. İsa (as)'dan kısa bir süre önce geleceği ahir
zaman ile ilgili önemli bir diğer kaynakta şöyle ifade edilmektedir:

Hz. Mehdi (as), bu ümmetin vasatı, Hz. İsa (as) da ahiri olacaktır.
Vasattan kastedilen, Hz. Mehdi (as)'ın Hz. İsa (as)'dan çok az bir süre
önce geleceğini ifade etmek içindir. Hz. İsa (as) da, ondan hemen sonra
geldiği için ahir olarak vasıflandırılmıştır. (El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala -
met-il Meh diyy-il Mun ta zar, s. 24)

O halde tüm bunlar bize göstermektedir ki, Hz. Mehdi (as)'ın çı-
kış alametleri aynı zamanda Hz. İsa (as)'ın da çıkış alametidir.
İlerleyen bölümlerde Allah'ın kutlu peygamberi Hz. İsa (as)'ın yeryü-
züne tekrar gelişinin yaklaştığını müjdelerken, Hz. Mehdi (as)'ın çıkış
alametlerini de tek tek anlatacağız.
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Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) 
Bu Yüzyılda Gelecektir

Her yüz senede bir din ahlakını bidatlerden kurtarmak ve yeni-
lemek için Allah tarafından bir zatın gönderildiği, Sünen-i Ebu
Davud, Mektubat-ı Rabbani gibi büyük ve muteber ehli sünnet alim-
lerinin eserlerinde açık bir şekilde belirtilmiştir:

Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre; Resulullah (sav) şöyle buyurmuş:
Gerçekten Aziz ve Celil olan Allah her yüz senenin başında şu ümme-
tin dinini bidatten (dine sonradan karışmış batıl uygulamalardan) ayı-
racak, yenileyecek (ilim sahibi) bir zatı gönderir. (Sünen-i Ebu Davud,
5/100) 

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadislerde ahir zaman-
da zuhur edeceği müjdelenen Hz. Mehdi (as)'ın çıkış zamanı olarak
ise Hicri 1400 yılı verilmiştir: 

"İnsanlar 1400 senesinde Hz.Mehdi (as)'ın yanında toplanacaklar-
dır." (Risaletül Huruc-ül Mehdi, s. 108)

Bu 100 yıllık sürede İslam ahlakı belli bir süreç içinde tüm dün-
yaya hakim olacak, din ahlakına karşı mücadele veren Deccaliyet sis-
temi ise tamamen ortadan kalkacaktır. Ancak aşağı yukarı 100 sene
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kadar sürecek olan bu yükselme döneminin ardından yani Hicri
1500'lerle birlikte Dünya yeniden bir bozulma sürecine girecektir.
Ehl-i Sünnetin büyük hadis ve fıkıh alimlerinden biri olan İmam
Ahmed İbni Hanbel gibi birçok alimin birbirlerinden naklettikleri bir
hadiste Peygamberimiz (sav) kendine kadar dünyada geçen zamanın
5600 yıl olduğunu bildirerek insanlık tarihinin başlangıcı hakkında
önemli bir bilgi vermiştir:

Ahmed İbni Hanbel İlel'inde nakletti. İsmail b. Abdülkerim,
Abdüssamed'den O da Vehb'den rivayet etti: DÜNYADAN BEŞ BİN
ALTI YÜZ YIL GEÇMİŞTİR. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül
Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir zaman, sf. 89)

Diğer yandan başka birçok hadiste ise dünyanın ömrünün 7000
yıl olduğuna dair açık izahlar bulunmaktadır:

Enes Malik 'den tahric etti. O dedi ki, Resulullah (sav) buyurdu: DÜN-
YANIN ÖMRÜ, AHİRET GÜNLERİNDE YEDİ GÜNDÜR. Allah-u
Teala buyurdu ki: RABBİN KATINDA BİR GÜN SİZİN SAYDIKLA-
RINIZDAN BİN YIL GİBİDİR. Kim bir din kardeşinin Allah yolunda
bir ihtiyacını görürse, Allah Teala onun için gündüzlerini oruçla, gece-
lerini de ibadetle geçirmişcesine ŞU DÜNYANIN YEDİ BİN YILLIK
ÖMRÜ MÜDDETİNCE SEVAP YAZAR. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki,
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 88)
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Dakkak b. Zeyd-ü Cüheni 'den rivayet ettiler: Ben gördüğüm bir rüyayı
Resulullah (sav)'e anlattım. Bu rüyada Peygamber (sav) yedi basamaklı
bir minberin en üst basamağında idi: O buyurdu ki, YEDİ BASAMAK-
LI GÖRDÜĞÜN MİNBER ŞU DÜNYANIN ÖMRÜ OLAN YEDİ
BİN SENEDİR. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi
Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 89)

Hicri 1300'ün ve son bin yılın en büyük müceddidi olan Üstad
Said Nursi Hazretleri ise İslam ahlakının hakimiyet süresi için Hicri
1500'leri vermiştir. Üstad bu tarihlere kadar ki dönemin
Müslümanların açık ve aşikar galibiyet dönemleri olacağını ifade et-
miştir. Bundan sonraki yıllarda ise İslam ahlakının dünya üzerindeki
yükseliş döneminin sona ereceği ve kafirler için bir kıyamet kopma-
sının Hicri 1545 itibariyle söz konusu olacağını söylemiştir.
(Doğrusunu Allah bilir.)

"Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar (kıyamete kadar)
hak üzerinde olacaktır."

"Ümmetimden bir taife.." fıkrasının (bölümünün) makam-ı cifrîsi (cifir
hesâbına göre olan netice, sayı değeri) 1542 (2117) ederek nihayet-i de-
vamına (varlığının sonuna) îma eder. "Hak üzerinde olacaktır." (şed-
de sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1506 (2082), bu tarihe kadar
zâhir ve aşikârane (açık ve ortada), belki galibane; sonra tâ 1542
(2117) ye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine (ay-
dınlatma görevine) devam edeceğine remze (işarete) yakın îma eder.
"Allah'ın emri gelinceye kadar" (şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı
cifrîsi 1545 (2120), kâfirin başında KIYAMET KOPMASINA îma
eder. (Kastamonu Lahikası, s. 33)

Büyük ehl-i Sünnet alimi Berzenci Hazretleri de dünyanın öm-
rünün Hicri 1600'e ulaşmayacağını yani Hicri 1500'lü yıllar içinde kı-
yametin kopmasının Allah'ın izniyle beklendiğini ifade etmektedir.
(Doğrusunu Allah bilir.)

BU ÜMMETIN ÖMRÜ BİN SENEYİ GEÇECEK, FAKAT BİN BEŞ
YÜZ SENEYİ AŞMAYACAKTIR... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

88



Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul,
2002, s. 299)

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadise dayalı olarak
Suyuti Hazretleri ise yaptığı açıklamada şöyle belirtmektedir: 

"BENİM ÜMMETİMİN ÖMRÜ 1500 SENEYİ PEK GEÇMEYECEK."
(Suyuti, 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, s. 89)

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinden ve büyük İslam alimleri-
nin açıklamalarından da açıkça anlaşıldığı üzere, içinde bulunduğu-
muz Hicri 1400'ler Hz. Mehdi (as)'ın zuhur çağıdır. Bu yüzyılda Hz.
Isa (as) yeniden yeryüzüne gelecek, Hz. Mehdi (as) zuhur edecek ve
İslam ahlakı yeryüzüne hakim olacaktır. 
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El çi le re Kar şı Ge len ler
Al lah bir ayet te "İş te böy le; Biz, her pey gam be re suç lu-gü nah -

kar lar dan bir düş man kıl dık..." (Fur kan Su re si, 31) şek lin de bu yur -
muş tur. Ayet te açık ça be lir til di ği gi bi, her dö nem de Al lah'ın el çi le ri -
ne düş man olan, on la rı en gel le me ye ça lı şan ki şi ler ol muş tur. Hz. İsa
(as)'ın yer yü zü ne ikin ci kez ge li şin de de ken di si ne düş man olan lar,
kar şı çı kan lar ola cak tır. El bet te bu düş man la rın ba şın da olan, in kar -
cı la rın li der li ği ni ya pan, bir ayet te dik kat çe kil di ği gi bi "kö tü lü ğü ör -
güt le yip dü zen le yen" bir şa hıs da ola cak tır.

İş te bu şa hıs, Pey gam be ri miz (sav)'in ha dis le rin de dec cal ola rak
ta nı tı lır. Dec cal Arap ça bir ke li me dir, "decl" kö kün den ge lir. Söz lük ler -
de ve ri len ma na ya gö re dec cal, "ya lan cı, hi le kar; zi hin le ri, gö nül le ri, iyi
ile kö tü yü, hak ile ba tı lı ka rış tı ran, bir şe yi yal dız la yıp ger çek yü zü nü
giz le yen, bu cak bu cak her ye ri do la şan müf sid (ni fak ko yan, bo zan, fe -
na laş tı ran) ve me'lun (La net len miş, ko vul muş) bir ki şi dir." Dec cal ahir
za man da (dün ya nın son de vir le rin de) or ta ya çı ka cak en bü yük ne ga tif
gü cün adı dır. Ha dis ler de ge nel de bir şa hıs ola rak tas vir edil mek te dir,
an cak bu bir ki şi ola bi le ce ği gi bi, şid de te ve vah şe te eği lim li, şey ta ni
özel lik le re sa hip ve in san la ra zul me den bir ide olo ji de ola bi lir. 

Ahir za man gi bi ola ğa nüs tü olay la rın ger çek leş ti ği bir dö nem de
Al lah'ın el çi si ne düş man lık ya pa rak şey ta nın sis te mi ni ha kim et me ye
ça lı şa cak olan dec cal, ta ri hin bel ki de en şid det li in kar cı la rın dan bi ri
ola cak tır. Ni te kim Pey gam be ri miz (sav) dec calin fit ne si nin bü yük lü -
ğü nü şöy le ta rif et miş tir:

Adem'in ya ra tı lı şın dan kı ya me te ka dar ge çen za man içe ri -
sin de Dec cal'den da ha bü yük bir ha di se yok tur. (Tir mi zi,

s. 82; Müs lim, Fi ten: 126) 
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Hz. Mu ham med (sav)'in baş ka ha dis le rin de dec cal, kı ya me tin
önem li ala met le rin den bi ri ola rak ha ber ve ril mek te dir:

Kı ya met on ala met gö rül me dik çe kop maz: Du man, dec cal ,
Dab be tu'l arz, Gü neş'in ba tı dan doğ ma sı, İsa'nın yer yü zü ne
in me si... (Bü yük Ha dis Kül li ya tı, 5. cilt, s. 362)

Bü yük İs lam alim le ri de dec calin kı ya met ön ce sin de yer yü zü ne
ge le ce ği ni ke sin bir bil gi ola rak ak tar mış lar dır. Ör ne ğin Ebu Ha ni fe
bu ko nu hak kın da şun la rı bil dir mek te dir:

Dec calin, Ye'cüc ve Me'cü cün çık ma sı, Gü ne ş'in ba tı dan doğ ma sı, İsa
(as)'ın gök ten in me si ve di ğer kı ya met ala met le ri, sa hih ha ber ler de va -
rid ol du ğu vech ile, hak tır, ola cak tır. (Ebu Ha ni fe, Nu'man b. Sa bit
(150/767), Fıkh-ı Ek ber, Çe vi ren: H. Bas ri Çan tay, An ka ra, 1982)

Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) ile aynı dönemde yani ahir zaman-
da yeryüzüne gelecek olan deccalin yenilmesi için Allah Hz. İsa (as)'ı
vesile edecektir. Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği gibi Hz. İsa (as),
deccali manen yok edecek ve yeryüzünde İslam ahlakının tam olarak
hakim olduğu, kutlu bir dönemin başlamasını sağlayacaktır. Hz. İsa
(as)'ın deccali yok etmesiyle ilgili bir hadis şöyledir:

Deccal, Hz. İsa (as)'ı görünce su içinde tuzun erimesi gibi erir
ve koşarak kaçıp gider. Hazreti İsa (as) (deccalin arkasından):
"Benim sana indireceğim bir darbe var, sen bu darbeden hiç
kurtulamazsın", der ona (Filistin'deki Bab-ü Lüdd denilen
mevkide yani) Bab-ü Lüdd'ün şark tarafındaki bab-ü Remle
(Reml kapısı; Reml, Filistin''de bir kasabanın ismidir) yanında
yetişerek deccali yok eder. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir za -
man Ala met le ri, s. 496)

Büyük İslam alimi Bediüzzaman da eserlerinde, ahir zaman ve
Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne ikinci kez gelişi konularına çok geniş yer
ayırmıştır. Özellikle vurguladığı konuların başında ise Hz. İsa (as)'ın
yeryüzüne geldiği sırada dünya üzerindeki dinsizliği temsil eden
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deccal ile çok büyük bir mücadele yürütüp, onu yeneceğidir.
Bediüzzaman'ın bu konudaki bazı açıklamaları şöyledir:

Hem alem-i insaniyette inkar-ı uluhiyet (Allah'ın kainattaki hakimiye-
tini inkar) niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zir ü zeber
(karmakarışık) eden deccal komitesini, Hazret-i İsa'nın din-i hakikîsini
(gerçek dinini) İslamiyet'in hakikatıyla birleştirmeye çalışan hamiyet-
kar ve fedakar bir İsevi cemaatı namı altında ve "Müslüman İsevileri"
ünvanına layık bir cem'iyet, o deccal komitesini, Hazret-i İsa'nın riya-
seti (reisliği) altında yok edecek ve dağıtacak; beşeri, inkar-ı uluhiyet-
ten kurtaracak. (Be di üz za man Sa id Nur si, Mek tu bat, 29. Mek tup, s. 441)

... "O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yalnız Hazreti İsa (as) onu (dec-
cali) yok edebilir, başka çare olamaz." rivayet edilmiş. Yani, onun mes-
leğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek; ancak semavi ve ulvi, hâlis
bir din İsevilerde zuhur edecek ve hakikat-ı Kur'aniyeye (Kuran haki-
katlerine) iktida (tabi olan) ve ittihad eden bu İsevi dinidir ki, Hazret-i
İsa (as)'ın nüzulü (inişi) ile o dinsiz meslek mahvolur ölür. Yoksa onun
(deccalin) şahsı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir. (Be di üz za man
Sa id Nur si, Şu alar, 5. Şua, s. 581)

Üstad'ın bu açıklamasında gerçek İsevilik olarak adlandırdığı
din İslam'dır. Üstad'ın diğer açıklamaları da göz önünde bulundurul-
duğunda bu durum açıkça görülmektedir. Nitekim, hadis-i şeriflerde
de Hz. İsa (as)'ın Kuran ile hükmedeceği, Hıristiyanlığın batıl inanış-
larını ortadan kaldırarak, insanları tek bir din altında –yani İslam ah-
lakında- toplayacağı bildirilmektedir. 

Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi Hz. İsa ve deccal aynı
dönemde yeryüzünde bulunacaklardır. Dolayısıyla tıpkı kıyamet ala-
metleri ve Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametleri gibi deccalin alametleri
de, Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne ikinci kez gelişinin bir habercisidir. Yine
ilerleyen bölümlerde deccalin çıkış alametlerine detaylı olarak deği-
nilecek ve Hz. İsa (as)'ın gelişinin yakın olduğu bu vesileyle bir kez
daha vurgulanacaktır.
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İn cil'de ki Açıkl ama lar
Buraya kadar Hz. İsa (as)'ın gelişinin habercileri olarak hep

İslami kaynaklardan söz ettik. Bunlardan anlaşıldığı gibi ahir zaman
ile ilgili olarak elimizde İslami kaynaklara ait çok sayıda bilgi mev-
cuttur. Ancak her ne kadar tahrif edilmiş olsa da İncil'de de Hz. İsa
(as)'ın tekrar yeryüzüne gelişini müjdeleyen çeşitli haberler bulun-
maktadır. Bu haberlerin doğruluğundan kesin olarak emin olamasak
da, Kuran ile ve Peygamberimiz (sav)'in sahih hadisleri ile mutabık
olan açıklamaları göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Çünkü
İslami kaynaklarla mutabık olan bu açıklamaların orjinal kalmış olma
ihtimali kuvvetle muhtemeldir.

İncil'de özellikle de Hz. İsa (as)'ın ikinci gelişi, bunun işaretleri
ve son zamanlar hakkında çok sayıda açıklamaya rastlamak müm-
kündür. Bu açıklamalarda Hz. İsa (as)'ın gelişinden önce ve sonra be-
lirecek doğa olayları, toplumsal hadiseler anlatılmaktadır.
Günümüzde, Peygamber Efendimiz (sav)'in de hadislerinde detaylı
olarak bildirdiği bu alametlerin çoğunun önceki zamanlara kıyasla
dikkat çekici tarzda ortaya çıktığına şahit olmaktayız. Önemli olan
söz konusu işaretlerin biri veya ikisinin değil, hemen hepsinin birbiri

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

996



peşi sıra günümüzde ortaya çıkıyor olmasıdır. Böylece içinde yaşadı-
ğımız zamanın söz konusu ahir zaman olduğunu, başta İslami kay-
naklara göre, hem de İncil'e dayanarak söylemek mümkündür. 

İlerleyen bölümlerde ahir zaman ve Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne
dönüşüne işaret eden İncil açıklamalarına da yer verilecektir.

Adnan Oktar
(Harun Yahya)





üp he siz ki, Hz. İsa Aley his se -
lam, yer yü zü ne ine cek tir. El bet -

te onun zu hu ru na ya kın ala met ler
ve fit ne ler ola cak tır..." (Ukay li "En-

Nec mu's-sa kıb fi Be ya nı En ne'l Meh di min
Ev la dı Ali b. Ebi Ta lib Ale't-Te mam ve'l ka mal"; Bek le -
nen Meh di, 3. Bas kı, s.151)

Yukarıdaki hadiste görüldüğü gibi Peygamberimiz
(sav) ahir zamanda Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne yeniden dönü-
şünden önce çeşitli alametlerin görüleceğini haber vermiş-
tir. Bu bölümde bu haber doğrultusunda, Hz. İsa (as)'ın yer-
yüzüne ikinci gelişinin yaklaştığını müjdeleyen alametlere
yer vereceğiz. Önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi ahir za-
man ve kıyamet alametleri, Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alamet-
leri, deccalin fitnesinin yaklaştığını gösteren alametler, Hz.
İsa (as)'ın gelişinin de habercisidirler. Kuran'da,
Peygamberimiz (sav)'in hadis-i şeriflerinde ve İslam
alimlerinin kitaplarında yer verilen izahlar bu konular-

daki ana kaynaklardır. Bunların yanısıra İncil açık-
lamalarından ahir zaman ve Hz. İsa (as)'ın yeryü-

züne ikinci kez gelişi konusunda Kuran ve
Peygamberimiz (sav)'in sözleri ile mu-

tabık olanları da bize önemli bil-
giler vermektedir. 



An cak tüm bun la ra
rağ men ba zı ki şi ler bu ha ber le rin

gü nü mü zü işa ret et ti ği ko nu sun da bir ta kım
şüp he ler du ya bi lir ler. Bu nok ta da ha tır lat mak ge -
re kir ki, iler le yen say fa lar da bah se de ce ği miz ala -

met ler hiç bir şüp he ye yer bı rak ma ya cak ka dar açık ve
net tir ler. 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, Hz. İsa (as)'ın ve Hz. Mehdi (as)'ın ge liş le ri nin
çok ya kın ol du ğu nu gös ter mez. Zi ra bir dev rin Al lah'ın müj de le di -
ği son de vir ola rak ni te len di ril me si için de tay lı ola rak an la ta ca ğı -
mız ala met le ri n 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. Bu du rum ha dis ler de şöy le ifa de edil miş -
tir:

"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 art ar da kop ma sı gi bi." (Ra -
muz-El Eha dis, 277/6; Su yu ti, Ca miü's-Sa gir, 3/167)

Üm met bun la rı yap tı ğı za man, ala met ler bir bi ri ni, ağı
ko pa rı lıp ka çan ba lık la rın bir bi ri ni ko va la dı ğı gi bi
ko va lar. (Ölüm, Kı ya met ve Di ri liş, İmam Şa ra ni, s. 478)

Ha dis ler son de re ce açık tır. Ahir za man ala met le ri bir bi ri ar -
dı na ay nı dö nem de ger çek le şe cek tir. Bu ra da şu nok ta ya de ğin -
mek te ya rar var dır: İler le yen say fa lar da yer ve re ce ği miz olay lar -
dan ba zı la rı, gü nü müz için ola ğan olay lar ola rak kar şı la na bi lir.
Ki mi le ri bu ra da an lat tı ğı mız ala met le rin için de bu lun du ğu muz
ça ğın şart la rı ge re ği do ğal ola rak or ta ya çık tı ğı nı öne sü re bi lir ler.
El bet te bu olay la rın bir kıs mı gü nü müz de çe şit li et ki ler le do ğal
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ola rak mey da na gel -
mek te dir. An cak tüm bun la rın

1400 yıl ön ce ek sik siz ola rak tam bu gü nün
sos yal dü ze ni ni ta rif ede cek şe kil de tas vir edil miş
ol ma sı ve bi raz ön ce de be lirt ti ği miz gi bi ay nı dö -

nem de, bir bi ri ni iz le ye rek ger çek leş me si son de re ce
önem li bir ko nu dur. Bu du rum, 14 asır ön ce ahir za man-
da mey da na ge le cek or ta mı de tay lı ta rif eder ken Pey gam -

be ri miz (sav)'in bu dö ne me dik kat çek ti ği ni an la ma mız için
ke sin bir de lil dir.

Yu ka rı da ki bil gi ler ışı ğın da ge rek İs la mi kay nak la rı, ge rek se
İn cil açık la ma la rı nı in ce le di ği miz de hay ret ve ri ci bir so nuç la kar -
şı laş mak ta yız. Ahir za ma na yö ne lik işa ret ler yer yü zü nün he men
he men her kö şe sin de, bir bi ri ar dın ca ve tam an la mıy la be lir til di ği
bi çim de, için de bu lun du ğu muz çağ da ya şan mak ta dır. Ahir za -
man la il gi li ha ber ler san ki za ma nı mı zın ek sik siz bir port re si ni çiz -
mek te dir. El bet te bu, de rin dü şü nül me si ge re ken son de re ce mu -
ci ze vi bir olay dır. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)
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İs la mi Kay nak lar da Yer Alan
Ala met ler

1. Ay'ın Ya rıl ma sı 
Ku ran'ın 54. Su re si'nin adı olan "Ka mer"in Türk çe kar şı lı ğı

"Ay"dır. Bu su re nin bü yük bir bö lü mün de, ken di le ri ne gön de ri len pey -
gam ber le rin "uya rı la rı nı gö z ar dı eden" Nuh, Ad, Se mud ve Lut hal kı -
nın, Fi ra vun ve çev re si nin baş la rı na ge len yı kım lar an la tı lır. Ay nı za -
man da bi rin ci ayet te kı ya met vak ti ile il gi li çok önem li bir me saj ve ri lir:

Sa at (kı ya met sa ati) ya kın laş tı ve Ay ya rıl dı. (Ka mer Su re si, 1) 

Ayet te kul la nı lan "yar mak" fi ili nin Arap ça kar şı lı ğı "şak ka"dır.
Bu ke li me nin Arap ça'da fark lı an lam la rı bu lun mak ta dır. Ba zı Ku ran
tef sir le rin de "iki ye ya rıl mak" ma na sı ter cih edil mek te dir. Bu nun la
bir lik te, "şak ka" ke li me si Arap ça da "top ra ğı sür me, top ra ğı kaz ma"
an lam la rın da kul la nıl mak ta dır. 

İkin ci an la mı na ör nek ola rak, Abe se Su re si'nin 26. aye tin de ge -
çen kul la nı mı nı ve re bi li riz:

Biz, şüp he siz, su yu akıt tık ça akıt tık. Son ra ye ri yar dık ça yar dık.

Böy le ce on da ta ne ler bi tir dik, üzüm ler, yon ca lar, zey tin ler, hur -

ma lar. (Abe se Su re si, 25-29)

Açık ça gö rül dü ğü gi bi, bu ayet te ki "şak ka" ifa de si "ye rin iki ye
ya rıl ma sı" ma na sın da de ğil, "çe şit li bit ki le rin ye tiş me si için top ra ğın
sü rü le rek ya rıl ma sı" an la mın da kul la nıl mış tır.

İş te tam bu nok ta da, Ku ran'ın çok bü yük bir mu ci ze siy le kar şı -
laş mak ta yız. Ka mer Su re si'nde on dört yüz yıl ön ce sin den ha ber ve ri -
len ayet, 20 Tem muz 1969'da Ay yü ze yin de ya pı lan ça lış ma lar ile ger -
çek leş miş tir. Ame ri ka lı ast ro not la rın Ay'a ayak ba sa rak, Ay top ra ğı
üze rin de bi lim sel araş tır ma lar yap ma la rı, taş ve top rak ör nek le ri top -
la ma la rı ayın ya rıl ma sı aye tin de ki ifa de le re tam ola rak uy mak ta dır. 



Ay'ın keş fi, "Bir in san için kü çük bir adım, in san lık için bü yük bir
atı lım" slo ga nıy la öz deş leş miş tir. Bu ta ri hi ge zi uzay araş tır ma la rın da
bir dö nüm nok ta sı dır; ka me ra lar ara cı lı ğıy la bel ge len miş ve o ta rih ten
bu ya na ya şa yan in san la rın sey ret tik le ri bir olay ol muş tur. Ka mer Su -
re si'nin ilk aye tin de Al lah'ın bil dir di ği gi bi, bu bü yük olay ay nı za -
man da bir kı ya met ala me ti dir; dün ya nın kı ya met ön ce si son za man
di li min de ol du ğu nun bir be lir ti si dir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)

Ni te kim bu ko nu da çok önem li bir işa ret da ha var dır. Ka mer Su -
re si'nde ge çen bu aye tin ba zı ke li me le ri nin eb ced de ğe ri biz le re Ay'a
ayak bas ma yı lı olan 1969 ta ri hi ni ver mek te dir. (Eb ced he sa bı ko nu -
sun da de tay lı bil gi için bkz. Hz. İsa (as)'ın Çı kış Za ma nı bö lü mü)

... Sa at ya kın laş tı ve Ay ya rıl dı...

HİC Rİ: 1390 Mİ LA Dİ: 1969
Ancak şunu da belirtmeliyiz: Elbette Ay'ın yarılması olayı,

Allah'ın Peygamberimiz (sav)'e verdiği mucizelerden biridir. Bir ha-
diste bu mucize şöyle bildirilmiştir:

Adnan Oktar
(Harun Yahya)
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Dünyanın uydusunda su
arayan NASA, roketle
Ay’ı bombaladı. 9.000
km’lik hızla gerçekleştiri-
len çarpmanın etkisiyle,
350 ton ağırlığında bir
toz bulutu oluştu.
Bilindiği gibi 1969'daki
Ay'a çıkış sırasında da
Ay'da yer yarılmış ve
toprak örnekleri alınmış-
tı, ancak son dönemde
yapılan bu çalışmayla
çok daha derin bir yarıl-
ma söz konusu olmuş-
tur. Bu gelişme de Hz.
İsa (as)'ın çıkış alametle-
rinden biridir. 

10 Ekim 2009
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... Sa id ibn Ebi Aru be, Ka ta de'den; o da Enes ibn Ma lik (R)'den
tah dis et ti: Mek ke aha li si Re su lul lah'tan ken di le ri ne bir ayet
(bir mu ci ze) gös ter me si ni is te di ler. O da on la ra Ay'ı iki bö lük
gös ter di, hat ta Mek ke li ler Hı ra Da ğı'nı o iki bö lük ara sın da
gör dü ler. (Sa hih-i Bu ha ri ve Ter ce me si, cilt 8, no.88)

Yu ka rı da an la tı lan mu ci ze, ayet te ha ber ve ri len Ay'ın ya rıl ma sı
ola yı dır. An cak Ku ran her ça ğa ba kan bir ki tap ol du ğu için, bu ayet le
gü nü müz de Ay'ın keş fi ko nu su na da
dik kat çe kil di ği dü şü nü le bi lir.
(Doğ ru su nu Al lah bi lir)



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Bir an la mı ile Ku ran'da kı ya me tin yak laş tı ğı nın bir ala -
me ti ola rak bil di ri len "Ay'ın ya rıl ma sı", 20 Tem muz 1969
ta ri hin de ABD'li ast ro not la rın Ay'a çı ka rak, Ay top ra ğı nı
kaz ma la rı ile ger çek leş miş tir. (Doğ rusunu Al lah bilir)



2. İran-Irak Sa va şı
Ahir za man da mey da na ge le cek önem li bir sa vaş ha dis te şöy le

ha ber ve ri lir:
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Şev val ayın da ayak lan ma

Zil ka de'de harb ko nuş ma la rı, 

Zil hic ce'de ise harb va ki 

ola cak. (Kı ya met Ala met le ri, 

s. 166)
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Türkiye Gazetesi, 22 Ocak 1987

Türkiye Gazetesi,
 3 Ağustos 1988



Ön ce ki say fa da ki 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:

Fa ris 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 tı ka 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 rın da 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, s. 179)

- Fa ris yö nün den ge le cek olan: İran ta ra fın dan ge le cek olan
- Fa ris : İran - İran lı
- Ya zı ya ine cek ler : Ova ya ine cek ler (Irak Ova sı)
- Mu tık : Yö re de ki bir da ğın adı
- Ra ka be : Pet rol ku yu la rı nın çok ol du ğu böl ge dir. 

"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, ırk çı lık tan kay nak la -
nan bir an laş maz lı ğın ola ca ğı na dik kat çe ki li yor ola bi lir. Bu an laş -
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maz lık se be biy le, "Ya zı"ya (ya ni Irak Ova sı'na) ini le ce ği ve sa va şın
baş la ya ca ğı an la şıl mak ta dır.

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. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)
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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. 
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"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, s. 38, El Mut ta ki)



Adnan Oktar
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İran ve Irak gi bi iki bü yük Müs lü man
ül ke ara sın da ya pı lan sa vaş yıl lar ca
sür dü. Pek çok in sa nın ölü mü nün
ya nı sı ra, cid di mad di kay ba ne den
ol du. Re sim ler de İran-Irak sa va şın -
dan çe şit li man za ra lar gö rül mek tedir.
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Ta li kan'a (Af ga nis tan'a) ya zık ol du.

Şüp he siz Al lah Te ala'nın ora da al tın

ve gü müş ol ma yan ha zi ne le ri var dır.

(Ki tab-ul Bur han Fi Ala met-il

Meh diyy-il Ahir Za man, s. 59)

4. Af ga nis tan'ın İş ga li



Adnan Oktar
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Sov yet or du su 1979 yı lın da Af ga nis tan'ı
iş gal et ti. Yak la şık 9 yıl sü ren bu iş gal
1988'de son bul du. Re sim de 1988 yı lın da
Af ga nis tan'dan ge ri çe ki len Sov yet or du -
su gö rü lü yor. Üst te ki re sim de ise Sov yet
or du su na kar şı mü ca de le et miş olan Af -
gan mü ca hid leri görülüyor.
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Rus ya'nın Af ga nis tan iş ga li ile il gi li, o dö nem de Der Spi egel der gi sin de çı kan bir
ya zı da, Rus ya'nın iş ga li  bi tir se de böl ge nin eko no mik kont ro lü nü elin den bı rak mak
is te me di ği açık lan mış tı. Af ga nis tan'ın o dö nem de sa hip ol du ğu yıl lık 150 mil yar
met re küp ten faz la do ğal gaz re zer vi nin bun da bü yük pa yı var dı. Ay rı ca Af ga nis tan'ın
zen gin kö mür, kur şun, çin ko, gü müş, al tın ma den ya tak la rı ve dün ya nın en zen gin
la pis ya tak la rı da Rus ya'nın bu ıs rar lı tu tu mu nu açık lıyor du.

Ha dis te Af ga nis tan'ın ahir za man da iş gal edi le ce ği ne işa ret var -
dır. Ger çek ten de Rus la rın Af ga nis tan'ı iş ga li olan 1979 yı lı Hic ri 1400
yı lı na, di ğer bir ifa dey le Hic ri 14. yüz yı lın baş lan gı cı na denk gel mek -
te dir. 

Ora da al tın ve gü müş ol ma yan ha zi ne le ri var dır...

Ri va ye tin bu bö lü mün de de Af ga nis tan'ın mad di zen gin lik le ri -
ne dik kat çe kil mek te dir. Bu gün Af ga nis tan'da çe şit li se bep ler le iş le -
til me ye açıl ma mış bü yük pet rol ya tak la rı, de mir hav za la rı ve kö mür
ma den le ri tes pit edil miş tir. 

Yeni Şafak Gazetesi, 2 Aralık 2001



Adnan Oktar
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Af ga nis tan'ın zen gin do ğal gaz re zer -
vi çe şit li pro je ler le kul la nıl ma ya ça lı -
şıl mak ta dır. BBC News'ta ve ri len ha -
ber de, Af ga nis tan'ın 2 mil yon do lar -
lık do ğal gaz bo ru hat tı in şa sı na baş -
la ma ko nu sun da gün de me ge len an -
laş ma lar ko nu edil miş tir.

BBC News, 13 Mayıs 2002



5. Fı rat'ın Su yu nun Ke sil me si 
Fı rat Neh ri'nin su yu nun ke si lip dur du rul ma sı da Hz. İsa (as) ve

Hz. Mehdi (as)'ın çı kış ala met le rin den dir:

Di ğer ha dis ler de bu ola yın ay rın tı la rıy la il gi li önem li bil gi ler ve -
ril mek te dir:

Re su lul lah: Fı rat Nehri 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,
keş ke kur tu lan ben ol say dım, di ye cek tir bu yur muş lar. (Sa hih-i
Müs lim, 11/320)

Re su lul lah şöy le bu yur du: Ya kın da Fı rat Neh ri al tın ha zi ne si ni
açı ğa çı ka rır, kim bu na ha zır bu lu nur sa, on dan bir şey al ma sın.
(Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 28)

(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)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

1116

Fı rat Neh ri'nin su yu çe ki le rek 

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 o 

ha zi ne den bir şey al ma sın. 

(Ri ya zü's Sa li hin, 3/332) 



Gö rül dü ğü gi bi Hz. İsa
(as)'ın ye ni den ge li şi nin önem li
bir ala me ti olan Fı rat Neh ri'nin
su yu nun dur du rul ma sı ve al tın
de ğe rin de bir ha zi ne nin or ta ya
çık ma sı pek çok bü yük ha dis ki ta -
bın da yer al mak ta dır. 

Şim di yu ka rı da yer ver di ği -
miz ha dis ler de ge çen bu ko nuy la
il gi li önem li ifa de le ri tek tek ele
ala rak in ce le ye lim:

Adnan Oktar
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Keban Ba ra jı'nın in şa edil me siy le Fı -
rat Neh ri'nin su yu dur durul muş tur.

Hür ri yet, 4 Ka sım 1973



Re su lul lah bu yur du ki: (1) Fı rat Neh ri'nin su yu çe ki lip (2) al -
tın dan bir dağ mey da na çık ma dık ça kı ya met kop maz... (Ri ya -
zü's Sa li hin, 3/332)

(1) Fı rat Neh ri'nin su yu nun çe ki lip... 

Su yu ti'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 du -
ra rak 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; elekt ri 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 ve Fı rat Nehri üze ri ne son ra dan ku ru lan di ğer ba -
raj lar, be ton dan dev bi rer da ğı an dır mak ta dır. Bu ba raj lar 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 lar "al tın bir dağ" özel li ği ka zan mak ta dır.

(Doğ ru su nu Al lah bi lir) 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri



6. Ra ma zan Ayı'nda Ay ve Gü neş Tu tul ma la rı

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, s. 199)

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, 380. Mek tup, 2/1163)

Meh di'nin çık ma sın dan ön ce bir Ra ma zan için de Gü neş iki de -
fa tu tu la cak tır. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir Za man Ala met -
le ri, s. 440)

... 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, s. 37)

Ra ma zan'da iki de fa Ay tu tul ma sı ola cak tır. (El-Kav lu'l Muh -
ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, s. 53) 

Adnan Oktar
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Hz. Mehdi (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, s. 47) 



Hz. Mehdi (as)'ın ge li şi Ra za man ayın da Ay'ın iki ke re tu tul -
ma sı na se bep ola cak tır. (Kı ya met Ala met le ri, s. 200)

Yu ka rı da ki ri va yet ler de dik ka ti çe ken en önem li nok ta lar Ra ma -
zan Ayı 'nın or ta sın da hem Gü neş tu tul ma sı, hem de bir ay için de
Ay'ın ve Gü neş'in iki ke re tu tul ma sı dır. 

Eğer bu ha dis ler de ta rif edi len olay lar dik kat le in ce le nir se, ri va -
yet ler ara sın da çe şit li fark lı lık lar ol du ğu gö ze çar par. Yu ka rı da ki 1, 2
ve 3. ri va yet ler de Ay, Ra ma zan'ın bi rin ci gü nü, 4. ri va yet te ise so nun -
cu gü nü tu tu la cak tır. Böy le bir du rum da ya pı la cak en doğ ru şey, ay-
nı ola ya ba kan fark lı ri va yet le rin it ti fak et tik le ri or tak yön le ri tes pit
et mek ola cak tır. Bu na gö re, yu ka rı da ki ha dis ri va yet le ri nin top la mın -
dan çı kan or tak so nuç lar şun lar dır:

1. Ra ma zan ayın da Ay ve Gü neş tu tul ma la rı ola cak tır.
2. Bu tu tul ma lar or ta la ma 14-15 gün aray la ola cak tır.
3. Bu tu tul ma lar iki ke re tek rar la na cak tır.
Bu tes pit le re uy gun ola rak, 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.

Ay rı ca bu ha di se de Ay'ın Ra ma zan'ın tam or ta sın da DO LU NAY
ha lin de tu tul ma sı ve dik kat le ri çe ke cek bir ala met ola rak be lir me si de
son de re ce an lam lı dır.

Bu olayların Hz. İsa (as) ve 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.

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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(Solda) 31 Temmuz
1981 tarihinde gerçek-
leşen Güneş tutulma-
sının resmi.

1981 yılında yaşanan
Ay tutulmasının Sky

Telescope dergisinin
Temmuz 1999 tarihli

sayısında yayınlanan
resmi

Aşağıdaki takvim yapraklarında 1981 ve 1982 yıllarında gerçekleşen Ay ve
Güneş tutulmalarının tarihleri görülüyor.



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 

Hz. İsa (as)'ın
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Vatan, 08 Kasım 2003



7. Kuy ruk lu Yıl dı zın Doğ ma sı

O 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, s. 53)

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, s. 32) 

... Ne za man ki Me lik ler se ya hat, zen gin ler ti ca ret, fa kir ler din -
len mek, ha fız lar gös te riş yap mak için hac ca gi der ler; iş te o za man,
kuy ru ğu bu lu nan bir yıl dız zu hur ede cek tir. (Kı ya met Ala met -
le ri, s.123)

Ha dis ler de be lir til di ği gi bi:
- 1986 yı lın da (Hic ri 1406'da) ya ni 14. yüz yıl baş la rın da "Hal ley"

Hz. İsa (as)'ın
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Hz. Mehdi (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, s. 200)



kuy ruk lu yıl dı zı Dün ya mız'ın ya -
kı nın dan geç miş tir. Bu kuy ruk lu
yıl dız par lak ışık lı bir yıl dız dır.

- Ha re ket yö nü do ğu dan ba tı -
ya doğ ru dur.

- 1981 ve 1982 (Hic ri 1401-
1402) yıl la rın da mey da na ge len
Ay ve Gü neş tu tul ma la rı ola yın -
dan son ra or ta ya çık mış tır. 

Bu yıl dı zın do ğu şu nun da di -
ğer çı kış ala met le ri ile ay nı za man -
da mey da na gel me si, Hal ley kuy -
ruk lu yıl dı zı nın ha dis te işa ret edi -
len yıl dız ol du ğu nu doğ ru lar ni te -
lik te dir. 

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
olay lar 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:
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Bu yıl dız ilk çık tı ğın da; 

Hz. Nuh (as)'ın kavmi helak olmuştur.

Hz. İbrahim (as) ateşe atılmıştır.

Hz. Musa (as) ile mücadele eden Firavun ve kavmi yok edilmiş-
tir.

Hz. Yahya (as) öldürüldüğünde de görülmüştür.

Siz o yıl dı zı gör dü ğü nüz de fit ne nin şer rin den Al lah'a sı ğı nı nız.
(Ki tab-ül Bur han Fi Ala met-il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 32)

Bu yıl dız geç ti ğin de mey da na gel di ği ri va yet edi len di ğer önem -
li olay lar da şun lar dır:

Hz. İsa (as) doğ muş tur.
Pey gam ber 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 di ğin de de bu

yıl dız gö rül müş tür.

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 da 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 il ginç 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. 

Hz. İsa (as)'ın
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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
dik kat çe ki ci bağ lan tı sı da, in kar eden ler üze ri -
ne bir fit ne, mü min le re ise bir rah met 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" şek lin de 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 miz'in so yun dan ge le cek olan 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 işa ret edi li yor ola -
bi lir.

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 mu ci ze vi 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 pey gam ber 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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1986 yı lı nın ga ze te ha ber le rin de, Sov yet Ve ga 1 uzay ara -
cı nın Hal ley kuy ruk lu yıl dı zı nın 5.500 mil ya kı nın dan uç tu -
ğu ve kuy ruk lu yıl dı zın buz lu çe kir de ği nin ilk fo toğ raf la rı nı
gön der di ği ha ber ve ri liyor du.

Cronicle 20 Mart 1986, s.1278



8. Boynuzu andıran
iki uçlu yıldızın çıkışı

Mükerrer olarak, ŞARK CANIBINDEN DOĞAN AMUD-U
NURANIDEN (nurlu sütundan) sormaktasınız. Bilesin ki, ashabın
verdiği habere göre, Resulullah (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Vaad edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik
Horasan'a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA IKI DIŞLI (1) MÜ-
NEVVER (2) BIR BOYNUZ (3) ÇIKAR."

Her kim onu görür, fitnelerin şerrinden Allah'a sığınsın. Şark ta-
rafında 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 tara-
fında 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.
Şöyle anlatıyor:

-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 top-
luluk da verdi. Halbuki bu doğuş, Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru zamanın-
da olacak zuhur değildir. Zira, onun zuhuru, yüz başlarında olacaktır.
Şu anda dahi, yüz başını, on sekiz sene geçmiş vaziyettedir. Hadis-i şe-
rifte, Hz. Mehdi (as)'ın alâmetleri hakkında şöyle anlatılmıştır:

"ŞARK TARAFINDA BIR KUYRUKLU YILDIZ DOĞUP
AYDINLIK VERECEKTİR."

Bu yıldız dahi doğmuştur. Amma o mudur, yoksa onun bir benzeri
midir? Bu yıldıza, Kuyruklu yıldız, adının verilmesi, ihtimal ki,
şu anlatmalara dayanıyor;  Sabitlerin seyri ,  MAĞRIBDEN
(BATIDAN) MEŞRIKADIR (DOĞUYADIR) (4)... Bu yıldızın

Hz. İsa (as)'ın
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durumu da, onun seyrine göredir. Yani yüzü meşrik canibine
doğru, arkası dahi, mağrib tarafınadır. Bu uzun beyazlık dahi,
onun arka tarafındadır. Bu mana icabı olarak, ona; Kuyruk... is-
minin verilmesi yerindedir. Onun her günkü irtifı (geçiş yönü)
ise, meşrikten mağribedir. Ancak o, kısri (kendine has durumunda
ağırlık taşıyan) seyri ile felek-i azamın seyrine bağlıdır. Hakikat-i
hali, en iyi bilen Sübhan Allah'tır." (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı
Rabbani, 381. Mektup, s. 1184)

İmam-ı Rabbani’nin de detaylı olarak tefsir ettiği  “iki dişli mü-
nevver (aydınlatıcı) bir boynuz çıkar” ifadesi 24 Şubat 2009 yılında
Dünya’ya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızına işaret
etmektedir. Hadisteki ifadelerin hepsinin Lulin kuyruklu yıldızının
özellikleriyle birebir uyum içinde olması çok büyük bir mucizedir ve
Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın gelişini bekleyen bütün müminler
için de çok büyük bir müjdedir. 
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03.04.2009 Dokuz Sütun

23.02.2009 Güneş Gazetesi



(1) ... iki dişli..: 
Lulin kuyruklu yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çatallı ol-

ması, hadisteki iki dişli ifadesiyle birebir bağdaşmaktadır.
(2) ... münevver (aydınlatıcı)..:
Hadiste bahsi geçen münevver (aydınlatıcı) sıfatı, Lulin kuyruk-

lu yıldızının dünyaya yaklaştıkça 6 yıldız parlaklığı kadar artan par-
laklığına işaret etmektedir.

(3) ... bir boynuz..:
Lulin kuyruklu yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en

önemli farklılığı, yıldızının çekirdeğinin arka kısımda yer alan kuyru-
ğunun karşısında, çekirdeğin ön kısmında, yani ilerleme yönünde de
bir kuyruğunun bulunmasıdır. Lulin kuyruklu yıldızının çekilmiş fo-
toğraflarına bakıldığında da karşıt yöndeki iki kuyruğun şekil itiba-
riyle bir boynuzu andırdığı ilk bakışta farkedilmektedir.

(4) ... mağripten (batıdan) meşrikadır (doğuyadır)..:
Hadisin devamında yer alan "Sabitlerin seyri, mağribden (batı-

dan) meşrikadır (doğuyadır)..." ifadesi hadiste hareket eden bir cis-
me, bir kuyruklu yıldıza dikkat çekildiğini teyit eder mahiyettedir.
Nitekim diğer gökcisimleri meşrikten (doğudan) mağribe (batıya)
doğru saat yönünün aksi yönünde hareket ederken, Lulin kuyruklu

yıldızının seyri saat yönünde yani Mağripten (BATI-
DAN) Meşrika (DOĞUYA)’dır. Başka hiçbir gök-

cisminde görülmeyen bu özelliğin Lulin
kuyruklu yıldızında olması ve bunun yak-
laşık 1400 sene önce Peygamber Efendimiz

(sav) tarafından Hz. İsa (as) ve Hz.
Mehdi (as)’ın çıkışının habercisi

olarak bildirilmiş olması
şüphesiz ki çok büyük bir
mucizedir.
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9. Ka be Bas kı nı ve Ka be'de Kan Akı tıl ma sı

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, s. 35)

Yu ka rı da ki ha dis ler de "onun çı ka ca ğı yıl" cüm le si ile, Hz. Mehdi
(as)'ın çı kış ta ri hin de Hac sı ra sın da mey da na ge le cek bir kat li ama
dik kat çe kil mek te dir. 1979 yı lın da, Hac sı ra sın da ger çek le şen Ka be
bas kı nın da ay nen böy le bir kat li am ya şan mış tır. Bu kan lı Ka be bas kı -
nı da ahir za ma nın baş lan gı cı nın ve Hz. Mehdi (as)'ın çı kı şı nın di ğer
ala met le ri nin ger çek leş ti ği dö ne min tam ba şın da ya ni Hic ri 1400 yı lı -
nın ilk gü nün de, 1 Mu har rem 1400 (21 Ka sım 1979) ta ri hin de mey da -
na gel miş tir. 
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Onun (Hz. Mehdi (as)) çı ka ca ğı yıl,

in san lar hac ca, baş la rın da bir emir

bu lun ma dan gi de cek ler... Hep bir lik te

Beyt-i Şe rif'i ta vaf ede cek ler, son ra

Mi na'ya in dik le rin de, kö pek ler gi bi

bir bi ri ne sal dı ra cak, ha cı lar so yu la -

cak, kan lar Aka be Cem re si nin üze ri -

ne aka cak. 

(Kı ya met Ala met le ri, s. 168-169)



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 Su udi 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 ka lan 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 ma'nın ya nın da, Müs lü man la rın (Su udi 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 bir 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: 

Re su lul lah (sav) bu yur du: Ra ma zan'da bir se da, Şev val'de bir
ses, Zil ka de'de ka bi le ler ara sın da sa vaş olur. Ha cı lar ta la na uğ -
rar. Mi na'da ölü le rin çok ola ca ğı bir sa vaş olur, öy le ki ora da
taş la rı kan gö lü için de bı ra ka cak ka dar kan akar. (Ki tab-ül Bur -
han Fi Ala me ti-il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 31)
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Ra ma zan'da bir se da olur. Şev val'de de bir se da olur. Zil ka -
de'de ka bi le ler bir bi riy le çar pı şır. Zil hic ce'de ha cı lar ta la na uğ -
rar. Mu har rem'de gök ten şöy le ni da olur. "Dik kat edi niz. Fi lan
kim se Al lah'ın hal kı nın ha yır lı la rın dan dır. Onu din le yi niz ve
ona uyu nuz." (Ra muz El Ha dis, 2/518-5)

Şev val ayın da ayak lan ma, Zil ka de'de harb ko nuş ma la rı, Zil hic -
ce'de ise harb va ki ola cak. Ha cı lar so yu la cak, kan la rı (Cem re tül
Aka be) üze ri ne aka cak. (Kı ya met Ala met le ri, s. 166)

Hz. İsa (as)'ın
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1979 yı lın da ger çek le şen
Ka be bas kı nın da bir kat -
li am ya şan mış tır. Bu
ola yın ahir za man ala -
met le ri nin ar dı ar dı na
çık tı ğı dö ne min tam ba -
şın da ya ni Hic ri 1400 yı lı nın ilk gü -
nün de mey da na gel me si dik kat çe ki ci dir. Bun -
dan 7 se ne son ra Hac sı ra sın da çok da ha bü yük kan lı
bir olay mey da na gel miş tir. Bu kanlı olaylar, hadislerde
tarif edilen ortamla çok büyük benzerlikler taşımaktadır.

Türkiye Gazetesi, 21 Kasım 1979
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Zil ka de ayın da ka bi le ler sa va şır, ha cı lar ka çı rı lır, mel ha me ler
(kan lı harp ler) olur. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-il Meh diyy-
il Ahir Za man, s. 34)

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'ın
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, s. 37) 

Ha dis ler de ge çen ifa de le ri in ce le di ği miz de de ay nı dö nem le il -
gi li önem li olay la ra işa ret ler bu lun du ğu gö rü le cek tir:

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. 

Kabe'de kan akıtılması, hacıların katledilmesi gibi, hadislerde
haber verilen böyle önemli iki büyük hadisenin Hz. Mehdi (as) hak-
kında bildirilen tüm alametlerin çıktığı dönemde birbiri ardına ger-
çekleşmesinin çok özel bir durum olduğu açıktır.

... 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 di.

Adnan Oktar
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10. Do ğu Ta ra fın dan Bir Ate şin Gö rün me si
"İk did du rer" isim li ki tap ta Hz. Mehdi (as)'ın zu hur ala met le ri
bah sin de ge çi yor: Do ğu da, se ma da üç ge ce gö rü nen bü yük bir
ate şin çık ma sı. Mu tad (alı şıl mı şın dı şın da) 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 A hir Za man, s. 32)

Ebu Ca fer b. Mu ham med b. Ali (r.a.)'dan ri va yet edil di. 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 Te ala, bir mü na -
di Hz. Mehdi (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.(Ki tab-ül Bur han Fi Ala me -
ti-il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 32)
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Doğudan üç veya yedi gün ardı ardına

büyük bir ateş zuhur edecek, gökte

karanlık görülecek, gökte alışılmış

olan kırmızılığın aksine bambaşka bir

kızıllık yayılacak. Yeryüzünün duyup

anlayabileceği bir dille nida edilecek.

(Kıyamet Alametleri, s. 166) 
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1991 yı lı nın Tem muz ayın da Irak'ın, Ku veyt'i
iş gal et me si ve Ku veyt'e ait pet rol ku yu la rı nı

ate şe ver me si so nu cun da Ku veyt ve Bas ra
Kör fe zi'ni çok büyük bir ateş sar mış tır.



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, s. 461) 

Hz. Mehdi (as)'ın çı kış ön ce si ala met le rin den olan bu ateş hak -
kın da kı sa bir açık la ma yap mak ye rin de ola cak tır. 

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 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.
Böy le ce 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. Şa yet kı ya met ala met le ri ile il gi li ha dis ler en in ce ay rın tı sı na
ka dar (me se la; han gi şe hir de, kaç ta ri hin de, ne şe kil de çı ka ca ğı) an la -
tıl say dı, da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi her kes mec bu ren ka bul eder,
in san lar ara sın da de re ce far kı kal maz dı. Bu se bep le kı ya met ala met -
le ri ile il gi li ha dis ler özel lik le ya rı ka pa lı bir şe kil de bil di ril miş tir.

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 ile ih mal ne ti ce sin de ve ya ka -
sıt lı bir olay ile çı kar. Meh di'nin çı kış ala me ti ola rak söy len me si,
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 ate şin özel lik le ri ne ve
or ta ya çı kış vak ti ne uy gun ol ma sı dır. Bu ate şi ta nı mak ve tes pit ede -
bil mek için ya pı la cak ilk iş, özel lik le ri nin or ta ya çı kar tıl ma sı 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 so nu cun da Ku -
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veyt ve Bas ra Kör fe zi'ni çok bü yük bir ateş sar mış tı. Bu ateş le il gi li o
dö nem de ki ya zı lı kay nak lar da yer ve ri len ba zı açık la ma lar şöy le dir:

- Ku veyt'de ya nan pet rol, in san ve hay van lar ara sın da ölü me se bep ol -
du. 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 tı. Her gün 10 bin ton dan faz la is, 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 du lar... Yal nız Kör fez de ğil, onun şah sın da
Dün ya yan dı. (M. Ne ca ti Öz fa tu ra, Kurt lar Sof ra sın da Or ta do ğu, s. 175)

-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 du ve du man lar 55 km. uzak lık ta ki Su udi Ara bis tan'dan bi-
le gö rü le bi li yor du. (Hür ri yet, 23 Ocak 1991)

-Ku veyt'te ate şe ve ri len yüz ler ce pet rol ku yu su alev alev yan dı. 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 bi le ce ği bil di ril di.

Ate şe ve ri len pet rol ku yu la rın da çı kan alev ve du man lar at mos fe ri de -
vam lı kir let ti ler. Ku veyt gün düz le ri ge ce man za ra sı arz edi yor du.
Alev ler le bir lik te yük se len fü me ren gi du man, Ku veyt se ma la rın da
son ba har dan kış mev si mi ne ge çi şi ha tır lat tı... Ku veyt'in ta ma mı nın ya -
şa nı lır ha le gel me si için en az bir se ne lik bir za ma na ih ti yaç ol du ğu
açık lan dı. Ki lo met re ler ce uzak tan gö rü len alev ler le bir lik te yük se len
du man lar, Ku veyt se ma la rı nı ta ma men kap la ya rak ül ke yi ya şan maz
ha le ge tir di ve var lık lı olan lar Ku veyt'i terk et ti ler. 

Dah ran'da ki araş tır ma mer ke zi mü dü rü Ab dul lah Dab bag'ın New York
Ti mes'da çı kan açık la ma sı na gö re, Bas ra Kör fe zi'nde ki kir len me ne ti ce -
sin de 106 tür ba lık, 180 tür yu mu şak ça ve böl ge de ya şa yan 450 tür hay -
van ya şa ma sa va şı ver di. 600 pet rol ku yu sun dan yük se len du man la rın
kom şu ül ke le re ya yıl dı ğı, ay rı ca kü kürt gi bi kan se ro jen mad de -
ler ih ti va eden du man la rın asit yağ mu ru na dö nü şe rek ta rım da
ve ri mi azalt tı ğı açık lan dı. (M. Ne ca ti Öz fa tu ra, Kurt lar Sof ra sın -
da Or ta do ğu, s. 171)
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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... (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve
Ahir Za man Ala met le ri, s.461)

* Be re hut: Bir va di ve ya hut bir ku yu adı dır. (Ka mus Ter ce me si, 1/550) 

Ön ce ki say fa lar da yer ver di ği miz ha dis-i şe ri fin yu ka rı da ki ilk
kıs mın da, 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." 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 -
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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 kı zıl 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 ğa nüs tü bir olay dır.

Adnan Oktar
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pet rol ku yu la rı nı ateşe ver di.



11. Büyük Bir Olayın Meydana Gelmesi

"(1) Hz. Mehdi (as) çıkmadan önce (2) medinede (3) simsiyah taşların

bile (4) kan içinde kaybolacağı (5) büyük bir vak'a olacaktır. Bu olay-

da bir kadının öldürülmesi (6) bir kamçının sallanması kadar kola-

yolacaktır. Ve bu olay 2 km kadar yayılacaktır." (EI-Kavlu'l Muhtasar

Fi Alamatil Mehdiyy-iI Muntazar, 41) 

(1) Hz. Mehdi (as) çıkmadan önce ... Hadis-i şerifin böyle başla-

ması bu olayın aynı zamanda Hz. Mehdi (as)'ın çıkış öncesi alametle-

rinden olduğunu gösteriyor. Hz. Mehdi (as)'ın çıkış zamanı hadis-i

şerifler ve büyük İslam alimlerinin izahlarına göre Hicri 1400 (Miladi

1979-80) yılı başlarında olması gerekiyor. Hadiste geçen "Hz. Mehdi

(as) çıkmadan önce" ifadesi, Hz. Mehdi (as)'ın ortaya çıkışından kısa

bir süre önce bu büyük olayın olacağına işaret etmektedir.  

(2) .... Medinede... Arapça'da Medine kelimesi aynı zamanda

büyük şehir karşılığında da kullanılmaktadır. Aşağıdaki hadis buna

örnektir. 

Hz. İbni Amr'dan rivayet edilmiştir. Resulullah (sav) buyurdu ki: 

Ey Ummet! Altı şey vardır ki, onlar olmadan kıyamet kopmaz...

Altıncısı da medinenin fethi. 

Denildi ki: Hangi medine? Buyurdu ki: Kostantiniyye. (İstanbul)

(Bu İstanbul'un Hz. Mehdi (as) tarafından yapılacak manevi fethidir.) 

(Kıyamet Alametleri, s. 204 Ramuz EI Ehadis 1/296)

(3) ... Simsiyah taşların bile kan içinde kaybolacağı ... Hadis-i

şerifin bu kısmında da kanlı hadisenin üzerinde cereyan edeceği ze-

min yüzeyi tarif edilmektedir. Siyah taş, yani asfalt yol üzerinde kanlı

bir olay olacağına işaret edilmektedir.

- 1 Mayıs Taksim olayında 34 ölü ve 200 kişinin yaralanmasın-
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dan akan kanlar, siyah taşlar
(yani asfalt yol) üzerine dö-
külmüş ve bu kanlar caddeye yayılmıştır.

Asfalt yol: Ufak çakıl taşlarının asfalt maddesi ile karıştırılma-
sından oluşur. 

Bu karışım yola döküldüğünde yekpare siyah taş halini almak-
tadır. 

(4) ... kan içinde kaybolacağı ... Çatışmalar neticesinde akan
kan, bazı kısımlarda asfaltı bir örtü gibi örtmüş ve asfalt yer yer gö-
rülmez hale gelmiştir.

(5) ... büyük bir vak'a olacaktır ... 1 Mayıs Taksim hadisesi anar-
şi döneminde çok sayıda insanın katledildiği ve çok fazla kanın akı-
tıldığı büyük bir hadisedir. 

(6) ... Bir kamçının sallanması kadar kolay olacaktır ... Burada
bir benzetme yapılarak öldürmenin pek kolayca işleneceğine dikkat
çekiliyor. Nasıl bir kamçı, basit el hareketleriyle her tarafa doğru ko-
laylıkla sallanabiliyorsa, aynı kolaylıkla kamçı gibi kabzasından tutu-
lan ve her tarafa yönetilebilen tabanca da sadece tetiğinin çekilmesiy-
le hedefteki şahsı öldürebilir. 
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12. 1979 Yılında İstanbul'da Meydana
Gelen Gemi İnfilakı

Hüseyin b. Ali (ra)'dan şöyle rivayet olunmuştur:
"GÖKYÜZÜNDE DOĞU CİHETİNDEN, GECEYİ AYDINLATAN
BÜYÜK BİR ATEŞ GÖRDÜĞÜNÜZ VAKİT, İŞTE O AN, HZ. MEH-
Dİ (AS)'IN GELİŞ VAKTİDİR." 

(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l
Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

Ebu Cafer b. Muhammed b. Ali (ra)'dan rivayet edildi.

Siz üç veya yedi gün, DOĞUDAN BİR ATEŞİ GÖRDÜĞÜNÜZ ZA-
MAN AL-İ MUHAMMED'İN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) ÇIKMASINI
BEKLEYİNİZ, inşaAllah-u Teala, bir münadi (gökten bir melek) Hz.
Mehdi (as)'ın ismi ile semadan (gökten) nida edecek ki, doğuda batıda
olan herkes bu sesi işitecek. Öyleki korkudan UYKUDA OLANLAR
UYANACAK, AYAKTA OLAN ÇÖKECEK, OTURAN İSE AYAĞA
FIRLAYACAKTIR. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir
Zaman, s. 32)

Hadiste Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği bu büyük patlama ve
ardından ortaya çıkan büyük ateş 1979 yılında yani Hicri 1400'de
Kadıköy açıklarında meydana gelen Independenta adlı petrol yüklü
tankerin infilakını haber vermektedir.

15 Kasım 1979 tarihinde dünyanın 4. büyük tankeri olan 150 bin
grostonluk Independenta adlı Romen tankeri İslam aleminin son
merkezi olan İstanbul’a geldiği bir sırada, bir kaza sonucu karaya
oturmuştur. Bu sırada İstanbullular bu büyük patlamanın sesiyle bü-
yük bir korku ve dehşet yaşadılar. Günlerce büyük bir ateş çıkararak
yanan bu tanker sonunda Haydarpaşa önlerinde battı. Hadiste veri-
len bilgilerden bu olayın Hz. Mehdi (as)’ın, çıkış yeri olan İstanbul’a
ayak bastığı günler içerisinde meydana geleceği bildirilmiştir. Gök
gürültüsü gibi çok yüksek bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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duman bulutuyla ve za-
man zaman meydana ge-
len patlamalarla, Hz.
Mehdi (as)’ın İstanbul’a
geldiği insanlara haber
verilmiştir.

Peygamberimiz (sav), İstanbul'da meydana gelen bu büyük olay
anının Hz. Mehdi (as)'ın İstanbul'a geliş vakti olduğunu; "... İŞTE O
AN, HZ. MEHDİ (A.S.)'IN GELİŞ VAKTİDİR." ifadesiyle açık bir
şekilde bildirmiştir.

Ayrıca son 1000 yılın en büyük müceddidi olan Üstad Said
Nursi Hazretleri'nin külliyatında da, Hz. Mehdi (as)'ın Hicri 1400,
Miladi 1979 yılında zuhur edeceği;

"İSTİKBAL-İ DÜNYEVİYEDE (dünyanın geleceğinde) 1400 SENE
SONRA GELECEK BİR HAKİKATİ…" (Sözler, s. 318)

sözleriyle bildirilmiştir.

Adnan Oktar
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Hürriyet Gazetesi, 
16 Kasım 1979

Hürriyet Gazetesi, 16 Kasım 1979

Tercuman Gazetesi, 17 Kasım 1979



13. Gü neş'ten Bir Ala me tin Be lir me si
Gü neş ala met ola rak
doğ ma dık ça Hz. Mehdi
(as) çık ma ya cak tır .
(Ki tab-ül Bur han Fi
Ala me ti-il Meh diyy-il
Ahir Za man, s. 33)

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. 

Hz. İsa (as)'ın
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O, (Hz. Mehdi (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, s. 47)

(Üstte) 2000 yı lın da çe ki len, Gü neş'in pat la ma lar so nu cun da
al dı ğı son ha li  gö rün tüleyen bir fotoğ raf



14. Gü neş Tu tul 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 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 çe tu tul ma yı göz le ye bil miş tir. 

11 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen Güneş tutulması 20. yüzyı-
lın son tam Güneş tutulmasıdır. Bu yüzyılın en büyük Güneş tutulması
ise 22 Temmuz 2009 tarihinde meydana gelmiştir. 2009'da meydana
gelen ve 6 dakika 39 saniye süren güneş tutulması, 11 Temmuz 1991'de
Havai ve Güney Amerika'dan izlenebilen 6 dakika 53 saniyelik güneş
tutulmasından sonraki en uzun güneş tutulmasıdır. Yapılan hesapla-
malar 2132 yılına kadar bugünkün-
den daha uzun bir güneş tutulması
olmayacağını göstermektedir. 

Bu kadar işaretin birarada ve
çok kısa bir zaman dilimi içinde ar-
darda gerçekleşmiş olma-
sı elbette çok önemli birer
gelişmedir. Bu işaretler
Allah'ın inanan kullarına
birer müjdesidir.

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Gü neş ala met ola rak 
doğ ma dık ça Hz. Mehdi (as)

çık ma ya cak tır. 
(Ki tab-ül Bur han Fi 

Ala me ti-il Meh diyy-il 
Ahir Za man, s. 33)

BBC News (17 Ağustos 1999):

"Gündüz gece oldu"

Türkiye Gazetesi, 12 Ağustos

CNN.com (11 Ağustos 1999):

"Milyonlar yüzyılın son

tutulmasını seyrediyor"



15. Sis tem le rin De ğiş me si

Bu ha dis te Pey gam ber Efen di miz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın "za ma -
nın ke sil di ği" ya ni bir çok ha dis yo rum cu su nun da ifa de et ti ği gi bi "za -
ma nın fark lı laş tı ğı", "sis tem le rin de ğiş ti ği" bir dö nem de ge le ce ği ni bil -
dir miş tir. Bu ha dis te işa ret edi len "sis tem de ği şik li ği" ile kast edi le nin,
20. yüz yıl da dün ya nın dört bir ya nın da ha kim olan ko mü nist re jim le -
rin yüz yı lın son la rı na doğ ru yı kıl ma sı ol ma sı muh te mel dir. 

Hz. İsa (as)'ın
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Zamanın inkitaa uğradığı 

(zamanın kesildiği) bir dönemde

Hz. Mehdi (as) denen bir şahıs

gelecek... (Ki tab-ül Bur han fi

Ala met-il Meh diyy-il Ahir 

Za man, s. 14)

60 milyona yakın insanın
katili Mao



20. yüz yı la dam ga sı nı vu ran kan lı sa vaş la -
rın ve kat li am la rın en bü yük ne den le rin den bi -
ri, ma ter ya list fel se fe nin ürü nü olan ko mü nist
ide olo ji nin ha ki mi ye ti dir. Bu ide olo ji, Av ru -
pa'dan As ya'ya, Gü ney Ame ri ka'dan Af ri -
ka'ya ka dar dün ya nın bü yük bö lü mün de
et ki li ol muş, bir çok ül ke on yıl lar bo yun ca
ko mü nist re jim ler ta ra fın dan yö ne til miş
ve ya ko mü nist ör güt ler ta ra fın dan he def
alın mış tır. 1990'lı yıl la ra ka dar de vam eden
so ğuk sa va şın ve en acı ma sız kat li am la rın
ne de ni ko mü nizm ol muş tur.

Ko mü nist re jim ler di ğer ül ke ler le sa -
va şa rak ide olo ji le ri ni yay ma ya ça lış ma nın
ya nın da, ken di halk la rı na da bü yük bir zu -
lüm uy gu la mış lar, çok ge niş kit le le ri idam -
lar, top lu kat li am lar, top la ma kamp la rın da -
ki ağır ko şul lar ve kıt lık lar gi bi yön tem ler le
öl dür müş ler dir. 

Adnan Oktar
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En zalim katliamlara imza atan
komünist lider Lenin

Sta lin: 40 mil yon
in sa nın katili



Ko mü nist re jim ler, ta rih çi le rin he sap la ma la rı na gö re, 20. yüz yıl
bo yun ca 120 mil yon in sa nın ölü mü ne ne den ol muş tur. Bun la rın ço -
ğu, bir sa vaş sı ra sın da cep he de ölen as ker ler de ğil, ko mü nist dev let -
le rin ken di halk la rı nın için den öl dür dük le ri si vil ler dir. On mil yon lar -
ca er kek, ka dın, yaş lı, kü çük ço cuk, be bek, sa de ce ko mü nist re jim le -
rin, ka tı ve vah şi özel lik le ri ne de niy le ya şa mı nı yi tir miş tir. Bu nun dı -
şın da mil yon lar ca in san, ko mü nist le rin zul mü ne uğ ra mış, bu yüz den
gö çe zor lan mış, el le rin den mal la rı, tar la la rı alın mış ve her an öl dü rül -
me, suç suz ye re tu tuk lan ma ve ya zu lüm gör me kor ku su al tın da ya -
şa tıl mış lar dır. 

An cak 20. yüz yı lın son la rı na doğ ru, çok güç lü ve sar sıl maz sa nı -
lan bu ide olo ji ye sa hip re jim ler bi rer bi rer çök me ye, güç kay bet me ye
baş la mış lar dır. Bu çö kü şün en be lir gin sem bo lü, 1989 yı lın da Ber lin
Du va rı'nın yı kıl ma sı dır. İki yıl son ra, dün ya nın en bü yük ve en güç lü
ko mü nist dev le ti olan Sov yet ler Bir li ği yı kıl mış ve Do ğu Blo ku
ta ma men par ça lan mış tır. Af ri ka'dan Hin di çi ni'ne ka dar uza nan
bir coğ raf ya da fark lı ko mü nist re jim ler bir bi ri ar dı na çök müş,
1945'ten be ri dün ya nın sa bit ulus la ra ra sı sis te mi olan "iki ku tup -
lu dün ya dü ze ni" or ta dan kalk mış, si ya si yo rum cu la rın de yi miy -
le ye ni bir dün ya dü ze ni ku rul muş tur. Son de re ce şa şır tı cı bir şe -
kil de so nuç la nan bu ge liş mey le, ha dis te dik kat çe ki len "sis tem
de ği şik li ği" ger çek leş miş tir. 

Gü nü müz de ise, ko mü niz min son fik ri ve si ya si ka lın tı la rı
da yok ol mak ta, dün ya bu kan lı ide olo ji den ta ma men te miz len -
mek te dir. İs lam ah la kı nın dün ya ya ya yıl ma sı ile bu sis tem le rin
dün ya nın dört bir ya nı na ge tir di ği zu lüm, acı, ka ran lık ve yok -
luk yer yü zün den ger çek an lam da si li ne cek, in san lar gü zel li ğe,
zen gin li ğe, re fa ha ve hu zu ra ka vu şa cak lar dır. Al lah, zor luk la -
rın, ka ran lık la rın, sa vaş, kat li am ve acı la rın ar dın dan, rah me ti -
nin ve ih sa nı nın bir te cel li si ola rak in san la ra eş siz ni met ler su na -
cak tır. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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1945'ten iti ba ren de vam eden iki ku tup lu dün ya
sis te mi, SSCB'nin yı kıl ma sıy la or ta dan kalk tı. Bu,
ay nı za man da ye ni bir dün ya dü ze ni nin de baş lan -
gıcı sayıl mak tay dı.



16. Toz lu Du man lı Bir Fit ne

Bu ha dis te ise, Hz. Mehdi (as)'ın çı kı şın dan ön ce, toz lu ve
du man lı, ka ran lık bir fit ne nin gö rü le ce ğin den söz edil mek te -
dir. 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.22 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 -
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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, s. 26) 





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 işa ret ka bul edi le 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, dün ya ta ri hi nin en bü yük te rör ola yı ola rak ni -
te len di ri len sal dı rı ya işa ret et me si 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. 

New York'ta Dün ya Ti ca ret Mer ke zi'ne ve Was hing ton'da Pen -
ta gon bi na sı na çar pan uçak la rın ya kıt la rı nın se bep ol du ğu pat la ma -
lar so nu cun da bü yük bir du man oluş muş ve bu du man tüm şe hir den
ve hat ta ci var kent ler den gö rü le bi le cek ka dar yük sel miş ve ya yıl mış -
tır. Pat la ma lar so nu cun da çö ken bi na lar ise, da ha bü yük bir toz bu lu -
tu nun oluş ma sı na ne den ol muş, hat ta çev re de ki in san la rın üzer le ri
ta ma men bu toz la kap lan 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 çı kı şı nın bir
ala me ti ola rak bil di ri len

"toz lu du man lı, ka -
ran lık fit ne" ola bi lir. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Takvim, 12 Eylül 2001



17. Yay gın Kat li am la rın Mey da na Gel me si

Çok acık lı du rum lar ve elim man za ra lar gö rü lür. Fit ne ler ar ka
ar ka ya de vam eder... Ana, ba ba, kız, er kek her ke si öl dü rür...
Bun la rın ara sın da fit ne, şid det, he lak ve kaç ma lar olur. Ne za -
man bit ti de ni lir, ge ne de de vam eder gi der. (Ki tab-ül Bur han
fi Ala met-il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 36)

Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi (as)'ın gelişi ile ilgili bildirdi-
ği hadislerin büyük bir kısmında, Hz. Mehdi (as) gelmeden önce
dünyada karmaşa, güvensizlik ve huzursuzluğun hakim olacağı üze-
rinde durulmaktadır. Savaşlar ve çatışmaların yanı sıra, toplu katli-
amların yaşanacak olması da bu dönemin belirgin özellikleri arasın-
dadır. Ayrıca hadiste katliamların yaygın olacağına, yani tüm dünya
çapında yaşanacağına dikkat çekilmektedir. 

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 65 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 180 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 -

Adnan Oktar
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Hz. Mehdi (as)'dan ön ce, yay gın kat -

li am la rın vu ku bu la ca ğı bü yük bir

fit ne gö rü le cek tir. 

(El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala met-il

Meh diyy-il Mun ta zar, s. 37) 



Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

1945'te Na zi le rin ölüm kamp la -
rın dan bi rin de (Nord ha usen, Al -
man ya) çe kil miş olan fo toğ raf,
2.Dün ya Sa va şı'nda ya şa nan
vah şe tin del li le rin den dir.



nüs tü de re ce de yük sek bir ra kam dır. Ger çek te 20. yüz yı la dek
dün ya üze rin de ki sa vaş lar ço ğu za man bir cep he sa va şı şek lin de ya -
şa nır, ya ni be lir li bir hat üze rin de sa va şan or du lar ara sın da ge çer di.
Oy sa 20. yüz yıl da ki si lah tek no lo ji si ve bu na bağ lı ola rak ge liş ti ri len
as ke ri stra te ji ler, "top ye kün sa vaş" kav ra mı nı or ta ya çı kar mış, sa vaş -
lar sa de ce cep he de ki as ker le ri de ğil, cep he ge ri sin de ki si vil le ri de bü -
yük öl çü de he def al mış tır. Şe hir le rin bom ba lan ma sı, kim ya sal, bi yo -
lo jik ve ya nük le er si lah lar, soy kı rım, top la ma kamp la rı gi bi kav ram -
lar, ilk kez 20. yüz yıl da or ta ya çık mış tır.

Adnan Oktar
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Al man ya'nın Nü rem berg şeh ri nin 1945 se ne sin de
çe kil miş olan bu res mi, 2. Dün ya Sa va şı'nda ki
kat li am ve yı kım la rın bo yu tu nu gös ter mek te dir.



Söz ko nu su vah şet sür mek te, 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. Bir yan dan kit le im -
ha si lah la rı nın kul la nıl ma ya baş lan ma sı, di ğer yan dan da ça tış ma yı
ve kan dök me yi teş vik eden ide olo ji le rin fik ri ege men li ği, kat li am la -
rın çok ge niş kap sam lı ol ma sı na ne den ol mak ta dır. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

1992 yı lın da Bos na-Her sek'in
Brcko böl ge si nin dı şın da 
bu lu nan bir top lu mezar



Ya kın ta ri he ba kıl dı ğın da pek çok in sa nın ha ya tı nı kay bet ti ği çe -
şit li kat li am ör nek le ri gö rü le cek tir. Ör ne ğin Bos na Sa va şı, ağır lık lı
ola rak si vil hal kın he def alın dı ğı, ka dın, ço cuk, yaş lı den me den bin -
ler ce in sa nın kat le dil di ği bir sa vaş ola rak ta ri he geç miş tir. Sa vaş son -
ra sın da or ta ya çı ka rı lan top lu me zar lar ise kat li amın bo yut la rı nı göz -
ler önü ne se ren çar pı cı bir de lil ol muş tur. 
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1982 yı lın da İs ra il'in Lüb nan'ı iş ga li sı ra sın da Sab ra ve Şa til la kamp -
la rı na ya pı lan bas kın, ta ri he en kap sam lı ve en bü yük soy kı rım lar -
dan bi ri ola rak geç ti. Hı ris ti yan Fa lan jist grup la rın İs ra il as ker le ri nin
des te ği ve yön len dir me si ile ger çek leş tir dik le ri bas kın es na sın da,
ço ğu ka dın ve ço cuk lar ol mak üze re 3.000'den faz la in san kat le dil di. 



Af ri ka kı ta sın da da sık sık çe şit li fark lı et nik kö ken ler ara sın da
şid det li ça tış ma lar ya şan mak ta ve bin ler ce in san ha ya tı nı yi tir mek te -
dir. 1997 yı lı nın ilk ba ha rın da 5 bü yük ül ke yi, Za ire, Ru an da, Ugan da,
Bu run di ve Tan zan ya'yı içi ne alan bir böl ge yi et ki le yen bir sa vaş, iki
bü yük ka bi le ara sın da ya şan dı: Hu tu ve Tut si ka bi le le ri. Bu et nik sa -
vaş ta ya rım mil yo na ya kın in san ha ya tı nı yi tir di. On bin ler ce ki şi or -
man lar da aç lık la, se fa let le, sal gın has ta lık lar la mü ca de le et ti ve çok
bü yük bir bö lü mü öl dü. Kü çük ço cuk lar ve be bek ler bi le sırf baş ka
bir ka bi le den ol duk la rı için vah şi ce öl dü rül dü ler.

Hz. İsa (as)'ın
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Ruan da'da Hu tu lar la Tut si ler ara sın da 1960'lar dan iti ba ren sü ren ka rı şık lık lar 1990'da yüz -
bin ler ce in sa nın öl me si ne ve ya ev le ri ni terk et me si ne ne den olan bü yük bir iç sa va şa dö -
nüş tü. (Alt ta) Tut si ler ta ra fın dan taş la na rak öl dü rül müş bir Hu tu. (Yan da) Tut si ka bi le sin -
den as ker ler iç sa vaş sı ra sın da hiç bir ay rım yap ma dan, her ön le ri ne ge le ni kat let miş ler di.



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

1161



18. Şam ve Mı sır Me lik le ri nin Öl dü rül me si 

Bu ha dis te Hz. Mehdi (as)'ın ge li şin den ön ce Şam ve Mı sır yö ne -
ti ci le ri nin öl dü rü le cek le ri ne dik kat çe kil mek te dir. 

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. 

En ver Se dat 1981 yı lın da bir res mi ge çit sı ra sın da mu ha lif le ri ta -
ra fın dan dü zen le nen bir su ikast so nu cun da ha ya tı nı yi tir miş tir. 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 su ikas 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 su ikast 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.23 Şam böl ge si yö ne -

ti ci le rin den de su ikas te uğ ra yan çok sa yı da ki şi ol muş tur. Bun lar dan
bir kaç ör nek şöy le dir; 
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On dan ön ce Şam ve Mı sır 

me lik le ri (hü küm dar, mem le ket

sa hi bi) öl dü rü le cek tir... 

(El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala met-

il Meh diyy-il Mun ta zar, s. 49) 



1920'de öl dü rü len Su ri ye'nin es ki
Cum hur baş ka nı Sa lah Al-De en Be etar,

1921'de öl dü rü len Su ri ye Baş -
ba ka nı Dro ubi Pa şa,

1949'da su ikas 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,

1982'de bom ba lı su ikas te uğ -
ra yan Lüb nan'da Fa lan jist Li de ri

Be şir Ce ma yel...24

Beşir Cemayel
Ahmed Maher Paşa

Türkiye Gazetesi, 7 Ekim 1981

Adnan Oktar
(Harun Yahya)
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19. Es ki Ür dün Kra lı Ab dul lah'ın Öl dü rül me si

Bilindiği gibi Ürdün, Haşimi Krallığı olarak anılmaktadır.
Ürdün, Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra bir dönem İngiltere'nin kont-
rolü altında idi. İngiltere 1946 Londra Anlaşması gereğince Ürdün'ün
bağımsızlığını tanıdı ve Ürdün emirliğinin başındaki Abdullah'a da
Ürdün Krallığı payesi verildi. Kral Abdullah, daha sonra, 1951'de yi-
ne İngilizler tarafından öldürtüldü. Hadiste dikkat çekilen olay da
böylece gerçekleşmiş oldu.

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Hz. Mehdi (as)'ın çı kış ala met le -

rin den bi ri si de, Ha şi mi ler'den

üst dü zey bi ri nin öl dü rül me si dir.

(Ri sa let-ül Hu ruc-ül Meh di, 

s. 12)

Ürdün Kralı Abdullah
1951'de Mescid-i

Aksa'da ibadet ederken
suikaste uğramıştı.



20. 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)'nin 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 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. 5 Ha zi ran'da İs ra il Ha va Kuv vet le ri, Mı sır'ın ba zı ha va üs le ri ne
sal dı rı lar da bu lun du. Bu sal dı rı lar ne de niy le çok bü yük za rar gö ren
Mı sır Ha va Kuv vet le ri 5 Ha zi ran'ı ta kip eden gün ler de ki ça tış ma lar -
da hiç bir et kin lik gös te re me di. Si na'da ki Mı sır bir lik le ri ge ri çe kil di. 9
Ha zi ran'da İs ra il, Go lan te pe le ri ne sal dır dı ve böl ge ye ege men ol du.
Bu ara da Ba tı Şe ria ve Ku düs'ü de ya vaş ya vaş ele ge çi ri yor lar dı. Bu
sa va şın so nun da İs ra il, Gaz ze Şe ri di ile Si na Ya rı ma da sı'nın tü mü nü,
Şe ria akar su yu nun Ba tı ya ka sı nı (Ba tı Şe ria), Ku düs ken ti ni ve Go lan

Adnan Oktar
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"Şam eh li, Mı sır lı ka bi le le ri

esir ala cak lar dır." 

(El Kav l-ul Muh ta sar Fi 

Ala ma t-il Meh diy y-il 

Mun ta zar, s. 49) 



te pe le ri ni ele ge çir di. Da ha son ra ya pı lan an laş ma lar la İs ra il Si na'dan
ta ma men çe kil di. An cak bu gün ha len Ba tı Şe ria, Go lan te pe le ri ve
Ku düs İs ra il iş ga li al tın da dır. 

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. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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İn gi liz, Fran sız ve İs ra il li ler Sü veyş Ka na lı'na doğ ru harekete geç ti



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

(En altta) 5 Ha zi ran 1967'de İs ra il tank la rı Si na Ya rı ma da sı'nda Ra fa ya kın la rın da gö rü -
lü yor. (Altta) Is ra il ta bur la rı 10 Ha zi ran 1967'de Go lan Tepeleri'ni vur maya baş lamış tı.
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1945 yı lın da Ame ri ka'nın Hi ro şi ma'ya at tı ğı atom bom ba sı nın pat la ma anın da ve he -
men son ra sın da yak la şık 100.000 ki şi öl müş tür. Hi ro şi ma fe la ke tin den 3 gün son ra

yi ne Ame ri ka'nın Na ga sa ki'ye at tı ğı bir di ğer atom bom ba sı yü zün den pat la ma anın -
da yak la şık 40.000 ki şi ha ya tı nı kay bet miş tir. Bom ba lar bir yan dan in san la rın ölü -
mü ne se bep olur ken, di ğer yan dan çok bü yük bir yer le şim ala nı ha rap ol muş, ha -

yat ta 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. 



21. Şe hir le rin Yok Ol ma sı

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, s. 143)

Yer yü zü nün et ra fın dan ha rab ol ma lar baş la ya cak. Ni ha yet Mı -
sır da ha rap ola cak, an cak Bas ra ha rab olun ca ya ka dar Mı sır
ha rab ol ma dan emin ola cak. Bas ra'nın ha ra bı Irak'ın ha rab ol -
ma sın dan ola cak. Ni te kim Mı sır'ın ha ra bı da, Nil ku ru ma sın -
dan kay nak la na cak... (Ölüm Kı ya met ve Di ri liş, s.530)

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. 
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"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, s. 38) 



II. Dün ya Sa va şı'nın ben zer siz so nuç la rı bu na bir ör nek ola rak
ve ri le bi lir. Dün ya ta ri hi nin en bü yük sa va şın da, atom bom ba sı nın
kul la nıl ma sıy la Hi ro şi ma ve Na ga sa ki şe hir le ri ta ma men yer le bir ol -
muş tur. Av ru pa'nın baş kent le ri ve önem li şe hir le ri de ağır bom bar dı -
man lar ne ti ce sin de bü yük öl çü de yı kıl mış tır. Bri tan ni ca An sik lo pe di si
II. Dün ya Sa va şı'nın Av ru pa şe hir le rin de ne den ol du ğu ha sa rı şöy le
an la tır:

Mey da na ge len tah ri bat Av ru pa'nın bü yük bö lü mü nü Ay'ın yü ze yi ne
dö nüş tür müş tü: Şe hir ler bom bar dı man lar so nu cun da ha rap ol du, say -
fi ye yer le ri kav rul du ve sim si yah ol du, yol lar bom ba la rın aç tı ğı çu kur -
lar la kap lan dı, de mir yol la rı kul la nı la maz ha le gel di, köp rü ler yı kıl dı,
li man lar ba tık ge mi ler le dol du. Sa vaş son ra sı Al man ya'nın Ame ri kan
Böl ge si as ke ri va li si Ge ne ral Lu ci us D. Clay'in de di ği gi bi, "Ber lin san-

ki ölü le rin şeh ri gi biy di."25

Kı sa ca sı, II. Dün ya Sa va şı'nın ta rih te ben ze ri gö rül me yen ge niş -
lik te ki tah ri ba tı ha di sin işa ret et ti ği olay la bi re bir uyuş mak ta dır. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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22. Ha rap Ol muş Yer le rin İma rı

Ha rap olan yer le rin ima rı da ahir za man ala met le rin den dir. Bir
ön ce ki bö lüm de ele al dı ğı mız gi bi, 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 ning rad
(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. Ja pon hü kü me ti ve
üni ver si te le ri, dep rem le ri ön ce den ha ber ve ren bir yön te me sa hip ola -
bil mek için, yap tık la rı sa yı sız araş tır ma la ra 30 yıl için de bir mil yar do -
lar (yak la şık 1.5 kat ril yon li ra) ya tır mış lar dı. Ama ba şa rı lı ola ma dı lar,
çün kü yer ka bu ğun da ki sar sın tı la rı ta nı yıp sı nıf lan dır mak için yüz de
yüz ge çer li mo del ler ge liş tir mek ola nak sız dır. 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 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.26 Ama tüm bu za ra ra rağ men Ja -

pon lar kı sa bir sü re için de Ko be şeh ri ni tek rar in şa et ti ler. 
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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, s. 138) 



Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

1995 yı lın da ger çek le şen dep rem Ko be'yi
ta ma men ha ra be ye çe vir miş ti. Say fa nın
en sağ kıs mın da ki re sim ler de gö rül dü ğü
gi bi, kı sa bir sü re için de şehir yeniden
in şa edil di. 
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Geliş Alametleri
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(Üst te kü çük re sim) Tok yo şeh ri, 1923 yı lın da ger çek le şen 8.3 şid de -
tin de ki dep rem den son ra çı kan yan gın la ha rap ol muş tu. Bu re sim de
gö rül dü ğü gi bi Tok yo şeh ri yeniden in şa edil miş tir.

(Alt ta) Dres den şeh ri nin 1946'da sa vaş se be -
biy le ha rap ol muş ha li. (Sağ da) Dres den şeh -
ri nin 1996 yı lın da ki yeniden inşa edilmiş hali.
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(Üstte) 1906'da
San Fran cis co'da
ya şa nan dep rem
3000 ki şi nin ölü -
mü ne ve şeh rin
bü yük bir bö lü -
mü nün yan ma sı -
na ne den ol du.
(Altta) Gü nü müz -
de San Fran cis co
şeh rinin görünü-
şü.



23. Dör dün cü Sulh ve
Arap-İs ra il Ba rı şı

Hadiste Hz. İsa (as) ile birlikte yeryüzünde bulunacak olan
Hz. Mehdi (as)'ın alametlerinden biri haber verilmiştir. Bu ala-

mete göre Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında 4.
kez bir barış anlaşması yapılacak, bu anlaşma 7 yıl sürecek-
tir. Bu sürenin sonunda ise Hz. Mehdi (as) gelecektir. İslam

aleminden birçok kimsenin kanaati, hadiste geçen "4.
Sulh"un, 1979'da ABD-İsrail ve Mısır arasında

Amerika'da Camp David'de yapılan anlaşma oldu-
ğudur. (Doğrusunu Allah bilir.)                                               

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Ebu Na im, Ebu Uma me den tah ric et ti, Re -

su lul lah (sav) bu yur du: Si zin le in san lar

(bir nüs ha da Rum lar de ni yor) ara sın da

dört sulh ola cak, dör dün cü sulh, He rak li us

eh lin den bir adam va sı ta sı ile olur ve bu

ye di se ne de vam eder. De nil di ki: "Ya Re -

su lul lah, o gün in san la rın ima mı kim dir?"

Bu yur du ki: "Ev la dım dan kırk ya şın da

Meh di'dir." (Kı ya met Alamet leri, Os man

Çatak lı, 299/8)
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(Alt ta) 26 Mart 1979 ta ri hin de, İs ra il-Mı sır ba rış an laş ma la rı nın im za -
lan ma sı sı ra sın da dö ne min Mı sır Dev let Baş ka nı En ver Se dat,  ABD
es ki Baş ka nı Jimmy Car ter,  dö ne min İs ra il Baş ba ka nı Me na hem
Begin.



24. Bir Or du nun Kay bol ma sı

... Ken di si ne bir or du gön de ri le cek. Bun lar ye rin bir çö lün de iken
ye re ba tı rı la cak lar dır. (Müs lim'den; Ge le ce ğin Ta ri hi 4, s. 31)

Bir or du sa vaş için ge lir, çö le gir di ğin de baş ve so nun da ki le ri
ba tar, or ta da ki ler de kur tul maz. (Han bel, Tir mi zi, İb ni Ma ce,
Ebu Da vud'dan; Ge le ce ğin Ta ri hi 4, s.30)

2003 yılında gerçekleşen Irak Savaşı sırasında Irak ordusunun
büyük bir kısmının neredeyse birden bire ortadan yok olması savaşın
en dikkat çekici olaylarından biriydi. Birçok gazete ve televizyonda,
Cumhuriyet Muhafızları olarak bilinen yaklaşık 60.000 kişilik ordu-
nun ve Fedailer olarak bilinen yaklaşık 15.000 Iraklı askerin kaybol-
ması haber olarak yer aldı. Yukarıdaki hadislerde bu konuya dikkat
çekilmesi, Hz. Mehdi (as)'ın ve dolayısıyla Hz. İsa (as)'ın geliş alamet-
lerinden biri olan "bir ordunun batması" olayının gerçekleşmiş oldu-
ğunu göstermektedir. (Doğrusunu Allah bilir) Nitekim ilerleyen gün-
lerde de savaş uçaklarının bir kısmının çöl kumları altına gömülmüş
olarak bulunması, hadiste bahsedilen çölde bir ordunun batması ola-
yının Irak ordusu ile ilgili olma ihtimalini güçlendirmektedir. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Hz. Mehdi (as)'ın beş ala me ti 

bu lu nur. Bun lar Süf ya ni, Ye ma ni,

se ma dan bir say ha (çağ rı, na ra),

Bey da'da bir or du nun ba tı şı ve gü -

nah sız in san la rın öl dü rül me si dir. 

(Nuaym Bin Ham mad)
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Vatan Gazetesi, 11 Nisan 2003

Yeni Şafak Gazetesi, 11 Nisan 2003

Hürriyet Gazetesi, 11 Nisan 2003

Türkiye Gazetesi, 13 Ağustos 2003



25. Irak lı la rın Pa ra sı Kal ma ya cak

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

"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, s. 45)

Hürriyet Gazetesi, 16 Nisan 2003

Vatan Gazetesi, 10 Nisan 2003



Ahir za man ve do la yı sıy la Hz. İsa (as)'ın çı kış ala met le rin den bi-
ri de Irak lı la rın pa ra sı nın de ğer kay bet me si dir. 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'da 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.
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Tercüman Gazetesi, 15 Nisan 2003

Habertürk, 15 Nisan 2003



26. Bağ dat'ın Alev ler le Yok Edil me si

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. Bu da ahir za man da bu lun du ğu mu zu
gös te ren açık ala met ler den bi ri dir.

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Ahir za man da Bağ dat 

alev ler le yok edi lir... 

(Ri sa let-ül Hu ruc-ül Meh di,

cilt 3, s. 177)

Tercüman Gazetesi, 21 Mart 2003

Sabah Gazetesi, 22 Mart 2003



27. İs ra il-Fi lis tin Ba rış Gö rüş me le ri

Beyt-i Mak dis Mes cid-i Ak sa'nın bir is mi dir. Bu ha dis te de Beyt-
i Mak dis de ni le rek Ku düs'te ger çek le şe cek bir ba rış an laş ma sın dan
bah se di li yor ola bi lir. Ni te kim Fi lis tin top rak la rın da ça tış ma ve ge ri lim
el li yı lı aş kın bir sü re dir de vam et mek te dir. An cak 1993 yı lın da Os -
lo'da ya pı lan ba rış gö rüş me le ri bu top rak la ra hu zur ve gü ven li ğin gel -
me si için önem li bir adım ol muş tur. Her ne ka dar Os lo'da alı nan ka -
rar la rın ba zı la rı adil ol ma sa ve ba zı la rı da tam an la mıy la uy gu la ma ya
ge çi ri le me se de, iki ta ra fın bel li ko nu lar üze rin de mu ta ba ka ta var ma-
sı önem li bir ge liş me dir. 2003 yı lın da da baş ta "Yol Ha ri ta sı" gi ri şi mi
ol mak üze re iki ta raf ara sın da ba rış mü za ke re le ri de vam et miş tir.
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Beyt-i Mak dis'de ba rış

an laş ma sı ola cak tır. 

(Ri sa let-ül Hu ruc-ül

Meh di, cilt 3, s. 184)



28. Irak ve Şam’a Am bar go

Hz. Ebu Hu rey re ra dı yAl la hu anh an la tı yor: "Re sû -
lul lah aley his sa lâ tu ves se lâm: "Irak'a öl çe ği ve dir -
he mi ve ril me ye cek. Şam'a da öl çe ği ve di na rı ve ril -
me ye cek. Mı sır'a öl çe ği ve di na rı ve ril me ye cek. Baş -
la dı ğı nız ye re dö ne cek si niz" bu yur du ve üç ke re tek -
rar et ti." (Müs lim, Fi ten: 33, (2896); Ebu Da vud,
Ha rac: 29, (3035))

Irak ve Şam'a am bar go uy gu la na cak ol ma sı kı ya met
ön ce sin de ya şa na ca ğı bil di ri len olay lar dan, ya ni Hz. İsa
(as)'ın ge liş ala met ler den bi ri dir. 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. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Ebu Nad re (ra) de di ki; Ca bir (ra)'ın ya nın da

idik, şöy le de di: "Öy le bir za man yak la şı yor

ki, Irak aha li si ne bir ka fiz (öl çek), bir dir hem

(bir ağır lık öl çü sü dür) 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." Son ra de di: "Şam aha li si ne bir di nar, bir

müdy (ki le, bir öl çü bi ri mi dir) sevk olun ma ya -

cak". "Bu kim den do la yı olur?" de dik. "Rum -

lar'dan dolayı" dedi. 

(Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüsey ni)
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Zaman, 02 Haziran 2001

Milli G
azete, 

06 Mayıs 2003

Milliyet, 01 Mart 2003



29. 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 nü şen 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.

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

1186

... 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

daye ni den ya pı la nır.

(Ken zul Um mal, Ki tab-ul kı ya me

kısm-ul efal, c. 5, s. 254)

Ortadoğu, 19 Mart 2003

Öncevatan, 18 Nisan 2003



30. Irak Hal kı Şam'a, Ku ze ye Ka çar
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.

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

1187

Ma sum ve te miz Irak 

hal kı Şam'a ka çar. 

(Ri sa let-ül Hu ruc-ül 

Meh di, s. 210)

Vatan, Mart 2003

Milli Gazete, 19 Mart 2003

Vatan, 18 Mart 2003



31. Şam'da Fit ne ler

Hz. İsa (as) ile birlikte yeryüzünde bulunacak olan Hz.
Mehdi (as)'ın çıkışı öncesinde Şam bölgesinde büyük

karışıklıklar olacağı hadisten anlaşılmaktadır.
Bu hadiste de Suriye'de meydana gelen

karışıklıklara dikkat çekiliyor olması
muhtemeldir. 

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 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. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

1188

Şam'da fitneler bir taraftan sakin-

leştikçe, diğer bir taraftan alevlenir.

Gökten çağırıcı bir melek "Hz. Mehdi

(as) emirinizdir. Hz. Mehdi (as)

Halifenizdir (manevi liderinizdir)"

demedikçe de fitneler bitmez. 

(Ri sa let-ül Hu ruc-ül Meh di, s. 63)



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Cumhuriyet, 05 Nisan 2003

Hürriyet, 12 Şubat 1982



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 sü re gi den ça tış ma ve ger gin lik ler...

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Yeni Mesaj, 12 Haziran 2001

Radikal, 04 Ekim 2000

Akşam,  22 Ocak 2002



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

1191

Akşam, 30 Mart 2001

Newsweek, Nisan 1997



32. Şam, Irak, Ara bis tan'da Kar ga şa

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. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Re su lul lah (sav) şöy le bu yur muş tur: "...Öy le

be la ve mu si bet ler ola cak ki, hiç bir kim se,

sı ğı na bi le ce ği bir ma kam 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... On lar

be la yı bir ta raf ta 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, s. 38-39)

Radikal, 14 Nisan 2003

Posta, 16 Nisan 2003



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Haberturk, 10 Nisan 2003

Posta, 16 Nisan 2003

Habertürk, 15 Nisan 2003

Star, 29 Nisan 2003



33. Irak'ın Üçe Bö lün me si

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

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 ra İdu Fe va idi'l Fikr

Fi'l İmam El-Meh di El-Mun ta zar)



Ahir za man ala met le rin den bi ri de Irak hal kı nın üçe ay rıl ma sı -
dır. 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 ğun dan fay da la na rak,
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. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Tercüman, 19 Mart 2003

Vatan, 08 Nisan 2003

Milliyet, 10 Nisan 2003

Yeni Şafak, 30 Mart 2003



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.

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

1196

Milliyet, 04 Mayıs 2003

Yeni Şafak, 04 Nisan 2003

Yeni Şafak, 04 Kasım 2003



34. Büyük Bir Ekonomik Kriz Yaşanması

Nuaym b. Hammad, İbni Mes'ud'dan rivayet edilen bir hadiste, Hz.
Mehdi (as)'ın ortaya çıkışının öncesinin anlatıldığı dönem,
"TİCARET ve yolların KESİLDİĞİ ve fitnelerin çoğaldığı zaman"
şeklinde tarif edilmektedir. Hadisin devamında ise Hz. Mehdi (as)
döneminde bu fitnelerin son bulacağı haber verilmektedir: "... Biz O
(Hz. Mehdi (as)) şahsı aramak için geldik ki, FİTNELER ONUN
ELİYLE SÖNEBİLİR. KONSTANTİNİYYE (İSTANBUL) O'NUNLA
FETHEDİLİR. (Yani Hz. Mehdi (as) manen gönülleri fethedecek,
büyük kültürel ilmi etki oluşturacaktır.) Biz onu ismi ile ve anasının,
babasının ismiyle ve ordusu ile tanırız..." (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 52)

(Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan (ortaya çıkışından) önce) PİYASANIN
DURGUN OLMASI, KAZANÇLARIN AZALMASI olacaktır.
(Kıyamet Alametleri, s. 148)

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

1197

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, s. 146)



Herkesin AZ KAZANÇTAN YAKINMASI, paraları için zenginlerin
saygı görmesi olacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 146)

Ticaret ve yolların kesildiği ve fitnelerin çoğaldığı zaman...

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 39-40)

2007 yılında başlayan ve 2008 yılında tüm dünyayı etkisi altına
alan büyük ekonomik kriz, hadislerde haber verildiği gibi Hz. Mehdi
(as)'ın çıkış, dolayısıyla Hz. İsa (as)'ın geliş alametlerindendir. 2014
yılına kadar sürmesi beklenen bu kriz, sadece ABD'yi değil tüm
dünyayı derinden etkilemiş hatta kimi Avrupa ülkelerinin dahi iflas
etmesine sebep olmuştur. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

1198

Yeni Asya, 06 Mayıs 2010

Yeni Asya, 26 Nisan 2010

Tercü
man, 23 Tem

muz 2009

Vakit  Gazetesi, 02 Mayıs 2010



35. Ma hal le Ara la rın da Sa vaş

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 rı na 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, s. 368, no. 671)

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 ilk 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. Sa vaş sı ra sın da ge li şen olay lar ve ga ze te ler de yer alan ha ber ler

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

1199

Fı rat Nehri ile Dic le Nehri 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 (sav) 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 Ahirza man

Ala met le ri, s. 426, no. 776)



ha dis ler de ve ri len ha be rin ger çek leş ti ği ni gös ter mek te dir. (Doğ ru su -
nu   Al lah bi lir)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

2200

Ortadoğu, 14 Ağustos 2003

Milliyet, 12 Nisan 2003

Milliyet, 25 Mart 2003



36. 20. yüzyılın Başında Yaşanan Arap
İsrail Savaşları

Peygamberimiz (sav)'in yukarıdaki hadisinde haber verdiği gibi
20. yüzyılın başlarında Müslümanlarla Yahudiler arasında bir dizi
savaş yaşanmıştır.

Bi rin ci Dün ya Sa va şı ile bir lik te Os man lı ha ki mi ye tin den çı kan
Fi lis tin top rak la rı, bu dö nem den son ra bir da ha ba rış ve hu zu ra ka -
vu şa ma dı. 1947 yı lın da İn gil te re'nin Fi lis tin'den çe ki le rek ül ke nin ge -
le ce ği ni Bir leş miş Mil let ler'e ha va le et me si nin ar dın dan, ül ke nin

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

2201

Müs lü man lar la Ya hu di ler

harb et me dik çe kı ya met

kop maz... 

(Müs lim, Tir mi zi)

İs ra il'in Ha ga nah isim li
kuv ve ti ne bağ lı as ker ler
1948'de Ku düs'e doğ ru
iler ler ken



Arap lar la Ya hu di ler ara sın da ya rı ya rı ya pay la şı mı nı ön gö ren BM
pla nı uy gu la ma ya kon du. 19 yüz yıl ara dan son ra dün ya üze rin de ilk
kez bir "Ya hu di dev le ti" ku rul muş tu. 

1948 yı lı için de iki ta raf ara sın da kan lı bir sa vaş ya şan dı. İs ra il li -
ler, "Ba ğım sız lık Sa va şı" adı nı ver dik le ri mü ca de le yi ka zan dı lar ve
Arap la ra ve ri len top rak la rın da bir kıs mı nı ele geçirerek BM'in ken -
di le ri ne ver di ğin den da ha da bü yük bir top ra ğı ele ge çir di ler. Fi lis tin;
Şe ria (Ür dün) Neh ri' nin Ba tı kıs mı -son ra dan "Ba tı Şe ria" ola rak anı -
lır ol du- ve Ak de niz kı yı sın da ki Gaz ze ken ti nin et ra fın da ki kü çük
cep -son ra dan "Gaz ze Şe ri di" ola rak anı lır ol du- ha riç, tü müy le İs ra -
il'in ege men li ği al tı na gir di.

Bun dan yak la şık 20 se ne son ra 1967 Ha zi ra nı'nda İs ra il bü yük
bir iş gal ger çek leş tir di. Mı sır, Su ri ye ve Ür dün, ay lar dır İs ra il'e kar şı
bü yük bir sal dı rı baş lat ma ya ha zır la nı yor lar dı ki, İs ra il ani bir kar şı-
sal dı rı ile 5 Ha zi ran sa ba hı sa va şı baş lat tı. Üs le rin den ha va la nıp ön -
ce uzun bir sü re Ak de niz üze rin de Ba tı'ya doğ ru uçan İs ra il jet le ri,

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri



da ha son ra ani bir dö nüş le Mı sır'a yö nel di ler. İs ra il'den ge le cek bir
ha va sal dı rı sı nı ku zey den de ğil, do ğu dan bek le mek te olan Mı sır
"ga fil" av lan dı ve Na sır'ın ha va kuv vet le ri nin hep si he nüz ha va la -
na ma dan yer de yok edil di. İs ra il or du su, iler le yen 5 gün için de de
ken di si ne sal dır mak için ha zır bek le yen Arap or du la rı nı bir bi ri ar -
dı na ye nil gi ye uğ rat tı. Ya hu di dev le ti, 6 gün için de top rak la rı nı
yak la şık üç ka tı na çı kar mış tı. İş gal et ti ği top rak lar; Ba tı Şe ria ve
Gaz ze'yi ya ni Fi lis tin'in 1948'de ki iş gal sı ra sın da "ek sik ka lan" son

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

2203

İs ra il as ker le ri 1967'de ki
6 Gün Sa vaş la rı'nın 3.
gü nün de El-Ha lil (Heb -
ron) şeh rin de



iki par ça sı nı, Su ri ye'ye ait olan Go lan Te pe le ri'ni, ve Mı sır'a ait olan
dev Si na Ya rı ma da sı'nı içe ri yor du. 

Bu ara da, Ba tı Şe ria ile bir lik te Do ğu Ku düs de Ya hu di dev le ti
ta ra fın dan ele geçirildi. Kut sal şe hir, 1948 sa va şın dan be ri Do ğu ve
Ba tı ol mak üze re iki ye bö lün müş du rum day dı. Ba tı Ku düs, şeh rin
mo dern kıs mıy dı ve İs ra il'in elin dey di. An tik di ni ma bed le ri içe ren
Do ğu Ku düs, ya ni bir an lam da "ger çek Ku düs" ise, Arap ta ra fın da
kal mış tı. İs ra il, 1967 Sa va şı ile ken tin bu Do ğu kıs mı nı da ele ge çir -
miş, Ya hu di ulu su nun sem bo lü ha li ne gel miş olan Ağ la ma Du va rı,
19 yüz yıl son ra ye ni den Ya hu di le rin ege men li ği al tı na gir miş ti. 

Soy vet si lah la rı ile or du su nu tah kim eden Na sır, Ni san 1968'de
kay bet ti ği top rak la rı Mı sır'a ka zan dır mak için, Mart 1969'da Al tı Gün
Sa va şı'nı bi ti ren ateş ke si ta nı ma dı ğı nı açık la dı ve ay lar sü re cek olan
dü şük yo ğun luk lu bir "yıp rat ma sa va şı"na baş la dı. İs ra il he def le ri ne

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

2204

Ağ la ma Du va rı, 1967 Sa va -
şı'nda Do ğu Ku düs'ün İs ra il ta -

ra fın dan iş ga liy le Ya hu di le rin
ege men li ği ne gir di.



ay lar bo yun ca dü zen le nen kü çük çap lı sal dı rı lar, an cak Mı sır'ın Ka -
nal bo yun da ki şe hir le ri nin İs ra il uçak la rı ve ağır top çu la rı ta ra fın dan
bom ba lan ma sı ile so na er di. Mı sır, İs ra il'le ye ni den ateş kes im za la -
mak zo run da kal dı.

1973'e ka dar bu ateş kes de vam et ti. Ya hu di le rin Yom Kip pur
bay ra mı sı ra sın da, 6 Ekim 1973 gü nü, Mı sır ve Su ri ye or du la rı ani bir
sal dı rı baş lat tı lar. Mı sır or du su, Ka nal'ı ge çip İs ra il kont ro lü al tın da-
ki Si na'ya gi re rek 67 Sa va şı'n dan son ra oluş tu rul muş olan ve "ge çi le -
mez" sa yı lan Bar-Lev Hat tı'nı aş ma ya baş la dı. Su ri ye ise ba şa rı lı bir
ope ras yon la Go lan Te pe le ri'nde cid di bir iler le me kay det ti. İs ra il li ler,
bir an da bü yük bir şok ya şa dı lar. As ker ler, kut sal Yom Kip pur'u kut -
la mak için top lan dık la rı si na gog lar dan apar to par cep he ye yol lan dı -
lar, İs ra il rad yo su ise Yom Kip pur'da ge le nek sel ola rak ko ru du ğu
ses siz li ği ni bo za rak alarm ver di. 

An cak Za hal (İs ra il Or du su), bü yük ka yıp lar ve re rek de ol sa, 9
Ekim gü nü Arap iler le yi şi ni kon van si yo nel si lah la rıy la dur dur du. Bir
sü re son ra da Su ri ye or du su Go lan'da dur du rul du. Bu na kar şın çok
da ha güç lü ve stra te jik ko nu mu da ha avan taj lı olan Mı sır or du suy la
ya pı lan sa vaş uzun sür dü. İki ta raf ara sın da Si na Ya rı ma da sı'nda ya -
pı lan ve çok kan lı ge çen tank sa va şı nı İs ra il'in le hi ne çe vi ren en bü -
yük fak tör ise, ge nel ka bu le gö re, sa va şın ikin ci gü nün den iti ba ren
Was hing ton'ın İs ra il'e yap tı ğı yo ğun si lah sev ki ya tıy dı. 

İs ra il, 26 Ekim gü nü fi ili ola rak so na eren sa vaş la bir lik te de rin
bir ne fes al dı. Arap lar, ge ri al dık la rı top rak lar dan ye ni den çı kar tıl -
mış lar ve "de ni ze dö kül me" teh li ke si at la tıl mış tı. An cak bu bi le İs ra -
il li ler için ye ter li ola ma dı. Arap or du la rı nın bir kaç gün sü ren iler le yi -
şi da hi bü yük bir psi ko lo jik şok ya rat mış tı. Bu nun ya nın da 2.700 İs -
ra il as ke ri ya şa mı nı yi tir miş ti, 3 mil yo nun bi raz üze rin de bir nü fu sa
sa hip olan bir ül ke için bu, çok bü yük ra kam dı. 

Bu psikolojik şoktan sonra İsrail Sina'yı geri vermeyi kabul etti ve
1979'de Camp David Barışı imzalandı. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

2205



37. Ma sum ço cuk la rın öl dü rül me si

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

2206

… Mu ham med üm me tin den ma -

sum bir ço cuk öl dü rül dü ğün de,

gök ten bir me lek 'hak on da

(Hz. Mehdi (as)'da) ve onun ya -

nın da olan da dır' di ye hay kı rır. 

(Sab ban İsa fur Ra gi bin, s. 154)

Hürriy
et, 0

3 Nisan 2003



Ahir zamanın önemli alametlerinden biri de masum çocukların
öldürülmesidir. Bu durumun örnekleri özellikle son yıllarda yaşanan
savaş ve çatışmalarda yoğun olarak görülmektedir. Afrika
ülkelerinde yaşanan kimi iç savaşlarda küçük çocukların savaşmaya
mecbur bırakılmaları ve acımasızca katledilmeleri bu örneklerden
biridir. Çocukların yoğun olarak hedef alındığı yerlerden biri de
Filistin topraklarıdır. 2002-2003 yılları içinde Filistin'de 500'den fazla
çocuk hayatını kaybetmiştir. Irak Savaşı sırasında da doğumevleri
vurulmuş, pek çok çocuk ölmüştür. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

2207

Radikal, 27 Eylül 2002



38. Fit ne le rin Ço ğal ma sı 
İn san la rın ya şam şart la rı nın güç leş ti ği, Al lah'ın ve 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:

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

2208

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. Mehdi (as) ile Ce nab-ı

Hak sün net le ri ih ya eder. Onun 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 ve mu hab bet yer -

le şir. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-il

Meh diyy-il Ahir Za man, s. 66) 



Ha dis te yer alan bil gi le re gö re, eğer kı sa ca özet le ye cek olur sak,
ahir za man da, Hz. Mehdi (as) ve he men ar dın dan da Hz. İsa (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- Di n 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 -
ma sı ile mey da na ge len ma ne vi boş luk.

Adnan Oktar
(Harun Yahya)



Fitne ortamları sağlam imana sahip müminler için
imanlarının güçlenmesine, sabırlarının ve ahiretteki dere-
celerinin artmasına vesile olurken, zayıf ve yüzeysel imana
sahip kimselerin imanlarını kaybetmelerine ya da iman-
larının daha da zayıflamasına 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 zamanda Hz. Mehdi (as)'ın, her yere erişmiş çok
yaygın bir fitne varken ortaya çıkacağı bildirilmektedir:

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Hz. Mehdi (as), fit ne le rin zu hur et -

ti ği bir za man ara lı ğın da ge le cek. 

(Mek tu bat-ı Rab ba ni, 2-258)

Mağ rib'de (ba tı da) ka rı şık lık lar,

fit ne ler ve kor ku ola cak. Aç lık ve

ha yat pa ha lı lı ğı ala bil di ği ne ya yı -

la cak. Fit ne ler ço ğa la cak. 

(Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahirza -

man Ala met le ri, s. 440) 



39. Her  Ye re Ula şan Bir Fit ne

Ha dis ler de 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, di ne ve Al lah'a kar şı 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 di nin 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. Bu du rum, bü tün Ba tı dün ya sı için ge çer li ol du ğu gi bi Müs lü -
man ül ke ler için de ge çer li dir. Öy le ki ders ki tap la rın da bi le yer ve ril -
miş olan bu te ori, öne sür dü ğü sa yı sız ya lan ve göz bo ya ma lar la da ha
ço cuk yaş lar dan iti ba ren in san la ra tel kin edil mek te; te sa düf ler so nu -

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

2212

Hiç bir ta ra fın on dan mah fuz kal 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 se ma dan ses le ne rek:

"Ey in san lar, emi ri niz ar tık Hz. Mehdi

(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, s. 23) 



cun da mey da na gel dik le ri, may mun dan tü re dik le ri gi bi gü lünç saf sa -
ta lar la in san lar ya nıl tıl mak ta dır lar. İl ko kul lar dan üni ver si te le re ka dar
genç le rin ev rim ci ya lan lar la be yin le ri yı kan mak ta dır. (Ev rim te ori si
ile il gi li pro pa gan da gi ri şim le ri ne ver di ği miz bi lim sel ce vap la rı için
bkz. Harun Yahya, Evrim Aldatmacası, Araştırma Yayıncılık)

Dikkat çekici bir nokta daha vardır: Peygamberimiz (sav)'in ha-
disinde belirttiği gibi bir fitnenin dünyanın her yerine nüfuz etmesi ve
hızla yayılması, ancak günümüzdeki teknolojik imkanlarla (basın,
yayın, internet, uydu iletişimi...) gerçekleşebilir. Geçmişteki şartlarda,
bir fitnenin dünya çapında kısa zamanda bu kadar geniş alana yayıl-
ması mümkün değildir. Nitekim bugüne kadar Allah'ın varlığına,
yaratılışa ve din ahlakına karşı mücaele eden dünya çapında yaygın bir
başka fitne daha görülmemiştir. Tüm bunlar Hz. Mehdi (as)'ın çıkış za-
manının ve dolayısıyla Hz. İsa (as)'ın tekrar yeryüzüne dönüşünün
içinde yaşadığımız dönemde olacağına dair önemli işaretlerdir.
(Doğrusunu Allah bilir.) Ancak şunu da hatırlatmalıyız ki, hadislerde
Hz. İsa (as)'ın gelişiyle ve Hz. Mehdi (as)'ın çıkışıyla bu fitnenin sona
ereceği de müjdelenmektedir.

Adnan Oktar
(Harun Yahya)



40. Ha ram la rın He lal Sa yıl ma sı

Hz. Hu zey fe'nin an lat tı ğı na gö re, Re su lul lah Efen di miz (sav) şöy le bu -
yur muş tur: "Ey Hu zey fe! O gün de on lar Rid de (din den çık mak) üze re
ola cak lar dır. Şa ra bın he lal ol du ğu nu zan ne de cek ler ve na maz da kıl ma -
ya cak lar dır." (Ukay li, En-Nec mu's-sa kıb fi Be ya nı En ne'l Meh di min
Ev la dı Ali b. Ebi Ta lib Ale't-Te mam ve'l ka mal) 

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. Gi de rek da ha yay gın bir ha le ge len bu sı nır
ta nı maz, he la li, ha ra mı göz ar dı eden, her tür lü taş kın lı ğı nor mal sa -
yan ya şam tar zı ha dis ler de ta rif edi len or ta mı çok açık bir şe kil de
yan sıt mak ta dır. Meh di'nin çı kış ha ber ci si olan bu ka ran lık or tam, ay -
nı za man da Hz. İsa (as)'ın ge li şi nin de ya kın laş tı ğı na işa ret et mek te -
dir. Bu ko nuy la il gi li di ğer ba zı ha dis ler ve İs lam alim le ri nin açık la -
ma la rı şöy le dir:

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

2214

Bir fit ne gö rü lür, bu nu di ğer fit -

ne ler ta kip eder… bun dan son ra

bü tün ha ram la rın he lal sa yı la ca -

ğı bir fit ne ge lir… (Ki tab-ül Bur -

han Fi Ala me ti-il Meh diyy-il

Ahir Za man, s. 26)



Kü für her ya nı is ti la edip hük mü
ce mi yet için de aşi ka re iş len me dik -
çe Hz. Mehdi (as) zu hur et mez.
Bu va kit te va ki olan ise… küf rün
is ti la sı dır. Onun kuv ve ti dir.
(Mek tu bat-ı Rab ba ni, 2-259)
Hz. Mehdi (as), bü tün ha ram la -
rın he lal sa yıl dı ğı bü yük bir fit -
ne den son ra çı ka cak tır. (El-Kav -
lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh -
diyy-il Mun ta zar, s. 23) 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

2215

Milliyet, 2
9  Ağustos 2002

Akit, 11 Ağutos 2001



41. Al lah'ın Açık ça İn kar Edil me si

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 le
ile Al lah'ın iz niy le yok ol ma ya mah kum dur. (Ate iz min çö kü şü ko nu -

su için bkz. Ha run Yah ya, İs lam'ın Yük se li şi, Araş tır ma Ya yın cı lık)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

2216

Al lah apa çık in kar edi lir ha le

gel me dik çe kı ya met kop maz.

(Ki ta bül Bur han Fi Ala me til

Meh diy yil Ahir Za man, s. 27) 



42. Al lah'tan Baş ka İlah lar Edi nil me si

Üm me tim den bir çok ka bi le ler müş rik le re il ti hak ede cek ler dir,
kı ya met ten ön ce hep si küf re gi re cek ler… (Kı ya met Ala met le ri,
s. 287)

Üm me tim den bir kı sım in san lar put la ra dö nüp ta pın ca ya ka dar
kı ya met kop maz. (Kı ya met Ala met le ri, s. 241)

Al lah'tan baş ka sı nı İlah edin mek hiç şüp he siz çok bü yük bir
sap kın lık ve gü nah tır. Ba zı in san lar, put la ra tap mak tan bah se dil di -
ğin de, yal nız ca geç miş top lum la rın yap tı ğı gi bi tah ta dan ve ya taş tan
yon tul muş hey kel le re tap mak tan bah se dil di ği ni sa nır lar. Oy sa bu bir
ya nıl gı dır. Şirk ko şan bir in san, yal nız ca in san ya pı mı put la ra ta pan
in san de mek de ğil dir. Al lah'ın, Ku ran'da bil dir di ği gi bi, şirk koş ma -
dan iman et mek de mek "di ni yal nız ca Al lah'a ha lis kı la rak –ya ni yal -
nız ca Al lah'ın rı za sı nı ve rah me ti ni uma rak- iman et mek" de mek tir.
Ahir za man da ise, şirk koş ma dan sa mi mi ola rak iman eden in san la -
rın sa yı sı aza la cak, gös te riş için iba det eden, Al lah'ın hak di nin den
uzak la şa rak ken di le ri ne bir ta kım ba tıl ina nış lar edi nen in san la rın sa -
yı sı ar ta cak tır. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

2217

Lat-Uz za'ya ye ni den Al lah'tan

baş ka İlah edi ni le rek ta pıl ma -

dık ça kı ya met kop maz… 

(Kı ya met Ala met le ri, s. 281)



43. Ma ter ya list Fel se fe nin Yay gın laş ma sı na
İşa ret

Hadiste geçen "besmele"den kasıt, insanların din ahlakına bakış
açısı ve imani durumları olabilir. Nitekim insanların

imanlarının zaafa uğradığı bir dönemde Hz.
Mehdi (as) zuhur edecek ve bu akımları
fikren ortadan kaldıracaktır. Bu açıdan
düşünüldüğünde, hadiste geçen ifade,
materyalist ve Darwinist felsefenin insanlar
üzerindeki etkisinin çok olacağına işaret ola-
bilir. Hz. İsa (as)'dan önce gelecek olan Hz.
Mehdi (as)'ın vazifelerinden birisi -belki de
en önemlisi- bu felsefe ve fikir akımlarını
bertaraf ederek Hz. İsa (as)'a ortam hazırla-
masıdır. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Bis mil lah harf le ri nin de ğe ri

kay bet ti ril di ği za man 

Hz. Mehdi (as) zu hur eder. 

(Ri sa let-ül hu ruc-ül 

Meh di, s. 29)



44. Anar şi ve Kar ga şa Gün le ri

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. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

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) 

Time der gi si nin 6
Ma rt 2000 ta rih li sa -
yı sın da ya yın la nan,
Ko lom bi ya iç sa va -
şın dan bir gö rün tü. 



Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

2220

Bu nun la bir lik te özel lik le son on yıl da te rör yay gın laş mış, Ame -
ri ka'dan As ya'ya ka dar uza nan ge niş bir coğ raf ya da, pek çok ül ke te -
rö rist sal dı rı la rın mağ du ru ol muş tur. Si vil ve ma sum in san la rı he def
alan te rör, in san la rın kor ku lu rü ya sı ha li ne gel mek te, anar şi ve kar -
ga şa in san lar da te dir gin li ğe ne den ol mak ta dır.



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

2221

Tempo Dergisi,

Temmuz 1992



45. Ba rı şın Kalk ma sı

Yu ka rı da ki ha dis gü nü müz de açık ça ya şan mak ta dır. Özel lik le
İs ra il-Fi lis tin ara sın da her tür lü gi ri şim ve ça ba ya rağ men bir tür lü
ger çek le şe me yen ba rış, ha di sin işa ret et ti ği olay lar dan bi ri ola bi lir.
(Doğ ru su nu Al lah bi lir.) Ay rı ca gü nü müz de yer yü zün de ba rı şın yer -
leş me si, sa vaş ve kav ga la rın bit me si için dün ya nın dört bir ya nın da
ba rış yan lı la rı ta ra fın dan gös te ri ler dü zen len mek te dir. An cak tüm bu
gös te ri ler yal nız ca Or ta do ğu'da de ğil dün ya nın bir çok böl ge sin de
de vam eden ça tış ma, sa vaş ve kat li am la rı en gel le ye me mek te dir.

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Bü tün kalp le rin içi ne fe sat düş tü ğü

için bir kı sım halk di ğe riy le ko nu şa -

rak ba rış ve it ti fak gös te ri le ri ya par -

lar. Fa kat kalp le rin de ba rış ile it ti fa -

ka mu ha lif bir du rum ol du ğu bir de vir

gel me dik çe kı ya met kop maz. 

(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman

Alametleri, s. 382, no. 701)

Yeni Şafak, 1 Eylül 2002

Cumhuriyet, 2 Ocak 2002



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

2223

Yeni Şafak, 13 Ağustos 2003

Yeni Şafak, 2 Ağustos 2003

Yeni Mesaj, 11 Eylül 2001



46. İh ti lal le rin Ol ma sı

İç ça tış ma la rın ve ih ti lal le rin art ma sı, Pey gam be ri miz (sav)'in
ahir za man la il gi li ver di ği önem li bil gi ler den dir. 20. yüz yı lın son la -
rın dan iti ba ren baş ta Sal va dor, Ni ka ra gua gi bi Or ta ve Gü ney Ame -
ri ka ül ke le ri ol mak üze re, dün ya nın dört bir ya nın da ih ti lal le r, dar be -
le r ve kar şı-dar be le r ya şan mış tır. 1980'le rin ba şın da Or ta Ame ri ka'da,
bir grup yö ne ti ci kad ro ile as ke ri li der ler ara sın da mey da na ge len
men fa at ça tış ma la rı, kır sal ke sim ler de ör güt le nen ge ril la ha re ket le ri -
nin de güç ka zan ma sıy la yak la şık 22 mil yon in sa nı et ki si al tı na alan
bü yük bir ça tış ma ve kar ga şa or ta mı na dö nüş müş tür. Ya pı lan ih ti lal -
ler ile Ni ka ra gua'da So mo za ik ti da rı dev ril miş, Hon du ras, El Sal da -
vor ve Gu ete ma la'da bü yük ayak lan ma lar ya şan mış tır. Tüm bu olay -
lar sı ra sın da yal nız 1982 yı lın da, söz  ko nu su böl ge de 15 bin ki şi ha -

ya tı nı kay bet miş tir.27

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

2224

... (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. 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

Ahirza man Ala met le ri, s. 482, no. 901;

Ki ta bü'n-Ni ha ye, İbn-i Ke sir, 1/131)



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Vatan, 17 Temmuz 2003



47. İn san la rın Bir bi rin den Ka çış ma sı

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

"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 Ahirza man

Ala met le ri, s. 386, no. 714)

Hadis 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. 



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

2227

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.28

Cumhuriyet, 6 Şubat 2003

Milliyet, 12 Ağustos 2003



48. Dün ya yı Ka rı şık lık ve Kar ga şa nın 
Kap la ma sı

Re su lul lah (sav) şöy le bu yur muş tur: "Ben den son ra fit ne ler
ola cak tır. Ora da te rör ve harp ler var dır. Son ra on lar dan da ha
şid det li fit ne ler ola cak tır. Her ne za man (fit ne le rin) so nu gel di
de nil se, ye ni bir ayak lan ma ola cak tır. Ta ki, be nim so yum dan
bir şahıs (Hz. Mehdi (as)) çı kın ca ya ka dar fit ne nin gir me di ği
bir Arap evi ve ulaş ma dı ğı bir Müs lü man kal ma ya cak tır."
(Mer'iy b. Yu suf b. Ebi be kir b. Ah met b. Yu suf el-Mak di'si, Fe -
ra idu Fe va idi'l Fikr Fi'l İmam El-Meh di El-Mun ta zar; Bek le -
nen Meh di, s.147)

Ha dis ler de gö rül dü ğü gi bi, be lir li bir yer bil di ril me yip, ka rı şık -

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Dün ya her cü merc* için de kal dı ğın da, fit ne ler zu hur et -

ti ğin de, yol lar ke sil di ğin de, ba zı la rı ba zı sı na hü cum et -

ti ğin de, bü yük kü çü ğe mer ha met et me di ği, bü yü ğe va -

kar lı dav ran ma dı ğın da Al lah, bu sı ra da on lar dan ada -

ve tin (düş man lı ğın) kö kü nü ka zı ya rak da la let (iman ve

İs la mi yet 'ten ay rıl mak, sap kın lık) ka le le ri ni fet he de cek

ve ev vel ce be nim ayak ta tut tu ğum gi bi, ahir za man da

di ni ayak ta tu ta cak, ön ce den zu lüm le do lu olan dün ya -

yı ada let le dol du ra cak bi ri ni (Hz. Mehdi (as))  gön de re -

cek tir. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala met-il Meh diyy-il 

Ahir Za man, s. 12)

* 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.



lı ğın dün ya nın her ta ra fın da ya yı la ca ğı na işa ret edil mek te dir. 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, sa vaş 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. (De tay lı bil gi için bkz. Ha run Yah ya, Kı ya -
met Ala met le ri, Araş tır ma Ya yın cı lık)

Adnan Oktar
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49. Bü yük Olay la rın ve Hay ret Ve ri ci
Şey le rin Mey da na Gel me si

Onun za ma nın da bü yük ha di se ler vu ku bu la cak (olu şa cak).
(El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, s. 27)

"... 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", bu yur du. (Ebu Da vud, Ci had: 37, (2535))

Onun zu hur meb de le ri (çı kı şı nın baş lan gı cı) ve mu kad di me le ri
(çı kış ala met le ri) Re su lul lah Efendimiz (sav)'in ir ha sa tı na*
ben zer. (Mek tu bat-ı Rab ba ni, 2/258)

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...

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Onun za ma nın da ni ce hay ret 

ve ren hal ler zu hur ede cek tir 

(mey da na ge le cek tir). 

(Mek tu bat-ı Rab ba ni, 2/258)

* İr ha sat: Hz. Mu ham med (sav)'in pey gam ber li ğin den ev vel mey da na ge len ola ğa nüs tü
hal ler dir ki, bun lar pey gam ber li ği ne de lil teş kil eden olay lar dan dır.



Yu ka rı da ki ri va yet ler de işa ret edil di ği gi bi, Hz. Mehdi (as)'ın
or ta ya çı kı şı da, Pey gam ber Efen di mi z (sav)'in ki ne ben ze ye cek tir.
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:

- 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 ve İran Şa hı Rı za Peh le vi öl dü.
- 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 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 on bin ler ce ki şi nin ölü mü ne se bep olan bu has ta lı ğa "Ça ğın Ve -
ba sı" is mi ve ril di.

- 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 Sant ra lı'n da

şim di ye ka dar gö rü len en bü yük 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.

Adnan Oktar
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- 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, Ti anan men mey da nın da 2000 öğ ren ci öl dü.

- So ğuk Sa va ş'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 1400'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 tüm dün ya ül ke le ri ne çok bü yük fe la ket ler ge tir di. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Resimde Çin'de 2000 öğ ren ci nin öl -
dü rül me siy le so nuç la nan Ti anan -
men olay ları görülüyor.



- 19 Ekim 1987'de Lond ra 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'de 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.

- 10 Ma yıs 1997'de İran'da ki 7.1 şid de tin de ki dep rem de 1500 ki -
şi öl dü.

- 4 Şu bat 1998'de Af ga nis tan'da ki 6.1 şid de tin de ki dep rem de 5
bin ki şi ha ya tı nı kay bet ti.

- 25 Ocak 1999'da Ko lom bi ya'da ki 6 şid de tin de ki dep rem de 1171
ki şi ha ya tı nı kay bet ti.

- 21 Ey lül 1999'da Tay van'da ki 7.6 şid de tin de ki dep rem de
2100'den faz la 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 beş bi 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.  

- Av ru pa'da ya şa nan aşı rı sı cak lar 10 bin ler ce in sa nın ölü mü ne
ne den ol du.

- 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.

- 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.

Adnan Oktar
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Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Uzay me ki ği Chal -
len ger 1986 yı lın da
fır la tı lı şın dan he men
son ra in filak et miş ti.
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(En alt sağ da) 20. yüz yı lın or ta la rın dan iti ba -
ren mey da na ge len bü yük olay lar ara sın da
Pa pa II. Je an Pa ul'ün vu rul ma sı da var dı.
(Alt sol da) Bir su ikast so nu cu öl dü rü len li -
der ler den bi ri ise Hin dis tan Baş ka nı Gan di
idi. (Alt ta) 1980 yı lı baş la rın da ilk AIDS va ka -
la rı tes pit edil di. Yak la şık 18.8 mil yon in sa nın
ölü mü ne se bep olan bu has ta lı ğa "Ça ğın Ve -
ba sı" is mi ve ril di. (Or ta da) 1987'de Lond ra
Bor sa sı nın çök me siy le 50 mil yar ster lin lik
de ğer kay bı ya şan dı. 

Hürriyet, 13 Kasım 2003



(Sağ da) 1985'de Ko lom bi ya'nın Ne -
va do del Ru iz vol ka nı nın pat la ma sı
20.000 ki şi nin ölü mü ne yol açan bü -
yük bir fe la ket ti. (Alt ta) Ebo la vi rü sü
on bin ler ce ki şi nin ölü mü ne ne den
ol du. (Alt sağ da) Flo ri da'da mey da -
na ge len And rew ka sır ga sı, bir kaç
sa at için de on bin ler ce bi na nın tah rip
ol ma sı na ne den ol muş tu.

Hürriyet, 12 Eylül 199



(Sol da) 29-30 Ni san 1991'de Bang la deş'te
mey da na ge len sel fe la ke tin de 139.000 in -
san öl müş tü. Yak la şık ya rım mil yon hay -
van da te lef ol muş tu. (Alt ta) 1985 Mek si ka
dep re mi. (En alt ta) 1997'de Ku zey Da ko ta
Grand Forks'da neh rin taş ma sı ile 1.8 mil -
yon hek tar ta rım ala nı su lar al tın da kal -
mış tı. 1 mil yar do lar dan faz la za ra ra yol
açan olay, ga ze te ler de Bü yük Ça mur: Şe -
hir Kay bol du baş lı ğı ile yer al mış tı.

99



50. Uzayda İnsan Eli Biçiminde 
Bir Görüntü Oluşması 

... İŞTE O ZAMAN (HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHURU ZA-
MANINDA) SEMADAN KENDİNİ BELLİ EDEN BİR EL
GÖRÜNÜR... (Celalettin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler,
Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El
Muttaki, s. 51)

SEMADAN ZUHUR EDEN BİR EL ve "emiriniz Mehdi'dir"
şeklindeki bir nida duyuluncaya kadar tefrika (ayrılık) ve ihti-
laflar devam edecektir. O GÜNÜN ALAMETİ: SEMADAN
BİR EL UZANACAK ve insanlar ona bakacak ve görecek-
lerdir.  (Ahmed İbn-i  Hacer-i  Mekki (Heytemi),  Beklenen
Mehdinin Alametleri ,  El-Kavlu'l  Muhtasar Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)

Peygamber Efendimiz (sav)'den rivayet edilen bu hadislerde
gökte bir "el"in görüneceği ve bu elin Hz. Mehdi (as)'ın geliş alamet-

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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... Esma binti Umeys dedi ki: "O GÜNÜN

(HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHURUNUN)

ALAMETİ SEMADAN UZATILMIŞ VE 

İNSANLARIN KENDİSİNE BAKIP 

DURDUĞU BİR EL'DİR." (Celalettin

Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir

Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin

Hüsameddin El Muttaki, s. 69)



lerinden olduğu bildirilmektedir. Bu döneme kadar ihtilafların devam
edeceği ve Hz. Mehdi (as)'ın semadan, yani radyo, televizyon ve inter-
net gibi iletişim araçları vesilesiyle, sürekli gündem olacağı hadisler-
den anlaşılmaktadır. Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi
(NASA)'ne bağlı Chandra Röntgen Gözlemevi tarafından çekilen bir
uzay fotoğrafında el şeklindeki bir nötron yıldızları kümesi başka bir
yıldız kümesini kavrıyomuş gibi görülmektedir. Hadislerde belirtilen
el ifadesi, NASA tarafından "Tanrı'nın eli" olarak adlandırılan ve uza-
yda vuku bulan bir gök olayının vesile olduğu bu görüntüye işari
manada bakıyor olabilir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Söz konusu yıldız kümesinin oluşturduğu el şeklinin duruşu
hadisteki uzanma tanımına da tam uymaktadır. NASA tarafından
çekilen fotoğraftaki el şekli bir yere uzanıyormuş görünümündedir.
Ayrıca insanların Hz. Mehdi (as) dönemindeki gelişmiş yüksek uzay
ve astronomi teknolojisi sayesinde uzayda meydana gelen bu gök
olayını teleskoplar vesilesiyle bakarak görebilmeleri de hadisteki
ifadelerle birebir uyum içindedir. Hz. Mehdi (as)'ın zuhur alametleri,
dolayısıyla Hz. İsa (as)'ın geliş alametleri "… eskimiş ipi kopan bir
kolyenin taneleri gibi birbiri ardına gelen alametleri beklesinler."
(Ebû Hureyre (ra), Tirmizî) hadisinde belirtildiği gibi son 30 yıllık süre
zarfında art arda yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam etmektedir. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)
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51. Ba zı Müs lü man la rın Du ru mu

Pey gam be ri miz (sav) yu ka rı da ki ha di sin de bir kı sım Müs lü man -
la rın ken di ara la rın da ki ay rı lı ğa dik kat çek miş tir. Ahir za man da ma -
kam, mev ki, güç el de edip son ra bir lik ol mak ye ri ne bir bir le ri ne kar şı
düş man ca ta vır lar gös te re ce ği ne işa ret et mek te dir. Pey gam be ri miz
(sav) baş ka ha dis le rin de de ki mi Müs lü man lar ara sın da ya şa na cak
olan ha set, çe ke me mez lik, düş man lık gi bi teh li ke le re dik kat çek miş tir:

Fit ne iş te şu ra dan, şey ta nın iki boy nu zu nun do ğa ca ğı yer den
ge le cek tir. Hal bu ki siz ler bir bi ri ni zin bo yun la rı nı vu ru yor su -
nuz... (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir za man Ala met le ri, s. 369,
no. 675)

... bir bi ri ni zle nef sa ni yet ya rı şı na dü şer si niz, bir bi ri ni ze ha set
eder si niz, bir bi ri ni ze sırt çe vi rip ay rı lır sı nız ve bir bi ri ni ze
düş man olur su nuz. (Sa hih-i Müs lim, 4/2274)

Üm me tim üze ri ne bir za man ge lir ki, fu ka ha bir bir le ri ni çe ke -
mez. Te ke le rin bir bir le ri ni kıs kan dı ğı gi bi, bir bir le ri ni kıs ka -
nır lar. (Ha tim, Ha tib; Ge le ce ğin Ta ri hi 1, s.28)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Evet nef sim elin de olan Al lah'a

ye min ede rim ki, siz o fit ne za ma -

nın da yük se lip bir bi ri ni zin bo -

yun la rı nı bu ran yı lan lar ha li ne

dö ne cek si niz, bu yur du. 

(Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahirza -

man Ala met le ri, s. 368, no. 672)



52. İs lam Dün ya sı nın Mev cut Ko nu mu

İs lam dün ya sı, geç miş te ta ri hin en bü yük ve ih ti şam lı me de ni -
yet le rin den bi ri ni in şa et miş ti. 20. yüz yı lın baş la rın da Os man lı İm pa -
ra tor lu ğu'nun yı kıl ma sıy la bir lik te, İs lam dün ya sı nın 20. yüz yıl da ki
ko nu mu de rin den et ki len di. İs lam Bir li ği da ğıl dı. 21. yüz yı la gir di ği -
miz şu gün ler de İs lam dün ya sı nın pek çok böl ge sin de çö züm bek le -
yen so run lar, üze rin de uz laş ma sağ lan ma sı ge re ken çe şit li an laş maz -
lık lar ha len de vam et mek te dir. Müs lü man ül ke ler den ba zı la rı bi lim,
tek no lo ji, eko no mi gi bi alan lar da bü yük atı lım lar yap ma la rı ge re ken
bir ko num da dır lar. Ha dis te be lir ti len Müs lü man la rın ya şa ya ca ğı
"fet ret" dev riy le, ba zı Müs lü man la rın bu gün için de bu lun duk la rı bu
du ru ma işa ret edi li yor ol ma sı muh te mel dir. 

An cak unut ma mak ge re kir ki, İs lam dün ya sı nın geç miş te ol du -
ğu gi bi bu gün de tüm dün ya ya ah la kı, hu zu ru, gü ven li ği ve bol lu ğu
ile ör nek teş kil ede cek ih ti şam lı bir me de ni yet kur ma la rı son de re ce
ko lay dır. Bu nun için ya pıl ma sı ge re ken; Ku ran ah la kı nın ve Pey gam -
be ri miz (sav)'in sün ne ti nin ek sik siz ola rak ya şan ma sı ve bu ah la kın
bir ge re ği olan İs lam Bir li ği'nin sağ lan ma sı dır. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)
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Be ni Hak ile ba as eden Al lah'a ye -

min ede rim ki, ben den son ra üm me -

ti min içinde fet ret dev ri ola cak. O

de vir de her kes he la li ara ma dan mal

ta le bin de bu lu na cak, kan lar akı tı la -

cak ve şi ir Ku ran'a be del tu tu la cak. 

(Deylemi; Ge le ce ğin Ta ri hi I, s. 50)



53. Müs lü man la rın Bir bir le ri ile 
Sa vaş ma la rı

O gün ler de ara la rı bo zuk olan mü min ler dec ca lin he de fi ol mak -
tan kur tu la maz lar. (Ha kim, Müs ted rek, 4:529-530; Meh di ve
Dec cal, s. 93)

Hz. Ebu Hu rey re (ra) an la tı yor: Re sû lul lah aley his sa lâ tu ves -
se lâm 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 dâ 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)

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 bu sa vaş la ra ör -
nek tir.

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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İki bü yük İs lam or du su bir bir le -

riy le harp et me dik çe kı ya met

kop ma ya cak tır. 

(Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve

Ahirza man Ala met le ri, 

s. 454, no. 831)
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54. Müs lü man la rın Ma ruz Kal dı kla rı 
Şid det li Be la lar

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 mu ti le ri (ita at kar in -
san la rı) bi le kor ku tur lar. (Ki tab-ül Bur han fi Ala met-il Meh -
diyy-il Ahir Za man, s. 13)

Li der le rin zul met me si… kı ya met ala met le rin den dir. (Kı ya met
Ala met le ri, s. 143)

... Fit ne nin gir me di ği hiç bir ev ve do kun ma dı ğı hiç bir Müs lü -
man kal maz. Bu hal so yum dan bir ki şi (Hz. Mehdi (as)) çı ka na
ka dar de vam eder. (Ki tab-ül Bur han fi Ala met-il Meh diyy-il
Ahir Za man, s. 25)

(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,
s. 450)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

2244

Ahir za man da üm me ti min ba şı na

sul tan la rın dan şid det li be la lar

ge lir, öy le ki yer ler 

Müs lü man la ra dar ge lir. 

(Ki tab-ül Bur han fi Ala met-il

Meh diyy-il Ahir Za man, s. 12) 



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 Te ala ak ra bam -
dan, be nim ha ne da nım dan bir kim se yi gön de re cek. (Ölüm-Kı -
ya met -Ahi ret ve Ahir za man Ala met le ri, s. 437)

Bu hadisler, Hz. Mehdi (as) gelmeden önce bazı Müslüman
ülkelerde, din ahlakından uzak, zalim ve acımasız karakterli kişilerin
iktidarda olacaklarına işaret etmektedir. Bu durum Hz. İsa (as) ve Hz.
Mehdi (as)'ın gelişlerinin yaklaştığını gösteren alametlerden biridir. 

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, s. 12) 

Ger çek ten de bu gün İs lam dün ya sı nın bir bö lü mün de ik ti dar da
olan yö ne ti ci ler, Müs lü man hal ka ezi yet et mek te, bas kı cı ve des pot
re jim le ri ile in san la rı ez mek te dir ler. Müs lü man la rın din le ri ni öz gür -
ce ya şa ma la rı ve iba det le ri ni ye ri ne ge tir me le ri en gel len mek te, eko -
no mik sı kın tı lar ya şa mı zor laş tır mak ta dır. Bir kıs mın da ise, ehil ol -
ma yan yö ne ti ci ler ne de niy le halk çe şit li be la la ra ma ruz kal mak ta dır.
Bu ül ke ler den ba zı la rın da ya şa nan olay la rın ör nek le ri şun lar dır:

İran ile yap tı ğı sa vaş ta 3 mil yon luk nü fu su nun yak la şık bir mil -
yo nu nu kay be den Irak'ta, fa şist dik ta tör Sad dam Hü se yin hal kı na
da ya nıl maz iş ken ce ler ve zu lüm uy gu la mış tır. 

1979 yılında Sovyet Rusya tarafından işgal edildiği günden
itibaren Afganistan'da, istikrarsızlık ve kargaşa hakim olmuştur.

Su ri ye li Müs lü man lar Ha fız Esad'ın 30 yıl sü ren dik ta tör lü ğü
bo yun ca çe şit li acı ma sız lık la ra ma ruz kal dı lar. Ka dın la ra te ca vüz

Adnan Oktar
(Harun Yahya)
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Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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(Yanda)
Sad dam'ın
hal kı na uy -
gu la dı ğı zu -
lüm pek çok
kez ha ber ol -
du. 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.

Sabah, 25 Eylül 2000

Aksiyon, 14 Nisan 2003

Der Spiegel, 16 Ocak 2003



Newsweek, 17 Şubat 2003

Radikal,  12 Nisan 2003



Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Soma li'de Si ad Bar re yö ne ti mi, Müs lü man la rı he -
def al mış tı. News we ek der gi si nin 1 Ocak 1990 ta rih li sa yı -
sın da yer alan Unu tul muş Bir Çöl de Sa vaş baş lık lı ya zı da

So ma li'de yaşanan zulüm an latılıyor du.



edil di ği, er kek le re her tür lü iş ken ce nin uy gu lan dı ğı kat li am lar da ba -
zı şe hir ler ta ma men or ta dan kalk tı.

Af ri ka'nın en kü çük ül ke le rin den bi ri olan Ci bu ti, 1977 ve 1991
yıl la rı ara sın da, yak la şık 2 bin Müs lü ma nın kat le dil di ği, 7 bin ki şi nin
de hiç bir ma ze ret gös te ril me den tu tuk la nıp iş ken ce gör dü ğü ka tı bir
re jim le yö ne til di. 

So ma li'de 1969 yı lın dan 1991 yı lı na ka dar yak la şık 20 yıl bo yun -
ca doğ ru dan Müs lü man la rı he def alan, Tüm ge ne ral Mu ham med Si -
ad Bar re'nin li der li ğin de bas kı cı bir re jim uy gu lan dı. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Hürriyet, 4 Mayıs 1982

Türkiye, 2 Haziran 2002



Tu nus, 31 yıl bo yun ca Ha bib Bur gi ba'nın dik ta re ji mi al tın da yö -
ne til di. Ken di si ni "ha yat bo yu cum hur baş ka nı" ilan eden Bur gi ba, ik -
ti dar da ol du ğu müd det çe Müs lü man hal kı bas kı al tın da tut tu. 

Şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ba zı Müs lü man ül ke ler de ya şa nan
bu du rum ger çek İs lam ah la kı nın tam an la mıy la bi lin mi yor ol ma sın -
dan kay nak lan mak ta dır. Müs lü man la ra bas kı uy gu la yan re jim le rin
or tak yön le rin den bi ri, bu re jim le rin te mel le ri nin din ah la kı na uy gun
ol ma yan bas kı cı, ka ba kuv ve te da ya lı ide olo ji le ri be nim se me le ri dir.
Do la yı sıy la, ya pıl ma sı ge re ken söz ko nu su ide olo ji ler le fik ri alan da
mü ca de le yü rüt mek tir. Fik ren ye nil gi ye uğ ra yan bir ide olo ji nin ayak -
ta kal ma sı müm kün de ğil dir. Müs lü man la rın yap ma sı ge re ken, bir
yan dan bu ide olo ji le rin çar pık lık la rı nı ve yan lış la rı nı göz ler önü ne
ser mek, bir yan dan da ger çek din ah la kı nı an la ta rak in san la rı en gü -
zel şe kil de doğ ru yo la da vet et mek ol ma lı dır. Ku ran ah la kı na ve Pey -
gam ber Efen di miz (sav)'in sün ne ti ne uy gun olan bu yön tem le,

Al lah'ın iz niy le, tüm bu zu lüm ler so na ere cek, Müs lü man dün ya sı
ay dın lık bir ge le ce ğe ka vu şa cak tır.

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri



55. Ma sum İn san la rın Öl dü rül me si 

Hz. Mehdi (as) her do kuz dan ye di öl dü rü lün ce ye ka dar çık maz.
Gü nah sız in san la rın öl dü rül me si on lar dan dır. (Ki tab-ül
Bur han fi Ala met-il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 35)

Gü nah sız in san lar öl dü rül me den Hz. Mehdi (as) çık maz. Gü nah -
sız lar öl dü rül dü ğün de, on la rı öl dü ren le re yer ve gök eh li buğz
eder ler... (Ki tab-ül Bur han fi Ala met-il Meh diyy-il Ahir Za man,
s. 35)

Hz. Mehdi (as)'ın çı kı şı ile il gi li ha dis ler de kat li am la rın yay gın -
laş ma sın dan bah se di lir ken, bu kat li am la rın ma sum in san la rı he def
ala ca ğı na özel lik le dik kat çe kil miş tir. Da ha ön ce de ele al dı ğı mız gi -
bi, gü nü müz de he men he men tüm sa vaş lar da asıl he def si vil halk ol -
mak ta dır. Kat li am lar da asıl ola rak si vil ve ma sum hal ka yö ne lik ola -
rak ger çek leş ti ril mek te, ço ğun luk la ço cuk lar, yaş lı lar ve ka dın lar kat -
le dil mek te dir. Özel lik le ken di le ri ni sa vun ma im ka nı ol ma yan bu in -
san la rın se çil miş ol ma sı kat li am la rın ça pı nın ge niş, ha yat la rı nı kay -
be den in san la rın sa yı sı nın yük sek ol ma sı na ne den ol mak ta dır. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

2251

Ma sum in san lar kat lo lun ca ya ka -

dar Hz. Mehdi (as) çık ma ya cak ve

kat li am la ra yer de ve gök te ki ler,

ar tık ta ham mül ede mez bir ha le

gel di ğin de zu hur ede cek tir... 

(El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala met-

il Meh diyy-il Mun ta zar, s. 37) 



Sa vaş lar ve ya çe şit li ça tış ma lar sı ra sın da ger çek leş ti ri len kat li -
am la rın ya nı sı ra özel lik le son yıl lar da ki te rö rist ey lem ler de hal kın
top lu ola rak im ha edil me si ile ne ti ce len mek te dir. Te rö riz min ama cı
halk ara sın da kor ku ve deh şet yay mak ol du ğun dan, bu tür sal dı rı la -
rın asıl yö nel di ği ke sim ço ğun luk la si vil halk tır. Alış ve riş mer kez le -
ri, res to ran lar, ka fe ter ya lar, okul lar gi bi sa vun ma sız ka dın la rın,
genç le rin ve ço cuk la rın bu lun du ğu yer le ri he def alan bu ey lem ler
ne de niy le dün ya nın fark lı ül ke le rin de pek çok in san ha ya tı nı kay -
bet mek te dir.  

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Zaman, 9 Temmuz 2001



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

2253

Bir yan da dün ya nın pek çok
ül ke si ken di va tan daş la rı nın ve ya
te rör grup la rı nın se bep ol du ğu te -

rör ile uğraşmakta. Öte yan da Bos -
na'da ol du ğu gi bi top lu me zar lar

bulunmakta; yaş lı lar, ço cuk lar, ka -
dın lar ezi yet görmektedir. Tüm dün -

ya da ma sum in san la rı he def alan
te rör ve kar ga şa or ta mı her in sa nın

dü şün me si ge re ken bir kı yamet
alametidir.



56. İn san la rın Se bep siz Ye re Öl dü rül me si

Ci na yet ler de ki ar tış ahir za man ala met le rin den bi ri dir.
Ga ze te ler de, çok kü çük bir tar tış ma ne de niy le ve ya kar -
şı sın da ki ki şi nin tep ki sin den hoş lan ma dı ğı nı, din le di ği
mü zik ten ra hat sız ol du ğu nu öne sü re rek, çok az bir
mik tar pa ra el de ede ce ği ni dü şü ne rek adam öl dü ren -
le rin ha ber le ri ne sık ça rast lan mak ta dır. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Ebu Hu rey re (ra)an la tı yor: 

Re su lul lah aley his sa la tu ves se -

lam bu yur du lar ki: "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))

Hürriyet, 28 Ocak 2003

Sabah, 18 Temmuz 2003

Vatan, 17 Temmuz 2003

Milliyet, 8 Temmuz 2003
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1997 yı lın da Za ire, Ru an da, Ugan da,
Bu run di ve Tan zan ya'yı içi ne alan

bir böl ge yi et ki le yen sa vaş, Hu tu ve
Tut si ka bi le le ri ara sın da ya şan dı.

Bu et nik sa vaş ta ya rım mil yo na ya -
kın in san ha ya tı nı yi tir di. Kü çük ço -

cuk lar ve be bek ler bi le sırf baş ka
bir ka bi le den ol duk la rı için vah şi ce

öl dü rül dü ler.

Milliyet, 14 Temmuz 2003

Hürriyet, 6 Nisan 2000



57. Her Yer de Kar ga şa ya Se bep Olan Fit ne ler

... So nun da da be la lar, fit ne ler ve hoş lan ma ya ca ğı nız bir çok kö -
tü iş ler isa bet ede cek tir. Ar ka ar ka ya öy le fit ne ler ge lir ki, son-
ra ge len git tik çe da ha bü yük ol du ğu için ön ce ge le ni in ce ve ha -
fif bı ra kır. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir za man Ala met le ri, s.
394-395, no. 733)

Yu ka rı da ki ha dis ler de, dün ya ya sü rek li ola rak ya yı lan ve uzun
sü re ler de vam eden bir fit ne den söz edil mek te dir. "Fit ne" ke li me si ise
da ha ön ce be lir til di ği gi bi "sa vaş, ka rı şık lık, kav ga, ih ti laf" gi bi an -
lam la ra da gel mek te dir. Ke li me nin bu an lam la rı dü şü nül dü ğün de
özel lik le son bir asır dır, ha dis te de ifa de edil di ği gi bi ar ka ar ka ya hiç
bit me den sü ren sa vaş lar, iç ça tış ma lar, kar ga şa olay la rı dün ya nın dört
bir ya nın da bi tip tü ken me den de vam et mek te dir. Özel lik le ge ri de bı -
rak tı ğı mız 20. yüz yıl "Sa vaş lar Yüz yı lı" ola rak anıl mak ta dır. İçin de bu -
lun du ğu muz 21. yüz yıl da yi ne sa vaş lar ve te rör olay la rı ile baş la mış tır
ve ha len de bun lar dün ya nın dört bir ya nın da de vam et mek te dir. 

20. yüz yıl sa vaş la rın da yak la şık 180 mil yon in san ha ya tı nı kay -
bet ti. İn san lık ta ri hin de ilk kez, bir yüz yıl için de bu ka dar çok sa yı da
in san sa vaş lar ne de niy le ha ya tı nı kay bet miş ol du. Yi ne 20. yüz yıl da,

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

2256

Şu mu hak kak ki, ya kın ge le cek te

(bir bi ri ni ta kip eden) bir ta kım

fit ne ler ola cak tır. Son ra tek rar

fit ne ler ola cak tır. Son ra yi ne fit -

ne ler ola cak tır. (Ölüm-Kı ya met-

Ahi ret ve Ahirza man Ala met le ri,

s. 375, no. 684)



her bi ri en az 6000 ki şi nin ölü mü ne ne den olan yak la şık 165 sa vaş ve

ça tış ma mey da na gel di.29

Son dönemde dünyanın hangi bölgelerinde savaş ve iç karışıklık
yaşandığına baktığımızda, dünyanın bir yerde bitip diğer yerde
başlayan fitnelerden kurtulamadığını görmek mümkündür. Bosna-
Hersek, Kosova, İran, Irak, Afganistan, Çeçenistan, Filistin,
Kamboçya, Etiyopya, Somali, Yemen, Uganda, Cezayir, Ruanda,
Mozambik, Angola, Kongo, Liberya, Burundi, Sudan, Lübnan,
Arjantin, Kuzey İrlanda, El Salvador, Nikaragua savaşların ve iç
çatışmaların yaşandığı ülkelerden sadece bazılarıdır.

Dün ya ta ri hi sa vaş lar ve ça tış ma lar la do lu dur, an cak 20. yüz yıl -
da ve 21. yüz yı lın baş la rın da mey da na ge len sa vaş lar, te rör ey lem le ri
ve kat li am lar, tüm dün ya ta ri hin de mey da na ge len ler den bir çok özel -

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Milli Gazete, 22 Aralık 2000

Cumhuriyet, 16 Temmuz 2001

Cumhuriyet, 3 Ocak 2000

Zaman, 4 Ekim 2002



Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Harun Yahya
(Adnan Oktar)



li ği ile ay rıl mak ta dır. Da ha ön ce de söz edil di ği gi bi, bu sa vaş lar da ki
ölü sa yı sı, tüm sa vaş la rın top la mın dan çok da ha faz la dır. Ay rı ca, ta r-
ih bo yun ca sa vaş lar hep böl ge sel ola rak kal mış, bir yer den di ğe ri ne
sıç ra ya rak tüm dün ya ya ya yıl ma mış tır. An cak 20. yüz yıl dan baş la ya -
rak bu ça tış ma lar tüm dün ya ya ya yıl mış tır. Geç ti ği miz yüz yıl da sa vaş
ve ya ça tış ma gör me miş, te rör olay la rı nı ya şa ma mış tek bir ül ke da hi
yok gi bi dir. 

20. yüz yıl sa vaş la rı nı di ğer le rin den ayı ran bir baş ka özel lik ise,
kul la nı lan si lah la rın gü cü dür. Tank lar, ağır top lar, bom bar dı man
uçak la rı, bu yüz yıl da or ta ya çık mış ölüm ma ki na la rı dır. Öte yan dan
nük le er si lah la rın kul la nıl ma sıy la çok da ha deh şet ve ri ci kat li am lar
ya şan mış, atom bom ba la rı ile yok edi len Hi ro şi ma ve Na ga za ki kent -
le rin de sa de ce o sa va şı gö ren ne sil ler de ğil, bir ve ya bir kaç ne sil son -
ra sı da bü yük za rar lar gör müş tür. 

Gü nü müz de bi yo lo jik sa vaş en bü yük teh li ke ler den bi ri ola rak
gö rül mek te dir. Ni te kim, 11 Ey lül te rör sal dı rı la rı nın ar dın dan
ABD'de önem li ad res le re mek tup lar la gön de ri len şar bon bak te ri si
bu nun bir ör ne ği dir. 2001'in Eki mi'nde, ABD'de ba sın ku ru luş la rı ve
po li tik ör güt le re mek tup la gön de ri len şar bon spor la rı, iki si ölüm le

so nuç la nan 10 şar bon va ka sı na ne den ol muş tur.30 So nuç ola rak, ha -

dis te sö zü edi len ve dün ya nın bir çok ye ri ne ya yı lan fit ne nin, 20. yüz -
yıl da baş la yan ve 21. yüz yıl da de vam eden sa vaş lar, ça tış ma lar, kar -
ga şa ve te rör olay la rı ol ma sı ih ti ma li çok yük sek tir. Tüm
bunlar Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) ile birlikte kurula-
cak olan Altınçağ döneminin yaklaştığının ve ahir za-
manın yaşanmakta olduğunun alametleridir.

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Atom bom ba la rı ile yok edi len Hi ro şi ma ve Na ga za ki
kent le rin de sa de ce sa va şı gö ren ne sil ler de ğil, bir kaç
ne sil son ra sı da bü yük za rar lar gör müş tür. 



Zaman, 10 Ekim 2001

Milliyet, 19 Eylül 2001

Akit, 15 Ekim 2001

Evrensel, 02 Ekim 2001



58. Hz. Mehdi (as)'ın Çıkışından 
Ümit Kesilmesi

Yukarıdaki hadiste ahir zaman alametlerinden birinin insanların
"Hz. Mehdi (as)'ın gelmeyeceği yönünde" bir ümitsizliğe kapılmaları
olduğu bildirilir. Bu ümitsizliğin yaygınlaşması Hz. İsa (as)'ın da
geliş alametlerinden biridir.

Ahir zamanda, savaşlarla, yoklukla, açlıkla, adaletsizliklerle, ahla-
ki çöküşle ve çeşitli salgın hastalıklarla içiçe yaşayan insanların büyük
çoğunluğu tüm bu olumsuzlukların ortadan kalkabileceğine dair
inançlarını yitirirler. Müslümanlar arasında da pek çok kişi, Altınçağ'ın
başlayıp, İslam ahlakının dünya üzerinde hakim olacağı yönündeki
beklentilerini kaybeder ve fitnelerin artarak devam edeceğine inanır. 

Nitekim günümüzde de bu ruh halinin örnekleri sık sık
görülmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in Hz. İsa (as)'ın
yeryüzüne yeniden dönüşü, Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruyla birlikte
yaşanacak olan güzelliklerle ilgili çok sayıda hadisi olmasına rağmen
birçok kişi böyle bir dönemin yaşanmayacağını zannetmektedir. İşte
bu zan da ahir zaman alametlerinden biridir. Gerçek din ahlakının
hakimiyeti, bu ümitsizlik halinin insanlar arasında yaygınlaştığı bir

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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İn san la rın ümit siz ol du ğu ve

"Hiç Meh di fa lan yok muş" de -

di ği bir sı ra da Al lah Hz. Mehdi

(as)'ı  gön de rir... (Ki tab-ul Bur -

han fi-Ala met-il Meh diyy-il

Ahir Za man, s. 55)



zamanda, Allah'ın insanlara olan rahmeti sayesinde
başlayacaktır. 

Oysa Allah'ın izni ile Hz. İsa (as) içinde yaşadığımız
bu yüzyılda tekrar dünyaya dönecek, Hz. Mehdi (as)
zuhur edecek ve gerçek din ahlakı tüm dünyaya hakim
olacaktır. Yeryüzü o gelmeden önce nasıl zulüm ve hak-
sızlıkla doluysa, o geldikten sonra, Rabbimiz'in izniyle,
adalet, barış, güvenlik ve bereketle dolacaktır. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

2263



59. Fa kir lik ve Aç lık

Dec calin 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, s. 220)

Hz. Mehdi (as) öncesinde yaşanacak olan açlık ve fakirlikle ilgili
olarak Peygamber Efendimiz (sav)'in yukarıdaki hadislere benzer
pek çok hadisi bulunmaktadır. Hiç şüphesiz tarih boyunca açlık ve
sefalet hep var olmuştur. Ancak ahir zamanda fakirlik tüm dünya
genelinde çok büyük bir artış gösterecektir. Ve bu durum Hz. İsa
(as)'ın gelişinin habercisidir.

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. 2000'li
yıl la ra gi rer ken ya zı lan bir ma ka le de dün ya nın için de bu lun du ğu
du rum şu şe kil de açık lan mak ta dır:

Ye ni bin yı la adım atar ken, her gün yok sul luk la il gi li se bep ler den do -

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

2264

Fa kir ler ço ğa la cak. (Ölüm-Kı ya -
met-Ahi ret ve Ahir Za man 

Ala met le ri, s. 455)
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, s. 440) 



la yı 35.000 ço cu ğun ha ya tı nı kay bet ti ği bir dün ya ile kar şı kar şı ya ge li -
yo ruz. Bu da her 2.5 sa ni ye de bir ço cuk öl dü ğü nü gös te ri yor. Öy le bir
dün ya ile kar şı la şı yo ruz ki yok sul luk sı nı rı nın al tın da ki in san sa yı sı
gün geç tik çe ar tı yor ve son za man lar da bu sa yı 1.5 mil yar. Bu, Çin'in
nü fu sun dan da ha faz la, Av ru pa Bir li ği'nin top lam nü fu su nun dört ka -
tı na eş de ğer dir. 

Dün ya nın en zen gin üç ai le si nin var lık la rı bir leş ti ril di ğin de en az ge liş -
miş ül ke ler de ki 600 mil yon in sa nın yıl lık ge lir le rin den da ha faz la et -
mek te dir. Bu nun ya nı sı ra, dün ya nın en fa kir ül ke le ri nin 80 ta ne sin den

faz la sı nın ki şi ba şı na yıl lık ge li ri 10 yıl ön ce ki ne gö re da ha dü şük tür.31

Gü nü müz de dün ya ge ne lin de fa kir lik çok cid di bo yut la ra ulaş -
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Yeni Çağ, 7 Şubat 2003

Radikal, 1 Haziran 2002

Özgür Gündem, 17 Ekim 2002 Vatan, 13 Şubat 2003

Tercüman, 12 Mart 2003



mış du rum da dır. UNI CEF'in son ra por la rı göz önün de tu tu lur sa, dün ya
nü fu su nun dört te bi ri "ta sav vur edi le mez sı kın tı ve yok luk ko şul la rın da"

ya şa mak ta dır.32 Bir mil yar üç yüz mil yon ki şi gün de 1 do lar, üç mil yar

ki şi de gün de 2 do lar ile ge çin mek te dir.33 Yak la şık bir mil yar üç yüz mil -

yon in san te miz su dan, iki mil yar al tı yüz mil yon in san te mel sağ lık hiz -

met le rin den yok sun dur.34

Bir leş miş Mil let ler Gı da ve Ta rım Ör gü tü'nün (FAO) 2000 yı lı ra po -
ru na gö re, 826 mil yon in san ye ter siz bes len mek te dir. Di ğer bir ifa dey le

her al tı ki şi den bi ri aç lık çek mek te dir.35

Ge lir da ğı lı mın da ki ada let siz lik de son bir kaç on yıl için de aşı rı de -
re ce de, dü şü nü le nin çok öte sin de bü yü müş tür. 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.36 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.37 

İs ta tis tik le rin or ta ya koy du ğu bu gün cel ve ri ler ay nı za man da, Pey -
gam be ri miz (sav)'in sö zü nü et ti ği fa kir li ğin ar ta ca ğı ha be ri nin de gös ter -
ge le ri dir. Pey gam be ri miz (sav)'in işa ret et ti ği dö ne min gü nü müz ko şul -

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Baş ta Af ri ka kı ta sı ol mak üze re dün ya ge ne lin de aç lık cid-
di bo yut la ra ulaş mış tır. Ti me der gi si 1 Ağus tos 1994 ta rih li
sa yı sın da, Za ire-Ru an da sı nı rın da aç lık ve şid det ne de niy le
ölen in san la rı ka pak ko nu su yap mış tı. Yan sayfanın or-
tasında görülen bu ka pak ta şun lar ya zı lıdır: "Bu son gün -
lerin baş lan gıcıdır. Bu kıyamet tir."
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la rı nı tas vir et ti ği açık tır. Geç miş yüz yıl la ra ba kıl dı ğın da ku rak lık, sa -
vaş lar ve ya fe la ket ler gi bi ne den ler le zor luk ve sı kın tı lar ya şan dı ğı
fa kat bun la rın ge çi ci ve böl ge sel bo yut lar da kal dı ğı gö rül mek te dir.
Oy sa için de bu lun du ğu muz çağ da ya şa nan fa kir lik ve ge çim zor luk -
la rı ka lı cı, dü zen li ve bü yük öl çek li bir ya pı ta şı mak ta dır.

Şüp he siz Rab bi miz son suz şef kat ve mer ha met sa hi bi dir; in san -
la ra zul me di ci de ğil dir. El bet te böy le du rum lar di ni, ah la ki ve vic da -
ni de ğer ler den yok sun, ben cil lik ve çı kar iliş ki le ri üze ri ne ku ru lu bir
dün ya dü ze ni nin ka çı nıl maz so nu cu dur. Ni te kim "İn san la rın ken di
el le ri nin ka zan dı ğı do la yı sıy la, ka ra da ve de niz de fe sad or ta ya çık -
tı. Umu lur ki, dö ner ler di ye (Al lah) on la ra yap tık la rı nın bir kıs mı -
nı ken di le ri ne tad dır mak ta dır" (Rum Su re si, 41) aye tin de dün ya da -
ki fit ne nin ne de ni nin in san la rın Al lah'ın di nin den yüz çe vir me le ri ol -
du ğu ha ber ve ril mek te dir.

Al tın çağ'ın baş la ma sıy la bir lik te tüm bu zor luk lar or ta dan kal -
ka cak tır. Aç lık, yok sul luk ve se fa let ye ri ni bol lu ğa, be re ke te ve zen -
gin li ğe bı ra ka cak tır. O dö nem de ih ti yaç ve yok luk için de hiç bir in san
kal ma ya cak, din Al lah'ın Ku ran'da ta rif et ti ği şek liy le ya şa na cak ve
in san lar "On la rın mal la rın da di le nip-is te yen (ve if fe tin den do la yı
is te me yip de) yok sul olan için de bir hak var dı." (Za ri yat Su re si, 19)
aye tin de bil di ril di ği gi bi mal la rı nı ih ti yaç için de olan lar la pay la şa -
cak lar dır. Za ten İs lam ah la kı nın ya şan dı ğı bir top lum da ba zı in san la -
rın zen gin, ba zı in san la rın yok sul ol ma sı da müm kün de ğil dir. Çün -
kü eğer bir in san iman edi yor sa Al lah'ın "Yok su la ye mek ver me ye
des tek çi ol maz dı. Bun dan do la yı bu gün, ken di si ne hiç bir sı cak
dost yok tur." (Hak ka Su re si, 34-35) aye tle rin de bil dir di ği du ru ma
düş mek ten kor kar. Bu da top lum da bü yük bir sos yal ada let, re fah ve
be re ke tin oluş ma sı na ve si le olur. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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60. Ku rak lık

Hadiste haber verildiği gibi yeryüzünde yaşanacak olan kurak-
lık deccalin çıkışından önce gerçekleşecek olaylardan biridir. Nitekim
yakın geçmişte kuraklık dünyanın pek çok ülkesini etkilemiştir. 

Ku rak lık ko nu sun da son yıl lar da ga ze te ler de yer alan ha ber ler -
den ba zı la rı ise özet le şöy le dir:

Her yıl 100 mil yon hek tar ve rim li alan yok olu yor

Çöl leş me nin, 110 ül ke de bir mil yar dan faz la ki şi yi teh dit et ti ği vur gu -
la nır ken, da ha faz la ge cik me den, et ki li bir mü ca de le prog ra mı uy gu -
lan ma sı is te ni yor. (02.09.2003 ntvmsnbc)

Dün ya Çev re Gü nü'nün bu yıl ki te ma sı 'su'

Bir leş miş Mil let ler (BM), Dün ya Çev re Gü nü'nde su sı kın tı sı na dik kat

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Dec callin 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 birini bitir mez. (Ebu Davud, İb ni Mace,

Taberani; Geleceğin Tarihi 3, s. 241)



çe ke rek, su so ru nu yü zün den 2 mil yar ki şi nin ölüm le kar şı kar şı ya ol -
du ğu nu bil dir di. (05.06.2003 ntvmsnbc)

Dün ya da ku rak lık alar mı

2025'e ka dar su suz lu ğun, dün ya da her 3 in san dan bi ri ni teh dit ede ce ği
be lir til di. (15.08.2001 ntvmsnbc)

Ancak Peygamberimiz (sav)'in diğer hadislerinde bu kuraklığın
ardından yağışlarda artış olacağı da haber verilmiştir. Kuraklığın
yaşanması gibi, yağışlarda artış olması da Hz. İsa (as)'ın geliş alamet-
lerindendir.
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Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Radikal, 25 Nisan 2003

Hürriyet, 23 Mart 2002

Sabah, 22 Aralık 1999 

Sabah, 8 Aralık 2000
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Vakit, 7 Ağustos 2003

Radikal, 03 Mayıs 2001

Alem, 27 Ağustos 2003

Almanya



61. Be lir li Se ne ler de Bo zu lan Eko no mi

Bu ha dis te ahir za man da na sıl bir eko no mik du rum ola ca ğı ile
il gi li da ha de tay lı bil gi ler ve ril mek te dir.  

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. 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 ma ya cak tır. Ya kın
geç miş te Ar jan tin ör ne ğin de de gö rül -
dü ğü gi bi bu olay ger çek leş miş tir. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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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, s. 54) 
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Cumhuriyet, 1 Ağustos 2001

Radikal, 25 Temmuz 2002



62. Ti ca re tin ve Yol la rın Ke sil me si

Günümüzde ülkeler arasında
yapılan ticari ve ekonomik iş birliği anlaş-
malarına rağmen, güvenlik endişesi kimi
zaman ticari faaliyetlere engel olmaktadır.
Örneğin, dünyanın pek çok bölgesindeki
yeraltı zenginliklerinin diğer bölgelere
taşınması konusunda yaşanılan sorun-
ların önemli bir kısmı güvenlik kay-
naklıdır. Dünyanın farklı köşelerinde
çatışmalar ve gerginlikler ekonomik iş
birliklerini engellemekte, toplumlar arası
ticari faaliyetler çok sınırlı miktarda
gerçekleşebilmektedir. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Ti ca ret ve yol la rın ke sil di ği ve fit ne -

le rin ço ğal dı ğı za man... (Ki tab-ül Bur -

han fi Ala met-il Meh diyy-il

Ahir Za man, s. 52)

Hz. Mehdi (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, s. 39)
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Sabah, 14 Ağustos 2001

Ortadoğu, 10 Ağustos 2001



63. Ka zan cın Azal ma sı

Eko no mik sı kın tı lar bu gün pek
çok ül ke nin en önem li so run la rın dan
bi ri dir. İn san lar ge çim le ri ni sağ la -
ya cak ge li ri el de ede me mek te, ki -
mi za man ürün le ri ni sa ta cak alı cı
da hi bu la ma mak ta dır lar. Yok sul -
luk ve ge lir da ğı lı mın da ki eşit siz -
lik le mü ca de le et mek zo run da ka -
lan ba zı ül ke ler de de bu du rum,
top lum sal dü ze ni sars mak ta, kar ga -
şa ya ne den ol mak ta dır. Ar jan tin'de
eko no mik çö kün tü ne de niy le ya şa -
nan ça tış ma lar bu du ru mun ör nek le -
rin den bi ri dir. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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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, s. 146)

Pi ya sa nın dur gun ol ma sı, ka zanç la rın

azal ma sı... (Kı ya met Ala met le ri, s. 148)

İş le rin ke sad git me si. Her kes "sa ta mı yo -

rum, ala mı yo rum, ka za na mı yo rum!" di ye

ya kı na cak. (Kı ya met Ala met le ri, s. 152)
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64. Mil li Ser vet le rin Zen gin ler 
Ara sın da Bö lü şül me si

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 kont rol 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 gö zle ri önün de sür mek te dir. 

Ulus la ra ra sı Ça lış ma Ör gü tü
2003 se ne sin de yap tı ğı açık la ma -

da, 2 mil yar in sa nın gün de 2

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

"... 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 bir me tâ ha li ne

ge lir se." (Tir mi zi, Fi ten: 39, (2211))
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Fakir-zen gin ay rı mı nın
gü nü müz de ki ka dar bü -
yük ol ma sı, ahir za man
ala met le rin den dir. Hz.
İsa'nın ge li şi tüm bu
so run la rın çö zü mü ola-
cak tır.

Yeni Şafak, Ağustos 2000

Özgür Gündem, 4 Ağustos 2003

Vatan, 6 Ağustos 2003

Milliyet, 14 Mart 2001

Posta, 15 Ocak 2001



do lar, 1 mil yar in sa nın sa yak la şık 1 do lar la ge çin mek du ru mun da kal -
dı ğı nı be lirt ti. Ör gü tün ba sın açık la ma sın da, dün ya nın en yok sul yüz -
de 20'siy le en zen gin yüz de 20'si ara sın da ki uçu ru mun, son 40 yıl da iki

kat de rin leş ti ği de vur gu lan dı.38

Ra di kal ga ze te si nin 23 Ey lül 2000 ta rih li sa yı sın da ise For bes der -
gi si nin en zen gin 400 ABD'li lis te sin de ki ki şi le rin 1.2 tril yon do la rı bu -
lan ser vet le ri nin, Tür ki ye'nin mil li ge li ri nin al tı ka tı na denk gel di ği
açık lan dı. 'ABD'nin en zen gin ada mı' un va nı nı uzun sü re elin de tu tan
Mic ro soft Baş ka nı Bill Ga tes'in 63 mil yar do lar ola rak tah min edi len
ser ve ti nin, 25 mil yon nü fus lu Pe ru'nun mil li ge li rin den da ha faz lay -
ken Tür ki ye'nin 200 mil yar do lar lık mil li ge li ri nin üç te bi ri ne te ka bül
et ti ği bil di ril di. Ha ber de ABD'nin en zen gin dör dün cü ada mı War ren
Buf fet'ın 28 mil yar do la rı aşan ki şi sel ser ve ti nin, nü fu su 2 mil yon dan
faz la olan pet rol zen gi ni Ku veyt'in mil li ge li ri ni ge ri de bı ra kır ken, lis -
te de 21. sı ra da bu lu nan Ted Tur ner'in 9.1 mil yar do lar lık ser ve ti nin 2.7
mil yon nü fus lu Pa na ma'nın mil li ge li ri ne eşit bir bü yük lük te ol du ğu
açık lan dı. Or ta ya çı kan tab lo, ulu sal ve ulus la ra ra sı öl çek ler de yok sul -
la rın ora nı ar tar ken, zen gin le rin gi de rek da ha da zen gin leş ti ği ni, en
zen gin ler lis te si ni oluş tu ran 400 ki şi nin top lam ser ve ti nin bir yıl da

yüz de 20 art tı ğı nı gös te ri yor du.39

Ak şam ga ze te si nin 2 Şu bat 2003 ta rih li sa yı sın da ise dün ya ge ne -
lin de ya şa nan ge lir da ğı lı mın da ki eşit siz lik şöy le ifa de edi li yor du: 

İn san lı ğın en önem li so ru nu: 2003 Dün ya Kal kın ma Ra po ru'na gö re, ül -
ke le ra ra sı ge lir eşit siz li ği gi de rek da ha da de rin leş mek te dir. Ra por,
dün ya gün de min de ki en önem li kal kın ma so ru nu nun, ge li ri gün de 2
do la rın al tın da olan üç mil yar in sa na üre ti me kat kı ya pa bi le ce ği bir iş
im ka nı ve çok da ha iyi bir ha yat ka li te si sağ la mak ol du ğu na işa ret et -
mek te dir. Bu gün dün ya ba rı şı nı teh dit eden fak tör le rin ba şın da kü re sel
yok sul luk ilk sı ra lar da gel mek te dir.

Dün ya nın du ru mu: Bu gün en zen gin 20 ül ke de ki or ta la ma ge lir, dün -
ya nın en yok sul 20 ül ke sin de ki or ta la ma ge li rin 37 ka tı dır. En zen gin -
le rin yüz de 20'si nin ya şa dı ğı ge liş miş ül ke ler dün ya Gay ri Sa fi Mil li

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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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 kont rol 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.



Ha sı la sı'nın (GSMH) yüz de 86'sı nı, ih ra cat pa zar la rı nın yüz de 82'si ni,
tüm ya ban cı ya tı rım la rın yüz de 68'ini, tüm te le fon hat la rı nın yüz de
74'ünü el le rin de bu lun du rur ken, tüm bu alan lar da en yok sul yüz de
20'nin pa yı ise hiç bir za man yüz de 1.5'i geç me mek te dir.

Di ğer yan dan en zen gin yüz de 20 ile en yok sul yüz de 10 ara sın da ki
fark 1960 yı lın da 30'a 1 iken, 1990 yı lın da 60'a 1, 1997 yı lın da 74'e 1,
2000 yı lın da da 79'a 1 ol muş tur. Aşı rı yok sul luk için de ya şa yan la rın,
ya ni gün lük ge li ri bir do la rın al tın da olan la rın sa yı sı 1 mil yar 200 mil -
yo nu aş mış tır. 

Bu gün dün ya da ki en zen gin 3 ki şi nin ser vet le ri 600 mil yon in sa nın ya -
şa dı ğı en yok sul ül ke le rin top lam GSMH'si nin üs tün de dir... 

Dün ya da ki do ğal kay nak la rın yüz de 80'i dün ya nü fu su nun yüz de
16'sın ca tü ke ti lir ken, dün ya nü fu su nun 5'te bi ri de sağ lık lı su kay nak -
la rın dan bi le mah rum bu lun mak ta dır. Sa de ce is hal den ölen le rin sa yı sı
yıl da 50 mil yo nu aş mak ta dır. Ge liş me miş ül ke ler de nü fu sun bü yük
bö lü mü kır sal ke sim de ya şar ken, bu top rak lar da ki do ğal kay nak la rın
azal ma sı so nu cu bu ül ke ler da ha da yok sul lu ğa git mek te dir. O ka dar
ki, yok sul luk ta ba nı nın al tın da ya şa yan ül ke ler de ki ka dın ve ço cuk la -
rın 4-5 sa ati ya ka cak odun ara ya rak, 4-6 sa ati ise su bul mak ve ta şı mak

için za ma nı nı har ca mak ta dır."40

Bu durum Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde açıkça bildirdiği
gibi bir ahir zaman alametidir. Rabbimiz'in izniyle bu, Hz. İsa (as)'ın
gelişinin ve Hz. Mehdi (as)'ın açıkça zuhur edişinin çok yakın
olduğunun ve insanların bu yoksulluk ve sıkıntılardan kurtulacağı
Altınçağın da bir müjdecisidir. Altınçağ'da dünyanın içinde bulun-
duğu bu durum tamamen değişecektir. Çünkü bu dönemde Kuran
ahlakı eksiksiz olarak yaşanacaktır ve Allah Kuran'da insanlara şöyle
emretmiştir:

... Öy le ki (bu mal lar ve ser vet) siz den zen gin olan lar ara sın da dö -

nüp-do la şan bir dev let ol ma sın. Re sûl si ze ne ve rir se ar tık onu alın,

si zi ne den sa kın dı rır sa ar tık on dan sa kı nın ve Al lah'tan kor kun.

Şüp he siz Al lah, ce za sı (ika bı) pek şid det li olan dır. (Haşr Su re si, 7)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Yeni Mesaj, 17 Mart 2002

Radikal, 26 Ağustos 2002

Radikal, 19 Ocak 2002

Sayım Özel, 221

Damga, 1 Eylül 2002



65. Dep rem le rin Art ma sı
Hiç şüp he siz ta rih bo yun ca çok az do ğa ola yı dep rem ler ka dar

in san lı ğı et ki le miş tir. Her an, her yer de mey da na ge le bi len dep rem -
ler yüz yıl lar bo yun ca çok sa yı da ki şi nin ölü mü ne ve ast ro no mik bo -
yut lar da mad di za ra ra yol aç mış, bu özel lik le ri ne de niy le in san lar
için kor ku kay na ğı ol muş tur. 20. ve 21. yüz yı lın tek no lo jik ko şul la rı
bi le dep rem le rin ver di ği ha sa rı an cak be lir li öl çü ler de en gel le ye bil -
miş tir.

Tek no lo ji nin, ken di le ri ne do ğa ya hük met me ola na ğı sağ la ya ca -
ğı ya nıl gı sı na ka pı lan ba zı in san la ra ise da ha ön ce be lirt ti ği miz gi bi,
1995 Ko be dep re mi an lam lı bir ders ver miş tir. Ha tır la na ca ğı gi bi, Ja -
pon ya'nın bü yük en düst ri ve ula şım mer ke zin de ya şa nan dep rem hiç
bek len me dik bir za ra ra yol aç mış tır. Bu dep rem sa de ce 20 sa ni ye sür -
me si ne rağ men, Ti me der gi sin de be lir til di ği ne gö re, 100 mil yar do lar

ci va rın da za ra ra ne den ol muş tur.41

Tüm bu olay lar Pey gam be ri miz (sav)'in 1400 yıl ön ce söy le di ği
şu söz le ri akıl la ra ge tir mek te dir:

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Şu ha di se ler mey da na gel me dik çe kı ya met kop ma -
ya cak tır… dep rem ler ço ğa la cak…

(Ra muz-El Eha dis, 476/11)

Kı ya met ten ön ce iki bü yük ha di se var dır… ve
son ra da zel ze le li yıl lar. (Ra muz-El Eha dis, 187/2) 

Ba rı na cak ev ler, si zi ta şı ya cak hay van lar bu la -
ma ya ca ğı nız gün ler yak laş mış tır. Çün kü ev le ri ni zi
dep rem ler yı ka cak… (Kı ya met Ala met le ri, s. 146)

An laş maz lık lar ve sık sık dep rem ler va ki ola cak…
.  (Kı ya met Ala met le ri, s. 166)

1995 yılında gerçekleşen
Kobe depreminde şehir
yerle bir olmuştu.



Son bir kaç yıl için de mey da na ge len bü yük ve sü rek li dep rem -
ler, dün ya ka mu oyu nun gün de min de de vam lı ola rak ilk sı ra lar da
yer al mak ta dır. Ame ri kan Ulu sal Dep rem En for mas yon Mer ke zi ve -
ri le ri ne gö re 1999 yı lın da, yer yü zün de kü çük ve ya bü yük şid det te
20.832 dep rem mey da na gel miş tir. Bu dep rem ler de res mi açık la ma la -

ra gö re tah mi ni ola rak 22.711 in san ha ya tı nı kay bet miş tir.42 

Geç mi şe bak tı ğı mız da dep rem sa yı sı nın çok az ol du ğu nu gö rü -
rüz. 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, 1980-2003 yıl la rı ara sın da sa de ce 23 se ne için de mey da -

na ge len 6.5 ve da ha bü yük şid det te ki dep rem le rin sa yı sı ise 1685'tir.43

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.

Ku ran'da da dep rem ile kı ya met ara sın da ki iliş ki ye işa ret eden
ayet ler bu lun mak ta dır. Ku ran'ın 99. Su re si'nin adı Zel ze le (bü yük
sar sın tı, dep rem) Su re si'dir. Se kiz ayet ten olu şan bu su re de ye rin şid -
det li sar sın tı sı tas vir edil mek te, bu nun ar dın dan da kı ya met gü nü
in san la rın di ril ti le cek le ri ve Al lah'ın hu zu run da he sap ve re -
cek le ri, zer re ağır lı ğın ca da ol sa yap tık la rı iş le rin kar şı lı ğı nı
ala cak la rı an la tıl mak ta dır:

Yer, o şid det li sar sın tıy la sar sıl dı ğı,

Yer, ağır lık la rı nı dı şa atıp-çı kar dı ğı,

Ve in san: "Bu na ne olu yor?" de di ği za man,

O gün (yer) ha ber le ri ni an la ta cak tır.

Çün kü se nin Rab bin ona vah yet miş tir.

O gün in san lar, amel le ri ken di le ri ne gös te ril sin di ye bö lük

bö lük fır la yıp-çı kar lar. 

Ar tık kim zer re ağır lı ğın ca ha yır iş ler se, onu gö rür. Ar tık kim

zer re ağır lı ğın ca bir şer (kö tü lük) iş ler se, onu gö rür. (Zel ze le

Su re si, 1-8) 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Resim ler de Ko be ve Mek -
si ka dep rem le ri nin yol aç -

tı ğı yı kım gö rülüyor



66. Yer Çök me le ri

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

(Kı ya met) ala met le ri nin il ki yer çök me le ri dir…
(Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahirza man 

Ala met le ri, s. 518)

Bu üm me tin son ra dan ge len ne sil le ri ön ce den ge lip
ge çen le re (çe şit li it ham lar ve ba ha ne ler le) ha ka ret et -
ti ği za man ar tık kı zıl rüz gar la rı, ye re ba tı şı (has fı)

ve ya su ret de ğiş tir me yi (mes hi) ve ya gök ten taş yağ -
ma sı nı (kaz fi) bek le yin. (Tir mi zi, Fi ten: 39, 

s. 2211; Kü tüb-i Sit te, cilt 14, s. 341)

Ahir za man da eğ len ce le rin ve çen gi le rin mey dan al dı -
ğı ve iç ki nin de mu bah ad do lun du ğu za man ye re bat -
ma, taş yağ ma zu hur ede cek ve in san kı lı ğın dan çık -

ma ola cak tır.  (Ra muz El Eha dis, cilt 2, s. 302/8)

1964, Alaska



Adnan Oktar
(Harun Yahya)
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(Üst te) El Ni no ka sır ga sı ile çö ken bir
ev. (Sağ da) 1994'de mey da na ge len
dep rem le Ca li for nia, Ma li bu'da çöken
ev ler den biri. (Altta) 10 Ekim 1999'da
Tay van'ın Wu feng şeh rin de mey da na
ge len dep rem de çö ken bir yol.



67. Ev le rin Me zar Ol ma sı

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

"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 Ahirza man Ala met le ri,

s. 392, no. 726)

Milli Gazete, 18 Ekim 2003

Akşam, 29 Araklık 2002



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Günü müz de do ğal afet ler so nu cu ev le rin yı kıl ma sı ve in san la ra me zar ol ma sı -ki ta bın bir çok bö -
lü mün de gör dü ğü müz gi bi- çok sık rast la nan bir du rum dur. Ha dis te ki ha be rin işa ret et ti ği bir di -
ğer yön ise, gü nü müz de Fi lis tin'de ya şa nan ev yı kım la rı ola bi lir. Bi lin di ği gi bi İs ra il, Fi lis tin li le re
ait ev le ri sık sık im ha et mek te ve bu yı kım lar sı ra sın da pek çok in san da ca nı nı kay bet mek te dir.
Bu in san lara, hadis te bil diril diği gibi "ev leri mezar ol mak ta"dır.

Tercüman, 27 Ekim 2003

Radikal, 28 Ocak 2001



68. Rüz gar ve Ka sır ga lar

"Şe hir le rin yok ol ma sı na" ne den olan bir di ğer et ken de do ğal
afet ler dir. Do ğal afet le rin için de bu lun du ğu muz çağ da hem sa yı sal
hem de bü yük lük ola rak art tı ğı is ta tis tik sel bir ger çek tir. Son on yıl-
da baş gös te ren ik lim de ği şik lik le ri nin yol aç tı ğı fe la ket ler bir dö nüm
nok ta sı ola rak ka bul edil mek te dir. Ame ri ka Ulu sal İk lim sel Ve ri
Mer ke zi'nin ka yıt la rı na gö re 1998 yı lın da çok sa yı da ik lim sel afet

mey da na gel miş tir.44 Ör ne ğin göz lem ci ler, 1998'de ki Mitch Ka sır ga -

sı'nın Or ta Ame ri ka'nın ta ri hin de mey da na ge len en kö tü fe la ket ler -

den bi ri ol du ğu nu be lirt miş ler dir.45 26 Ekim 1998 ta ri hin de mey da na

ge len Mitch Ka sır ga sı Hon du ras ve Ni ka ra gua'da 10.000'den faz la in -

sa nın ölü mü ne ne den ol muş tur.46

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 kar şı laş tı. 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 -

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

2294

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… 

Onun cu su  in san la rı de ni ze 

ata cak olan rüz gar dır... 

(Kı ya met Ala met le ri, s. 288)



du. Yal nız ca 16 in sa nın 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.47

20 Mart 1998'de Ge or gia'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 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.

2295



1992'de And rew 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 ya rım tril yon do lar dır. And rew Ka -
sır ga sı, Ba ha ma lar'da ise yak la şık 250 mil yon 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.48

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'de 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.49

Son yıl lar da ki ka sır ga, fır tı na, tay fun ve hor tum gi bi fe la ket ler
de baş ta Ame ri ka kı ta sı ol mak üze re dün ya nın bir çok ye rin de yı kı cı
za ra ra ne den ol muş tur. Bun la ra ek ola rak sel ler de ba zı yer le şim mer -
kez le ri nin su lar ve ça mur al tın da kal ma sı na yol aç mış tır. Ay rı ca dep -
rem ler, vol kan lar ve tsu na mi dal ga la rı nın yap tı ğı bü yük tah ri bat lar
da unu tul ma mış tır. So nuç ola rak, tüm bu afet le rin "bü yük şe hir ler de"
se bep ol du ğu yı kım lar önem li bi rer işa ret ol muş lar dır. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Takvim, 14 Eylül 2003

Türkiye, 20 Eylül 2003

Hürriyet, 17 Eylül 2003



Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Radikal, 1
5 Eylül 2003

Önce V
atan, 27 Eylül 2003



69. Şid det li Bir Yağ mu run Yağ ma sı

Yoğun yağışlar nedeniyle sel felaketlerinin artması kıyametten
once yaşanacak olan ahir zamanın işaretlerinden biridir. Geçtiğimiz
günlerde dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen sel felaketi haberleri
de içinde bulunduğumuz dönemin ahir zaman olduğunu teyit eder
niteliktedir. 

Peygamber Efendimiz (SAV), bundan 1400 yıl once içinde bu-
lunduğumuz ahir zamanda artan yağışların ciddi felaketlere sebe-
biyet vereceğini hadislerinde bildirmiştir:

Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar fazla sayıda afet
haberini hergün televizyonlarda izliyor, gazetelerde okuyoruz. Doğal
afetlerin son yıllarda hem sayısal hem de büyüklük olarak arttığı is-

Adnan Oktar
(Harun Yahya)
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Ev ve kulübe bırakmayan şiddetli bir yağ-
mur yağıncaya kadar kıyamet kopmaz.

(Kıyamet Almetleri, s. 253)
Gökten şiddetli yağmur yağıp taş binalar

hariç bütün kerpiç evler yıkılmadıkça
kıyamet kopmaz. (Ahmed b. Hanbel,

Müsned 13/291, Hadis no. 7554)
İnsanların üzerine YAĞMURUN BOLLUĞU, 
fakat verimin azlığıyla aldatıcı yıllar gele-

cektir. O dönemde yalancı adam doğru-
lanacak, DOĞRU ADAM YALAN-

LANACAK; HAİN ADAMA GÜVENİLECEK,
GÜVENİLİR ADAM HAİNLİKLE İTHAM

EDİLECEK ... (İbn-i Mace: 4036) 



tatistiksel bir gerçektir. İçinde bulunduğumuz dönemde yaşanan
doğal felaketler dünyanın pekçok ülkesinde milyonlarca insanı etk-
ilemiş ve hesaplanamayacak büyüklükte maddi hasara yol açmıştır.
Son yıllarda seller nedeniyle oluşan kayıpları inceleyecek olursak
ahir zamanın önemli işaretlerinden birinin gerçekleşmekte olduğunu
çok açık şekilde görebiliriz.  

2008 yılında Hindistan'da Haziran ile Eylül ayları arasındaki
yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketinde binden fazla kişi öldü.
Pakistan'da son günlerdeki şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 32
kişi hayatını kaybetti. Çin'de geçen yılın Mayıs ayında meydana ge-
len şiddetli depremin merkezi Vınçüen şehri, yoğun yağışların etkisi
altında kaldı. Bazı yörelerde ciddi sel felaketi ve toprak kayması
meydana geldi. Yaklaşık 1 milyon 880 bin kişinin yaşamını etk-
ileyen bu felaketlerde 8 kişi hayatını kaybetti. 

Çin'de geçen ay şiddetli yağışlar yüzünden meydana gelen sel
felaketinde 7 kişi öldü, 22 kişi kayboldu. Vietnam'ın kuzeyindeki böl-
gelerde bu ay başında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak
kaymaları sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişinin kayıp olduğu
bildirildi. Bazı Avrupa ülkeleri de sel felaketlerinden etkilendi.
İngiltere'nin kuzey kesiminde geçen ay ve bu ay etkili olan sağanak

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Habertürk, 11 Ağustos 2009

Tercüman, 6 Haziran 2008



yağış ve su baskınları hayatı olumsuz etkiledi. Çek Cumhuriyeti'nde
de geçen ayın son haftasında etkili olan yağışların neden olduğu
sellerde 13 kişi öldü. Şiddetli yağmur, özellikle ülkenin güney kesi-
mini etkisi altına aldı. 

2000 yılında Mozambik'te 1 milyon kişi sel yüzünden evsiz
kaldı. 

2002 senesinde Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te mevsimsel
muson yağmurlarının yol açtığı felaketlerde yaklaşık 1000 kişi
öldü. Çin'de 2003'de şiddetli yaz yağmurlarından 2000 kişi öldü, 300
bin kişi evsiz kaldı. 1991 yılında Bangladeş'te meydana gelen sellerin
sonrasında 120.000'in üstünde kişi öldü, milyonlarca kişi evsiz kaldı. 

2007 yılında Asya'da seller nedeniyle 216 kişi öldü, 20 milyon
kişi evsiz kaldı. 2007 yılında Kuzey Kore'de aşırı yağışların neden
olduğu sel felaketinde 214 kişi öldü, 80 kişi kayboldu. 

2007 yılında Meksika'da sel
felaketi nedeniyle evleri yıkılan
500 bin kişi evsiz kaldı.

Adnan Oktar
(Harun Yahya)
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Yeni Mesaj, 5 Ağustos 2002

Yeniçağ, 24 Ağustos 2007

Türkiye, 24 Ağustos 2007

Tercüman, 16 Nisan 2009





Vatan, 20 Mayıs 2003

Posta, 20 Eylül 2003

Gözcü, 12 Ağustos 2003



KÖNIGSTEIN, Temmuz 2003

KÖNIGSTEIN, Ağustos 2002

DRESDEN, Temmuz 2003

DRESDEN, Ağustos 2002





ÇİFT KUYRUKLU YILDIZIN GÖRÜNMESİNİN 3 YIL
ÖNCESİNDE YAŞANACAK KURAKLIK VE SONRASINDA

YAŞANACAK SEL OLAYLARI:
➢ “Lulin” kuyrukluyıldızı, 24

Şubat 2009 tarihinde dünyaya en yakın
noktadan geçmiştir.

➢ Aynı hadiste bildirildiği gibi,
diğer yıldızlardan ayrı olarak iki adet
kuyruğa sahiptir ve parlaklığı diğer
yıldızlardan 6 kat daha fazladır. 

➢ Hadiste belirtildiği gibi yıldızın
görülmesinden önceki 3 yıl boyunca
yağışlar dünya genelinde oldukça
azalmış ve birçok bölgede kuraklık
başgöstermişti. Hükümetlerarası İklim

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunda çift kuyruk-

lu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle

parlak olacak ki, dolunay gibi parlaya-

cak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle

çok yağmur yağacak ki, büyük hasar ola-

cak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle

karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yıl-

da hiç yağmur yağmamış olacak. (12.

İmam, Murtaza Lakha, R &K Tyrell

Basımevi, Londra, 1993)

Hürriyet, 7 Nisan 2007



Değişikliği Paneli'nde, "İklim Değişikliği 2007" raporuna göre 2007 ve
sonrasındaki birkaç senede, yağış almayan bölgelerin daha da kurak-
laşacağı ve buralarda açlık ve hastalıkların artacağı belirtilmiştir.

➢ Aynı hadiste belirtildiği gibi, 2009'un Mart ayında Dim bara-
jının kapakları aşırı doluluktan kırılmış ve binlerce insan evlerinden
tahliye edilmek durumunda bırakılmıştır. Şu anda yaşanan sel fe-
laketleri de bu yağmur artışının bir neticesidir. 

➢ 9 EYLÜL 1979: İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR SEL YAŞAN-
MIŞTIR

Hz. Mehdi (a.s)'ın hadislerde bildirildiği üzere Hicri 1400, yani
Miladi 1979 yılındaki zuhuruna denk gelmektedir.

"İnsanlar 1400 senesinde Hz. Mehdi etrafında toplanacak-
lardır." (Risaletül Huruc-ül Mehdi, s. 108)

➢ 9 EYLÜL 2009: ŞU ANDA YAŞANAN SEL FELAKETİ

Adnan Oktar
(Harun Yahya)
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Yeni Şafak, 10 Eylül 2009

Vatan, 9 Eylül 2009

Zaman, 10 Eylül 2009

Bugün, 9 Eylül 2009

Bugün, 10 Eylül 2009



Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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ÇİFT KUYRUKLU YILDIZIN GÖRÜNMESİNİN 
3 YIL ÖNCESİNDE YAŞANAN KURAKLIK

HAZİRAN 2006

ARALIK 2006

TEMMUZ 2007

TEMMUZ 2007

HAZİRAN 2008

HAZİRAN 2008

2007

ŞUBAT 2006

HAZİRAN 2006
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Milliyet, 18.02.2006
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70. Yıl dı rım la rın Ço ğal ma sı

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3310

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)

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. (Naim

bin Hammad; Ge le ce ğin Ta ri hi 4, s. 69)
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Hadis ler de yıl dı rım la rın art ma sı nın da kı ya me tin ala met le -
rin den bi ri ol du ğu ha ber ve ril miş tir. 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 neden ol mak tadır.

Türkiye, 20 Ocak 2003



71. Hak Di nin ve Ku ran Ah la kı nın Terk Edil me si 

İn san lar üze ri ne öy le bir za man ge lir ki, on la rın yüz le ri in san
yü zü, kalp le ri şey tan kal bi dir. Kan dö kü cü dür ler, çir kin ha re ket -
ler den kaç maz lar. Eğer sen on la ra ta bi olur san se ni gö ze tir ler.
Eğer on la ra gü ve nir sen, sa na iha net eder ler. On la rın ço cuk la rı
ah lak sız, genç le ri ar sız olur. Yaş lı la rı ise ma ru fu (iyi li ği) em ret -
mez, mün ke ri (kö tü lü ğü) neh yet mez (sa kın dır maz) olur. (Ha tib;
Ge le ce ğin Ta ri hi 1, s. 23)

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, s. 68)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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İn san la ra bir za man ge le cek tir ki Ku ran-ı

Ke rim’in yal nız res mi, İs lam’ın yal nız is mi ka -

la cak tır. On lar İs lam’dan en uzak in san lar ol -

duk la rı hal de İs la mi isim ler le isim le ne cek ler,

mes cit le ri gö rü nüş te ma mur ol du ğu hal de hi da -

yet yö nün den ha rap ola cak tır. (Ha kim, Dey le -

mi; Son Za man lar la İl gi li Ha dis ler, s. 27)

İn san la ra bir za man ge lir ki Ku ran-ı Ke rim bir

va di de, in san lar baş ka bir va di de olur lar.

(Ha kim, Tir mi zi; Son Za man lar la

İl gi li Ha dis ler, s.25) 



Kıyamet alametleri ile ilgili hadisler bizlere söz konusu işaretlerin
baş göstereceği dönemin ayrıntılı bir tasvirini sunmaktadır.
Peygamberimiz (sav)'in yukarıdaki sözlerinden anlaşılmaktadır ki,
ahir zamanın birinci safhası din ahlakının görünüşte uygulandığı,
fakat gerçekte Allah'ın emrettiği Kuran ahlakının neredeyse tamamen
terk edildiği bir dönemdir. Bazı kimseler tarafından apaçık olan Kuran
ayetlerinin görmezlikten gelindiği, Allah adına hükümler öne
sürüldüğü, dinde ayrılığa düşüldüğü, ibadetlerin gösteriş amaçlı
yapıldığı, dinin çıkar ve menfaat sağlamak için araç olarak kullanıldığı
bir zamandır. İmanın taklitçiliğe dayalı olması da bu dönemin bir özel-
liğidir. Bu devirde sözde Müslümanlar çoğunlukta, hakiki alimler ve
samimi Müslümanlar ise azınlıktadır. Allah Kuran'da, Peygamberimiz
(sav)'in ahiret günü kendi kavminin "Kuran'ı terk edilmiş (bir kitap)
olarak bıraktığını" (Furkan Suresi, 30) söyleyeceğini bildirmektedir.
Hz. Muhammed (sav), yukarıdaki hadislerinde de ahir zamanda in-
sanların, Kuran ahlakından uzaklaşacaklarını, kendilerine Kuran'ın
dışında başka rehberler edineceklerini bildirmiştir. 
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72. Ku ran'ın Ge re ği Gi bi Dü şü nül me me si
Pey gam be ri miz (sav) Ku ran'ın okun ma sı na rağ men içer di ği bil -

gi ve hik met üze ri ne dü şü nül me me si nin ahir za ma nın bir özel li ği ol -
du ğu nu şöy le ifa de et miş tir:

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Peygamber (sav) şöy le de di: "İlim in san lar dan
alı na cak." Zi yad şöy le de di: "Ey Al lah'ın Re su lü,
biz Ku ran'ı oku duk ve oku yo ruz, ha nım la rı mı za
ve ço cuk la rı mı za da oku tu yo ruz. Bu ilim biz den
na sıl alı na cak?" Pey gam ber şöy le bu yur du: "Ya -
hu di le rin Tev rat'ı ve Hı ris ti yan la rın İn cil'i hak -

kın da bil gin yok mu dur? On lar o ka dar Tev rat ve
İn cil oku du lar, ha ni on lar da bun dan bir şey kal dı

mı?" (Ölüm Kı ya met ve Di ri liş, s. 483)

Bun dan son ra bir ta kı mı, Ku ran oku yan fa kat
oku duk la rı dil le rin de ka lan kalp le ri nde inan ma -
yan in san la rın tü re ye ce ği bir za man ge le cek tir.

(Ta be ra ni; Son Za man lar la İl gi li Ha dis ler, s. 64)



73. Müs lü man la rın Müs lü man Ol ma yan la ra
Özen me si

Pey gam ber Efen di miz (sav)'in ha dis le rin de, ahir za man da Müs -
lü man top lum la rın Müs lü man ol ma yan top lum la ra öze ne cek le ri, on -
la ra ben ze me ye ça lı şa cak la rı ifa de edil miş tir. Bu ha di sin, ba zı Müs lü -
man top lum lar için de din ah la kı na uy gun ol ma yan ide olo ji ve akım -
la rın yay gın laş ma sı na işa ret edi yor ol ma sı muh te mel dir. Os man lı
İm pa ra tor lu ğu'nun da ğıl ma sı nın ar dın dan, baş ta ba zı Arap ül ke le ri
ol mak üze re, İs lam dün ya sın da ra di kal mil li yet çi lik akım la rı nın yay -
gın laş ma sı bu du ru mun ör nek le rin den bi ri dir. Ra di kal mil li yet çi lik,
di ğer mil let le ri ade ta düş man ola rak gö ren, ken di mil le ti ne olan sev -
gi si ni ve bağ lı lı ğı nı (ki as lın da bu son de re ce meş ru bir duy gu dur) di -
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(Ahir za manda) Siz den ön ce ki mil let le ri ka rış ka rış,

ar şın ar şın iz le ye cek si niz, hat ta on lar (Ya hu di ve Hı -

ris ti yan lar) ker ten ke le de li ği ne gir se ler, siz de peş le -

rin den gi re cek si niz. (Ölüm Kı ya met ve Di ri liş, s. 470)

"Üm me tim, ken di sin den asır lar ön ce ki (adet le ri) ka rış

ka rış ve te ker te ker al ma dık ça kı ya met kop maz." De -

nil di ki: "Ya Re su lul lah! Pers ler ve Rum lar gi bi mi?"

Bu yur du ki: "İn san lar için de on lar gi bi olan lar da."

(Muh ta sar-ı Bu ha ri, s. 509, ha dis no. 2216)

"Nef sim yed-i kud re tin de olan za ta ye min ede rim ki

siz  de ken di niz den ön ce ki (Ya hu di-Hıris ti yan) mil let -

le rin yo lu na mut la ka uya cak sı nız." (Tir mi zi) 



ğer mil let le re za rar ver me aşa ma sı na ge ti ren ve din ah la kı na uy gun
ol ma yan bir akım dır. Sal dır gan bir ide olo ji dir. Oy sa Ku ran ah la kı in -
san la rın bir bir le ri ne ırk la rı na, soy la rı na ve ya mad di bir ta kım im kan -
la rı na gö re de ğil, ima nı na ve Al lah kor ku su na gö re de ğer ver me yi,
sev gi duy ma yı ve say gı gös ter me yi ge rek ti rir. İman eden ler, han gi
ırk ve ya mil let ten olur sa ol sun bir bir le ri nin kar de şi dir ler ve bu bi linç -
le da ya nış ma için de ol ma lı dır lar. 

İs lam dün ya sı na gi ren Ba tı kay nak lı ide olo ji ler ra di kal mil li yet -
çi lik ile sı nır lı de ğil dir. 20. yüz yı lın ba şın da Ba tı'da ge li şen baş ka din
ah la kı na uy gun ol ma yan akım lar da, İs lam ül ke le rin de ki ba zı ki şi ler
ta ra fın dan İs lam dün ya sı na so kul muş, ye te rin ce eği tim li ol ma yan
bir ta kım Müs lü man lar kö rü  kö rü ne bu akım la rın ya nıl gı la rı na ka pıl -
mış lar dır. Bu du rum İs lam dün ya sı nın bü yük bir bö lü mün de ya rım
asır dan uzun bir sü re dir de vam eden is tik rar sız lık ve kar ga şa nın da
te mel ne den le rin den bi ri dir. Al lah'ın iz niy le, Hz. İsa (as) ikin ci kez
dün ya ya gel di ğin de bu or tam ta ma men de ği şe cek, tüm Müs lü man -
lar yal nız ca Ku ran'ı ve sün ne ti reh ber edi ne cek, ger çek din ah la kı nın
ge re ği olan hu zur, is tik rar ve gü ve ni ya şa ya cak lar dır. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri



74. Ku ran'dan Uzak laş tı ran Fit ne ler
Enam Su re si'nin 26. aye tin de in san la rı "Ku ran'dan alı ko yan la -

ra" dik kat çe kil mek te dir. 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. 

Adnan Oktar
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Kı ya met önü sı ra ka ran lık ge ce ler gi bi

fit ne ler var dır. (Ra muz-El Eha dis, 121/5)

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, s. 155) 



75. İs lam Ah la kın dan Uzak laş tı ran 
Pro pa gan da cı lar

Kör ve sa ğır (ya ni in san la rı, doğ ru ola nı gör me sin den kör, hak
olan sö zü duy ma sın dan sa ğır eden) bü yük bir fit ne, ulu bir be la
var dır. Fit ne nin için de de hal kı ce hen nem ka pı la rı na doğ ru ça ğı -
ran bir ta kım da vet çi ler (pro pa gan da cı lar ve çı ğırt kan lar) da var -
dır. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir za man Ala met le ri, s. 380,
no. 696)

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, s. 390, no. 720)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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... "O de vir de hal kı ce hen nem 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 ce hen ne me ata cak lar." "Ya

Re sulul 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 Ahirza -

man Ala met le ri, s. 382, no. 698)



Ha dis ler de gö rül dü ğü gi bi Pey gam be ri miz (sav) ahir za man da
din siz lik ve ah lak sız lık pro pa gan da sı ya pan in san lar ola ca ğı nı ha ber
ver miş tir. Gü nü müz de ül ke le rin bir kıs mı nın ah la ki ve sos yal ya pı sı -
na bak tı ğı mız da bu ha be rin ger çek leş ti ği ni açık ça gör mek te yiz. Özel -
lik le ge li şen ile ti şim araç la rı ile gü nü müz de yo ğun şe kil de yü rü tü len
bu pro pa gan da bir çok in sa nı din ah la kın dan uzak laş tı ra bil mek te dir.

Ay rı ca 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 ri dir. 

Adnan Oktar
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Güneş, 4
 Eylül 2001

Evrensel, 21 Aralık 2001



Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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76. İki yüz lü ve Sah te kar Din Adam la rı
Ahir za man da alim ola rak ka bul edi len ba zı in san la rın ger çek te

iki yüz lü ve sah te kar ol duk la rı nı, Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med
(sav) şöy le ha ber ver miş tir: 

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. Bun lar yu mu şak gö rün mek
için ko yun pos tu na bü rü ne cek ler, dil le ri şe ker den tat lı, fa kat
kalp le ri kurt kal bi gi bi ka tı ola cak tır. (Tir mi zi, Zühd: 60)

Mes cid le rin için de fısk-u fü cur eh li nin (Al lah'a is yan için de
olan lar, gü nah iş le yen ler) ses le ri nin yük sel me si, di nen ya sak
olan şey le ri iş le yen le rin, 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 olup on la ra ta hak küm et me le ri -
dir, bu yur du. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir za man Ala met le -
ri, s. 450, no. 828)
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Ahir za man da kurt oku yu cu lar ola cak. Kim
o za ma na ye ti şir se, şer le rin den Al lah’a sı -
ğın sın. On lar çok kir li in san lar dır. Ri ya -
kar lık (iki yüz lü lük) ha kim ola cak, ri ya

(iki yüz lü lük) ve gös te riş ten uta nıl ma ya cak.
(Ölüm Kı ya met ve Di ri liş, s. 470)

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, s. 480)



Ni ha yet ca hil bir ta kım in san lar ka lır da ken di le ri ne (di ni me se -
le ler) so ru lun ca, on lar ilim le ri ol ma dı ğı hal de ken di fi kir le ri ile
fet va ve rir ler de hem ken di le ri sa pık lı ğa dü şer ler hem de hal kı
sap tı rır lar. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir za man Ala met le ri,
s.463, no. 850)

Ya zık üm me ti me kö tü ule ma dan do la yı! Bun lar il mi ti ca ret va -
sı ta sı edi nir ler. Za man la rı nın emir le ri ne so kul mak su re tiy le
ken di le ri ne ka zanç te min eder ler. (Ha tim; Ge le ce ğin Ta ri hi 1,
s. 27)

İn san lar üze ri ne bir za man ge le cek ki, on la rın hep si Ku ran okur,
iba de te ça lı şır lar ve eh li bi dat le de meş gul olur lar. La kin bil me -
dik le ri ci het ten müş rik olur lar ve oku ma la rı na ve ilim le ri ne be -
del rı zık alır lar ve dün ya yı din kar şı lı ğın da yer ler. İş te bun lar,
kör dec ca lin ava ne si ola cak lar dır. (Dey le mi; Ge le ce ğin Ta ri hi 1,
s. 27)

İs lam di ni ne ge re ken say gı ve öze ni gös ter me -
yen, di ni, ken di men fa at le ri doğ rul tu sun da araç

ola rak kul lan mak tan çe kin me yen birtakım in -
san la rın du ru mu da şu şe kil de an la tıl mış tır:

Üm me ti min son za man la rın da mes cit le ri ni
süs le yip kalp le ri ni ha rap bı ra kan, el -

bi se si ni sa kı nıp ko ru du ğu ka dar di -
ni ni sa kı nıp ko ru ma yan, dün ya iş -

le ri nin yo lun da git me si uğ run da
di ni ni va sı ta yap ma ğa al dı rış

et me yen bir ta kım in san lar
tü re ye cek tir.  (Ha kim; Son

Za man lar la İl  gi l i  Ha dis -
ler, s. 27)

Hz. İsa (as)'ın
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77. Si ya set Adam la rın da ki De je ne ras yon

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, s. 43)

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,
s. 57)

Ahir za ma nın önem li özel lik le rin den bi ri de 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 -
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Ahir za man da, za lim emir ler, fa sık ba kan lar,
ha in ka dı lar, ya lan cı ho ca lar ola cak tır. Bun la ra
her han gi bi ri ye ti şir se on la rın ya nın da müt te fik
ol ma sın, yar dım cı ol ma sın, yön ve ren ol ma sın...

(Ri sa let-ül hu ruc-ül Meh di, s. 182)

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 Ahirza man

Ala met le ri, s. 380, no. 697)



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 Mao, 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, 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 ge tir miş tir.

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. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri



78. "İyi li ği Em ret me, Kö tü lük ten Me n
Et me" İba de ti nin Ter ki

Al lah, "Siz den; hay ra ça ğı ran, iyi li ği (ma ru fu) em re den ve kö tü -
lük ten (mün ker den) sa kın dı ran bir top lu luk bu lun sun. Kur tu lu şa
eren ler iş te bun lar dır." (Al-i İm ran Su re si, 104) aye tiy le in san la ra iyi li -
ği em ret me ve kö tü lük ten men et me iba de ti ni farz kıl mış tır. İyi li ğin
tav si ye edil me si ve kö tü lü ğün ön len me si nin Al lah'ın önem li bir em ri
ol du ğu bi lin di ği hal de ya pıl ma ma sı da kı ya me tin bir ala me ti dir. Ay nı
za man da kı ya met ön ce si ger çek le şe cek olan bü yük olay la rın ha ber ci si
ola rak, Hz. İsa (as)'ın ge li şi nin yak laş tı ğı nın da bir gös ter ge si dir.

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3325

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, s. 480)

Kı ya met yak la şır, ha yır lı iş ler

aza lır. (Kı ya met Ala met le ri, s. 264) 



79. Maruf (İyilik, Doğruluk) ile Münker
(Kötülük)ün Birbiriyle Karıştırılması    

Ha dis te bil di ril di ği gi bi gü nü müz de din ah la kın dan uzak ya şa -
yan top lum lar da doğ ru ile yan lış ta ma men bir bi ri ne ka rış tı rıl mış tır.
İn san lar doğ ru ola nı yap tık la rı, gü zel ah lak gös ter dik le ri için "saf"
ola rak de ğer len di ril mek te, ken di çı ka rla rı uğ ru na baş ka la rı nın hak la -
rı nı çiğ ne yen ler "ze ki ve be ce rik li" in san lar ola rak yo rum lan mak ta -
dır lar. Ku ran ah la kı na ta ma men zıt olan bu du rum gü nü müz de bir -
çok top lum da ke sin bir an la yış ola rak yer leş miş tir. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3326

(Peygamber (sav):) "Emr-i bi'l-ma'ruf ta (iyi li ği em ret me)

bu lun ma dı ğı nız, nehy-i ani'l-mün ker (kö tü lük ten men et -

me) yap ma dı ğı nız va kit ha li niz ne olur?" di ye sor du. "Ya -

ni bu ola cak mı?" de di ler. "Evet, hat ta da ha be te ri!" bu -

yur du lar ve sor ma ya de vam et ti ler: "Mün ke ri (kö tü lü ğü)

em re dip, ma'ru fu (iyi li ği) ya sak la dı ğı nız za man ha li niz

ne olur?" (Ya nın da bu lu nan lar iyi ce hay re te dü şe rek): "Ey

Al lah'ın Re sû lü! Bu mut la ka ola cak mı?" de di ler. "Evet,

hat ta da ha be te ri!" bu yur du lar ve de vam et ti ler: "Ma'ru fu

mün ker , mün ke ri de ma'ruf ad det ti ği niz za man ha li niz ne

olur?" (Ya nın da ki As hab:) "Ey Al lah'ın Re sû lü! Bu mut la -

ka ola cak mı?" di ye sor du lar. "Evet, ola cak!" bu yur du lar.

(Ebu Ya'lâ, Müs ned; Ta be râ ni, el-Mu'ce mu'l-Ev sat; 

Hey se mi, Mec ma'u'z-Ze va id, 7, 281)



80. Ya kın la rı nın, Ki şi yi Kö tü lü ğe Teş vik Et me si

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3327

Ki şi nin he la kı ebe vey ni nin elin de, o yok -

sa ka rı sı nın elin de, o da yok sa ak ra ba sı -

nın elin de ola cak. Şöy le; onu ge çim sı -

kın tı sı yü zün den ayıp la ya cak lar, ta kat

ge ti re me di ği iş le re sü re cek ler, ni ha yet o

da ya na ma ya rak ka ran lık ve teh li ke li iş -

le ri ya pa cak ve he lak olup gi de cek. (Ebu

Naim; Ge le ce ğin Ta ri hi 1, s. 29)

İn san la rın bir bir le ri ni
kö tü lü ğe yö nelt me le ri
ahir za ma nın özel lik le -
rin den dir. Gü nü müz de
bu tarz ah lak sız lık lar
ai le bi rey le ri için de
ya şan mak tadır.

Sabah, 9 Mayıs 1999

Vatan, 6 Ağustos 2003

Radikal, 27 Temmuz 2003



81. Ger çek Mü min le rin Sa yı ca Çok Az Ol ma sı
Pey gam be ri miz (sav)'in ver di ği bir ha ber de ahir za man da ger -

çek mü min le rin ne re dey se yok de ne cek ka dar az sa yı da ol ma sı dır:

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3328

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. (Hakim; Son Za man -

lar la İl gi li Ha dis ler, s. 19) 



82. Ca mi ve Mes cit le rin Fark lı Amaç lar la Kul la nıl ma sı
Ca mi ve mes cit le rin sa de ce yol ola rak kul la nı lan me kan la ra dö nüş -

me si nin ahir za ma nın işa ret le rin den bi ri ol du ğu aşa ğı da ki ha dis te ha ber
ve ril mek te dir:

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3329

Mes cit ler na maz kı lın ma yıp ge lip ge -

çi len bir yol ha li ne gel di ği… bir za -

man gel me dik çe kı ya met kop maz.

(Son Za man lar la İl gi li Ha dis ler, s. 87)

İn san lar mes cit ler hu su sun da öğün -

me dik çe kı ya met kop maz. (Ah met b.

Han bel, Ebu Da vud, İb ni Ma ce)

Serasker Kulesi'nden Süleymaniye
Camisi ve Türbesi,
Franz von Alt



83. Ku ran'ı Men fa at İçin Oku yan la rın 
Çık ma sı

Ahir za man da Ku ran'ı Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak için de ğil de
ka zanç el de et mek için oku yan birtakım in san la rın da or ta ya çı ka ca -
ğı ha dis te şöy le di le ge ti ril miş tir:

Alim le ri niz, al tın ve gü müş pa ra la rı nı zı al mak için oku duk la rı
za man, Ku ran'ı ti ca ret için edin di ği niz za man kı ya met yak laş -
mış de mek tir. (Kı ya met Ala met le ri, s.141)

Ku ran'ın ama cın dan fark lı şe kil ler de okun ma sı da bir işa ret tir:

Ku ran-ı Ke rim'in şar kı söy ler ce si ne oku nup haz du -
yul du ğu, hat ta ki şi alim ol ma dı ğı hal de bu
oku yu şun dan do la yı iti bar gör dü ğü za -
man… (Ta be ra ni; Son Za man lar la İl -
gi li Ha dis ler, s. 33)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3330

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. (Tir mi zi; Son

Za man lar la İl gi li Ha dis ler, s. 12) 



84. Yıl dız Fa lı na İna nıl ma sı ve Ka de rin
Ya lan lan ma sı

Müs lü man ola rak ta nı nan ba zı şa hıs la rın yan lış bir ka der an la yı -
şı na sa hip ol ma la rı, ba zı la rı nın da yıl dız la rın ge le ce ğe da ir ha ber ver -
di ği ne inan ma la rı ahir za ma nın gös ter ge le rin den dir:

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3331

Ahir za man da üm me tim hak -

kın da en çok en di şe duy du ğum:

yıl dız la ra (inan mak), ka de ri

ya lan la mak… 

(Ra muz-El Eha dis, 1/1540) 

Boğaz'da Dolmabahçe Sarayı (1923),
Ernst Karl Eugen koerner



85. Hac cın Al lah'ın Rı za sı Dı şın da 
Amaç lar la da Ya pıl ma sı

Hac iba de ti nin ya pı lış ama cı nın gez mek, ti ca ret yap mak, gös te -
riş yap mak ve ya di len mek ol ma sı ahir za ma nın bir di ğer be lir ti si dir:

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3332

İn san lar üze ri ne bir za man ge lir

ki zen gin ler te nez züh (se ya hat)

için, or ta hal li ler ti ca ret için,

on la rın kur ra la rı (alim le ri) ri ya

ve gös te riş için, fa kir le ri ise 

di len mek için hac eder ler. 

(Ra muz-El Eha dis, 503/8)



86. İn san la rın Nef sa ni Tut ku la rı na Önem Ver me le ri

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

İn san lar üze ri ne bir za man ge le cek, kay gı la rı kur -

sak la rı, şe ref le ri mal la rı, kıb le le ri ka dın la rı ola -

cak. Din le ri de al tın ve gü müş ola cak tır. Bun lar

hal kın şer li le ri dir ve Al lah ya nın da on la rın na -

sip le ri yok tur. (Sü le mi; Geleceğin Tarihi 1, s.19)

Hz. Pey gam ber (sav) bu yur du ki: "Kı ya met ala -

met le rin den bi ri, ... nef si nin ar zu la rı na mey let -

mek tir... İn san lar na ma zı ter k e de cek ler ve şeh -

vet le rine ta bi ola cak lar dır." (Fe ra idu Fe va idi'l

Fikr Fi'l İmam El-Meh di El-Mun ta zar; Bek le nen

Meh di, 3. bas kı, s. 146-147)



87. Sos yal Bo zul ma

Gü nü müz in san la rı nın kar şı kar şı ya ol duk la rı önem li bir so run, sos -
yal ya pı lar da ki bo zul ma lar dır. Top lum sal çö küş de ği şik şe kil ler de ken di -
ni gös ter mek te dir. Da ğıl mış ai le ler, bo şan ma lar da ki ar tış ve gay ri meş ru
ço cuk lar ai le ku ru mun da ki tah ri ba tın do ğal so nuç la rın dan dır. Stres, hu -
zur suz luk, mut suz luk, en di şe ve ka os pek çok in sa nın ha ya tı nı ade ta bir
ka bu sa dö nüş tür mek te dir. Ma ne vi boş luk için de ki in san lar bu na lım la rı na
ça re arar lar ken al kol ve uyuş tu ru cu ba tak lı ğı na düş -
mek te ve ya ka ran lık yol la ra gir mek te dir ler. Çö züm
yo lu kal ma dı ğı nı dü şü nen ba zı la rı da in ti ha rı bir
kur tu luş zan net mek te dir ler. 

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

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3334

"… İn san la rın ih ti laf

ve iç ti mai (sos yal)

sar sın tı lar için de

bu lun duk la rı za man… " 

(Ra muz-El Eha dis, 7/7)

Şok, 6 Haziran 2002



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.50

Böy le bir sos yo lo jik ge liş me nin ne -
den le ri Ku ran'da ki geç miş top lum la rın

kıs sa la rın da açık ça an la tıl mak ta dır. Sos -
yal de je ne ras yon ve bu na bağ lı ola rak or -

ta ya çı kan her tür lü so run, in san la rın
Al lah'ı ve ya ra tı lış amaç la rı nı unut ma la rı -

nın, hak din den ve ma ne vi de ğer ler den
uzak laş ma la rı nın ka çı nıl maz bir so nu cu dur.

Top lum sal bo zul ma nın un sur la rı ay nı za man da Pey gam be ri miz
(sav)'in on dört yüz yıl ön ce ha ber ver di ği, gü nü müz de de bir bir or ta ya
çı kan ge liş me ler dir. Hz. Mu ham med (sav) ahir za ma nı, "in san la rın ih ti -
laf ve iç ti mai (sos yal) sar sın tı lar için de bu lun duk la rı za man" (Ra muz-El
Eha dis, 7/7) ola rak ta nım la mış tır.

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3335

Günaydın, 28 Temmuz 2003

Akşam, 15 Temmuz 2003



88. Ha ine İti mat Edil me si, Doğ ru la rın
Ha in Sa yıl ma sı

Kö tü le rin ço ğal dık ça ço ğal ma sı, ya lan cı la rın doğ ru ka bul edi lip… 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, s. 107)

Dün ya da al çak oğ lu al çak kim se ler in san la rın en mut lu su olun ca ya ka -
dar kı ya met kop ma ya cak tır. (Tir mi zi, Fi ten: 37) 

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, s. 137)

Ya lan cı, doğ ru ka bul edi le cek ve doğ ru söy le yen ise, tek zib edi le cek tir.
Ha ine 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 ra idu Fe va idi'l Fikr Fi'l
İmam El-Meh di El-Mun ta zar; Bek le nen Meh di, 3. bas kı, s. 146-147)

Kı ya me tin önü sı ra hi le kar se ne ler var dır. O za man lar da emin adam -
la ra töh met, ha ine em ni yet edi lir. Ve emin sus tu ru lur. Ya lan cı ya emin
na za rı ile ba kı lır. (İb ni Asa kir; Ge le ce ğin Ta ri hi 1, s. 40)

Ehil ol ma ya nın ma lik ol ma sı, ya ra ma ya nın ma ka ma ge ti ril me si, ya ra -
ya nın saf dı şı edil me si de kı ya met ala met le rin den dir. (Na im bin Ham -
mad; Ge le ce ğin Ta ri hi 1, s. 41) 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3336

İn san lar üze ri ne al da tı cı 

se ne ler ge le cek. O se ne ler de…

ha ine iti mat edi le cek, doğ ru

ki şi ha in sa yı la cak. (Ölüm

Kı ya met ve Di ri liş, s. 476)



Ha dis ler den an la şıl mak ta dır ki, top lum da kö tü in san la rın ço ğal -
ma sı, gü ve ni lir ka bul edi len ba zı in san la rın ger çek te ya lan cı, ya lan cı
ol du ğu id dia edi len ba zı la rı nın da ger çek te gü ve ni lir ki şi ler ol ma sı
ahir za ma nın bir özel li ği dir. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3337

Jan Both, 1850,
Bir İtal yan man za -
ra sı, Ams ter dam,

Rijks Mü ze si



89. Gü ve ni lir İn san la rın Azal ma sı
Hz. İsa (as)'ın ge li şin den ön ce ki dö nem de Ku ran ah la kı na ve ka -

nun la ra uy gun şe kil de el de edil miş ka zanç ile gü ve ni lir in san la rın az
bu lu na ca ğı ha dis te şöy le be lir til miş tir:

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Ahir za manda üm me tim içe ri sin de
en az bu lu na cak şey he lal pa ra ve

ken di si ne gü ve ni lir ar ka daş tır. 
(Su yu ti, Ca miü's-Sa gir, 2/71) 

İyi in san lar bi rer bi rer gi de cek, 
ge ri ye ar pa ve hur ma nın ya ra ma zı
gi bi ya ra maz in san lar ka la cak tır.

(Kı ya met Ala met le ri, s. 137)

Cumhuriyet, 15 Temmuz 2002

Sabah, 5 Mayıs 2001



90. Ema net Eh li İn san la rın Azal ma sı
Kı ya me te ya kın dö nem de ema net eh li in san la rın aza la ca ğı, in -

san la rın ken di le ri ne ema net ola rak ve ri len le re el ko yup har ca ya cak -
la rı da ha dis ler le ha ber ve ril miş tir: 

İn san la rı söz le ri ni ve va ad le ri ni boz muş,
ema net le ri ha fi fe al mış bir hal de gör dü ğün
za man... (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir -
za man Ala met le ri, s. 378, no. 690)

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Ga ni met be lir li ki şi le rin in hı sa rın da
(ida re sin de) ol du ğu, ema net ga ni met sa -
yıl dı ğı, ze kat ağır bir yük ka bul edil di ği

za man... (Kı ya met Ala met le ri, s. 114)
Ema ne tin ga ni met, ze ka tın da (al tın dan
zor kal kı la cak) bir borç ola rak it ti haz

(ka bul) edil me si... 
(Kı ya met Ala met le ri, s. 139)

Yeni Şafak, 25 Haziran 2003

Milli Gazete, 3 Temmuz 2002



91. 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. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Ze kat (öde me yi iba det bil me yip bir an -

gar ya ve) ce za te lâk ki et tik le ri za man.

(Tir mi zi, Fi ten: 39, 2211)

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 ra idu Fe va idi'l Fikr Fi'l İmam El-

Meh di El-Mun ta zar; Bek le nen Meh di, 

3. bas kı, s. 146-147)



92. Na maz İba de ti nin Terk Edil me si

Hz. Pey gam ber (sav) bu yur du ki: "Kı ya met ala met le rin den bi ri, na ma -
zın terk edil me si dir... İş te o za man ya Sel man! Din siz li ğin en fe na sı ve
gü nah la rın en kö tü sü mey da na ge le cek tir. İn san lar na ma zı ter k e de cek ler
ve şeh vet le ri ne ta bi ola cak lar dır. Eğer siz on la ra eri şir se niz, na maz la rı nı -
zı vak tin de kı lı nız." (Fe ra idu Fe va idi'l Fikr Fi'l İmam El-Meh di El-
Mun ta zar; Bek le nen Meh di, 3. bas kı, s. 146-147)

İn san lar öy le bir za man la kar şı kar şı ya ka la cak lar ki, na maz terk edi le -
cek, ya pı lar uza na cak, ye min ve la net leş me ler çok ola cak, rüş vet ve zi na
ala bil di ği ne ya yı la cak, ahi ret dün ya ya de ği şi le cek.... (Kı ya -
met Ala met le ri, s. 157)

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3341

Hz. Hu zey fe'nin an lat tı ğı na gö re, Re su lul lah

Efen di miz (sav) şöy le bu yur muş tur: "Ey Hu -

zey fe! O gün de on lar Rid de (din den çık mak)

üze re ola cak lar dır... na maz da kıl ma ya cak -

lar dır." (Ukay li, En-Nec mu's-sa kıb fi Be ya nı

En ne'l Meh di min Ev la dı Ali b. Ebi Ta lib

Ale't-Te mam ve'l ka mal)



93. Ya lan cı Şa hit lik ve İf ti ra nın Yay gın laş ma sı
Ger çek şa hit li ğin giz len me si, ya lan cı şa hit li ğin ve if ti ra nın ise yay -
gın laş ma sı önem li kı ya met ala met le rin den bi ri dir. As lın da bu du -

rum, in san la rın din ah la kın dan uzak laş ma la rı nın ne ti ce le rin -
den dir. Din ah la kı in san la rın ko şul lar ne olur sa ol sun dü -

rüst ol ma la rı nı, ken di aleyh le ri ne bi le ol sa adil dav ran -
ma la rı nı ge rek tir mek te dir. Din ah la kın dan uzak, ahi ret te
sor gu ya çe ki le ce ği nin bi lin cin de ol ma yan in san lar ise,

men fa at le ri ge rek tir di ğin de ko lay ca ya lan söy le ye bi lir,
bir baş ka sı hak kın da ya lan cı şa hit lik te bu lu na bi lir -
ler. Böy le ki şi le rin sa yı sı nın art ma sı ise, Hz. İsa

(as)'ın gel me sin den ön ce ki dö ne min özel lik le rin den dir: 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3342

Kı ya met ten he men ön ce… ya lan cı şa -

hit lik yay gın la şır, hak ka şa hit lik ise

giz le nir. (Ra muz-El Eha dis, 1/121)

İf ti ra nın yay gın laş ma sı kı ya met ala -

met le rin den dir. (Ölüm-Kı ya met-Ahi -

ret ve Ahir za man Ala met le ri, s. 450) 

Claude Lorrain, The Rape of Europe, 1667



94. Ehil Ol ma yan Ki şi le re So rum lu luk Ve ril me si
So rum lu lu ğun işin eh li ol ma yan la ra ve ril me si nin so nuç la rı da

aşa ğı da ki ha dis te şöy le vur gu lan mak ta dır:

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3343

İş ehil ol ma ya na ve ri lin -

ce, ar tık kı ya me ti bek le!

(Ze bi di, Tec ri di Sa rih,

12/201) 



95. Üs tün lü ğün Tak va da De ğil Zen gin lik te 
Aran ma sı

Top lum da ki tek üs tün lük kri te ri nin zen gin lik ol ma sı ve in san la ra
zen gin lik le ri ne bağ lı ola rak say gı gös te ril me si de kı ya met ala me ti ola -
rak bil di ril miş tir:  

Kı ya met ala met le rin den bi ri, ... mal sa hi bi ne (ma lın dan do la yı) ta'zim
(hür met) et mek tir. (Fe ra idu Fe va idi'l Fikr Fi'l İmam El-Meh di El-Mun -
ta zar; Bek le nen Meh di, 3. bas kı, s. 146-147)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Zen gi ne iti bar edi lip ken din den

da ha üs tün ki şi ler ona aya ğa

kalk tık la rın da ve ona se lam 

ver dik le rin de… kı ya met yak laş -

mış de mek tir. (Ölüm Kı ya met ve

Di ri liş, s. 480-481) 



96. İn sa ni İliş ki le rin Bo zul ma sı
İn san lar ara sın da ki sos yal iliş ki le rin bo zul ma sı nın da bir işa ret ol -

du ğu ha dis ler de ki tas vir ler den an la şıl mak ta dır:

Ki şi nin yal nız ta nı dık la rı na se lam ver me si… kı ya met ala met le rin den dir.
(Ra muz-El Eha dis, 121/4) 

Se lam hal ka de ğil de özel in san la ra ve ri lin ce ye… ka dar kı ya met kop maz.
(Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir za man Ala met le ri, s. 470)

Ak ra ba ile bağ la rı kes mek ve kö tü kom şu luk kı ya met ala met le rin den dir.
(Ah med b. Han bel, Müs ned, 11/90, Ha dis no: 6872)

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Kalp ler bir bi ri ne ya ban cı ol ma -

dan, söz ler bir bi rin den ay rıl ma -

dan, ana ba ba bir, kar deş ler fark lı

din ler den ol ma dan kı ya met kop -

maz. (Deylemi; Ge le ce ğin Ta ri hi 1,

s. 32)



97. Hay van la ra İn san lar dan Çok De ğer 
Ve ren Ki şi ler

Hay van la rı sev mek, Al lah'ın on lar da ya rat tı ğı gü zel lik le re kar şı
hay ran lık ve şef kat duy mak el bet te gü zel bir özel lik tir. An cak Pey -
gam be ri miz (sav)'in yu ka rı da ki ha dis te ha ber ver di ği olay, ahir za -
man da in san sev gi si nin unu tu lup ye ri ni hay van sev gi si nin al ma sı dır.
El bet te bu son de re ce çar pık bir ba kış açı sı dır.

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Kı ya met yak la şın ca ki şi kö pek

yav ru su ye tiş ti re cek. Bu işi

ken di öz ço cu ğu nu ye tiş tir -

mek ten ona da ha iyi ge le cek.

(Ta be ra ni, Ha kim)



98. Ai le vi İliş ki le rin Bo zul ma sı
Ai le, ak ra ba ve kom şu luk iliş ki le ri nin bo zul ma sı, fert ler ara sın -

da ki sos yal ve ma ne vi de ğer le rin kay bol ma sı bu dö ne min baş ka bir
özel li ği dir:

Kı ya met ala met le ri, bir bir le ri ne çir kin söz ler söy le mek, ak ra ba ile ala -
ka yı kes mek, emin ki şi yi ha in say mak, ha ine gü ven mek (den iba ret tir)."
(Kı ya met Ala met le ri, s. 136-137)

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3347

Ki şi nin an ne si ne is yan et me si,

ba ba sı na sı kın tı ver me si…

(Tir mi zi, Fi ten: 38)

Kı ya met ten he men ön ce… ak ra -

ba ile iliş ki ler ke si lir. (Ra muz-

El Eha dis, 448/7) 

Türkiye, 20 Aralık, 2002

Posta, 29 Nisan 2003

Akşam, 28 Mart 2002

Vatan, 23 Haziran 2003



99. İn san lar Ara sın da Sev gi ve Say gı nın Azal ma sı
Genç le rin si nir li ol ma la rı, ço cuk lar ile ye tiş kin in san lar ara sın da -

ki sev gi ve say gı iliş ki le ri nin bo zul ma sı ha dis ler de şöy le an la tıl mış tır: 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Bü yük ler kü çük le re mer ha met et me dik -

le rin de, kü çük ler de bü yük le ri ne say gı

gös ter me dik le rin de… ço cuk öf ke li ol -

du ğun da… kı ya met yak laş mış ola cak -

tır. (Ölüm Kı ya met ve Di ri liş, s. 480) 

Bü yü ğe say gı, kü çü ğe mer ha met kal ka -

cak. (Kı ya met Ala met le ri, s. 140)

Sabah, 16 Ağustos 2003



100. Ai le Ku ru mu nun Za yıf la ma sı
Ha dis ler gös ter mek te dir ki, ai le ku ru mun da ki bo zul ma ya bağ lı

ola rak bo şan ma la rın ve ev li lik dı şı ço cuk la rın ço ğal ma sı ahir za man
top lum la rı nın bir ni te li ği dir.

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Bo şan ma la rın ço ğal ma sı… kı ya met

ala met le rin den dir. (Ölüm-Kı ya met-

Ahi ret ve Ahir za man 

Ala met le ri, s. 455)

Kı ya met yak la şın ca… gay ri meş ru

ço cuk lar ço ğa lır. 

(Ra muz-El Eha dis, 33/7) 

Yarın, 17 Haziran 2003

Akit, 16 Şubat 2001

Tercüman, 7 Ağustos 2003

Günebakış, 1 Temmuz 2003

Zaman, 30 Mart 2002

Akit, 21 Eylül 1997



101. Dün ya Hır sı nın Art ma sı
Ma ter ya list fel se fe ve dün ya gö rüş le ri nin et ki siy le in san la rın

ahi re ti unut ma la rı, dün ya ya bü yük bir hırs la bağ lan ma la rı kı ya met
ön ce sin de ki dö ne min bir vas fı dır:

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3350

İn san lar da cim ri lik ve hırs 

ar ta cak. (Müs lim, İma re: 176)

Kı ya met yak laş tı. Hal bu ki 

in san lar dün ya ya kar şı an cak

hırs la rı nı ar tı rı yor lar, Al lah'tan

da uzak la şı yor lar. (Su yu ti, 

Ca miü's-Sa gir, 2/57)



102. Ri ya kar lık ve Gös te ri şin Ha kim Ol ma sı
... O gün de ri ya kar lık tan uta nıl ma ya cak ve çe ki nil me ye cek. (Ölüm-Kı -
ya met-Ahi ret ve Ahir za man Ala met le ri, s. 458, no. 835)

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3351

Ri ya kar lık (iki yüz lü lük) ha kim

ola cak, ri ya (iki yüz lü lük) ve

gös te riş ten uta nıl ma ya cak.

(Ölüm Kı ya met ve Di ri liş, s. 470)

Jules Hardouin-Mansart,
Versay Sarayı, 1679-1686



103. Ka ba Söz ve Küf rün Yay gın laş ma sı
Ahir za man bir bir le ri ne ka ba söz ve kü für ler le hi tap eden

in san la rın sa yı ca ar ta ca ğı bir dö nem dir. Bu du rum ha dis ler de
şöy le ifa de edil miş tir: 

Şu üç şey le kar şı laş ma dık ça üm -
met gü zel bir yol üze re ola cak tır: İyi lik
kalk ma dık ça, ah lak sız ço cuk lar ço ğal ma dık ça,

ara la rın da Es sek ka run za hir ol ma dık ça...
De di ler ki: "Es sek ka run ne dir?" Ce vap ver di ler:

"Ahir za man da ge le cek bir ne sil dir ki, ara la rın da ki
se lam la rı bir bir le ri ne sö vüp say mak ola cak -
tır." (Kı ya met Ala met le ri, s. 141-142)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3352

Son za man lar da tü re yen, bir bir -

le riy le kar şı laş tık la rı za man se -

lam la rı la net leş me den iba ret

olan sar hoş ve asi bir ne sil…

(Ahmed bin Hanbel, Hakim; Son

Za man lar la İl gi li Ha dis ler, s. 54) 



104. Sah te kar lık ve Rüş ve tin Art ma sı
Ahir za man da sık kar şı la şı lan bir du rum da ti ca ret ha ya -

tın da sah te kar lı ğın ve rüş ve tin ola ğan ha le gel me si dir:

Kı ya met yak la şın ca… öl çü ve tar tı lar da hi le ya pı lır. (Ra muz-El
Eha dis, 33/7) 

Tar tı ve öl çü ler de hi le ya pıl dı ğı za man. (Kı ya met Ala met le ri, s.
139)

Rüş vet le rin alın ma sı… kı ya met ala met le rin den dir. (Ölüm-Kı -
ya met-Ahi ret ve Ahir za man Ala met le ri, s. 454) 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3353

Ben den son ra üm me tim için de fet -

ret dev ri ola cak. O de vir de her kes

he la li ara ma dan mal ta le bin de bu -

lu na cak, kan lar akı tı la cak ve şi ir

Kur'an'a be del tu tu la cak. (Dey le -

mi; Geleceğin Tarihi 1, s. 50) 

Milliyet, 29 Ağustos 2002

Evrensel, 13 Haziran 2003

Ortadoğu, 20 Haziran 2002



105. De di ko du ve Ala yın Art ma sı
Bu dö ne min baş ka bir özel li ği de de di ko du ve ala yın bü yük rağ bet

gör me si dir:

İn san lar üze ri ne bir za man ge le cek, adam bir kav min için de otu ra cak da, ken -
di si ni di le ala cak lar kor ku suy la kal ka ma ya cak. (Dey le mi; Ge le ce ğin Ta ri hi 1,
s. 30)

Oy sa Al lah, de di ko du ve ala yın kö tü ah lak özel lik le ri ol du ğu nu bil dir -
miş ve iman eden le re bun lar dan sa kın ma la rı nı em ret miş tir. Ayet ler de şöy-
le bu yu ru lur:

Ey iman eden ler, bir ka vim (bir baş ka) ka vim le alay et me sin, bel ki ken -

di le rin den da ha ha yır lı dır lar; ka dın lar da ka dın lar la (alay et me sin), bel -

ki ken di le rin den da ha ha yır lı dır lar… Ki mi niz ki mi ni zin gıy be ti ni yap -

ma sın (ar ka sın dan çe kiş tir me sin.) Siz den bi ri niz, ölü kar de şi nin eti ni

ye me yi se ver mi? İş te, bun dan tik sin di niz. Al lah'tan kor kup-sa kı nın…

(Hu cu rat Su re si, 11-12) 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3354

Kı ya met yak la şın ca… o dev rin en iti bar -

lı la rı yal tak lık ve dal ka vuk luk ya pan -

lar dır. (Ta be ra ni, Dey le mi; Son Za man -

lar la İl gi li Ha dis ler, s. 111)

... Koğucuların, gıy bet çi le rin ve alay cı la -

rın art ma sı kı ya met ala met le rin den dir.

(Beyhaki, İbn-i Neccar; Son Za man lar la

İl gi li Ha dis ler, s. 107)



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3355



106. Ki mi Genç le rin Din  Ah la kın dan Uzak laş ma sı

Genç le rin din ah la kın dan uzak laş ma la rı ahir za man özel lik le rin -
den dir. Tel ki ne ve yön len dir me ye da ha açık olan genç in san lar, ko lay -
lık la din ah la kı na uy gun ol ma yan akım la rın et ki si al tı na gi re bil mek te
ya da son de re ce de je ne re bir ha ya ta yö ne le bil mek te dir ler. Bu nun te -
me lin de ger çek din ah la kı nın in san la ra ge re ği gi bi öğ re til mi yor ol ma-
sı var dır. Ba zı Ba tı ül ke le rin de ve ya uzun yıl lar ko mü nist re jim le yö ne -
til miş ül ke ler de bu du rum da ha açık ola rak gö rül mek te dir. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3356

Hz. Ali (ra) an la tı yor: "Re sû lul lah

aley his sa lâ tu ves se lâm (bir gün):

"Genç le ri ni zin fıs ka düş tü ğü, ka dın la -

rı nı zın az dı ğı 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 miştir (7, 281)) 



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Vakit, 8 Temmuz 2002

Cumhuriyet, 25 Haziran 2003

Cumhuriyet, 17 Nisan 2003



107. Ah la ki Çö küş
İçin de bu lun du ğu muz za man da toplumların sos yal ya pı la rı nı

teh dit eden çok bü yük bir teh li ke söz ko nu su dur. Bu teh li ke in san be -
de ni ni ölü me gö tü ren vi rüs le re ben zer şe kil de sin si bir fa ali yet gös te -
re rek top lum la rı yı kı ma sü rük le mek te dir. Bu, bir in san top lu lu ğu nu
ayak ta tu tan ah la ki de ğer le rin yoz laş ma sı dır. 

Ahir za man da ah la ki çö kü şün yay gın la şa ca ğı Pey gam be ri miz
(sav)'in ha dis le rin den an la şıl mak ta dır. Fuh şun açık ça ya pıl ma sı nın
bir kı ya met ala me ti ol du ğu nu Pey gam be ri miz (sav) bir ha dis te şöy le
be lirt miş tir:

Gü nü müz de de eş cin sel li ğin, fu huş ti ca re ti nin, ev li lik dı şı cin -
sel li ğin, cin sel suç la rın, te ca vüz va ka la rı nın ve cin sel has ta lık la rın ar -
tı şı ah la ki çö kü şün ba zı önem li gös ter ge le ri dir. 

Bah si ge çen ko nu lar sü rek li ola rak dün ya ka mu oyu nun gün de -
min de dir. Ba zı in san lar çev re le rin de olup bi ten le rin, teh li ke nin bo -
yut la rı nın far kın da de ğil dir ler ve ya bu olay la rı sos yal ha ya tın bir
par ça sı ola rak de ğer len dir me gaf le ti ne düş mek te dir ler. An cak is ta tis -
tik ler teh li ke nin bo yut la rı nın gö rül me miş bir şe kil de her ge çen gün
bü yü dü ğü nü gös ter mek te dir.

Cin sel has ta lık oran la rı in san lı ğın önün de ki so run la rın bü yük -
lü ğü nü göz ler önü ne se ren önem li bir kri ter dir. Dün ya Sağ lık Ör gü -

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3358

Fu huş açık ol ma -

dan… kı ya met kop -

maz. (Ra muz-El Eha -

dis, 91/7)



tü'nün (WHO) ka yıt la rı na gö re, cin sel yol dan bu la şan has ta lık lar en
çok rast la nan has ta lık grup la rın dan bi ri ni oluş tur mak ta dır; 1997 yı lı
ra por la rı her yıl tah mi ni ola rak 333 mil yon ye ni va ka nın mey da na

gel di ği ni gös ter mek tey di.51 Bun la ra ek ola rak, AIDS bü yük bir so run

ol ma ko nu mu nu ko ru mak ta dır. WHO 2000 yı lı is ta tis tik le ri o dö ne -
me ka dar 18.8 mil yon in sa nın bu has ta lık tan ha ya tı nı kay bet ti ği ger -

çe ği ni or ta ya koy mak tay dı.52 Dün ya Sağ lık Ör gü tü'nün AIDS ile il gi -

li 2000 yı lı ra po run da ki şu ifa de ler ko nu yu özet le mek te dir: "AIDS
sos yal, eko no mik ve de mog ra fik ya pı lar üze rin de ki yı kı cı et ki siy le

ben zer siz dir."53

Dü şün dü rü cü ge liş me ler ara sın da eş cin sel li ğin ya yı lı şı da ol -
duk ça dik kat çe ki ci dir. Eş cin sel le rin ba zı ül ke ler de res mi ola rak ev le -
ne bil me le ri, ev li li ğin ge tir miş ol du ğu sos yal hak lar dan is ti fa de ede -
bil me le ri, der nek ve par ti ler kur ma la rı, dün ya ça pın da ya pı lan ma la -
rı, kut sal inanç la ra kar şı gel me le ri, di ni de ğer le re sa vaş aç ma la rı,
Pey gam be ri miz (sav)'in dö ne min den bu ya na ge çen on dört yüz yıl lık
sü re zar fın da sa de ce ça ğı mı za mah sus olay lar dır.

Ahir za man top lum la rın da ki ah la ki de je ne ras yo nu tas -
vir eden ha dis le rin bu gü nün dün ya sın da tam an la mıy la
or ta ya çık tı ğı açık bir ger çek tir. Bu da biz le re bir kez da ha,
Al lah'ın iz niy le, Hz. İsa (as)'ın ye ni den dün ya ya ge li şi nin
ol duk ça ya kın ol du ğu nu ha tır lat mak ta dır. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3359



108. Zi na nın Art ma sı
Top lum da ev li lik dı şı cin sel iliş ki le rin yay gın laş ma sı nın da kı ya -

me tin ya ni Hz. İsa (as)'ın ge li şi nin bir işa re ti ol du ğu Pey gam be ri miz
(sav) ta ra fın dan şu şe kil de di le ge ti ril miş tir:

Ah la ki de ğer le rin, utan ma duy gu su nun za yıf la ma sı ise ha dis -
ler de şöy le tas vir edil miş tir:

Kı ya met yak la şın ca... ka dın la yo lun or ta sın da cin sel mü na se bet te bu -
lu na cak ka dar ha ya or ta dan kal kar. (Ta be ra ni, Ha kim; Son Za man lar -
la İl gi li Ha dis ler, s. 111) 

Zi na ço cuk la rı ço ğa la cak. O ka dar ki ki şi so kak or ta sın da ka dın la zi na
ede cek. (Kı ya met Ala met le ri, s. 140)

Bir za man ge le cek ka dın la yo lun or ta sın da zi na ya pı la cak. Kim se bu na
iti raz et me ye cek. (Kı ya met Ala met le ri, s. 142)

Son dö nem de her ke sin gö zü önün de açık ça yol or ta la rın da fu -
huş yap mak ta olan in san la ra, ga ze te ve te le viz yon ha ber le rin de sık-
ça rast lan mak ta dır. Bu ra da, ha dis te kı ya met ala me ti ola rak be lir ti len
bir olay da ha tam dik kat çe kil di ği şe kil de or ta ya çık mak ta ve pek çok
in san bu ger çe ğe şa hit ol mak ta dır.

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3360

Zi na nın ço ğal ma sı 

kı ya met ala met le rin -

den dir. (Bu ha ri, 

Tec rid: 1/16)



Vatan, 01 Eylül 2002

Akşam, 18 Eylül 1999

Evrensel, 6 Eylül 2001

Milliyet, 13 Mayıs 2001

Sabah, 13 Ocak 2002

Cumhuriyet, 11 Kasım 2001 

Harun Yahya

3361



109. Eş cin sel li ğin Ka bul Gör me si
Ha dis ler gös ter mek te dir ki eş cin sel li ğin nor mal bir ya şam bi çi -

mi ola rak ka bul edil me si kı ya met ön ce sin de ki dö ne min önem li bir
be lir ti si dir:

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Er kek ler ka dın la ra ben ze ye cek, ka dın lar

er kek le re ben ze ye cek. (Ölüm-Kı ya met-

Ahi ret ve Ahir za man Ala met le ri, s. 451)

Er kek ler er kek ler le, ka dın lar ka dın lar la

ye tin dik le rin de… kı ya met yak laş mış

ola cak tır. (Ra muz-El Eha dis, 448/8;

Ölüm Kı ya met ve Di ri liş, s. 480) 

Sabah, 30 Haziran 2003

Şok, 30 Temmuz 2003

Sabah, 30 Haziran 2003

Güneş, 15 Ocak 2002



110. Sal gın Has ta lık lar

Sal gın has ta lık lar dö nem dö nem tüm dün ya da in san lar ara sın da
et ki li ol muş tur. An cak gü nü müz de ki has ta lık la rın, geç miş te ki ler le
kar şı laş tı rıl dı ğın da, çok da ha hız lı yay gın laş tık la rı gö rül mek te dir.
Geç miş te sa de ce be lir li böl ge ler de et ki li olan has ta lık lar, gü nü müz de
ula şı mın ka zan dı ğı hız ora nın da bir çok ül ke ye bir an da ya yı la bil -
mek te dir.

Ay rı ca gü nü müz de sık sık ye ni ve bi lin me yen sal gın has ta lık lar
or ta ya çı 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 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.

2002-2003 yıl la rın da sal gın has ta lık la rın teh li ke le ri ile il gi li ba -
sın-ya yın or gan la rın da yer alan ha ber ler den sa de ce bir ka çı şöy le dir:

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 siz ya ka la ya cak... (Ölüm-

Kı ya met-Ahi ret ve Ahir za man Ala -
met le ri, s. 417, no. 761)

"Ey Ma lik oğ lu Avf! 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, s. 147)

Harun Yahya

3363



Eti yop ya'da sıt ma sal gı nı: 4200 ölü

Ye rel yet ki li ler, Ma yıs-Ağus tos ay la rı ara sın da ba tak lık lar da siv ri si nek -
le rin ço ğal ma sıy la or ta ya çı kan sıt ma sal gı nın da 4200 ki şi nin öl dü ğü nü
kay det ti ler. (10.09.2003, www.ntvmsnbc.com)

'AIDS'ten ölüm ler, 70 mil yo nu bu la bi lir'

Araş tır ma cı lar, AIDS has ta lı ğın dan ölüm le rin 2020 yı lın da 70 mil yon
ki şi yi bu la ca ğı uya rı sın da bu lun du. (27.06.2003 www.ntvmsnbc.com)

SARS'ın kro no lo jik sey ri

Akut so lu num yet mez li ği send ro mu nun (SARS), ba zı ül ke ler de kont rol
al tı na alı na bil di ği, ba zı ül ke ler de ise ya vaş la dı ğı ha ber le ri gel me si ne
kar şın, SARS ha la kor ku tu cu ol ma yı sür dü rü yor. (29.04.2003 www.ntv-
msnbc.com)

İran'da sal gın has ta lık 

İran'da ölüm cül bir vi rü sün sı ğır la rın yüz de 30'una bu laş tı ğı be lir ti le -
rek, halk, vi rü sün se bep ol du ğu ''Kı rım-Kon go hum ma sı'' ola rak bi li -
nen sal gın has ta lı ğa kar şı uya rıl dı. İR NA'nın ha be ri ne gö re, Sağ lık Ba -
kan lı ğı Has ta lık İda re si Mer ke zi Baş ka nı Mu ham med Meh di Gu ya, vi -
rü sün ge çen yıl dan bu ya na 140'tan faz la ki şi ye bu laş tı ğı nın tes pit edil -
di ği ni, bu ki şi ler den 20'si nin öl dü ğü nü söy le di. (25.05.2002, www.hür -
ri ye tim.com.tr)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri



Habertürk, 19 Nisan 2003

Ortadoğu, 17 Ekim 2002

Güneş, 29 Nisan 2003

Şok, 22 Ekim 2002

Tercüman, 12 Nisan 2003

Güneş, 27 Kasım 2002



111. Kuş gribi ve Domuz gribi 
Peygamber Efendimiz (sav) bundan 1400 yıl önce, ahir zamanda

insanların arasında iki salgın hastalığın yayılacağını bildirmiştir.
Ayrıca Peygamberimiz (sav)'in bu hastalıklar hakkında verdiği detay
bilgiler, bunları daha kolay tespit edebilmemizi mümkün kılmakta-
dır. Söz konusu hastalıklar, ahir zaman alametlerinin yoğun olarak
yaşandığı son yıllarda birbiri ardına ortaya çıkan; her ikisi de ölüm-
cül ve salgın hastalıklar olan kuş ve domuz gripleridir. (Doğrusunu
Allah bilir.) Bu konudaki bazı hadisler şu şekildedir:

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3366

"Altı şey kıyametten önce olur: … Sonra çok ölen

olur. Sizin içinizde koyunların burunlarından akan

ve aniden öldüren hastalık gibi ölümcül iki hastalık

yaygınlaşacaktır." (Sahih–i Buhari, cizye 

(2/278 fethul bari))

"İnsanlar, şiddetli bir korku üzerinde olmadıkça,

Hz. Mehdi (as) zuhur etmez. Ondan önce zelzeleler,

fitneler, insanların başına gelen belalar ve taun (ve-

ba) 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 olsun." (Fera idu Fevaidi'l

Fikr Fi'l İmam el-Mehdi el-Muhtazar)



A/H1N1 domuz gribi ile AH5N1 kuş gribi virüsleri, bu hayvan-
ların solunum yollarındaki hücrelerin alıcılarına yerleşir. Hem kuşlar
hem de domuzların milyonlarca yıldır var olan canlılar olmalarına
rağmen, Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği gibi bu zamanda salgın
hastalıklara sebep olması ahir zamanda yaşadığımıza bir başka deli-
lidir. Söz konusu durum, tam da
Hz. Mehdi (as)'ın zuhur dönemin-
de, Allah'ın emriyle insanlar ara-
sında yayılmıştır.

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3367

Star, 21.02.2005

Vatan 24.02.2005

Milli G
azete, 

04.05.2009

Sabah 27.01.2004

Yeni Şafak, 27.04.2009



112. Ani Ölüm le rin Ço ğal ma sı

Gü nü müz de ani
ölüm le re se bep olan
has ta lık la rın sa yı sın da
ar tış var dır. Özel lik le
çe şit li bes len me ve
ya şam şek li bo zuk -
luk la rı ne de niy le,
kalp kri zi oran la rı -
nın yük sel me si bu
ani ölüm se bep le -
rin den bi ri dir.

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Kı ya met ten ev vel al tı (şey) say:

Ölü müm, Beyt-i Mak dis'in fet hi,

son ra ko yu nun ku ası (gö ğüs te be li -

ren öl dü rü cü san cı) gi bi, sa yı sız

ölüm ha di se le ri… (Kı ya met Ala met -

le ri, s. 123)

Ani ölüm ler de kı ya met ala met le rin -

den dir. (Kı ya met Ala met le ri, s. 147)

Hürriyet, 7 Ağustos 2003



113. Ci na yet le rin Art ma sı

Re su lul lah: "Herc art ma dık ça Kı ya met kop maz!" bu yur muş lar dı. (Ya -
nın da ki ler:) "Herc ne dir ey Al lah'ın Re sû lü?" di ye sor du lar. "Öl dür -
mek! Öl dür mek!" bu yur du lar." (Müs lim, Fi ten: 18, 157)

"… kan dö kül me si… kı ya met ala met le rin den dir." (Kı ya met Ala met le -
ri, s. 142)

Kı ya met kop ma sın dan ön ce mu hak kak bir ta kım herc va ka la rı var dır,
bu yur du. Ben de: Ey Al lah'ın Re su lu, herc ne dir, di ye sor dum. Re sul-
ü Ek rem; Öl dür mek tir, ya ni ci na yet ler dir, bu yur du... Bu öl dür mek ten
mak sat, müş rik le ri öl dür mek de ğil dir. Fa kat bir bi ri ni zi öl dür me niz dir.
Hat ta o de re ce ki, in sa nın kom şu su nu, am ca sı nın oğ lu nu ve ya kın ak -
ra ba sı nı öl dür me si dir, bu yur du. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir za man
Ala met le ri, s. 385, no. 711)

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3369

"Ci na yet ler art ma dık ça… kı ya -

met kop maz." (Ölüm, Kı ya met ve

Di ri liş, s. 468) 

... 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, s. 39)



Ci na yet olay la rın da ki ar tış ahir za ma nın ala met le rin den dir. Gü -
nü müz de ki mi in san la rın adam öl dürt mek için ka til ki ra la dık la rı, bir -
ta kım in san la rın ya sa dı şı ör güt len me ler le ci na yet şe be ke le ri oluş tur -
duk la rı göz önün de bu lun du ru lur sa, bu ha di sin ha ber ver di ği olay -
la rın ger çek leş ti ği de açık ça gö rü le cek tir. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Time, 3 Mayıs 1999

Hürriyet, 28 Mayıs 2003
Akşam, 18 Şubat 2002

Şid det olay la rı ahir za ma nın ala -
met le rin den dir. Özel lik le genç ler
ara sın da yay gın la şan bu olay lar,

ah la ki çö kün tü ve din ah la kın dan
uzak ya şa ma nın so nuç la rı dır. Ti me
der gi si nin 3 Ma yıs 1999 ta rih li sa yı -

sın da ABD'de 2 li se li gen cin ger -
çek leş tir di ği bir kat li am ko nu edil -

miş tir. Ya rı oto ma tik si lah lar ve
bom ba lar la oku duk la rı li se ye se -

bep siz ye re sal dı ran bu 2 genç, 13
ki şi nin ölü mü ne yol aç mış lar dır. 



114. İn ti har Va ka la rı nın Art ma sı

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

İn san lar ken di can la rı na

kı yar lar ve yer yü zü nü be -

la lar kap lar. (Ki ta bü'n-

Ni ha ye, İbn-i Ke sir, 1/131)

Posta, 30 Ağustos 2002

Sabah, 14 Mart 2002

Yeni Asya, 12 Eylul 2003

Cumhuriyet, 27 Ocak 2002Dün ya Sağ lık Ör gü tü (WHO)'nun
ra po ru na gö re in ti har va ka la rı gi -
de rek art mak ta, dün ya ge ne lin de
her 40 sa ni ye de bir ki şi in ti har et -
mek te dir. Oy sa Al lah, "Ve ken di
ne fis le ri ni zi öl dür me yin" (Ni sa Su -
re si, 29) aye tiy le in ti ha rı açık ça ha -
ram kıl mış tır. Bir in sa nın, her ne
se bep le olur sa ol sun, ken di si ni 
öl dür me si İs lam'a gö re ya sak tır. 

Gündem, 16 Aralık 2002



115. İç Sa vaş lar-İh ti laf lar 

Zai re'de Hu tu ve Tut si ka bi le le ri ara sın da ya şa nan iç sa vaş, 20. yüz yıl -
da ya şa nan iç sa vaş la ra çok önem li bir ör nek tir. 1964 yı lın da ik ti da ra ge len
Al bay Jo seph Mo bu tu ül ke si nin elin de ki tüm ma den kay nak la rı nı ba tı lı ül -
ke le re aç tı. Ül ke nin sos yal dü ze ni için hiç bir şey yap ma yan Mo bu tu yıl lar-
ca ken di ser ve ti ni ar tır dı. Bu nun üze ri ne baş la yan ka bi le sa vaş la rı çok bü -
yük bir soy kı rı ma da sah ne ol du. Ya rım mil yo na ya kın in san öl dü. 

Et nik ırk lar ara sın da ya şa nan sa vaş lar, ya ni "soy ko ru yu cu lu ğu", yal -
nız ca Za ire'de de ğil pek çok ül ke için de vah şi sah ne le rin ya şan ma sıy la so -
nuç lan dı. Al lah Ku ran'da din ah la kın dan uzak ca hi li ye in san la rı nın bu nef -
ret do lu soy ko ru yu cu luk la rı na şöy le dik kat çek miş tir: 

Ha ni o in kar eden ler, ken di kalp le rin de, 'öf ke li soy ko ru yu cu lu ğu'nu

(ha mi ye ti), ca hi li ye nin 'öf ke li soy ko ru yu cu lu ğu nu' kı lıp-kış kırt tık la rı

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3372

Şu mu hak kak ki, ya kın ge le cek te fit ne, tef ri ka

ve ih ti laf(lar çı ka ran bir ta kım in san)lar ola -

cak tır. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahirza man

Ala met le ri, s. 376, no. 685)

Ki şi, kar de şi ni öl dür me dik çe kı ya met kop -

maz. (Kı ya met ala met le ri, s. 141)

Kalp ler bir bi ri nden nef ret et me dik çe, 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, s. 142-143)



za man, he men Al lah; el çi si nin ve mü'min le rin üze ri ne '(kal bi

tes kin eden) gü ven ve ya tış ma duy gu su nu' in dir di ve on la rı "tak -

va sö zü" üze rin de 'ka rar lı lık la ayak ta tut tu." Za ten on lar da, bu -

na la yık ve ehil idi ler. Al lah, her şe yi hak kıy la bi len dir. (Fe tih

Su re si, 26)

Al lah'ın ya sak la dı ğı bu düş man lık ve kin ahir za ma nın ilk dö ne -
min de de gö rü le cek tir. Hz. İsa (as)'ın tek rar yer yü zü ne dön me si ise,
tüm bu düş man lık la rın, sa vaş la rın, ça tış ma la rın son bul du ğu, dün ya -
ya ba rış ve hu zu run yer leş ti ği kut lu bir dö nem ola cak tır.

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Akşam, 23 Ağustos 2001



116. Okur-Ya zar la rın Art ma sı

20. ve 21. yüz yı lı geç miş yüz yıl lar dan ayı ran önem li bir özel lik
de okur -ya zar lık oran la rın da kay de di len iler le me dir. Geç miş dö nem -
ler de okur- ya zar lık top lu mun be lir li bir ke si mi nin sa hip ol du ğu bir
im ti yaz sta tü sün de kal mış tır. 20. yüz yı lın son la rı na doğ ru ise baş ta
UNES CO ol mak üze re, hü kü met ler ve si vil top lum ör güt le ri dün ya
ge ne lin de kam pan ya lar dü zen le miş ler dir. Bu eği tim se fer ber li ği, tek -
no lo jik ye ni lik le rin de in san lı ğın hiz me tin de kul la nıl ma sıy la bir lik te
gü nü müz de mey ve le ri ni ver mek te dir. UNES CO'nun 2003 yı lın da ya -
yın la nan ra po ru na gö re, dün ya nü fu su nun %84'ü okur-ya zar ko nu -

mun da dır.54

Bu ra kam kuş ku suz, ge çen on dört yüz yıl için de ki en yük sek
oran dır. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Kı ya me tin yak laş ma sı na doğ ru… 

okur -ya zar ço ğa lır. (Müslim, Ahmed

bin Hanbel; Son Za man lar la İl gi li

Ha dis ler, s. 98; Ra muz-El 

Eha dis, 1/121)



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3375

DÜNYA AFRİKA ASYA AVRUPA ORTA VE
GÜNEY
AMERİKA

KUZEY
AMERİKA

İlkokul ve Lise Eğitimi

Lise Sonrası Eğitim

1990 - 1996 yılları arası
Değişim Yüzdesi



117. Za ma nın Kı sal ma sı

Onun za ma nın da de ve le re ge rek kal maz. (Ge le ce ğin Ta ri hi 3, s. 183)

Ya şa dı ğı mız yüz yı lın ses ten hız lı uçak la rı, tren le ri ve di ğer ge liş miş
ula şım araç la rıy la, es ki dö nem ler de ay lar sü ren yol cu luk lar şim di bir kaç
sa at için de, üs te lik çok da ha gü ven li, ra hat ve kon for lu bir bi çim de ya pı -
la bil mek te dir. Ha di sin işa re ti de bu şe kil de ger çek leş mek te dir. 

Gü nü mü zün ile ri tek no lo ji ürü nü ula şım araç la rı na Al lah Ku ran'da
şu şe kil de işa ret et miş tir:

On la ra bin me niz ve süs için at la rı, ka tır la rı ve mer kep le ri (ya rat tı).

Ve da ha siz le rin bil me di ği niz ne le ri ya rat mak ta dır. (Nahl Su re si, 8) 

Pey gam be ri miz (sav) baş ka ha dis le rin de ise za ma nın kı sal ma sı ko -
nu sun da şu bil gi le ri ver miş tir:

Za man te ka rüb ede rek (yak la şa rak) ge ce ile gün düz bir bi ri ne yak la şır...
(Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir za man Ala met le ri, s. 374, no. 681)

Za man kı sa lıp se ne ay, ay haf ta, haf ta gün, gün sa at, sa at de ateş tu tuş tu -

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3376

Şu ha di se ler mey da na gel me dik çe kı ya -
met kop ma ya cak tır… Za man kı sa la cak

ve va sı ta lar la me sa fe ler kı sa la cak.
(Bu ha ri, Fi ten: 25; Ah med bin Han bel,

Müs ned, 2/313)
Bi ne ği ne bin miş olan kim se, Irak ile

Mek ke ara sın da yo lu şa şır ma kay gı sın -
dan baş ka hiç bir kor ku ta şı ma dan se ya -
hat et me dik çe kı ya met kop maz. (Mün te -

hab-ı Ken zu’l-Um mal, 2/370-371)



ra cak ka dar az bir za man ol ma dık ça kı ya met kop maz. (Tir mi zi, İbn-i Ma ce,
Ah med bin Han bel; Son Za man lar la İl gi li Ha dis ler, s. 109)

Hz. Enes (ra) an la tı yor: "Re sû lul lah aley his sa lâ tu ves se lâm bu yur du lar ki: 

Za man ya kın laş ma dık ça Kı ya met kop maz. Bu ya kın laş ma öy le olur ki, bir
yıl bir ay gi bi, ay bir haf ta gi bi, haf ta da bir gün gi bi, gün sa at gi bi, sa at de
bir çı ra tu tuş ma sı gi bi (kı sa) olur. (Tir mi zi, Zühd: 24, 2333)

Adnan Oktar
(Harun Yahya)



Bu ha dis ler de de gö rül dü ğü gi bi ahir za man da geç mi şe gö re bü -
yük bir za man ka zan cı ola cak tır. Ni te kim asır lar ön ce kı ta lar ara sın-
da haf ta lar alan ha ber leş me gü nü müz de in ter net ve ile ti şim tek no lo -
ji le riy le sa ni ye ler içe ri sin de ta mam lan mak ta dır. Geç mi şin ker van la rı
ile ay lar sü ren se ya hat ler so nu cu ula şı la bi len eş ya la rı, gü nü müz de
kı sa sü re de te min et mek müm kün dür. Çok de ğil, da ha bir kaç yüz yıl
ön ce tek bir ki ta bın ya zıl ma sı için ge çen sü re de bu gün mil yon lar ca
ki tap ba sı la bil mek te dir. Bü tün bun la rın ya nı  sı ra te miz lik, ye mek
yap ma, ço cuk ba kı mı gi bi gün de lik iş ler, ge liş miş tek no lo ji nin ürün -
le ri nin yar dı mıy la va kit al mak tan çık mış tır. 

Bu ör nek ler ra hat lık la ço ğal tı la bi lir. El bet te bu ra da üze rin de du -
rul ma sı ge re ken Pey gam be ri miz (sav)'in 7. yüz yıl da ha ber ver di ği kı -
ya met işa ret le ri nin gü nü müz de ay nen ger çek leş me si dir. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3378



118. Şe hir leş me de Ar tış

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3379

"Ey Enes! İn san lar şe hir le -

şe cek ler, o şe hir ler den ba zı -

la rı na: "Bas ra ve Ku say re"

de ni le cek." (Ölüm, Kı ya met

ve Di ri liş, İmam Şa ra ni, 

s. 490)

Özel lik le 19. yüz yı lan ikin ci ya rı sın dan iti ba ren et ki le ri ni gös te -
ren Sa na yi Dev ri mi ile bir lik te, in san lar kır sal böl ge le ri terk edip şe -
hir le re yer leş me ye baş la mış lar dır. O dö nem den be ri de şe hir ler de ki
nü fus her ge çen yıl gi de rek art mak ta dır. Ya pı lan araş tır ma lar yal nız -
ca ül ke miz de 2020 yı lın da şe hir ler de ya şa ya cak olan nü fu sun, ül ke

nü fu su nun yüz de 80'ini oluş tu ra ca ğı nı gös ter mek te dir.55 Ön ce ki

yüz yıl lar da gö rül me yen bu du ru mun, ha dis te bah si ge çen ahir za -
man ala me ti ol duğu son derece net tir.



119. Yük sek Bi na la rın İn şa Edil me si

Yük sek kat lı bi na lar 19. yüz yı lın son la rın da in şa edil me ye baş -
lan mış tır. Tek no lo ji nin iler le me si, çe li ğin yay gın laş ma sı ve elekt rik li
asan sör le rin kul la nıl ma sı gök de len le rin in şa atı na hız ka zan dır mış tır.
Gök de len ler 20. ve 21. yüz yıl mi ma ri si nin önem li bir par ça sı ol muş,
gü nü müz de de ki mi le ri için ade te bi rer pres tij sem bo lü ha li ne gel -
miş tir. Bu gün dün ya nın en yük sek ya pı la rın dan ba zı la rı ve yük sek -

lik le ri şöy le dir:56

CNN To wer (Ka na da) - 555 m.

Ori en tal Pe arl TV To wer (Çin) – 467 m.

Pet ro nas To wer 1 ve 2 (Ma lez ya) – 449 m.

Se ars To wer (Chi ca go) – 443 m.

Ha dis te be lir ti len, in san la rın yük sek bi na lar yap ma ya rı şı da ül -
ke le rin da ha yük sek gök de len ler ya pa bil mek için bü yük bir re ka bet
ve ya rış içe ri si ne gir me le riy le tam ola rak ger çek leş miş tir. 1400 se ne

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3380

Yük sek yük sek bi na lar in şa edil me dik çe…

kı ya met kop maz. (Ölüm, Kı ya met 

ve Di ri liş, s. 468) 

Şu ha di se ler mey da na gel me dik çe kı ya met

kop ma ya cak tır… Yük sek bi na lar yap ma da

in san lar bir bir le riy le ya rı şa cak. (Bu ha ri, Fi -

ten: 25; Ah med bin Han bel, Müs ned, 2/313) 

Bi na la rın gök de len ler ha li ne gel me si...

(Kı ya met Ala met le ri, s. 146)



ön ce sin den böy le bir ola yın ha ber ve ril miş ol ma sı el bet te bir mu ci ze -
dir. Ay nı za man da da Pey gam be ri miz (sav)'in ha ber ver di ği kı ya met
ön ce si ahir za man dö ne mi nin gü nü müz de ya şan dı ğı nın da önem li
ala met le rin den bi ri dir. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)



120. Çar şı la rın Ya kın laş ma sı

Gü nü müz de alış ve riş im kan la rı geç miş te kiy le kı yas ol ma ya cak
ka dar ge liş miş tir. Hem köy ve ka sa ba la ra ka dar her yer de in san la rın
is te dik le ri gi bi alış ve riş ya pa bi le cek le ri mar ket ler, alış ve riş mer kez le ri
var dır, hem de ula şım da ki hız sa ye sin de in san lar geç miş te ulaş ma im -
ka nı bu la ma dık la rı yer le re ula şıp alış ve riş yap ma im ka nı na sa hip tir. 

Ay rı ca gü nü müz de in ter net ara cı lı ğıy la alış ve riş im kan la rı da
çok ge liş miş tir. Bir ki şi evin de otu rur ken alış ve riş ya pa bil mek te ve
dün ya nın is te di ği böl ge sin de ki is te di ği her ürü nü sa tın ala bil mek te -
dir. Bu yö nüy le dü şü nül dü ğün de çar şı lar in sa nla rın ev le ri nin için de
gi bi dir.

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

3382

... Çar şı lar ya kın laş -

ma dık ça kı ya met

kop maz. (Mec meu'z-

Ze va id, 7/327)



121. Ki şi nin Kam ç ı sı nın Ucuy la 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. Cep
te le fo nu ve ya uy du te le fo nu gi bi kab lo suz ile ti şim araç la rı nın
çok kı sa bir geç mi şi ol du ğu nu göz önün de bu lun du rur sak, Pey -
gam be ri miz (sav)'in 1400 yıl ön ce yap tı ğı tas vi rin de ne ka dar
hik met li ol du ğu an la şı la cak tır. Kı ya met ön ce si
za man di li mi nin için de bu lun du ğu mu za da ir
bir ha ber da ha böy le ce te cel li et miş tir. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

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, s.471)



122. Ki şi ye Ken di Se si nin Ko nuş ma sı

Ha dis te ki me saj ol duk ça açık tır: Ki şi nin ken di se si ni duy ma sı -
nın ahir za ma nın bir özel li ği ol du ğu be lir til mek te dir. Şüp he siz in sa -
nın ken di se si ni işi te bil me si için ön ce lik le se si ni ka yıt et me si 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 bir ürü nü dür; 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 elekt ro nik alet le ri, mik ro -
fon la rı ve ho par lör le ri se sin kay de dil 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.

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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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, s. 471)
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123. Ürün Ar tı şı

Pey gam ber Efen di miz (sav) ahir za man da ya şa na cak tek -
no lo jik ge liş me ler le il gi li da ha pek çok bil gi ver miş tir. Ha dis ler -
de mo dern ta rı ma ge çil me si, ye ni üre tim tek nik le ri nin ge liş ti -
ril me si, to hum ıs la hı ça lış ma la rı ve yağ mur su la rı nın ye ni
ba raj lar, gö let ler ya pı la rak de ğer len di ril me si so nu cun da
olu şa cak üre tim ar tı şı na işa ret edil mek te dir. 

Gü nü müz de tek no lo ji çok bü yük bir hız la ge liş mek -
te, ürün le rin hem ka li te sin de hem de üre tim mik ta rın da
çok faz la ar tı rı ma gi di le bil mek te dir. Özel lik le de ge ne -

tik bi li min de ya şa nan hız lı ge liş me, tek no lo ji nin ba zı
tür le rin de ol du ğu gi bi ta rım tek no lo ji -

sin de de bü yük bir dev rim ya şat -
mak ta dır. 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

İn san lar bir öl çek buğ day ek tik le rin -

de kar şı lı ğın da ye di yüz öl çek bu la -

cak... İn san bir kaç avuç to hum ata -

cak, 700 avuç ha sat ede cek tir... Çok

yağ mur yağ ma sı na rağ men bir dam -

la sı bi le bo şa git me ye cek. (El Kav lul

Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diy yil

Mun ta zar, s. 43) 
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124. Çöl le rin Ye şer til me si

Ahir za man da ürün ler de ya şa na cak olan bol lu ğa işa ret eden bir baş-
ka tek no lo jik ge liş me de çöl le rin ye şer til me si dir. Dün ya da ka ra par ça la rı -
nın yüz de kırk üçü nü çöl le rin oluş tur du ğu dü şü nü lür se, bu ko nu nun ta -
rım tek no lo ji si için ne ka dar bü yük bir önem ta şı dı ğı da ha ko lay an la şı lır.
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. Eğer bu yük sek tek no lo ji
tüm çöl le re uy gu la nır sa, kıt lı ğın eşi ğin de olan pek çok ül ke çok ve rim li
ekim alan la rı na ka vu şa cak tır. El bet te bu nun için çok bü yük bir tek no lo ji
ge rek mek te dir. 

Çöl böl ge le rin de ta rım ya pı la bil me si için su la ma ko nu su nun çö zül -
me si ve ekim ya pı la bi lir top rak la rın sağ lan ma sı ge re kir. Bu nun için üze rin -
de ça lı şı lan tek no lo ji ler den bi ri bil gi sa yar kont ro 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

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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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)

Arab top rak la rın dan ne hir ler ve de -

re ler ak ma dık ça kı ya met kop maz.

(Ölüm, Kı ya met ve Di ri liş, İmam

Şa ra ni, s. 471)



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 Efendimiz (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:

… 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, s. 23)

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Resim ler de Bir le şik
Arap Emir lik le ri'nde
çöl le rin ye şer til me si ve
ürün el de edil me si ile
il gi li ya pı lan ça lış ma lar
gö rül mek te dir.



125. Ömür le rin Uza ma sı

Pey gam be ri miz (sav)'in ver di ği bu ha be rin üze rin den on dört asır
geç miş tir. 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.57

Bu ko nu da ki çar pı cı bir baş ka ör nek de, geç miş te 100 se ne den faz la ya şa -
yan in san la rın ol duk ça na dir, gü nü müz de ise çok sa yı da ol ma sı dır. 

Bir leş miş Mil let ler Nü fus De part ma nı kay nak la rı na gö re, son bir kaç
yıl da dün ya nü fu su yük sek ölüm oran la rın dan dü şük ölüm oran la rı na doğ -
ru dik ka te de ğer bir ge çiş dev re sin de dir. De mog ra fik dev rim ola rak ni te le -
nen bu ge liş me nin mer ke zin de de yaş lı la rın sa yı  ve oran  ola rak ar tı şı yer al -
mak ta dır. Böy le si ne hız lı ve ge niş öl çek li bir ge liş me nin uy gar lık ta ri hi nin

hiç bir dö ne min de gö rül me di ği de ay nı kay nak ta vur gu lan mak ta dır.58 

Şüp he siz ya şam sü re sin de ki bu ar tış se bep siz de ğil dir. Tıp tek no lo -
ji si nin iler le me si ne bağ lı ola rak sağ lık hiz met le rin de ki ge liş me in san la rın
böy le bir ni me te ka vuş ma sı na ola nak sağ la mış tır. Bun la ra ek ola rak, ge -
ne tik bi li min de ki ge liş me ler ve ha len bü yük bir hız la iler le mek te olan İn -
san Ge no mu Pro je si sağ lık ala nın da yep ye ni bir dö nem baş lat mak üze re -
dir. Bu iler le me ler geç miş za man lar da ya şa yan in san la rın ha yal bi le ede -

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Onun 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 s. 43)



me ye ce ği bir bo yut ta dır. Tüm
bu ge liş me le re da ya na rak şu nu
söy le mek müm kün dür: Ya şa dı -
ğı mız ça ğın in san la rı yu ka rı da -
ki ha di sin ha ber ver di ği uzun
ve sağ lık lı ha yat stan dar dı nı ya -
ka la mış lar dır. Ve bu stan dart,
ya kın ge le cek te da ha da yük se -
le cek gi bi gö rün mek te dir.

Adnan Oktar
(Harun Yahya)
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126. Sahte Mesihlerin Ortaya Çıkışı 
Hz. İsa (as)'ın Gelişinin Habercisidir

Allah'ın şerefli elçisinin gelişi için hazırlık yapmak isteyen iman
sahiplerini gevşekliğe sürüklemek isteyenler olabilir. Bu insanlar çe-
şitli bahanelerle Hz. İsa (as) için hazırlık yapmayı gereksiz gösterme-
ye çalışabilirler. Bunun için kullanacakları bahanelerden biri de sahte
mesihlerin ortaya çıkması olacaktır. Zaman zaman akıl sağlığı yerin-
de olmayan veya çeşitli çıkarlar peşinde olan kimi insanlar Hz. İsa
(as) olduklarını iddia etmişlerdir. Bazı çevrelerse bu cehalet içindeki
insanların yaptıklarını kendi menfaatleri için kullanmaya çalışmış,
"Hz. İsa (as) gelecek şeklindeki yorumlar, sahte mesihlerin ortaya çık-
masına neden oluyor" şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu
açıklamalarla Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne yeniden gelişi için yapılacak
hazırlıkları yavaşlatmak ve hatta durdurmak istemişlerdir. Ancak
Allah'ın vaat ettiği bu kutlu dönemin gelişini kimse geciktiremeye-
cektir. Çünkü bu gibi insanlar çok önemli bir gerçeği fark edememek-
tedirler: "Sahte mesihlerin ortaya çıkışı Hz. İsa (as)'ın gelişinin bir ala-
metidir, müjdesidir". Peygamberimiz (sav) hadislerinde şöyle bir ha-
ber vermiştir:

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Her bi ri Al lah'ın Re su lü ol du ğu -

nu id dia 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) 



Her bi ri si ken di nin Tek Ma bud olan Al lah'dan Re sul ola rak gön de -
ril di ği ni id dia eden alt mış ya lan cı nın çık ma sı. (Ki tab-ül Bur han fi
Ala met-il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 36)

Yu ka rı da ki ha dis ler biz le re gü nü müz dün ya sın da ki ge liş me le ri
anım sat mak ta dır. Ba zı sah te kar lar Müs lü man la rın ve Hı ris ti yan la rın
bek len ti le ri ni su is ti mal ede rek pey gam ber lik id di ala rıy la or ta ya çık mak -
ta ve ba zen de bü yük fe la ket le re ne den ol mak ta dır lar. 

Uz man lar söz de me sih akım la rı nın 1970'li yıl lar da or ta ya çık ma ya
baş la dı ğı nı, o ta rih ten bu ya na da hız lı bir ar tış için de ol duk la rı nı ifa de
et mek te dir. Uz man la ra gö re, bu ar tı şa ne den olan baş lı ca iki te mel hu sus
bu lun mak ta dır. Bun lar dan bi ri si ko mü niz min yı kıl ma sı, di ğe riy se in ter -

net tek no lo ji si nin sağ la dı ğı im kan lar dır.59 Aşa ğı da ki alın tı lar ko nuy la il -

gi li se çil miş bir kaç ör nek tir:

Fe de ral ajan lar ve mez hep üye le ri ara sın da ki 51 gün lük ger gin lik tra je diy-
le so nuç lan dı. Mez he bin Wa co, Te xas ya kın la rın da ki te sis le ri ta ma men
yan dı. 33 ya şın da ki, "Branch Da vi di ans" ha re ke ti nin li de ri ve söz de me si hi

Da vid Ko resh de di ğer 74 ki şiy le bir lik te öl dü.60

Ge çen haf ta İs viç re ve Ka na da'da, söz de Me sih Luc Jo uret'in ta raf tar la rın -
dan ve on la rın ço cuk la rın dan olu şan 53 ki şi öl dü. Bu iki ül ke nin po lis le ri
ölüm le rin ne de ni nin top lu in ti har, top lu kat li am ve ya iki si nin bir ka rı şı mı

olup ol ma dı ğı nı araş tı rı yor.61

En kö tü mez hep kat li amı nın kor kunç de li li… Ugan da'da ye ni me zar lar bu -
lun duk ça, li der le ri ta ra fın dan kan dı rı lan fa na tik bir mez he bin 1000'e ya kın

ta raf ta rı nın öl dü ğün den en di şe edi li yor…62

Öy le bir olay dı ki, yol aç tı ğı şok dal ga la rı dün ya nın her ya nı na ya yıl dı:
Çağ daş ta ri hin en kö tü top lu in ti ha rı. Bir mez he bin üye le ri olan 900'den
faz la in san Gü ney Ame ri ka or man la rın da bu lun du. Ölü ler Jim Jo nes'un ta -

raf tar la rıy dı.63

Sah te pey gam ber le re Ku ran ayet le rin de de dik kat çe kil miş tir. Bu ko -
nu da ki bir ayet şöy le dir:

Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve ya ken di si ne hiç bir

Adnan Oktar
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şey vah yo lun ma mış ken "Ba na da vahy gel di" di yen ve "Al lah'ın

in dir di ği nin bir ben ze ri ni de ben in di re ce ğim" di yen den da ha za -

lim kim dir? Sen bu za lim le ri, ölü mün 'şid det li sar sın tı la rı' sı ra -

sın da me lek le rin el le ri ni uza ta rak on la ra: "Can la rı nı zı (bu kıs kıv -

rak ya ka la nış tan) çı ka rın, bu gün Al lah'a kar şı hak sız ola nı söy le -

di ği niz ve O'nun ayet le rin den bü yük le ne rek (yüz çe vir me niz)

do la yı sıy la al çal tı cı bir azab la kar şı lık gö re cek si niz" (de dik le rin -

de) bir gör sen... (Enam Su re si, 93)

Aye tin de va mın da bil di ril di ği gi bi, bu in san lar aye tin hük mü ne
gi re bi lir ve uy dur duk la rı ya la nın kar şı lı ğı nı gö re bi lir ler.

Şüphesiz, sahte mesihlerin yalanlarının tümüyle ortaya çıkacağı
günler yakındır. Çünkü Peygamberimiz (sav) yalancıların ardından
Hz. İsa (as)'ın geri dönüşünü de müjdelemiştir. 

Gerçek iman sahipleri, Hz. İsa (as)'ı, alametlerinden hemen tanı-
yacaklardır. Yaptığı her hareket hikmetli ve benzersiz olacak, bu ala-
metlerle diğer insanlardan ayrılacak ve hiçbir ispata gerek duymadan
hemen tanınabilecektir. Sahte mesihlerin kendilerini ispata çalışmala-
rı ise onların sahteliklerinin en açık delilidir. 

Hz. İsa (as)'ın delilleri, yaptıkları olacaktır. O, dinsiz akımları,
inkarın ve ahlaksızlığın insanlar arasında yayılması için çaba sarf
edenlerin sistemlerini çok büyük bir bozguna uğratacaktır. Allah'ın
vahyiyle hareket ettiği için inkar edenlerin tuzaklarını bozması, din
ahlakını insanlar arasında yayması, küfrün çabalarını etkisiz hale ge-
tirmesi onun için çok kolay olacaktır. Mucizeleriyle Allah'ın dininin
hak olduğunu ve iman edenlerin mutlaka üstün geleceklerini ispat
edecektir. Rabbimiz inananları Kuran'da şöyle müjdeler:

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)

Hz. İsa (as)'ın
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3394



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

3395

Hz. İsa'nın dö nü şün den ön ce sah te pey gam ber -
le rin çı ka ca ğı ha dis ler de bil di ril miş tir. Son 30-40
yıl için de bu ko nu da 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. (Aşa ğı da sol da) 900 ta raf ta rı

ile bir lik te ken di ni ze hir le yen Jim Jo nes. Jo -
nes'un ço cuk la rın da da hil ol du -

ğu ta raf ta rları...

Time, 03 Mayıs 1993

Takvim, 06 Nisan 2002





az re ti İsa (as)'ın ikinci kez yeryüzü-
ne gelecek olması Hıristiyanlığın te-
mel inanç esaslarındadır. İncil'in pek
çok yerinde Hz. İsa (as)'ın ikinci kez

yeryüzüne geleceği bildirilmiş ve samimi olarak iman
eden Hıristiyanların bu kutlu gün için en güzel şekilde ha-
zırlanmaları gerektiği ifade edilmiştir: Bunlardan bazıları
şöyledir:  

İsa bun la rı söy le dik ten son ra, on la rın göz le ri önün de yu ka rı
alın dı. Bir bu lut O'nu alıp göz le ri nin önün den uzak laş tır dı.
"Ey Ce li le li ler, ne den gö ğe ba kıp du ru yor su nuz?" di ye sor -
du lar. "Siz den gö ğe alı nan bu İsa, gö ğe çık tı ğı nı na sıl gör dü -
nüz se, ay nı şe kil de ge ri ge le cek tir. " (El çi le rin İş le ri, 1:9-11)

Bu ara da, mü ba rek ümi di mi zin ger çek leş me si ni, İsa Me sih'in
yü ce lik için de gel me si ni bek li yo ruz. (Pav lus'un Ti tus'a Mek -
tu bu, 2:13)

Bü tün bun lar, İsa gök ten ge lip gö rün dü ğü za man ola cak.
İsa, Allah'ı ta nı ma yan la rı ve ken di siy le il gi li müj de ye

uy ma yan la rı ce za lan dı ra cak. (2. Se la nik li le re, 1:7-8)

İkin ci kez, ... kur tu luş ge tir mek için ken di si ni
bek le yen le re gö rü ne cek tir. (İb ra ni le re,

9:28)



İş te, bu lut lar la ge li yor! Her göz O'nu gö re cek...
(Esin le me, 1:7)

Ayrıca İncil'de Hz. İsa (as)'ın geliş alametlerinin
neler olduğu da açıklanmıştır. İncil'de Hz. İsa (as)'ın
ikinci kez gelişinin alametlerini, öğrencilerine şu şe-
kilde anlattığı bildirilir: 

İsa Zey tin lik Da ğı üze rin de otu rur ken, şa kirt le ri
ay rı ca ge lip ona de di ler; "Bi ze söy le bu şey ler ne
za man ola cak? Ve se nin ge li şi ne ve dün ya nın so -
nu na ala met ne ola cak?" İsa ce vap ve rip on la ra de -
di ki; "Sa kın si zi kim se sap tır ma sın çün kü bir çok la -
rı, 'Me sih be nim' di ye be nim is mim le ge lip bir çok -
la rı nı sap tı ra cak lar." (Mat ta, 24: 3-6)

Si ze şim di den, bun lar ol ma dan ön ce söy lü yo rum
ki, bun lar olun ca be nim O ol du ğu ma ina na sı nız.
(Yu han na, 13:19)

Bu bölümde İncil'de yer alan Mesih'in geliş ala-
metlerini inceleyeceğiz. 

Hz. İsa (as)'ın
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127. Sah te Me sih le rin Çık ma sı
İsa on la ra şu kar şı lı ğı ver di: "Sa kın kim se si zi sap tır ma sın! Çün kü
bir çok la rı, 'Me sih be nim' di ye rek be nim adım la ge le cek, bir çok ki şi -
yi sap tı ra cak lar." (Mat ta, 24: 3-5)

Eğer o za man bi ri si ze, 'İş te Me sih bu ra da', ya da 'İş te şu ra da' der-
se, inan ma yın. Çün kü sah te me sih ler, sah te pey gam ber ler tü re ye -
cek... (Mat ta, 24: 23-25)

Bir çok sah te pey gam ber tü re ye cek ve bun lar bir çok ki şi yi sap tı ra -
cak. (Mat ta, 24: 11)

İsa, "Sa kın si zi sap tır ma sın lar" de di. "Bir çok la rı, 'Ben oyum' ve 'Za -
man yak laş tı' di ye rek be nim adım la ge le cek ler. On la rın ar dın dan
git me yin. (Lu ka, 21: 8)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Newsweek, Nisan 1997

Jim Jones

Gerek İs la mi kay nak lar da, ge rek se İn cil'de
Me sih'in ge li şin den ön ce sah te Me sih le rin,
pey gam ber lik id di asın da bu lu nan la rın çı ka -
ca ğı bil di ril miş tir. Re sim ve kü pür ler de böy -
le id di alar la or ta ya çı kan ki şi ler le il gi li ha ber -
ler gö rül mek te dir. Bi lin me li dir ki, bun la rın
dik ka te alı na cak yö nü yok tur. Hz. İsa (as)
yer yü zü ne ye ni den gel di ğin de, onun Hz. İsa
(as) ol du ğun dan şüp he edi le bi le cek bir du -
rum oluş ma ya cak tır. Hiç kim se "bu ki şi Hz.
İsa (as) ola maz" di ye cek bir se bep bu la ma -
ya cak tır. Çün kü Hz. İsa (as) Al lah Ka tı na
yük sel di ği ha liy le, o za man ki kı ya fe tiy le ge -
le cek, hiç bir in sa nın as la tak lit ede me ye ce ği
üs tün özel lik le re sa hip ola cak tır.

Harun Yahya
(Adnan Oktar)

Tempo Dergisi, 1993



128. Ba zı İn san la rın Me sih'in 
Ge li şin den Umut Kes me le ri

Ev ve la şu nu bi lir si niz ki, son gün ler de alay cı lar ken di ar zu -
la rı na gö re yü rü ye rek ve "Onun zu hu ru nun va adi ne re de -
dir? Çün kü ba ba la rın uyu duk la rı gün den be ri her şey hil ka -
tin baş lan gı cın dan ol du ğu gi bi ka lı yor" di ye alay la ge le cek -
ler dir. (Pet rus'a II. Mek tup, 3: 3-4)

"Bu nun için siz de ha zır olun! Çün kü İn sa noğ lu, um ma dı ğı -
nız bir sa at te ge le cek tir." (Mat ta, 24: 44) 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Adnan Oktar
(Harun Yahya)

4403



129. Dep rem le rin Art ma sı
Si zin gör dü ğü nüz bu şey le re ge lin ce, gün ler ge le cek ki, o va kit bu -
ra da yı kıl ma dık taş üs tün de taş kal ma ya cak tır. (Lu ka, 21: 6)

Kork ma yın sa kın! Bun la rın ol ma sı ge rek, ama bu da ha son de mek
de ğil dir. Ulus ulu sa, dev let dev le te sa vaş aça cak; yer yer kıt lık lar,
dep rem ler ola cak. Bü tün bun lar, do ğum san cı la rı nın baş lan gı cı dır.
(Mat ta, 24:7)

Şid det li dep rem ler, yer yer kıt lık lar ve sal gın has ta lık lar, kor kunç
olay lar ve gök te ola ğa nüs tü be lir ti ler ola cak. (Lu ka, 21: 11)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Sabah, 27 Temmuz 2001

Güneş, 03 Kasım 2002



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Ortadoğu, 07 Ocak 2000

Tercüman, 24 Mayıs 2003

Radikal, 28 Ocak 2001

Sabah, 21 Eylül 1999

Newsweek, 02 Temmuz 1990

Sabah, 17 Ekim 1999

Sabah, 22 Kasım 2002



130. Kıt lık lar Ol ma sı
... yer yer kıt lık lar, dep rem ler ola cak. Bü tün bun lar, do ğum san cı la -
rı nın baş lan gı cı dır. (Mat ta, 24: 7)

..., yer yer kıt lık lar ve sal gın has ta lık lar, kor kunç olay lar ve gök te
ola ğa nüs tü be lir ti ler ola cak. (Lu ka, 21: 11)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Zaman, 11 Haziran 2002



Adnan Oktar
(Harun Yahya)
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Yenibinyıl, 23 Haziran 2000

P
o
s
t
a
, 
0
3
 
E

y
lü

l 
2
0
0
1

Akit, 12 Nisan 2001

Star, 11 Eylül 2001

Evrensel, 14 Temmuz 2001



131. Bü yük Sa vaş la rın Ya şan ma sı
... Sa vaş gü rül tü le ri, sa vaş ha ber le ri du ya cak sı nız. Kork ma yın sa -
kın! Bun la rın ol ma sı ge rek, ama bu da ha son de mek de ğil dir. Ulus
ulu sa, dev let dev le te sa vaş aça cak... (Mat ta, 24: 6-7)

Sa vaş ve is yan ha ber le ri du yun ca te laş lan ma yın. Ön ce
bun la rın ol ma sı ge rek. Ama son he men gel mez."
Son ra on la ra şöy le de di: "Ulus ulu sa, dev let dev le-
te sa vaş aça cak." (Lu ka, 21: 9-10) 

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Birin ci Dün ya Sa va şı ar dın da 8 mil yon ölü, yüz ler ce ha ra be -
ye dön müş şe hir ve mil yon lar ca ya ra lı, sa kat, ev siz ve iş siz
in san bı rak tı. Bun dan 21 yıl son ra baş la yan İkin ci Dün ya Sa -
va şı ise  ar dın da yak la şık 50 mil yon ölü ve ha rap ol muş şe -
hir ler bı rak tı. Dün ya ta ri hin de ki en bü yük yı kım la ra sah ne
olan bu sa vaş la rın ar dın dan, dün ya nın çe şit li böl ge le rin de
ka rı şık lık lar, iç sa vaş lar, ayak lan ma lar hiç ek sik ol ma dı. Kuş -
ku suz tüm bun lar ahir za man da ya şa dı ğı mı zın bir ha ber ci si
ve ay nı za man da da Hz. İsa (as)'ın ge li şi nin ya kın ol du ğu nun
müj de ci si dir. Hz. İsa (as)'ın yer yü zü ne ikin ci kez ge li şi ile
tüm bu sa vaş lar son bu la cak, dün ya barış ve huzur yur du
haline gelecek tir.



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

4409



132. Sev gi nin Azal ma sı, Kin ve Öf ke nin Art ma sı
O za man bir çok ki şi iman dan sa pa cak, bir bir le ri ni ele ve re cek ve
bir bir le rin den nef ret ede cek ler... Kö tü lük le rin ço ğal ma sın dan ötü rü
bir çok la rı nın sev gi si so ğu ya cak. (Mat ta 24: 10, 12)

... Kut sal lık tan ve sev gi den yok sun, uz laş maz, if ti ra cı, özü nü de net -
le ye me yen, az gın ve iyi lik düş ma nı ola cak lar. Ha in, ace le ci, ken di-
ni be ğen miş, Allah'tan çok eğ len ce yi se ven, Allah yo lun day mış gi-
bi gö rü nüp bu yo lun gü cü nü in kâr eden ler ola cak lar. Böy le le rin den
uzak dur. (Ti mo te asa II. Mek tup, 3: 2-5)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

T

Akşam, 14 Ocak 2002



133. İn san la rın Din Ah la kın dan Uzak laş ma sı 
Çün kü öy le bir za man ge le cek ki, sağ lam öğ re ti ye da ya na ma ya cak -
lar. Ku lak la rı nı ok şa yan söz ler din le ye bil mek için çev re le ri ne, ken -
di ar zu la rı na uy gun öğ ret men ler top la ya cak lar. Ku lak la rı nı ger çe -
ğin se si ne tı ka ya cak, dö nüp ef sa ne le re da la cak lar. (Ti mo te asa II.
Mek tup, 4: 3-4)

... sonraki zamanlarda bazıları imandan dönecek. (Timoteosa I.
Mektup, 4: 1)

Allah'tan çok eğlenceyi seven, Allah yolundaymış gibi görünüp bu
yolun gücünü inkâr edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur. 

Adnan Oktar
(Harun Yahya)
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Tempo, 06 Mayıs 1989

Hürriyet, 3 Mayıs 1994



134. İn san la ra Deh şet Ve ren 
Fe la ket le rin Ya şan ma sı

Dün ya nın üze ri ne ge le cek fe la ket le ri bek le yen in san lar kor ku dan
ba yı la cak... (Lu ka, 21: 26)

...Yer yü zün de ki bü tün halk lar ağ la yıp dö vü ne cek, İn sa noğ lu'nun
gök te ki bu lut lar üze rin de bü yük güç ve gör -
kem le gel di ği ni gö re cek ler. (Mat ta, 24: 30)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Ortadoğu, 25 Ekim 2003

Radikal, 26 Ekim 2003

Takvim, 21 Aralık 1999

Tercüman, 28 Eylül 2003

Günboyu, 27 Kasım 2002

Vatan, 20 Eylül 2003



Adnan Oktar
(Harun Yahya)
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Tempo, 03 Nisan 2003

Radikal, 21 Şubat 2001

Hürriyet, 6 Eylül 2003

Sabah, 14 Eylül 2003



135. Sal gın Has ta lık la rın 
Yay gın laş ma sı

Şid det li dep rem ler, yer yer kıt lık lar ve
sal gın has ta lık lar, kor kunç olay lar ve
gök te ola ğa nüs tü be lir ti ler ola cak.
(Lu ka 21: 11)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Hürriyet, 26 Haziran 2001

Akşam, 01 Nisan 2003

Güneş, 21 Nisan 2003

Akit 21 Haziran 2001

Hürriyet, 17 Mart 2003



136. Di ni Men fa at le ri ne Alet Eden 
Ki şi le rin Or ta ya Çık ma sı

Çün kü öy le bir za man ge le cek ki, sağ lam öğ re ti ye da ya na ma ya cak -
lar. Ku lak la rı nı ok şa yan söz ler din le ye bil mek için çev re le ri ne, ken -
di ar zu la rı na uy gun öğ ret men ler top la ya cak lar. Ku lak la rı nı ger çe -
ğin se si ne tı ka ya cak, dö nüp ef sa ne le re da la cak lar. (Ti mo te asa II.
Mek tup, 4: 3-4)

Allah yo lun day mış gi bi gö rü nüp bu yo lun gü cü nü in kâr eden ler
ola cak lar. Böy le le rin den uzak dur. (II.Ti mo te as 3: 5)

Adnan Oktar
(Harun Yahya)
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Takvim, 04 Nisan 2002

Akşam, 07 Ekim 2002

Akşam, 12 Kasım 2002

Yarın, 23 Haziran 2003



137. Gök yü zün de Ola ğa nüs tü 
Olay la rın Ya şan ma sı

Şid det li dep rem ler, yer yer kıt lık lar ve sal gın has ta lık lar, kor kunç
olay lar ve gök te ola ğa nüs tü be lir ti ler ola cak. (Lu ka, 21: 11)

O za man İn sa noğ lu'nun be lir ti si gök te gö rü ne cek. Yer yü zün de ki
bü tün halk lar ağ la yıp dö vü ne cek, İn sa noğ lu'nun gök te ki bu lut lar
üze rin de bü yük güç ve gör kem le gel di ği ni gö re cek ler. (Mat ta, 24:
30)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Takvim, 18 Eylül 2001

23 Mayıs 1994

Tercüman, 14 Eylül 2003

Türkiye, 15 Ağustos 2003

Milliyet, 22 Şubat 2000
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Gözcü, 22 Aralık 1999

Milliyet, 14 Eylül 2003



Adnan Oktar
(Harun Yahya)

Güneş, 03 Eylül 2003

Time, 23 Mayıs 1999

4417



138. Ah la ki Bo zul ma
İn san lar, ken di le ri ni se ven, pa ra düş kü nü, övün gen, ki bir li, kü für -
baz, an ne ba ba sö zü din le mez, nan kör, kut sal lık tan ve sev gi den
yok sun, uz laş maz, if ti ra cı, özü nü de net le ye me yen, az gın ve iyi lik
düş ma nı ola cak lar. Ha in, ace le ci, ken di ni be ğen miş, Allah'tan çok
eğ len ce yi se ven, Allah yo lun day mış gi bi gö rü nüp bu yo lun gü cü nü
in kâr eden ler ola cak lar. Böy le le rin den uzak dur. (Ti mo te asa II.
Mek tup, 3: 1-5)

Son ra ki va kit ler de ba zı la rı iman dan ir ti dad edip (uzak la şıp, çı kıp),
al da tı cı ruh la rı ve cin le rin öğ re ti şi ni din le ye cek ler. Ya lan söy le yen -
le rin iki yüz lü lü ğü ile vic dan la rı dağ la na cak. (Ti mo te osa I. Mek tup,
4: 1-2)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

Milli Gazete, 20 Ocak 2002

Milliyet, 29 Ağustos.2002

Gözcü, 02 Ocak 2002



139. Sa mi mi Ola rak İman Eden le rin 
Bas kı Gör me si

Be nim adım dan ötü rü kral la rın ve va li le rin önü ne çı ka rı la cak sı nız...
An ne ba ba la rı nız, kar deş le ri niz, ak ra ba ve dost la rı nız bi le si zi ele
ve re cek ve ba zı la rı nı zı öl dür te cek ler... Da yan mak la can la rı nı zı ka -
za na cak sı nız.. (Lu ka 21:12,16,19)

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

4419

The Massacre of the Innocents
(Masumların Katliamı),
Armadio degli Argenti



140. İman Eden le rin Sa kın ma sı Ge re ken 
Fit ne le rin Or ta ya Çık ma sı

Da ni el pey gam be rin sö zü nü et ti ği yı kı cı iğ renç şe yin kut sal yer de
di kil di ği ni gör dü ğü nüz za man Ya hu di ye'de olan lar dağ la ra kaç sın.
Çün kü o gün ler de öy le kor kunç bir sı kın tı ola cak ki, dün ya nın baş -
lan gı cın dan bu ya na böy le si ol ma mış, on dan son ra da ol ma ya cak -
tır. (Mat ta, 24:15, 21)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

4420



O va kit, Ya hu di ye'de bu lu nan lar dağ la ra kaç sın lar ve onun
için de olan lar çık sın lar, kır da olan lar ora ya gir me sin ler. (Lu -
ka, 21: 20-21)

O gün de ken di si da mın üze rin de ve eş ya sı evin için de olan
adam, on la rı al mak için aşa ğı in me sin, böy le ce tar la da olan da
ge ri dön me sin. (Lu ka, 17: 31)

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

4421

Zeytin Dağı'ndan Kudüs
Jerusalem from the Mount of Olives 1859,
The Fine Art Society, Londra



141. İn san la ra Acı ve Sı kın tı Ve ren 
Olay la rın Ya şan ma sı

O za man in sa noğ lu'nun be lir ti si gök te gö rü ne cek. Yer yü zün de ki

bü tün halk lar ağ la yıp dö vü ne cek, in sa noğ lu'nun gök te ki bu lut lar

üze rin de bü yük güç ve gör kem le gel di ği ni gö re cek ler. (Mat ta, 24:

30)

Çün kü o gün ler de öy le kor kunç bir sı kın tı ola cak ki, dün ya nın baş -

lan gı cın dan bu ya na böy le si ol ma mış, on dan son ra da ol ma ya cak -

tır. O gün ler kı sal tıl ma mış ol say dı, hiç kim se kur tu la maz dı. Ama

se çil miş olan lar uğ ru na o gün ler kı sal tı la cak. (Mat ta, 24: 6, 21-22)

O gün ler de ge be ve em zik li olan la rın vay ba şı na! Çün kü mem le ket

üze ri ne bü yük sı kın tı ve bu kav me azap ge le cek tir. (Lu ka, 21: 23)

O gün ler de öy le sı kın tı ola cak ki, onun gi bi si Al lah'ın hal ket ti ği hil -

ka tin (ya ra tı lı şın) baş lan gı cın dan şim di ye ka dar ne ol muş tur, ne de

ola cak tır. (Mar kos, 13: 19)

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri
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Ortadoğu, 18 Eylül 2002

Takvim, 12 Temmuz 2002

Akşam, 30 Haziran 2003

Gözcü, 30 Aralık 1999

İtalya'da 'Pompei 2000'

Akşam, 10 Mayıs 2003

Newsweek, 18 Mayıs 1998



142. Dec cal'in Çı kı şı
Hiç bir su ret te kim se si zi al dat ma sın.
Çün kü ön ce ir ti dat gel me dik çe ve İlah de ni len,
ya hut iba det edi len her şe ye kar şı du ran ve
Al lah'ın ma be din de otu rup ken di si nin Al lah
ol du ğu nu gös ter mek su re tiy le ken di si ni yük -
sel ten, fe sat ada mı, he lak oğ lu, iz har ol ma dık -
ça (mey da na çı ka rıl ma dık ça) o gün gel mez.

(Se la nik li le re II. Mek tup, 2: 3-4)
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i ta bın buraya kadar olan bölümle-
rinde Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne ikinci
kez gelişinin alametlerini gördük.

Tüm bu alametlerin birbiri ardısıra gerçekleştiğine, her bi-
rinin hadislerde ve Kitab-ı Mukaddes açıklamalarında bil-
dirildiği şekilde meydana geldiğine şahit olduk. Bu ala-
metlerin arka arkaya ve eksiksiz olarak gerçekleşmiş ol-
masının, içinde bulunduğumuz dönemin Allah'ın büyük
bir müjdesinin gerçekleşeceği dönem olduğunu göster-
mektedir. Ancak tüm bu alametler dışında
Peygamberimiz (sav)'in ve büyük İslam alimlerinin ahir
zaman ile ilgili kesin tarihler verdikleri açıklamalar da
mevcuttur. 
İlerleyen sayfalarda göreceğimiz gibi Hicri 1400'lü yıllar,
Allah'ın izniyle Hz. İsa (as)'ın tekrar yeryüzüne dönüşü,
Hz. Mehdi (as)'ın çıkışı, deccalin çıkması ve Hz. İsa (as)'a
yenilmesi, tüm dünyada insanların dalgalar halinde
İslam'a yönelmesi gibi büyük olayların gerçekleşeceği

olağanüstü bir dönemdir. 
Özellikle Hz. Mehdi (as)'ın gelişiyle ilgili ha-

dis-i şeriflerde ve alimlerin açıklamaların-
da bildirilen çeşitli tarih ve dönem-

ler vardır. 



Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

4428



Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) aynı dönemde
birarada olacaklarına göre bu tarihler aslında
Hz. İsa (as)'ın da yeryüzüne ikinci kez gelişinin
zamanını bize bildirmektedir. Bu konuyla ilgili
bilgileri ilerleyen sayfalarda maddeler halinde
açıklayacağız.

1. Her Yüz Se ne de Bir
Mü ced did Gön de ri lir

Mü ced did ke li me si nin söz lük an la mı "di -
ni can lan dı ran, ye ni le yen"dir. Pey gam be ri miz
(sav)'in ha dis le rin de her yüz yıl ba şın da di ni
ha ki kat le ri dev rin ih ti yaç la rı na gö re açık la mak
üze re gön de ri len bir zat tan söz edil miş tir. Bu
zat ay nı za man da Pey gam be ri miz (sav)'in va ri -
si dir: 

Ebu Hü rey re'nin ri va ye ti ne gö re; Re su -
lul lah (sav) şöy le bu yur muş: Ger çek ten
Aziz ve Ce lil olan Al lah her yüz se ne
ba şın da şu üm me tin di ni ni bi dat ten
ayı ra cak, ye ni le ye cek (ilim sa hi bi) bir
za tı gön de rir. (Sü nen-i  Ebu Da vud,
5/100) 

Bü yük İs lam ali mi İmam Rab ba ni'nin bu
ko nu da ki açık la ma sı şöy le dir:

Her yüz se ne ba şın da bu üm me tin ule ma -
sı ara sın dan bir mü ced did ge le cek ve şe ri -
atı ih ya ede cek tir. (Mek tu bat-ı Rab ba ni,
1/520)

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

4429



Be di üz za man Sa id Nur si de bu ko nu hak kın da şun la rı söy ler: 

As hâb-ı Kü tüb-i Sit te'den İmam-ı Hâ kim'in "Müs ted rek"in de ve Ebu
Dâ vud'un "Ki tab-ı Sü nen"in de, Bey ha ki "Şu ab-ı İman"da tah ric bu yur -
du lar (mey da na koy du lar): "Her yüz se ne de bir, Ce nab-ı Hak bir mü -
ced did-i din (di ni ye ni le yen) gön de ri yor..." (Bar la La hi ka sı, 119)

Be di üz za man Hic ri 12. yüz yı lın "mü ced di di"nin Haz ret-i Mev la -
na Ha lid, ol du ğu nu söy ler. (Bar la La hi ka sı, 120) Ri sa le-i Nur lar'ın da
Hic ri 13. yüz yıl için bir "mü ced did" hük mün de ol du ğu nu şöy le ifa de
eder:

"Ma dem tam yüz se ne son ra, ay nen dört ci het te te va fuk ede rek Ri sa le-
i Nur ec za la rı ay nı va zi fe yi gör müş... Ka na at ve rir ki –nass-ı ha dis (ha -
di sin açık ifa de si) ile- Ri sa le-i Nur tec did-i din (di ni ye ni le me, can lan -
dır ma) hu su sun da bir mü ced did hük mün de dir." (Bar la La hi ka sı, 121)

Bediüzzaman Said Nursi ise Hicri 13. yüzyılın müceddidir.
Bediüzzaman Hicri 14. yüzyılın "müceddidi"nin de Hz. Mehdi (as)
olacağını müjdelemiştir:

"Şim di İs lam lar için de Nur-u Ku ran'a mu ha lif ha let le rin (hal le rin) ek -
se ri si o su-i kasd la rın ve Sevr Mu ahe de si (An laş ma sı) gi bi gad da ra ne
mu ahe de le rin (an laş ma la rın) va him ne ti ce le ri dir. Eğer şed de li (mim)
da hi şed de li "lam lar" gi bi bir sa yıl sa, o va kit bin iki yüz sek sen dört e-
der. O ta ri he Av ru pa ka fir le ri dev let-i İs la mi ye'nin nu ru nu sön dür me -
ğe ni yet ede rek on se ne son ra Rus la rı tah rik edip Rus'un dok sa nüç mu -
ha re be-i meş'ume siy le (kö tü sa va şıy la) alem-i İs lam'ın par lak nu ru na
mu vak kat (ge çi ci) bir bu lut per de et ti ler. Fa kat bun da Re sa il-in-Nur şa -
kird le ri ye ri ne Mev la na Ha lid'in şa kird le ri o bu lut zu lü ma tı nı da ğıt tık -
la rın dan bu ayet bu ci het te on la rın baş la rı na rem zen (işa ret le) par mak
ba sı yor.

Şim di ha tı ra gel di ki, eğer şed de li "lam lar" ve (mim) iki şer sa yıl sa bun -
dan bir asır son ra zu lü ma tı da ğı ta cak zat lar ise, Haz ret-i Meh di'nin şa -
kird le ri ola bi lir." (Şu alar, Bi rin ci Şua, s. 85)

Yukarıdaki açıklamada görüldüğü gibi Bediüzzaman, İslam ale-
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minin üzerindeki zulüm ortamının kendisinden "bir asır sonra" ancak
Hz. Mehdi (as) vesilesi ile dağıtılacağını söylemiştir. Kendisinden bir
sonraki yüzyılda yani Hicri 1400'lü yıllarda Hz. Mehdi (as)'ın yapa-
cağı çalışmalarla, Müslümanların büyük sıkıntılardan kurtulup fera-
ha kavuşacaklarını açıklamıştır. 

2. Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) 
İkinci BindeGelecektir

İmam Rabbani, Hz. Mehdi (as)'ın Peygamberimiz (sav)'in vefa-
tından 1000 (bin) sene geçtikten sonra ikinci binin içinde geleceğini
bildirmektedir:

"An cak bek le nen odur ki; ara dan bin se ne geç tik ten son ra bu
sak lı dev let te cid edi le (ye ni le ne). Ona bir üs tün lük ve ri lip su -
yu bul ma sı, art tı rı la... Böy le ce ke ma la tin (fa zi le tin, iyi li ğin)
as lı zu hur edip onun zil le ti ni ör te... Ve nis bet-i aliy ye nin mü -
rev vi ci Hz. Mehdi (as) gel sin. Al lah on dan ra zı ol sun." (Mek -
tu bat-ı Rab ba ni, 1/569)

Şe ri atın te yit has let le ri, mil le ti tec di di bu ikin ci bin de dir. Bu
da va nın doğ ru lu ğu na adil şa hid: Hz. İsa (as)'ın Hz. Mehdi
(as)'ın bu bin için de va ro luş la rı dır. (Mek tu bat-ı Rab ba ni,
1/611)

Re su lul lah (sav)'in üm me ti ara sın dan çı kan lar pek ka mil dir ler.
Ya ni Re su lul lah (sav)'ın ir ti ha li (ve fa tı) üze rin den bin se ne
geç tik ten son ra is ter se az ol sun lar. On la rın pek ke mal li ol ma la rı
şu nun için dir ki: Şe ri atın tak vi ye si, pek ta mam tek liy le ha sıl ola.

Ara dan bin se ne geç tik ten son ra, Hz. Mehdi (as)'ın ge li şi
de bu nun için dir. Onun mü ba rek ku dü mü nü (ge li şi ni), Ha -
tem'ür-rü sül Re su lul lah (sav.) müj de le miş tir. Hz. İsa (as) da hi
ara dan bin se ne geç tik ten son ra nü zul ede cek tir. (Mek tu bat-ı
Rab ba ni, 1/440)
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Re su lul lah'ın (sav) bu alem den gö çü üze rin den bin kü sür se-
ne geç tik ten son ra bir za man ge lir ki: On da ki Ha ki kat-ı Mu -
ham me di ye ken di ma ka mın dan yük se lir, Ka be'nin ha ki ka tı ile
müt te hid olur (bir le şir). İş te o za man Ha ki kat-ı Mu ham me di ye
na mı na Ha ki kat-ı Ah me di ye is mi ha sıl olur, Yü ce Sul tan Ehad
Zat'ın da hi maz ha rı olur. Her iki isim den, bir mü sem ma (isim
ve ri len) ta hak kuk eder ki, ön ce ma kam, Ha ki kat-ı Mu ham me di -
ye'den ya na boş ka lır; taa Hz. İsa'nın (as) nu zü lü ne ka dar böy -
le gi der. Ni ha yet Hz. İsa (as) ge lir; Şe ri at-ı Mu ham me di ye ile
amel e-der. O za man da hi Ha ki ka tı İse vi ye ken di ma ka mın dan
yük se lir, boş kal mış olan Ha ki kat-ı Mu ham me di ye'de hü küm
kı lar. (Mek tu bat-ı Rab ba ni, c. 1, s. 470)

Peygamber Efendimiz (sav)'in ve fa tın dan bin se ne geç tik ten
son ra ikin ci bin yı lı na gi ri lir. İmam Rab ba ni'nin yu ka rı da ki izah la rı-
na gö re ikinci bin yıl içerisinde Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) gelecek-
tir. 

Ce la led din Su yu ti'nin bu ko nu da ki açık la ma sı ise şöy le dir: 

Bu üm me tin öm rü bin (1000) se ne yi ge çe cek fa kat bin beş yüz
(1500) se ne yi aş ma ya cak tır. (Kı ya met Ala met le ri, 299; Ce la led -
din Su yu ti'nin "El-Keş fu Fi Mü ca ze ve ti Ha zin el-Üm me ti El
El fe El le zi Del let Aleyh el-Asar" isim li ki ta bın dan na kil)

Bu açıklamada da görüldüğü gibi Suyuti, Hicri 1000-1500 sene-
lerine dikkat çekmiştir. O halde bu seneler Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne
tekrar dönüşü, Hz. Mehdi (as)'ın zuhur edişi, İslam ahlakının hakimi-
yeti gibi müjdelerin gerçekleşeceği dönemdir. 

Bediüzaman Said Nursi de, bu müjdeyi teyid etmekte ve Hicri
1506 yılına kadar yaşanacak olaylara dikkat çekmektedir:

"... Bi rin ci cüm le, bin beş yüz (1500) ma ka miy le ahir za man da bir ta ife-i
mü ca hi di nin (din için ça lı şan la rın, mü ca de le eden le rin) son za man la rı -
na; ve ikin ci cüm le, bin beş yü zal tı (1506) ma kam ile ga li ba ne mü ca he -
de nin ta ri hi ne işa ret eder.
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(...) bu ta ri he ka dar (1506) za hir ve aşi ka ra ne, bel ki ga li ba ne de vam
ede ce ği ne rem ze (işa re te) ya kın ima eder." (Sik ke-i Tas dik-i Gay bi, 46)

3. Pey gam be ri miz (sav) Hz. Mehdi (as)'ın,
Hic ri 1400'lü Yıl lar da Ge le ce ği ni

Açık ça Ha ber Ver miş tir
Pey gam be ri miz (sav) bir ha di sin de yüz yıl baş la rı nın öne mi ne

şöy le dik kat çek miş tir:

Dün ya ku rul du ğun dan be ri her yüz (yıl)ın ba şın da önem li
bir olay ol muş tur. Bir yü zün ba şın da da dec cal çı kar ve İsa
ibn-i Mer yem (as) ine rek onu yok eder. (İbn-i Ebi Ha tem;
Ge le ce ğin Ta ri hi 3, s.153)

Yukarıdaki hadiste görüldüğü gibi Hz. İsa (as)'ın yüzyıl başında
çıkacağı haber verilmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz (sav) bazı
hadislerinde Hz. Mehdi (as)'ın geliş tarihi olarak da açıkça 1400 yılını
vermiştir. Bu hadislerden biri şöyledir:

İn san lar 1400 se ne sin de Meh di'nin ya nın da top la na cak lar dır.
(Ri sa le tül Hu ruc-ül Meh di, sf. 108)

Bir baş ka ha dis-i şe rif te ise Hz. Mu ham med (sav) şöy le bil dir -
miş tir:

Hic ret ten 1400 se ne son ra ki akid ler den (*) iki ve ya üç akid
say. O va kit Meh di-i Emin çı kar... (Es me-l Me sa lik Li ey -
yam-il Meh diyy-il Me li ki Li Küll-id Dün ya Bi em ril lah-il
Ma lik, Kel de bin Zeyd, 216)

* Bir akid on se ne dir. 
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Kitabın önceki bölümlerinde görüldüğü gibi
Peygamber Efendimiz (sav) hadisleriyle ahir zaman
alametleri hakkında bize pek çok bilgi vermiştir. Hz. İsa
(as)'ın ve Hz. Mehdi (as)'ın gelişinden önce yaşanacak
olayları çok detaylı olarak tarif etmiştir. Bu konuyla il-
gili olarak Buhari ve Müslim, Ömer ibnil Hattab ve

Huzeyfe'den, İmam Ahmed ve Müslim Ebu Zeyd bin
Amr bin Ahtab El Ensari'den şöyle rivayet etmişlerdir:

"Re su li Ek rem (sav)... Bu hut be le rin de bü tün ol -
muş ve bun dan son ra ola cak olan ha di se le ri ha ber
ver di, on la rı bi ze öğ ret ti ve ez ber let ti." (Bu ha ri,
Müs lim)

Hz. Hu zey fe bin el-Ye man (ra) da bu ko nu da şun -
la rı söy le miş tir:

"Al lah'a ka sem ede rim Re su li Ek rem (sav) dün ya -
nın so nu na ka dar ge le cek olan fit ne le ri ve o fit ne -
le ri çı ka ran re is le ri ta üç yüz den da ha faz la kim -
se le ri bi ze isim le riy le, ba ba la rı nın isim le riy le ve
ka bi le le ri nin isim le riy le ha ber ver di." 

(Ebu Da vud)

Peygamberimiz (sav)'den bize ulaşan bu haberle-
rin her birinin birbiri ardısıra gerçekleşmiş ve halen
de gerçekleşmeye devam ediyor olması, içinde bu-

lunduğumuz dönemin ahir zaman olduğu konusuna
kesinlik getirmektedir. Nitekim Peygamberimiz
(sav)'in Hz. Mehdi (as)'ın çıkış tarihi olarak hadislerin-
de açıkça 1400 tarihini vermesi de bu alametleri bir kez
daha teyid etmektedir. O halde Hz. İsa (as)'ın yeryüzü-
ne ikinci kez dönüşü de Allah'ın izniyle çok yakındır.
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4. Be di üz za man'a Gö re Hz. Mehdi
(as) 1400'lü Yıl lar da Gö re v Ya pa cak tır

Bediüzzaman'ın da, farklı tarihlerde yaptığı açıklamala-
rın hepsinde, Hz. Mehdi (as)'ın geliş zamanı olarak Hicri 14.
yüzyılın başlarına işaret edilmiştir. Üstad bir sözünde, Hz.
Mehdi (as)'ın Asr-ı Saadet döneminden 1400 sene sonra çıka-
cağını şöyle belirtmektedir:

"İs tik bal-i dün ye vi ye de 1400 se ne son ra ge le cek bir ha ki ka ti
asır la rın da ka rib (ya kın) zan net miş ler." (Söz ler, 318)

Üs tad'ın ifa de sin de be lirt ti ği, "sa ha be dö ne min den 1400
se ne son ra sı" Hic ri 14. as rın baş la rı na, ya ni Mi la di ola rak
1979-1980 se ne le ri ne denk gel mek te dir. 

Be di üz za man, Hic ri 1327'de Şam'da Eme vi Ca mii'nde on
bin ki şi ye ver di ği hut be sin de, Hic ri 1371'den son ra ki İslam
aleminin geleceğine yönelik izahlar yapmakta, ahir zaman-
dan çeşitli tarihler vererek, beklenen Hz. Mehdi (as)'ın müca-
dele zamanlarına dikkat çekmektedir. Bediüzzaman, Hz.
Mehdi (as)'ın göreve başlaması ve inkarcı zihniyeti fikren
mağlup etmesi ile ilgili olarak şu tarihleri bildirmektedir:

"Ta 1371 se ne sin den son ra ki alem-i İs lam'ın mu kad de ra tı na
(ka de ri ne) na zar eden (göz atan) Hut be-i Şa mi ye'de ki ha ki kat -
ler... Evet şim di ol ma sa da 30-40 se ne son ra fen ve ha ki ki ma -
ri fet ve me de ni ye tin me ha si ni o üç kuv ve ti tam teç hiz edip, ci -
ha za tı nı ve rip o do kuz ma ni le ri mağ lup edip da ğıt mak için ta -
har ri-i ha ki kat me ye la nı nı ve in saf ve mu hab bet-i in sa ni ye yi o
do kuz düş man ta ife si nin cep he si ne gön der miş, in şa Al lah ya -
rım asır son ra on la rı dar ma da ğın ede cek." (Hut be-i Şa mi ye, 25)

Şam'da yap tı ğı bu ko nuş ma da, Hic ri 1371 se ne sin den
son ra ya şa na cak ge liş me le re dik kat çe ke rek, Hz. Mehdi
(as)'ın gö re ve baş la ma sı nın bu ta rih ten 30-40 yıl son ra ola ca -

Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

4440



Adnan Oktar
(Harun Yahya)



Hz. İsa (as)'ın
Geliş Alametleri

4442



ğı nı bil dir miş tir. Bu ta rih ise Hic ri 1401-1411, Mi la di
ola rak da 1980-1990 yıl la rı ara sı dır. 

Yi ne ay nı ko nuş ma nın de va mın da Üs tad, Hz.
Mehdi (as)'ın, in kar cı fi kir sis te mi ni fen, ilim ve me de ni ye -
tin im kan la rı sa ye sin de fik ren sus tu ra ca ğı nı ha ber ver -
miş tir. Bu fik ri üs tün lü ğün ta ri hi ola rak da 1371 ta ri hin -
den ya rım asır son ra sı nı bil dir miş tir. Bu da Hic ri 1421,
ya ni Mi la di 2001 se ne si de mek tir.

"Evet şim di (1371) ol ma sa da otuz-kırk (30-40) se ne son ra...

Fen: Müs pet ilim ler, bi yo lo ji, fi zik, kim ya vs. 
Ha ki ki ma ri fet: Hü ner, sa nat , ilim ve fen ler le öğ -

re ni len bil gi.
Me de ni ye tin me ha si ni: Me de ni ye tin iyi lik le ri ni 

O üç kuv vet le do na tıp ge rek li ih ti ya cı nı kar şı la yıp o do kuz
en gel le ri ye nip da ğıt mak için,

Ta har ri-i ha ki kat me ye la nı: Ha ki ka ti araş tır ma
mey li 

Mu hab bet-i in sa ni ye yi: İn san sev gi si ni. 

O do kuz düş man sı nı fı nın cep he si ne gön der miş, in şa Al lah
ya rım asır son ra (50 se ne) on la rı dar ma da ğın eder."

1371 + 50 = 1421 (Mi la di 2001) 
Be di üz za man Hic ri 1400 yı lı baş la rın da Hz. Mehdi

(as)'ın in kar cı fel se fe ile mü ca de le ye baş la ma sı za ma nı na,
1401-1411 = 1981-1991 yıl la rı ara sı fen, hü ner, sa nat ve

me de ni ye tin iyi lik le ri ni bir leş ti rip bun lar la mü ca de le -
si ne ve in kar cı fel se fe yi fik ren dar ma da ğın ede ce ği ta -
rih ola rak da Hic ri 1421 = Mi la di 2001 yı lı na dik kat

çek mek te dir. Be di üz za man'ın ahir za man la il gi li bir di -
ğer açık la ma sı da şöy le dir:

"Yet miş bir de fecr-i sa dık baş la dı ve ya baş la ya cak. Eğer

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

4443



bu, fecr-i ka zib de ol sa, otuz-kırk se ne son ra fecr-i sa dık çı ka cak."
(Hut be-i Şa mi ye, 23)

Fe cir: Tan ye ri nin ağar ma sı, Gü neş doğ ma dan ön ce ki kı zıl lık,
sa bah vak ti

Fecr-i Ka zib: Sa ba ha kar şı ufuk ta ya yıl ma ya baş la yan bi rin ci kı -
zıl lık.

Fecr-i Sa dık: Fecr-i Ka zib'den son ra ya yıl ma ya baş la yan ikin ci
ay dın lan ma

1371 + 30 = 1401 = 1981
1371 + 40 = 1411 = 1991
Be di üz za man İs lam ah la kı nın dün ya ya tek rar ha kim ol ma sı nı

Gü ne ş'in do ğu şu na ben ze tir. Gü ne ş'in bat tık tan son ra er te si gün ye -
ni den doğ ma sı gi bi, İs lam ah la kı nın da dün ya üze rin de tek rar do ğup
par la ya ca ğı na bu ben zet mey le işa ret eder. Fecr-i Ka zib ve Fecr-i Sa -
dık ifa de le riy le ise bu do ğu şun baş lan gıç yıl la rı na dik kat çe kil miş tir.

Bu na gö re Hak kın kar şı sın da ki ba tı lı tem sil eden dü şün ce olan
ate iz min ve ma ter ya list fel se fe nin da ğı tıl ma ya baş la ma sı nın 1981-
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1991 yıl la rın da, fik ren tam an la mıy la sus tu ru lup da ğı tıl ma sı nın ise
2001 yı lın da ola ca ğı na işa ret et miş tir. 

"Bu za man da öy le fev ka la de ha kim ce re yan lar var ki, her şe yi ken di he -
sa bı na al dı ğı için, fa ra za ha ki ki bek le ni len ve bir asır son ra ge le cek o
zat da hi bu za man da gel se... (Kas ta mo nu La hi ka sı, 57)

Bediüzzaman Said Nursi, "hakiki beklenilen ve bir asır sonra ge-
lecek o zat" diyerek Hz. Mehdi (as)'ın kendi döneminde henüz gelme-
diğini, Müslümanlar tarafından beklendiğini ve kendi yaşadığı de-
virden bir asır sonra geleceğini bildirmektedir. Bediüzzaman Hicri
13. asırda yaşamıştır. Kendisinden sonra gelecek asır olan Hicri 14.
asır Hz. Mehdi (as)'ın çıkış zamanıdır.

Be di üz za man'ın Ri sa le-i Nur Kül li ya tı'nda, Meh di'nin mü ca de le
ve ha ki mi yet dev re le ri ile il gi li ta rih ver di ği baş ka açık la ma la rı da
mev cut tur:

"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) aye tin de ki "...Al lah, Ken di nu ru nu ta -
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mam la mak tan baş ka sı nı is te mi yor." cüm le si hak kın da Be di üz za -
man şöy le de mek te dir:

"Şim di ha tı ra gel di ki, eğer şed de li "lam lar" ve "mim ler" iki şer sa yıl sa
bun dan bir asır son ra zu lü ma tı da ğı ta cak zat lar ise, Haz ret-i Meh di'nin
Şa kirt le ri ola bi lir." (Şu alar, 605)

Bu aye tin eb ced de ğe ri ise Hic ri 1424 ya ni Mi la di 2004'tür. Bu
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tarih de, Hz. Mehdi (as)'ın Darwinizme ve materyalizme karşı yürüt-
tüğü fikri mücadelesinde üstün geldiği yıllara işaret etmektedir. 

Bediüzzaman "... inkar edenlerin velileri ise tağut'tur..."
(Bakara Suresi, 257) ayetindeki "tağut" (batıl fikir sistemi) kelimesinin
ebced değerini 1417 (Miladi olarak 1997) olarak vermekte ve bu tarih-
te "tağut"un kendi içinde çöküş yaşayacağını bildirmektedir.
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5. Peygamberimiz (sav) dünyanın ömrünün
7000 yıl olduğunu bildirmiştir 

Her yüz senede bir din ahlakını bidatlerden kurtarmak ve yeni-
lemek için Allah tarafından bir kişinin gönderildiği, Sünen-i Ebu
Davud, Mektubat-ı Rabbani gibi büyük ve muteber ehli sünnet alim-
lerinin eserlerinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Peygamberimiz
(sav)'den rivayet edilen hadislerde ahir zamanda zuhur edeceği müj-
delenen Hz. Mehdi (as)'ın çıkış zamanı olarak ise Hicri 1400 yılı veril-
miştir. Bu 100 yıllık sürede İslam ahlakı belli bir süreç içinde tüm
dünyaya hakim olacak, din ahlakına karşı mücadele veren deccaliyet
sistemi ise tamamen ortadan kalkacaktır. Ancak aşağı yukarı 100 sene
kadar sürecek olan bu yükselme döneminin ardından yani Hicri
1500'lerle birlikte Dünya yeniden bir bozulma sürecine girecektir.
Ehl-i Sünnetin büyük hadis ve fıkıh alimlerinden biri olan İmam
Ahmed İbni Hanbel gibi birçok alimin birbirlerinden naklettikleri bir
hadiste Peygamberimiz (sav) kendine kadar dünyada geçen zamanın
5600 yıl olduğunu bildirerek insanlık tarihinin başlangıcı hakkında
önemli bir bilgi vermiştir:

Ahmed İbni Hanbel İlel'inde nakletti. İsmail b. Abdülkerim,
Abdüssamed'den O da Vehb'den rivayet etti: DÜNYADAN BEŞ BİN
ALTI YÜZ YIL GEÇMİŞTİR. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki,
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir zaman, s. 89)

Diğer yandan başka birçok hadiste ise dünyanın ömrünün 7000
yıl olduğuna dair açık izahlar bulunmaktadır:

Enes Malik 'den tahric etti. O dedi ki, Resulullah (sav) buyur-
du: DÜNYANIN ÖMRÜ, AHİRET GÜNLERİNDE YEDİ
GÜNDÜR. Allah-u Teala buyurdu ki: RABBİN KATINDA
BİR GÜN SİZİN SAYDIKLARINIZDAN BİN YIL GİBİ-
DİR. Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını gö-
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rürse, Allah Teala onun için gündüzlerini oruçla, gecelerini de
ibadetle geçirmişcesine ŞU DÜNYANIN YEDİ BİN YILLIK
ÖMRÜ MÜDDETİNCE SEVAP YAZAR. (Ali  B.
Hüsameddin el-Muttaki,  Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 88)

Dakkak b. Zeyd-ü Cüheni 'den rivayet ettiler: Ben gördüğüm
bir rüyayı Resulullah (sav) 'e anlattım. Bu rüyada Peygamber
(sav) yedi basamaklı bir minberin en üst basamağında idi: O
buyurdu ki, YEDİ BASAMAKLI GÖRDÜĞÜN MİNBER ŞU
DÜNYANIN ÖMRÜ OLAN YEDİ BİN SENEDİR. (Ali B.
Hüsameddin el-Muttaki,  Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, 89)

Ehl-i sünnet alimlerinden Hüsameddin el- Muttaki'nin eseri
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman kitabınında yer
alan bu hadislere göre Peygamberimiz (sav) dünyanın ömrünün 7000
sene olduğunu bildirmektedir. Yine birçok ehl-i sünnet alimlerinin
eserlerinde örneğin Muttaki Hazretlerinin, Kenzu'l-Ummal, h.no:
16459'da, Muhammed Tahir b. Ali el-Hindî ‘nin eseri Tezkiretu'l-
Mevduat, I/223'de, İmam Sahavî, el-Makasidu'l-hasene (Deylemi'den
naklen), I/693, h.no: 1243.'de, El Munavî'nin Feyzu'l-Kadir, III/547;
h.no: 4278 (Deylemi'den naklen) de, Bayezid Bistamî Hazretleri'nin
Miftahu'l-Cifr adlı eserinde dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğu konu-
suyla ilgili hadislere yer verilmiştir. Bu da ehl-i sünnet alimlerinin it-
tifakla bu konuyu kabul ettiklerini gösteren çok açık bir delildir. 

Hicri 1300'ün ve son bin yılın en büyük müceddidi olan Üstad
Said Nursi Hazretleri ise İslam ahlakının hakimiyet süresi için Hicri
1500'leri vermiştir. Üstad bu tarihlere kadar ki dönemin
Müslümanların açık ve aşikar galibiyet dönemleri olacağını ifade et-
miştir. Bundan sonraki yıllarda ise İslam ahlakının dünya üzerindeki
yükseliş döneminin sona ereceği ve kafirler için bir kıyamet kopma-
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sının Hicri 1545 itibariyle söz konusu olacağını söy-
lemiştir. (Doğrusunu Allah bilir.)

"Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelince-
ye kadar (kıyamete kadar) hak üzerinde olacak-
tır."

"Ümmetimden bir taife.." fıkrasının (bölümü-
nün) makam-ı cifrîsi (cifir hesâbına göre olan
netice, sayı değeri) 1542 (2117) ederek niha-
yet-i devamına (varlığının sonuna) îma
eder. "Hak üzerinde olacaktır." (şedde sa-
yılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1506
(2082), bu tarihe kadar zâhir ve aşikârane
(açık ve ortada), belki galibane; sonra tâ
1542 (2117) ye kadar,  gizli  ve mağlubiyet
içinde vazife-i  tenviriyesine (aydınlatma
görevine) devam edeceğine remze (işarete) ya-
kın îma eder. "Allah'ın emri gelinceye ka-
dar" (şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı
cifrîsi 1545 (2120), kâfirin başında KIYA-
MET KOPMASINA îma eder. (Kastamonu
Lahikası, s. 33)
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Peygamberimiz (sav) başka birçok sahih hadi-
sinde ise dünyanın sadece 1 günlük ömrü kalmış
olsa bile Allah'ın o ömrü uzatıp Hz. Mehdi (as)'ı
mutlaka zuhur etireceğini bildirmiştir. Bu son de-
rece önemli bir açıklamadır. Çünkü Hz. Mehdi
(as)'ın Peygamberimiz (sav)'in rivayetine rağmen
Hicri 1400'de çıkmayacağı gibi hadislere mualif bir
açıklamada bulunan söz konusu kişinlerin bu had-
isleri de göz ardı ettiği son derece ortadadır. Oysa
Peygamberimiz (sav) bu hadisleriyle, Hz. Mehdi
(as)'ın zuhurunun ve onun vesilesiyle İslam ahlakı-
nın hakim olmasının insanlık için ne kadar önemli
olduğuna çok açık şekilde dikkat çekmiştir.

Abdullah (r.a) dan rivayet edilmiştir:
Resulullah (sav) buyurdu ki: Ehl-i beytimden
ismi ismime mutabık olan bir kişi başa geçe-
cektir... DÜNYANIN ANCAK BİR GÜN-
LÜK ÖMRÜ KALMIŞ OLSA, ONUN (HZ.
MEHDİ (as)'NİN) BAŞA GEÇMESİ İÇİN
CENAB-I ALLAH O GÜNÜ BEHEMEHAL
UZATIR. (Sünen-i Tirmizi 4/92)
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Hz. Ali 'den rivayet olduğuna göre Resulullah (sav) şöyle bu-
yurdu: KIYAMETİN KOPMASI İÇİN ZAMANDA SADECE
BİR GÜNDEN BAŞKA VAKİT KALMAMIŞ TA OLSA,
ALLAH (CC) BENİM EHL-İ BEYTİMDEN BİR ZATI GÖN-
DERECEK. (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

İbn-i Mace ve Ebu Naim, Ebu Hüreyre 'den tahric ettiler, o de-
di, Peygamber (sav) buyurdu: EĞER DÜNYADAN BİR GÜN
KALSA, ALLAH O GÜNÜ UZATIR VE EHL-İ BEYTİM-
DEN BİRİSİNİ MELİK KILAR. (Kitab-ül Burhan Fi
Alameti-il Mehdiyy-il Muntazar, 10 El-Kavlu-l Muhtasar Fi
Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 27 Ölüm-Kıyamet -Ahiret ve
Ahir Zaman Alametleri, s. 437)

Allah'ın "dünyadan bir gün kalsa bile o günü uzatıp Hz.
Mehdi (as)'yi zuhur ettireceğini" bildiren Peygamberimiz (sav)'in
sözleri, Hz. Mehdi (as)'nin zuhuru için gerekirse zamanın uzatılacağı
yönündedir. Demek ki böyle bir durumda Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru
yüz sene sonrasına ertelenip bu yüzyılda beklenmekten vazgeçilme-
yecek, aksine Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru yine Hicri 1400 içinde beklen-
meye devam edilecektir. Şu çok önemlidir ki Hicri 1499 senesinin son
gününe kadar Hicri 1400'lü yılların içinde olunur. Hz. Mehdi (as)'ın
zuhuru için Allah'ın gerekirse zamanı uzatması de yine Hicri 1500'le-
re kadar olacak Hz. Mehdi (as) bu dönem içinde İslam
ahlakını ve faziletini ve Peygamberimiz (sav)'in sün-
netini dünyaya yayma çalışmalarına çeşitli şekiller-
de devam edecektir. Ancak söz konusu uzama
dünyanın 7000 yıllık ömrünü aşmayacak bir uza-
ma olacak sonrasında ise Peygamberimiz (sav)'in
belirttiği; İslam ahlakının dünya üzerindeki etki-
sinin kalkmaya başlaması ani bir gerileme şeklin-
de değil aklın ihtiyarini kaldırmadan yavaş yavaş
meydana gelecektir. Ardından dünyanın 7000 yıllık
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ömrünün sonu olan kıyametin kopması olayı da Üstad Said Nursi
Hazretleri'nin ifade ettiği gibi inşaAllah Hicri 1500'ler itibariyle bek-
lenecektir. (Doğrusunu Allah bilir.) 

Büyük ehl-i Sünnet alimi Berzenci Hazretleri de dünyanın öm-
rünün Hicri 1600'e ulaşmayacağını yani Hicri 1500'lü yıllar içinde kı-
yametin kopmasının Allah'ın izniyle beklendiğini ifade etmektedir.
(Doğrusunu Allah bilir.)

BU ÜMMETIN ÖMRÜ BİN SENEYİ GEÇECEK, FAKAT
BİN BEŞ YÜZ SENEYİ AŞMAYACAKTIR.. . (Kıyamet
Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni
el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 299)

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadise dayalı olarak
Suyuti Hazretleri ise yaptığı açıklamada şöyle belirtmektedir: 

"BENİM ÜMMETİMİN ÖMRÜ 1500 SENEYİ PEK GEÇME-
YECEK." (Suyuti, 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, s. 89)
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6. Ku ran'da Ahir Za man ile İl gi li
Di ğer Ba zı Bil gi ler

Ku ran mü min le rin ha yat la rı nın tüm alan la rı nı kap sa yan, her
hük mün ek sik siz yer al dı ğı Al lah'ın eş siz ki ta bı dır. Ku ran'ın en bü -
yük mu ci ze le rin den bi ri, ilk vah yin in me sin den bu ya na, her asır da
ya şa yan tüm Müs lü man la rın, Ku ran'ın ken di asır la rı nın tüm ih ti yaç -
la rı nı çöz dü ğü nü gör me le ri dir. 

Ku ran'da, özel lik le pey gam ber kıs sa la rın da ahir za ma na ba kan
işa ri ma na da ayet ler bu lun mak ta dır. Bu kıs sa lar üze rin de dü şü nül -
dü ğün de gü nü müz de ki olay la ra işa ret eden çok önem li sır lar bul mak
müm kün dür. Al lah Ku ran'da mü min le ri kıs sa lar üze rin de dü şün me -
ye teş vik eder: 

An dol sun, on la rın kıs sa la rın da te miz akıl sa hip le ri için ib ret ler

var dır. (Bu Ku ran) dü züp uy du ru la cak bir söz de ğil dir, an cak

ken din den ön ce ki le rin doğ ru la yı cı sı, her şe yin çe şit li bi çim ler de

açık la ma sı ve iman ede cek bir top lu luk için bir hi da yet ve rah -

met tir. (Yu suf Su re si, 111)

Ku ran her as ra hük me den bir ki tap tır ve ayet le rin bir ço ğun da
bir den faz la an lam yük lü ola bil mek te dir. Ayet ler de ki işa ret ler de bu -
nun açık de lil le rin den dir. Ku ran'da, Pey gam be ri miz (sav) dö ne min -
de ya şa nan olay lar an la tıl dı ğı gi bi, ahir za man da ki olay lar da işa ri
ola rak ha ber ve ril mek te dir. Ayet ler de Pey gam be ri miz (sav) dö ne -
min de mü min le rin yap tık la rı mü ca de le, ada let li uy gu la ma lar ve ya -
şan tı la rı bil di ri lir ken, ay nı za man da tüm asır la ra yö ne lik öğüt ler de
bu lun mak ta dır. Her bir ayet, dik kat li oku yan lar için kat lan mış an -
lam lar içer mek te, ayet ler de in san la rın ih ti yaç duy duk la rı her şey
açık lan mak ta dır. 

Bir ayet te Ku ran'ın bu özel li ği "... Biz Ki ta bı sa na, her şe yin
açık la yı cı sı, Müs lü man la ra bir hi da yet, bir rah met ve bir müj de
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ola rak in dir dik." (Nahl Su re si, 89) şek lin de bil di ri lir. Pek çok ayet te
de Ku ran'da ki ör nek ler üze rin de dü şün me miz ve on lar dan ib ret ler
çı kar ma mız öğüt len mek te dir. Al lah, Ku ran ayet le ri üze ri ne dü şün -
me yi em ret ti ği ayet ler den bir ka çın da şöy le bu yur mak ta dır:

An dol sun, bu Ku ran'da her ör nek ten in san lar için çe şit li açık la -

ma lar da bu lun duk. İn san la rın ço ğu ise an cak in kar da ayak di ret -

ti ler. (İs ra Su re si, 89)

An dol sun, Biz bu Kur'an'da, bel ki öğüt alıp-dü şü nür ler di ye, in -

san lar için her bir ör nek ten ver dik. (Zü mer Su re si, 27)

İs lam ah la kı nın dün ya ya ha kim ol ma sı, Pey gam ber Efen di miz
(sav)'in ve fa tın dan son ra kı ya me te ka dar ger çek le şe cek olan ahir za -
man ala met le ri nin en önem li le rin den bi ri dir. 

Kuran-ı Kerim'de, Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne tekrar döneceğine
dair delilleri önceki bölümlerde detaylı olarak gördük. Bu açık delil-
lerin yanısıra Kuran'da ahir zaman, Hz. Mehdi (as) ve Kuran ahlakı-
nın dünyada hakim olması hakkında da pek çok işari manada ayet
bulunmaktadır. Kuran'da Müslümanların İslam ahlakını yeryüzünde
hakim kılacaklarının haber verildiği ayetlerden birisi Nur
Suresi'ndedir:

Al lah içi niz den iman eden le re ve sa lih amel 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. On lar, yal nız ca Ba na iba det eder ler ve Ba na hiç bir

şe yi or tak koş maz lar. Kim bun dan son ra in kar eder se, iş te on lar

fa sık tır. (Nur Su re si, 55)

Pey gam ber Efen di mi z (sav)'in de, ahir za man ko nu su na Ku -
ran'da işa ret ol du ğu nu bil di ren çe şit li ha dis le ri var dır:

Meh di tıp kı Zül kar neyn ve Sü ley man gi bi dün ya ya hük me de cek tir.
(El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, s. 29)
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Görüldüğü gibi bu hadis, Kuran'da yer alan Hz. Zülkarneyn (as)
ve Hz. Süleyman (as) kıssalarını, Hz. Mehdi (as) konusuyla bağlantılı
olarak incelememize işaret etmektedir. 

Aşa ğı da ki ha dis ler le de Kehf ve Ta lut kıs sa la rın da ahir za ma na
ba kan çok önem li işa ret ler ol du ğu ha ber ve ril mek te dir. Pey gam ber
Efen di miz (sav)'in, ahir za man ve Hz. Mehdi (as) ile il gi li ha dis le ri ni
bu ra da ve ri len ör nek ler de de gö rül dü ğü gi bi özel lik le Ku ran kıs sa la -
rıy la bağ lan tı ku ra rak an lat ma sı, söy le di ği miz me se le ye çok kuv vet li
bir de lil teş kil et mek te dir. Pey gam ber Efen di miz (sav) şöy le bu yur -
mak ta dır:

As hab-ı Kehf, Meh di'nin yar dım cı la rı ola cak tır. (Ki tab ul Bur -
han Fi Ala met-il Meh diyy il Ahir Za man, s. 59)

Meh di'nin yar dım cı la rı nın sa yı sı Ta lut ile neh ri ge çen ler ka -
dar dır. (Ki tab ul Bur han Fi Ala met-il Meh diyy-il Ahir Za man,
s. 57)

Bu bakış açısıyla incelendiğinde Kuran'da İslam ahlakının yer-
yüzüne hakim olacağı bir dönemin varlığına işaret eden birçok ayet
olduğu görülmektedir. Ayetlerdeki gerçekleşecek olan olaylarla ilgili
işaretlerin yanısıra, bu olayların tarihlerine yönelik işaretler de bu-
lunmaktadır. 

Bu ta rih ler çe şit li he sap yön tem le riy le tes pit edil mek te dir. Bu
yön tem le rin ba şın da ise eb ced he sa bı ge lir. Bu he sap yön te mi, çok es -
ki ta rih le re ka dar uza nan ve da ha he nüz Ku ran in di ril me den ön ce
kul la nı mı çok yay gın olan bir ya zım şek li dir. Es ki dö nem ler den be ri,
tüm olay lar, harf le re ra kam de ğe ri ve ri le rek ya zı lır ve böy le ce her ola -
yın ta ri hi de kay da ge çil miş olur du. Bu ta rih ler, kul la nı lan her har fin
özel ra kam de ğer le ri nin top lan ma sıy la el de edi li yor du.

Geç miş te ki ba zı İs lam alim le ri, eb ced yön te mi ile ayet le re ba ka -
rak pek çok ola yın ta ri hi ni ön ce den tah min et miş ler dir. Bu gün de Ku -
ran'da ge çen ba zı ayet le re ba kıl dı ğın da, bu ayet le rin an lam la rı na uy -
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gun bir ta kım ta rih le re denk gel di ği ni gö rü rüz. Ve bu ayet ler de bah -
se di len olay la rın eb ced he sap la rıy la el de edi len ta rih ler de ger çek -

leş ti ği ni gör dü ğü müz de ise, söz ko nu su ayet ler de ola ya iliş -
kin giz li bir işa ret bu lu na bi le ce ği ni an la rız. (Doğrusunu

Allah bilir)
İler le yen say fa lar da ba zı ayet le rin için de ki il -

gi li bö lüm le ri nin eb ced he sap la rı nı ve re ce ğiz.
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Bu eb ced le rin he sap lan dı ğı ayet le rin an lam açı sın dan içe rik le ri ne ba -
kıl dı ğın da, be lir li ta rih le re yö ne lik önem li işa ret ler ol du ğu fark
edi le bi lir. 

An dol sun Ki tap Eh lin den öl me den ön ce ona inan ma -

ya cak kim se yok tur. Kı ya met gü nü o da on la rın

aley hi ne şa hit ola cak tır. (Ni sa Su re si, 159)
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"... Ki tap Eh lin den öl me den ön ce ona inan ma ya cak kim se

yok tur..."

HİC Rİ: 1439 Mİ LA Dİ: 2017

Yukarıdaki ayette Hz. İsa (as)'ın ölümünden önce tüm Kitap
Ehlinin ona inanacağı haber verilmektedir. Bu olayın ancak ahir za-
manda, Hz. İsa (as)'ın ikinci kez yeryüzüne gelişinde gerçekleşebile-
ceğini kitabın başında anlatmıştık. Aynı ayetin yukarıda belirtilmiş
bölümünün ebced değerinin bize gösterdiği tarih ise 2017'dir. Bu ra-
kamın, Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne tekrar geleceği veya yeryüzünde bu-
lunacağı bir tarihe işaret ediyor olması muhtemeldir. (Doğrusunu
Allah bilir) Aşağıdaki ebced değerlerinin de benzer şekilde Hz. İsa
(as)'ın yeryüzünde bulunacağı dönemin tarihlerine işaret olması
mümkündür.

Şüp he siz O (İsa) kı ya met sa ati için bir ilim dir. Öy ley se on dan

ya na hiç bir kuş ku ya ka pıl ma yın ve ba na uyun. Dos doğ ru yol

olan bu dur. (Zuh ruf Su re si, 61)

"Şüp he siz O kı ya met sa ati için bir ilim dir. Öy ley se on dan ya na

hiç bir kuş ku ya ka pıl ma yın..."

MİLADİ: 2026

"Korkma" dedik. "Muhakkak sen üstün geleceksin." 

(Taha Suresi, 68)"

MİLADİ: 1956
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Hani Allah peygamberlerden 'kesin bir söz (misak)'

almıştı: "Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size

beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde (1), ona

kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksı-

nız." Demişti ki: "Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü

aldınız mı?" Onlar: "İkrar ettik" demişlerdi de "Öyleyse şa-

hid olun, Ben de sizinle birlikte şahid olanlardanım (2),"     de-

mişti. (Al-i İmran Suresi, 81) 

(1) MİLADİ: 1956 
(2) HİCRİ: 1416, MİLADİ: 1994

Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere (1) lütufta bulun-

mak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak (2) is-

tiyoruz. (Kasas Suresi, 5)

(1) MİLADİ: 1996
(2) ... önderler ... ve mirasçılar kılmak - MİLADİ: 2021

Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp-korkutucu ola-

rak gönderdik. (Furkan suresi, 56) 

MİLADİ: 1981 
(Ayrıca sure numarası (25) x ayet numarası (56) = 1400

(Miladi 1981)

İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan 

(iktidar) verdik. Öyle ki, orada (Mısır'da) dilediği yerde

konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasib ederiz

ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. 

(Yusuf Suresi, 56) 

MİLADİ: 2017
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Dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak, hepiniz ordan inin.

Artık size Benden bir yol gösterici gelecektir; kim Benim hida-

yetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz." 

(Taha Suresi, 123) 

MİLADİ: 1982

De ki: "Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun.

Sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve 

doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz."

(Taha Suresi, 135)

MİLADİ: 2023

Ve onları, kendi emrimizle hidayete yönelten önderler

kıldık ve onlara hayrı kapsayan-fiilleri, namaz kılmayı

ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edenlerdi.

(Enbiya Suresi, 73)

MİLADİ: 1984

Elif, Lam, Mim. Rum (orduları) yenilgiye uğradı. 

(Rum Suresi, 1-2)

MİLADİ: 1980

Birkaç yıl içinde. Bundan önce de, sonra da emir Allah'ındır. Ve

o gün mü'minler sevineceklerdir. (Rum Suresi, 4)

MİLADİ: 2010

Andolsun, biz Zikir’den sonra Zebur'da da: 

"Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık.

(Enbiya Suresi, 105)

MİLADİ: 2051
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Dilersek, onların üzerine gökten bir ayet (mucize) 

indiririz de, ona boyunları eğilmiş kalıverir. 

(Şuara Suresi, 4)

MİLADİ: 2022

Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. 

(Necm Suresi, 56)

MİLADİ: 2031

Şüphesiz, Allah ve melekleri Peygambere salat eder-

ler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir

teslimiyetle ona selam verin. (Ahzab Suresi, 56)

MİLADİ: 1986

Şüphesiz Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uya-

rıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, içinde

bir uyarıcı gelip-geçmiş olmasın. (Fatır Suresi, 24)

MİLADİ: 1983

Kendileriyle, içlerinde bereketler kıldığımız memle-

ketler arasında (biri diğerinden) görünebilen şehirler

var ettik ve orada yürüme (imkanlarını) takdir ettik:

"Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip

dolaşın" (dedik). (Sebe Suresi, 18)

MİLADİ: 2023
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Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarını

tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikle-

ri halde gerçeği gizlerler. (Bakara Suresi, 146)

MİLADİ: 1959

Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara 

göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine

açıkça belli olsun. Herşeyin üzerinde Rabbinin şahid olması

yetmez mi? (Fussilet Suresi, 53)

MİLADİ: 1990

Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün-

de, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile.

Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 2-3)

MİLADİ: 2016

Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi? (İnşirah Suresi, 4)

MİLADİ: 2009

Ve hiç ŞÜPHESİZ; BİZİM ORDULARIMIZ, ÜSTÜN GELECEK

OLANLAR ONLARDIR. (Saffat Suresi, 173)

MİLADİ: 1994

"Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki

onu (hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır;

müşrikler hoş görmese bile." (Saff Suresi, 9)

MİLADİ: 1980 ve 
şeddesiz 2021
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Onu satın alan bir Mısır'lı (aziz,) karısına: "Onun yerini üstün

tut (ona güzel bak), umulur ki bize bir yararı dokunur ya da onu

evlat ediniriz" dedi. Böylelikle biz, Yusuf'u yeryüzünde

(Mısır'da) yerleşik kıldık. Ona sözlerin yorumundan (olan bir

bilgiyi) öğrettik. ALLAH, EMRİNDE GALİB OLANDIR, ancak

insanların çoğu bilmezler. (Yusuf Suresi, 21)

MİLADİ: 2014

Kim Allah'ı, Resûlü’nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, 

hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır.

(Maide Suresi, 56)

MİLADİ: 2055

Allah, göklerin ve yerin nurudur (1). O'nun nurunun misali,

içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir; çerağ bir sırça 

içerisindedir; sırça, sanki incimsi bir yıldızdır ki (2), doğuya da,

batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır; 

(bu öyle bir ağaç ki) neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık

verir. (Bu,) Nur üstüne nurdur. Allah, kimi dilerse onu kendi

nuruna yöneltip-iletir (3). Allah insanlar için örnekler verir.

Allah, her şeyi bilendir. (Nur Suresi, 35)

(1) MİLADİ: 1959
(2) MİLADİ: 2037
(3) MİLADİ: 1980
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Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. (Duha Suresi, 11)

HİCRİ: 1376 MİLADİ: 1956

De ki: "Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun.

Sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve 

doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz."

(Taha Suresi, 135)

MİLADİ: 2023

Andolsun, onlara kendi içlerinden bir elçi gelmişti, fakat onu

yalanladılar; böylece onlar, zulümlerine devam etmektelerken

azab onları yakalayıverdi. (Nahl suresi, 113)

MİLADİ: 2007

Şüphesiz sana biat edenler, ancak Allah’a biat etmişlerdir.

Allah’ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Şu halde, kim ahdini

bozarsa, artık o, ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim

de Allah’a verdiği ahdine vefa gösterirse, artık O da, ona büyük

bir ecir verecektir. (Fetih Suresi, 10)

MİLADİ: 2025

"Sakınıp rahmete kavuşmanız için, içinizden sizi uyarıp 

korkutacak bir adam aracılığı ile bir zikir (Kitap) gelmesine mi

şaştınız?" (Araf Suresi, 63)

HİCRİ: 1433 MİLADİ: 2011

"... Doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü

arttırdı..." (Bakara Suresi, 247)

HİCRİ: 1418 MİLADİ: 1996
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Sonra, nasıl yapıp-davranacaksınız diye gözlemek için, onların

ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. (Yunus Suresi, 14)

MİLADİ: 2048

ELBETTE RABBİN SANA RAZI OLDUĞUN NİMETİ VERE-

CEK, böylece sen hoşnut kalacaksın. (Duha Suresi, 5)

MİLADİ vav-ı atıfla 2015, vav-ı atıfsız 2009

Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer

kötülük ederseniz o da (kendi) aleyhinizedir. Sonunda vaat gel-

diği zaman (yine öyle kullar göndeririz ki) yüzlerinizi 'kötü du-

ruma soksunlar' birincisinde ona girdikleri gibi mescid

(Kudüs)e girsinler ve ele geçirdiklerini 'darmadağın edip mah-

vetsinler.' (İsra Suresi, 7)

MİLADİ: 2019

Ve hiç şüphesiz; bizim ordularımız üstün gelecek olanlar 

onlardır. (Saffat Suresi, 173)

HİCRİ: 1410  MİLADİ: 1988 (Şeddeli)

Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) büyük bir MÜ-

CADELE ver. (Furkan Suresi, 52)

HİCRİ:1400  MİLADİ:1979

Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini

okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın...

(Bakara Suresi,129)

MİLADİ: 1980
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İşte kalplerinde hastalık olanları: "Zamanın, felaketleriyle aley-

himize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz" diyerek araların-

da çabalar yürüttüklerini görürsün. Umulur ki Allah, bir fetih

veya Katından bir emir getirecek de, onlar, nefislerinde gizli tut-

tuklarından dolayı pişman olacaklardır. (Maide Suresi, 52)

MİLADI: 1996

Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah'tan 'yardım ve

zafer (nusret)' ve yakın bir fetih. Mü'minleri müjdele. 

(Saff Suresi, 13)

HİCRİ: 1402 MİLADİ:1981

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara

va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve ikti-

dar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi'

kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yer-

leşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra gü-

venliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana

hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr ederse, iş-

te onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55)

MİLADİ: 2013

Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan 

sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a 

tamamladığı gibi senin ve yakup ailesi üzerindeki nimetini 

tamamlayacaktır... (Yusuf Suresi, 6)

HİCRİ: 1443 MİLADİ: 2020 (Şeddesiz)
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Onlara peygamberleri dedi ki: Allah size Talut'u (melik olarak)

gönderdi... (Bakara Suresi, 247)

HİCRİ: 1420  MİLADİ: 1998

Gerçekten biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik ve

ona her şeyden bir yol (sebep) verdik. (Kehf Suresi, 84)

HİCRİ:1440  MİLADİ: 2017 (Şeddeli)

Böylece ikisi, iki (deniz)in birleştiği yere ulaşınca balıklarını

unutuverdiler; (balık) denizde bir akıntıya doğru (veya bir men-

fez bulup) kendi yolunu tuttu. (Kehf Suresi, 61)

HİCRİ: 1405  MİLADİ: 1984

Dedi ki: Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik

kıldığı (güç nimet ve imkan) daha hayırlıdır. Madem öyle bana

(insani) güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapasağlam

bir engel kılayım. (Kehf suresi, 95)

HİCRİ:1409  MİLADİ:1987 (Şeddesiz)

Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler

istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını is-

temiyor. (Tevbe Suresi, 32)

HİCRİ: 1423  MİLADİ: 2002

Yoksa onlar: "Allah'a karşı yalan düzüp-uydurdu"mu diyorlar?

Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Allah, batılı

yok edip-ortadan kaldırır ve kendi kelimeleriyle hakkı hak ola-

rak pekiştirir (gerçekleştirir). Çünkü O, sinelerin özünde olanı

bilendir. (Şura Suresi, 24)

MİLADİ: 2014
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Hani Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları, gerçekten ben, si-

zin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki

Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir elçi-

nin de müjdeleyicisiyim" demişti. Fakat o, onlara apaçık belge-

lerle gelince: "Bu, açıkça bir büyüdür" dediler. (Saff Suresi, 6)

MİLADİ: 2011

Hiç şüphesiz O kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan ya-

na hiç bir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru olan yol

budur. (Zuhruf Suresi, 61)

MİLADİ: 2026

Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılar-

sak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, ma'rufu emreder-

ler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir.

(Hac Suresi, 41)

HİCRİ: 1400  MİLADİ: 1979

Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip-ileten ve onunla adaleti kı-

lan (uygulayan) bir ümmet vardır. (Araf Suresi, 181)

MİLADİ: 1987

Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (geze-

gen)lere, bir akış içinde yerini alanlara... (Tekvir Suresi, 15-16)

HİCRİ: 1459  MİLADİ: 2036

(Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozgu-

na uğrayıp -yok oldu- gitti. (İbrahim Suresi, 15)

MİLADİ: 1993
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Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de (geleceği) yazılı bu-

lacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar;

o, onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasak-

lıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onla-

rın ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inanan-

lar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte

indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır. 

(Araf Suresi, 157)

MİLADİ: 2025

Allah adına gerektiği gibi cihad edin. O, sizleri seçmiş ve din

konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim'in 

dini(nde olduğu gibi) (1). O (Allah) bundan daha önce de, 

bunda (Kur'an'da) da sizi "müslümanlar" olarak isimlendirdi (2);

elçi sizin üzerinize şahid olsun, siz de insanlar üzerine şahidler

olasınız diye (3). Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve

Allah'a sarılın, sizin Mevlanız O'dur. İşte, ne güzel mevla ve 

ne güzel yardımcı. (Hac Suresi, 78)

(1) MİLADİ: 1911
(2) MİLADİ: 2034
(3) MİLADİ: 2026
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Bir de derler ki: "Rabbinden üzerine bir ayet (mucize) indirilse

ya!.." De ki: "Gayb yalnızca Allah'ındır, siz bekleyedurun; 

ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim." (Yunus Suresi, 20)

MİLADİ: 2002 (Şeddesiz)

İşte, göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, şüphesiz, o (size

va'dedilen) sizin (aranızda) konuştuklarınız kadar, elbette 

kesin bir gerçektir. (Zariyat Suresi, 23)

HİCRİ:1459  MİLADİ: 2036

Sonunda onlar, kendilerine vadedileni gördükleri zaman, 

yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış ve sayı 

bakımından kim daha azmış artık öğrenmiş olacaklardır." 

(Cin Suresi, 24)

MİLADİ: 1995 (Şeddeli ve Tenvinli)

Onları rahmetimize soktuk, şüphesiz onlar salih kimselerdi.

(Enbiya Suresi, 86)

MİLADİ: 2066
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(Çocuğun doğup büyümesinden sonra ona dedik ki:) "Ey Yahya,

Kitabı kuvvetle tut." Daha çocuk iken ona hikmet verdik.

(Meryem Suresi, 12)

MİLADİ: 2067

Şu halde sen sabret. Gerçekten Allah'ın va'di haktır. Günahın

için mağfiret dile; akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et.

(Mümin Suresi, 55)

MİLADİ: 2001

"Ey Davud, gerçek şu ki, Biz seni yeryüzünde bir halife kıldık

(1). Öyleyse insanlar arasında hak ile hükmet, istek ve tutkulara

(hevaya) uyma (2); sonra seni Allah'ın yolundan saptırır.

Şüphesiz Allah’ın yolundan sapanlara, hesap gününü unutmala-

rından dolayı şiddetli bir azab vardır." (Sad Suresi, 26)

(1) MİLADİ:  2021
(2) HİCRİ: 1446, MİLADİ: 2023

Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ve anlatım

çarpıcılığını vermiştik. (Sad Suresi, 20)

HİCRİ: 1426 MİLADİ:  2004

Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. (Saffat Suresi, 101)

MİLADİ: 2019 (şeddeli)

Derler ki: "Eğer doğru söylüyor iseniz, şu fetih ne zamanmış?"

(Secde Suresi, 28)

MİLADİ: 2041
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Yahut: "Onda bir delilik var" mı diyorlar? Hayır, o, onlara hak

ile gelmiş bulunmaktadır ve onların çoğu hakkı çirkin karşılı-

yorlar. (Müminun Suresi, 70)

MİLADİ: 2022 (şeddesiz)

Onlardan öncekiler de hileli-düzenler kurmuşlardı; fakat düzen

kuruculuğun (tedbirlerin, karşılık vermelerin) tümü Allah'a 

aittir (1). Her bir nefsin ne kazandığını O bilir. Bu yurdun sonu

kimindir, inkar edenler pek yakında bileceklerdir (2). 

(Rad Suresi, 42)

(1) MİLADİ:  1988
(2) MİLADİ: 1990 (şeddesiz), 2974 (şeddeli)

Onlar, kendilerine meleklerin gelmesini mi, ya da Rabbinin gel-

mesini mi veya Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekli-

yorlar? Rabbinin ayetlerinden bazılarının geleceği gün, daha ön-

ce iman etmemişse veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa hiç

kimseye imanı yarar sağlamaz. De ki: "Bekleyin, biz de şüphesiz

beklemekteyiz." (Enam Suresi, 158)

MİLADİ: 1983

Kendilerine hak gelince, onu yalanladılar (1); fakat alaya aldık-

larının haberleri onlara gelecektir (2). (Enam Suresi, 5)

(1) MİLADİ: 2015  (2) MİLADİ: 1990

Ey insanlar, şüphesiz elçi size Rabbinizden hakla geldi. Öyleyse

iman edin, sizin için hayırlıdır. Eğer inkara saparsanız, şüphesiz

göklerde olanların ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Allah

bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 170)

MİLADİ: 2014
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itap bo yun ca Hz. İsa (as)'ın yeryü-
züne ikinci kez geleceğini ve bu
gelişin yakın olduğunun alametle-
rini, Kuran ayetleri, Peygamber

Efendimiz (sav)'in hadis-i şerifleri, İslam alimlerinin
açıklamaları, ayrıca İncil'den çeşitli izahlarla detaylı
olarak açıkladık. 

Ku ran ayet le rin de Hz. İsa (as)'ın Al lah Ka tı na alı -
nı şı ha ber ve ril mek te ve yer yü zü ne ikin ci kez ge li şi çe -
şit li ala met ler le biz le re bil di ril mek te dir. Pey gam ber
Efen di miz (sav)'in de "... Val la hi mu hak kak ve mu -
hak kak Mer yem oğ lu İsa ine cek, hem adil bir ha -
kem, ada let li bir hü küm dar ola rak ine cek..." (Sa hih-i
Müs lim bi Şer hin-Ne ve vi, cilt 2, s.192) gi bi bir çok ha di -
sin de Hz. İsa (as)'ın gel di ğin de ya pa cak la rı ve o dö ne -
min özel lik le ri çe şit li ör nek ler le an la tıl mak ta dır. Bu
açık la ma lar hiç bir şüp he ye yer bı rak ma ya cak ka dar
açık, de tay lı ve için de bu lun du ğu muz dö nem de ya şa -
nan ge liş me ler le uyum lu dur. Ni te kim asır lar bo yun -

ca İs lam alim le ri de eser le rin de Hz. İsa (as)'ın yer -
yü zü ne ikin ci kez ge li şi ile il gi li çok önem li yo -

rum lar da bu lun muş, ahir za man da na sıl
bir or tam olu şa ca ğı nı in san la ra
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ak tar mış lar dır. İncil'de de Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne gelişine dair çok
açık izahlar bulunmaktadır. 

İşte kitap boyunca detaylı olarak incelediğimiz tüm bu deliller
ve dünya üzerinde yaşanan gelişmeler dikkatle biraraya getirildiğin-
de Hz. İsa (as)'ın gelişine en fazla 15-20 sene kaldığı, belki de Hz. İsa
(as)'ın gelmiş bile olabileceği ortaya çıkmaktadır. Bu, yeryüzündeki
tüm insanlar için çok büyük bir müjdedir, sevinç ve şevk kaynağıdır.

Unu tul ma ma lı dır ki, Hz. İsa (as), Al lah'ın, do ğu mun dan iti ba -
ren mu ci ze vi bir ya şam la ni met te bu lun du ğu ve pey gam ber lik ma ka -
mıy la şe ref len dir di ği kut lu bir el çi si dir. Al lah bu mü ba rek pey gam -
be rin, "dün ya da ve ahi ret te 'seç kin, onur lu, say gın dır' ve (Al lah'a)
ya kın kı lı nan lar dan" (Al-i İm ran Su re si, 45) ol du ğu nu bil di re rek onu
cen net le müj de le miş tir. İş te bu ne den le yer yü zü ne ikin ci kez ge le cek
olan bu mü ba rek pey gam be ri, tüm in san lı ğın ola bi le cek en gü zel şe -
kil de kar şı la ma sı ge rek mek te dir. İm kan la rı kı sıt lı olan bir ki şi da hi,
evi ne sı ra dan bir mi sa fir ge le ce ği za man, gün ler ön ce sin den ha zır lık
ya par, bu mi sa fi ri en te miz ve en gü zel şe kil de ağır la ma ya, ik ram da
ku sur yap ma ma ya özen gös te rir. Oy sa Hz. İsa (as) tüm dün ya in san -
la rı için, hiç bir mi sa fir le kar şı laş tı rıl ma ya cak ka dar üs tün özel lik le re
sa hip, çok kıy met li bir mi sa fir dir. O ne den le de tüm in san lı ğın ya kın
za man da yer yü zü nü şe ref len di re cek olan bu Ulu'l Azm pey gam be ri
en gü zel şe kil de kar şı la ma sı ge rek mek te dir. 

Hz. İsa (as)'ın ge li şi tüm in san lık için çok bü yük bir ni met,
Al lah'tan çok bü yük bir lü tuf tur. Bu kıy met li pey gam ber le kar şı laş -
mak Rab bi miz' den çok bü yük bir ni met tir. Hz. İsa (as) gel di ğin de
ma sum, ter te miz ve nur lu yü züy le, hik met li, akıl lı ve isa bet li ko nuş -
ma la rıy la he men dik ka ti çe ke cek, dün ya üze rin de ki tüm in san lar ha -
yat la rın da ilk kez en yük sek in sa ni va sıf la ra sa hip mü ba rek bir pey -
gam ber gö re cek ler dir. Onun do ğu mu, ha ya tı, Al lah Ka tı na alı nı şı ve
yer yü zü ne ikin ci kez ge li şi gi bi, bu ge liş ten son ra ki ha ya tı da Al lah'ın
iz niy le mu ci ze ler le do lu ola cak tır. Tüm in san lar onun üs tün ah la kı na
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ve ben zer siz ak lı na hay ran ola cak lar dır. Onun
söy le di ği her söz, her ha re ket hik met li, al dı ğı her
ka rar isa bet li ve Al lah'ın il ha mı ile ola cak tır. 

Tüm in san la rın, özel lik le de İn cil'e iman eden
İse vi ler'in ve Ku ran ayet le ri ne iman eden Müs lü -
man la rın Hz. İsa (as)'ın ge li şi için he ye can la, şevk -
le ve çok bü yük bir coş kuy la ha zır lık yap ma la rı
ge rek mek te dir. Bu ki şi le rin için de, Al lah'ın cen net -
le müj de le di ği bu kıy met li pey gam be rin ge li şi için
ha zır lık yap ma yan lar ise çok bü yük bir ha ta için -
de dir ler. 

Çünkü gelişi İlahi kitaplarla ve elçilerin sözle-
riyle haber verilmiş böylesine önemli bir misafiri
karşılama konusunda yapılacak gevşeklik ve tem-
bellik çok büyük bir vicdansızlıktır. Allah'ın ayet-
lerine iman eden, dünya üzerindeki gelişmeleri ve
ahir zamanın işaretlerini aklı ve vicdanıyla değer-
lendiren hiçbir insan bu mübarek misafire hazırlık
yapmadan bekleyemez. Ya da "Hz. İsa (as)'ın yer-
yüzüne ikinci kez geleceğine iman ediyorum" de-
dikten sonra, "ama şimdi hazırlık yapmayayım,
daha sonra telafi ederim" şeklinde bir düşünce içi-
ne de giremez. Hangi vicdan sahibi, samimi bir in-
san o müjdeli dönem geldiğinde "Biz Hz. İsa (as)'ı
bekliyorduk, ama bunun için hazırlık yapmayı ge-
rekli görmedik" şeklinde bir açıklamada bulunabi-
lecektir? Eğer bu kişiler hala bir hazırlık içinde ol-
mamalarını, 15-20 yılı uzun bir zaman gibi görme-
leriyle açıklıyorlarsa bu çok yanlış bir düşüncedir.
Çünkü onlar da 15-20 yılın, 15-20 gün gibi hızla ge-
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çip gideceğini görecek, Hz. İsa (as)'ın gelişine kayıtsız
kaldıkları için çok büyük bir pişmanlık yaşayacaklar-
dır. Hiç kimse unutmamalıdır ki, 1970'li yıllarda ya-
şayan insanlar da 1980'leri 90'ları çok uzak görmek-
teydiler. Ama zaman hızla akıp geçti ve 2000'li yıl-
lar bir anda geldi. Aynı bu şekilde, Hz. İsa (as) ile kar-
şılaşacağımız gün de Allah'ın izniyle çok hızla gelecektir. 

Hz. İsa (as) gel me den ön ce ya pıl ma sı ge re ken ha -
zır lı ğın na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni hem Ku ran ayet le rin den,
hem Pey gam ber Efen di miz (sav)'in ha dis le rin den, hem
de Be di üz za man Sa id Nur si gi bi bü yük İs lam alim le ri -
nin hik met li yo rum la rın dan an la mak ta yız. Bu ha zır lı ğın
en önem li aşa ma sı ise yer yü zün de ki din kar şı tı sis tem -
ler le ya pı la cak olan fik ri mü ca de le dir. 

Be di üz za man'ın da dik kat çek ti ği gi bi tüm
iman sa hip le ri Dar wi nizm ve ma ter ya lizm gi bi
in san la rı din ah la kın dan uzak laş tı ran ate ist ide -
olo ji ler le fik ri mü ca de le de it ti fak et me li; bu gi bi
akım la rın dün ya üze rin den si lin me le rin de bir lik ol -
ma lı dır lar. Bu nun için tüm im kan la rıy la Hz. İsa
(as)'ın din siz lik le ya pa ca ğı mü ca de le ön ce sin de
dün ya ça pın da bü yük bir ha zır lık yap ma lı dır lar.
Ni te kim ha dis ler de bil di ril di ği gi bi Hz. İsa (as)
gel di ğin de söz ko nu su din siz akım lar la mü ca -
de le ede cek tir. Be di üz za man Sa id Nur si'nin de
bir sö zün de be lirt ti ği gi bi elin de "se ma vi kı -
lıç" ile ya ni Al lah'ın vah yi ile ha re ket ede cek,
bu sa ye de her ka ra rı isa bet li ola cak ve tüm
din siz sis tem le ri or ta dan kal dı ra cak tır.
(Mek tu bat, s. 6) 

Hiç unutmamak gerekir ki, Hz. İsa
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(as)'ın gelişi dünyanın sadece belli bölgelerini etkileyecek bir olay değildir.

Onun gelişi tüm dünyayı etkileyecek güçte, mucizevi ve metafizik bir olay-

dır. Bu kutlu peygamberin gelişiyle dünya çapında sosyal ve siyasi alanlarda

köklü değişikler olacak, tüm dünya Hz. İsa (as)'ın etrafında toplanıp birleşe-

cektir. İşte bu nedenle tüm Hıristiyanların ve Müslümanların bir an önce ha-

rekete geçmeleri ve birlik içinde Hz. İsa (as)'ı  en güzel şekilde karşılamak

için ellerindeki tüm imkanları seferber etmeleri gerekmektedir. Tek bir

Allah'a iman eden, O'nun beğenisini kazanmaya çalışan, O'na tam bir tesli-

miyetle teslim olmuş, O'na yürekten bağlı, O'nu yücelten, temelde aynı de-

ğerleri savunan Hıristiyan ve Müslümanların ortak hareket etmeleri en doğ-

rusudur. Hem Hıristiyanların hem de Müslümanların birbirlerine hoşgörüy-

le, sevgiyle, anlayışla, barışla yaklaşmaları gerektiği açıktır. Asırlardır süren

çekişmelere, önyargılara, yanlış anlamalara artık bir son verilmelidir. Çünkü

kaybedilecek zaman yoktur. 
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Hz. İsa (as)'ı Nasıl Tanıyabiliriz?
Samimi iman sahiplerinin Hz. İsa (as)'ı  tanıması son derece kolay ola-

caktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Hz. İsa (as), peygamber alametlerin-
den hemen tanınacaktır. Sahip olduğu üstün akıl ve hikmetle diğer insan-
lardan ayrılacaktır. 

Ay rı ca yer yü zü ne ilk ge li şin de ol du ğu gi bi ikin ci  kez ge li şin de de
Al lah'ın iz niy le pek çok mu ci ze si ola cak tır. Tüm in san la ra Al lah'ın di ni nin
hak ol du ğu nu gös te re cek, üs tün ge le cek olan la rın her za man için Al lah'ın
ta raf tar la rı ol du ğu nu ka nıt la ya cak tır. Rab bi miz'in "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." (Ma ide Su re si, 56) aye ti nin te cel li et me si ne ve -
si le ola cak tır. 

Ayrıca Hz. İsa (as), yer yü zün de hiç bir ak ra ba sı ve ta nı ya nı ol ma ma -
sıy la ta nı na cak tır. Onu, me sih ol du ğu nu id dia eden sah te ki şi ler den ayı ran
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en önem li fark lı lık lar dan bi ri dün ya üze rin de an ne si, ba ba sı, her han -

gi bir ak ra ba sı, ar ka da şı, ta nı ya nı ol ma ma sı ola cak tır.

Ki ta bın ön ce ki bö lüm le rin de de açık la dı ğı mız gi bi Hz. İsa (as)

Al lah'ın "Ol" em riy le ba ba sız ola rak dün ya ya gel miş tir. Al lah, Hz. İsa

(as)'ın bu du ru mu nu Ku ran'da Hz. Adem (as)'ın ya ra tı lı şı na ben zet -

mek te ve şöy le bu yur mak ta dır:

Şüp he siz, Al lah Ka tın da İsa'nın du ru mu Adem'in du ru mu gi bi -

dir. Onu top rak tan ya rat tı, son ra ona "ol" de me siy le o da he men

olu ver di. (Al-i İm ran Su re si, 59) 

Ayet te de be lir til di ği gi bi Al lah Hz. Adem (as)'a "Ol" de miş tir ve

Hz. Adem (as) ya ra tıl mış tır. İş te Hz. İsa (as)'ın ilk ya ra tı lı şı da

Al lah'ın "Ol" de me siy le ger çek leş miş tir. Hz. Adem (as)'ın an ne ve ba -

ba sı yok tur, Hz. İsa (as)'ın ilk dün ya ya ge li şin de ise sa de ce an ne si Hz.

Mer yem var dır; fa kat yer yü zü ne ye ni den ge le ce ği ikin ci se fer de

onun an ne si de ha yat ta ol ma ya cak tır. Ara dan yüz yıl lar geç tik ten

son ra bi li nen hiç bir ak ra ba sı ol ma dan yer yü zün de bu lu na cak tır.
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Kuş ku suz bu sa ye de Hz. İsa (as)'ın yer yü zü ne ye ni den ge li şin de,
onun Hz. İsa (as) ol du ğun dan şüp he edi le bi le cek bir du rum oluş ma -
ya cak tır. Bu yüz den Hz. İsa (as)'ı sah te me sih lik id di asın da bu lu nan
kim se ler den ayır mak son de re ce ko lay ola cak tır. Çün kü tüm ço cuk lu -
ğu in san lar ara sın da geç miş, çok sa yı da ço cuk luk res mi ne sa hip, ken -
di si ni kü çük lü ğün den iti ba ren ta nı yan sa yı sız ki şi ye sa hip bir in sa nın
Hz. İsa (as) ol du ğu nu id dia et me si son de re ce man tık sız dır.

Al tın çağ Müj de si
Peygamberimiz (sav)'den aktarılan pek çok hadiste, yeryüzünde

İslam ahlakının hakim olacağı bir dönemin yaşanacağına dikkat çe-
kilmektedir. İşte bu dönem Hz. İsa (as)'ın ve Hz. Mehdi (as)'ın yeryü-
zünde bulunacağı, Kuran ahlakının hakim olacağı dönemdir.
"Altınçağ" ismiyle de bilinen bu dönem, hadislerden de anlaşılacağı
üzere "Asr-ı Saadet" benzeri bir devir olacaktır. Peygamberimiz
(sav)'in bu devri tasvir ederken cennet benzeri özelliklerle anlatması
sebebiyle bu devreye "Altınçağ" ismi verilmiştir.

Ki ta bın ön ce ki bö lüm le rin de ahir za ma nın ilk dev re sin de in san -
la rın ya şa ya ca ğı sı kın tı ve zor luk la rı de tay lı ola rak an lat tık. Hz. İsa
(as)'ın ge li şi nin de ala met le ri olan bu olay la rın he men ar dın dan in -
san la rı Al tın çağ gi bi ben zer siz bir dö nem bek le mek te dir. Bu, in san lar
için bü yük bir müj de dir. Her çe şit ürün ve mal bol lu ğu, em ni yet, gü -
ven ve ada le tin te mi ni, hu zur ve sa adet, her tür lü tek no lo jik ge liş me -
nin in san la rın ra ha tı, kon fo ru, ne şe si ve hu zu ru için kul la nıl ma sı, ih -
ti yaç için de olan kim se nin kal ma ma sı, is te ye ne is te di ğin den sa yıl ma -
dan, kat kat faz la sıy la ve ril me si, Al tın çağ'ın bel li baş lı özel lik le rin -
den dir. Ha dis-i şe rif ler de o dö nem de "si lah la rın su sa ca ğı"nın bil di ril -
me si, bu de vir de yer yü zü nün ba rış la do la ca ğı nın  da müj de si dir. Al -
tın çağ'da, ön ce den ara la rın da hu su met olan halk lar ara sın da çok bü -
yük bir kar deş lik ya şa na cak, her tür lü kav ga nın ye ri ni ba rış, dost luk
ve sev gi ala cak tır. 
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Tek no lo jik ge liş me ler ahir za ma nın bu dev re sin de do ru ğa ula şa -
cak, in san lar tek no lo ji nin bü tün ni met le rin den ala bil di ği ne fay da la na -
cak lar dır. Tıp ta, ta rım da, ile ti şim de, sa na yi tek no lo ji sin de, ula şım da
çok bü yük ge liş me ler ya şa na cak, sü rek li ye ni bu luş lar ya pı la cak tır.
Her ye ni bu luş bir baş ka sı na ön cü lük ede cek, ge liş me ler çok bü yük bir
hız ka za na cak tır. 

Sa nat ta çok bü yük iler le me ler kay de di le cek, bir bi rin den gü zel
eser ler or ta ya çı ka cak, Al lah'a olan ima nın in san la ra ver di ği ge niş
ufuk ve de rin dü şün ce, tüm sa nat dal la rı na ön cü lük ede cek tir. İn san -
lar Al tın çağ'da ha yat la rın dan o ka dar mem nun ola cak lar dır ki; bir ha -
di sin ifa de si ne gö re "za ma nın na sıl geç ti ği nin far kı na var ma ya cak lar,
bu gü zel lik ler den da ha faz la ya rar lan mak için Al lah'tan ömür le ri nin
uza tıl ma sı nı" is te ye cek ler dir. Pey gam be r Efendimiz (sav)'in bir di ğer
sö zün de ahir za man da ki or tam şu şe kil de ta rif edi lir:
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… Kü çük ler keş ke ben bü yük ol say dım, bü yük ler de keş ke ben
kü çük ol say dım di ye te men ni eder ler... İyi in san la rın iyi li ği ar -
tar, kö tü le re kar şı bi le iyi lik ya pı lır." (Ki tab-ul Bur han Fi Ala -
met-il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 17)

Hz. İsa (as)'ın yer yü zün de bu lu na ca ğı Al tın çağ ile il gi li Pey gam -
be ri miz (sav)'in di ğer müj de le rin den ba zı la rı ise şöy le dir:

Al tın çağ'da gö rül me miş bir 
bol luk ola cak tır

Üm me ti min so nun da öy le bir dev let re isi ola cak ki avuç avuç
mal ve pa ra avuç la ya cak ve bu ma lı adet ola rak iha ta edip say -
ma ya cak tır. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir za man Ala met le ri,
s. 433)

Hz. Mehdi (as) in san la ra ma lı ve eş ya yı da ğı tır ken, say ma dan
bol bol ve re cek tir. (El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-
il Mun ta zar, s. 24)

… Yer yü zü için de ki ha zi ne le ri dı şa rı ya fır la ta cak tır. (El-Kav -
lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, s. 45)

…Arz, içe ri sin de giz le di ği bü tün zen gin lik le ri ni, al tın dan ve
gü müş ten sü tun lar ha lin de dı şa rı ata cak. (Ölüm-Kı ya met-Ahi -
ret ve Ahir za man Ala met le ri, s. 464)

Mer yem oğ lu (İsa) iner ve deccali yok eder. On dan son ra kırk
yıl bol ni met için de ya şar sı nız. (Ki tab-ul Bur han Fi Ala met-il
Meh diyy-il Ahir Za man, s. 90)

Her ta raf ta  ye mek ka zan la rı kay na ya cak, mis li gö rül me miş bir
bol luk ya şa na cak, ma la rağ bet ol ma ya cak. (El-Kav lul Muh ta sar
Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, s. 66)
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Hz. İsa (as)'ın ze ka tı terk et me si de ma lın bol lu ğu ve ze ka ta
muh taç fa ki rin kal ma ma sı se be biy le dir. (Sü nen-i İbn-i Ma ce,
10/339)

Ki şi bir öl çek buğ da yı alıp öküz süz ve sa pan sız eke cek, kar şı lı -
ğın da ye di yüz öl çek buğ day ala cak. (İmam Su yu ti, Kı ya met
Ala met le ri, Ölüm ve Di ri liş, s. 184)

Ar tık o gün (öy le bol luk olur ki on ile kırk ki şi ara sın da) bir ce -
ma at bir tek nar mey ve sin den ye(yip do ya)rlar ve o nar ka bu ğu -
nun ça na ğı ile de göl ge le nir ler. Süt le re de Al lah Te ala ta ra fın -
dan o de re ce be re ket ih san edi lir ki bir tek sağ mal de ve nin sü tü
bü yük bir in san top lu lu ğu na mu hak kak ka fi ge lir. Bir sağ mal
sı ğı rın sü tü in san lar dan bir ka bi le ye mu hak kak ye ter li ge lir.
Bir sağ mal ko yu nun sü tü ak ra ba lar dan mey da na ge len bir soy
top lu lu ğu na mu hak kak ka fi ge lir. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret, s.
493)

Ha yat pa ha lı lı ğı ve dar lık yıl la rı bi te cek tir
... Mal da o ka dar ço ğa la cak tır ki, hiç bir kim se mal ka bul et me -
ye cek tir. (Sü nen-i İbn-i Ma ce, 10/340)

…Öy le bir za man ge le cek ki o za man da ki şi (ayır dı ğı) al tın sa -
da ka sıy la (ta raf ta raf) do la şa cak da son ra elin den sa da ka sı nı
ala cak hiç bir (fa kir) kim se bu la ma ya cak. (Ölüm-Kı ya met-Ahi -
ret ve Ahir za man Ala met le ri, s. 462)

… O za man üm me tim ni met le ne cek, hay van lar bol luk için de ve
ar zın ne ba ta tı çok faz la ola cak… (El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala -
ma til Meh diyy-il Mun ta zar, s. 26)

… Mu hak kak ki o za man da mal ço ğa lıp su gi bi aka cak da, onu
hiç bir kim se (te nez zül edip) ka bul et me ye cek tir. (Ölüm-Kı ya -
met-Ahi ret ve Ahir za man Ala met le ri, s. 464)
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Yer yü zü ba rış la do la cak, kar ga şa 
ve sı kın tı lar kal ka cak tır

Kap su ile dol du ğu gi bi yer yü zü ba rış la do la cak tır. Hiç bir kim -
se ara sın da bir düş man lık kal ma ya cak tır. Ve bü tün düş man lık -
lar, bo ğuş ma lar, ha set leş me ler mu hak kak kay bo lup gi de cek tir.
(Sa hih-i Müs lim, 1/136)

Sa vaş (er ba bı) da ağır lık la rı nı (si lah ve mal ze me le ri ni) bı ra cak.
(Sü nen-i İbn-i Ma ce, 10/334)

Harp (er ba bı) ağır l ık la rı  nı (ya ni si  lah ve sa ire yi) bı ra kır.
(Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir za man Ala met le ri, s. 496)

Düş man lık, kü süş me ve kıs kanç lık or ta dan kal ka cak tır. (Ebu
Hu rey re r.a, Bü yük Ha dis Kül li ya tı, Ru da ni, 5. cilt, s. 379)

İs lam'dan baş ka (hiç bir di ni) ka bul et me ye cek... Din mut te hid
ola cak... Al lah'tan baş ka hiç bir kim se ye ve hiç bir şe ye iba det
edil me ye cek... Ze kat ka bul ede cek kim se bu lun ma ya ca ğın dan
ze kat ve sa da ka yı terk ede cek... Za ma nın da ha zi ne ler ve de fi ne -
ler mey da na çı ka cak. Kı ya met yak laş tı ğı nı bil di ği için, faz la
mal ka zan ma ya rağ bet et me ye cek... İn san lar ara sın da se bep le ri
or ta dan kalk tı ğı için kin ve hu su me te yer ver me ye cek... 

Ze hir li ha şa rat ve hay van lar dan zeh ri ber ta raf ede cek, ço cuk lar
yı lan ve ak rep ler le oy na şa cak... On la rın ço cuk la ra bir za ra rı
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do kun ma ya cak. Kurt ko yun la ot la ya cak da ko yu na bir za ra rı
do kun ma ya cak... Yer yü zü sulh ve se la met le do la cak, mü ca de le
ve dö vüş mek, harb ve sal dı rı lar or ta dan kal ka cak... yer yü zü ne -
ba ta tı nı ay nı Adem (as) za ma nın da ol du ğu gi bi bi ti re cek. Bir
sal kım üzüm le bir gü ruh in san do ya cak. At lar ser best bı ra kı la -
cak, öküz le re lü zum gö rül me ye cek... Çün kü yer yü zü ken di ken -
di ne eki le cek... (Kı ya met Ala met le ri, s. 242-243)

İsa (as) ümmetim içinde, adil bir hakem, tam adaletli bir imam
-hükümdar- olarak bulunur. (Hıristiyanların) haçını kırar
(Hıristiyanlıktaki Hz. İsa'nın öldürüldüğüne dair inancı de-
ğiştirecek), domuzu öldürür (domuzun zararlı bir yiyecek oldu-
ğu konusunda insanları uyararak insanlardaki domuza olan il-
giyi  kaldıracak), cizye vergisini kaldırır, sadakayı terk eder de
ne koyuna ne de deveye karşı itibar edilmez. Bütün düşmanlık-
lar, buğuzlaşmalar zail olur kalkar... Yeryüzü gümüş tabak gi-
bi olur ve Hazreti Adem zamanındaki gibi (bol) bitkilerini biti-
rir... (Ölüm-Kıyamet-Ahiret, s. 496)

Sonra İsa, ümmetimin içinde adaletle hükmedecek; haçı kıracak
(Hıristiyanlıktaki Hz. İsa'nın öldürüldüğüne dair inancı de-
ğiştirecek), domuzu öldürecek (domuzun zararlı bir yiyecek ol-
duğu konusunda insanları uyararak insanlardaki domuza olan
ilgiyi  kaldıracak), ciz ye yi kal dı ra cak, ze ka tı bı ra ka cak. Ne ko -
yu na ve ne de de ve ye ze kat me mu ru gön de ril me ye cek. İn san lar
ara sın da ki düş man lık lar ve kin kal ka cak. Ak rep ve yı lan la rın
ze hir le ri ol ma ya cak, hat ta bir ço cuk eliy le yı lan la oy na ya cak da
yı lan onu sok ma ya cak. Kız ço cu ğu ars la nı ka çır ma ya zor la ya -
cak da ars lan ona iliş me ye cek. Kurt, ko yun lar ara sın da san ki
bir ço ban kö pe ği imiş gi bi bek le yip du ra cak. Ka bın su ile dol du -
ğu gi bi yer yü zü din bir li ği ile do la cak. Al lah'tan baş ka kim se-
ye ta pıl ma ya cak. Harp, kav ga na mı na hiç bir şey kal ma ya cak.
Ku reyş ka bi le sin den hü küm dar lı ğı alı na cak. Yer yü zü gü müş
sof ra sı gi bi ola cak. Bit ki si ni Adem'in za ma nın da ki gi bi bi ti re -
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cek. Bir sal kım üzüm le bir ne fer do ya cak. Bir grup in san tek
nar la do ya cak. Bir ökü zün fi ya tı şu ka dar ola cak, bir kaç dir -
hem le bir at sa tın alı na cak." De nil di ki: "Ey Al lah'ın Re su lü!
Ne den at o ka dar ucuz ola cak?" "Harp ol ma ya ca ğı için ona pek
lü zum kal ma ya cak." "Ne den öküz o ka dar pa ha lı  ola cak?"
"Yer yü zü nün ta ma mı eki le ce ği için o, çok ge rek li ola cak. (Ibn
Ma ce ben ze ri ni Ebu Üma me'den nak let ti, Bü yük Ha dis Kül li -
ya tı, Ru da ni, 5. cilt, s. 370-371-372)

Son ra kırk se ne ömür sü re cek. Onun za ma nın da kim se öl me ye -
cek. Ki şi, ko yun ve hay van la rı na (hay di gi din, ot la yın) di ye cek;
on lar gi de cek ler, eki nin or ta sın dan geç tik le ri hal de bir ba şak bi -
le ağız la rı na al ma ya cak lar. Yı lan ve ak rep ler kim se ye eza et me -
ye cek ler. Yır tı cı hay van lar ka pı la rı nın önün de du ra cak da kim -
se ye za rar la rı do kun ma ya cak. (İmam Su yu ti, Kı ya met Ala met -
le ri, Ölüm ve Di ri liş, s. 184)

Hz. İsa (as) zamanında deccal helak olacak. Yer yü zü ne gü ven
ge le cek. Öy le ki ars lan lar de ve ler le, kap lan lar sı ğır lar la, kurt -
lar ko yun lar la bir lik te ya yı la cak. Ço cuk lar yı lan lar la oy na ya -
cak ve yı lan lar ço cuk la ra za rar ver me ye cek. (Ri sa le tül Meş reb
el ver di fi mez he bil Meh di)

Hz. İsa (as) ye ni bir din ge tir me ye cek tir
Kırk (40) yıl Al lah'ın ki ta bı ve be nim sün ne tim le hük me der,
ve fat eder. (Ki tab-ul Bur han Fi Ala met-il Meh diyy-il Ahir Za -
man, s. 92)

Hz. İsa Üm me ti Mu ham med'e pey gam ber ola rak de ğil; Şe ri at-ı
Mu ham me diy ye yi tat bik et mek için ge le cek tir, de mek te dir. (El-
Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, s. 68)

Hz. İsa (as) ine cek ve Re su lul lah Efen di miz (sav)'in şe ri atı na
ta bi ola cak tır. (Mek tu bat-ı Rab ba ni, 2/1309)

Hz. İsa (as)'ın
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Haz re ti Mu ham med (sav)'in şe ri atı üze -
ri ne hü küm ve re cek, ken di si Pey gam ber ol -
du ğu hal de Pey gam be re ta bi ola cak ve Mu -
ham med (sav)'in üm me tin den ola cak. Pey gam -
be rin üm me ti ve sa ha bi si ola cak… Öy ley se o,
sa ha be le rin en ef da li ola cak… (Kı ya met Ala -
met le ri, s. 243)

Onun la (İsa ile) be nim aram da hiç bir pey -
gam ber yok tur. O şüp he siz ine cek tir.  Onu
gör dü ğü nüz za man ta nı yın! O, or ta boy lu, be -
ya za ça lar kır mı zı renk te dir. Sa rı ya bo ya lı iki
el bi se için de ola cak. Yağ mur yağ ma sa da sa çın -
dan su dam la ya cak tır. İn san lar la İs lam için sa -
va şa cak tır. Me si hu'd-Dec cal'i yok edecek, son ra
yer yü zün de tam kırk se ne ka la cak. Son ra öle cek
ve na ma zı nı Müs lü man lar kı la cak lar dır. (Bu -
ha ri, Müs lim, Ebu Da vud ve Tır mi zi, Bü yük
Hadis Kül liyatı, Rudani, 5. cilt, s. 380)
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arwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış

gerçeğini reddetmek amacıyla ortaya atıl-

mış, 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 bu-

lunduğunun bilim tarafından ispat edilmesiyle ve evrimin

hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya koyan 450 milyona yakın

fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böylece Allah'ın tüm evre-

ni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği, bilim tarafından da

kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için

dünya çapında yürütülen propaganda, sadece bilimsel ger-

çeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bilim görün-

tüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara

dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir.

Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu,

son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek daha yüksek ses-

le dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapı-

lan araştırmalar, Darwinist iddiaların tamamen

yanlış olduğunu ortaya koymuş ve bu gerçek

pek çok bilim adamı tarafından dile ge-

tirilmiştir. Özellikle ABD'de, bi-

yoloji, biyokimya, pa-

leonto-
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loji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in ge-

çersizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açıklamak-

tadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer pek çok

çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam edi-

yoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem nedeniyle, burada da özetle-

mekte yarar vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

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 Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dün-

ya üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine

kendince karşı çıkıyordu. Darwin'in yanılgıları-

na göre, tüm türler ortak bir atadan geli-

yorlardı ve zaman içinde küçük de-

ğişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so -

mut bi lim sel bul gu ya da yan -

mı yor du; ken di si nin de ka bul

et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık

yü rüt me" idi. Hat ta Dar -

win'in ki ta bın da ki "Te ori nin

Zor luk la rı" baş lık lı uzun bö -

lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori

pek çok önem li so ru kar şı sın da

açık ve ri yor du. 

Charles Darwin
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Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın dan aşı -

la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni umu yor du.

Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi lim, Dar win'in umut -

la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak -

mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta in ce le -

ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as la açık -

la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te ev -

rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel bul gu yok -

tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne bir tab-

lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.
Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 

Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl
önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir canlı hücre-
den geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyon-
larca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve eğer gerçekten bu tür bir ev-
rim gerçekleşmişse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadı-
ğı, teorinin açıklayamadığı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, id-
dia 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.
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"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me miş ti.

Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok ba sit bir ya -

pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta -

ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya

ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö -

cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın

bir dü şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li

bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu

ka rı şım dan fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.
Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye bil di ği ne

bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et le rin üze rin de ki
kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin ge ti rip bı rak tık la rı göz -
le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı. Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki -
ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le -
ri inan cı, bi lim dün ya sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü
Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin
ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun da var -
dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: "Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce -
ği id di ası ar tık ke sin ola rak ta ri he gö mül müş tür." (Sidney Fox, Klaus
Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel
Dekker, 1977, s. 2.)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun
sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin kar ma şık ya pı sı nı
or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di ası nın ge çer -
siz li ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci, ün lü Rus
bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da or ta ya at tı ğı bir -
ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na ge le bi le ce ği ni is pat



et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa -
rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev -
rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta -
dır." (Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover
Publications, 1953 (Reprint), s. 196.)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu çö -
zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en ün lü -
sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü zen len di.
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Jim Jones

Lou is Pas te ur, ev rim te ori si nin da ya na ğı olan "can sız
mad de can lı lık oluş tu ra bi lir" id di ası nı yap tı ğı de ney ler le
ge çer siz kıl dı.
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Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney
dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin
ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de ne yin
ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek dün ya ko şul -
la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya çı ka cak tı. ("New
Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the
American Meteorological Society, c. 63, Kasım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan dı ğı at -
mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stanley Miller,
Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small
Molecules, 1986, s. 7.)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca yü rü -
tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San Di ego
Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev rim ci Earth der -
gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu ger çe ği şöy le ka bul
eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de
sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya -
yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeffrey Bada, Earth, Şubat
1998, s. 40.)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza
girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zannettikleri canlı
yapıların bile olağanüstü derecede kompleks özelliklere sahip olmasıdır.
Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden daha
komplekstir. Öyle ki, bugün dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bi-
le cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait
tek bir protein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla rastlantılar-
la açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu detaylarıyla açıklamaya
bile gerek yoktur. Evrimciler daha hücre aşamasına gelmeden çıkmaza
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girerler. Çünkü hücrenin yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir
tanesinin dahi tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak
"0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için başka
proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin tesadüfen oluş-
ma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayısıyla tek başına bu ger-
çek bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en baştan yok etmek için yeterli-
dir. Konunun önemi açısından özetle açıklayacak olursak,
1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de birer

proteindir.
2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın proteinin hazır

bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin varlığı için
proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olmadan pro-
tein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşabilmesi için
DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin önemli
görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi için, eksiksiz ve
tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri ile var olması gerekmek-
tedir.

Evrim teorisini geçersiz kılan gerçekler-

den bir tanesi, canlılığın inanılmaz dere-

cedeki kompleks yapısıdır. Canlı

hücrelerinin çekirdeğinde yer alan DNA

molekülü, bunun bir örneğidir. DNA, dört

ayrı molekülün farklı diziliminden oluşan

bir tür bilgi bankasıdır. Bu bilgi bankasın-

da canlıyla ilgili bütün fiziksel özelliklerin

şifreleri yer alır. İnsan DNA'sı kağıda

döküldüğünde, ortaya yaklaşık 900 ciltlik

bir ansiklopedi çıkacağı hesaplanmak-

tadır. Elbette böylesine olağanüstü bir

bilgi, tesadüf kavramını kesin biçimde

geçersiz kılmaktadır.



Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan DNA
mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san DNA'sı nın içer di ği
bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa, 500'er say fa dan olu şan 900 cilt -
lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız bir ta kım
özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi lir. Ama bu en -
zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul tu sun da ger çek le şir.
Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin mey da na ge le bil me si için
iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den
oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni -
ver si te si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si -
nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik
asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal
ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri-
si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la
in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün
ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. (Leslie E. Orgel,
The Origin of Life on Earth, Scientific American, c. 271, Ekim 1994, s.
78.)

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi kendine orta-

ya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığını kabul etmek ge-

rekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratılış'ı reddetmek olan evrim teorisini

açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin "ev -

rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger çek te hiç bir

ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek si yon"

me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği önem, ki ta bı nın is -
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min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy -

la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam mü ca de -

le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat ta ka la ca ğı dü şün -

ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik

sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik

sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma,

ge yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö -

nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri ci gü -

ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür le rin Kö ke ni

Adnan Oktar
(Harun Yahya)

5515

Doğal seleksiyona göre, güçlü olan ve yaşadığı çevreye uyum sağlayabilen 
canlılar hayatta kalır, diğerleri ise yok olurlar. Evrimciler ise doğal seleksiyonun
canlıları evrimleştirdiğini, yeni türler meydana getirdiğini öne sürerler. Oysa doğal
seleksiyonun böyle bir sonucu yoktur ve bu iddiayı doğrulayan tek bir delil dahi
bulunmamaktadır.



ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce do ğal se lek si -

yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı. (Charles Darwin, The

Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press,

1964, s. 184.)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win, ken di dö -

ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a da ya na rak ce -

vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den

ön ce ya şa mış olan Fran sız bi yo log

La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı

sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği -

şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı yor lar,

ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler

so nu cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı -

yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü -

ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di,

yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye -

mek için ça ba lar ken ne sil den ne si le

bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler

ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni ad lı

ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya

gi ren ba zı ayı la rın za man la ba li na la -

ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (B. G.

Ranganathan, Origins?, Pennsylvania:

The Banner Of Truth Trust, 1988.)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve

20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li miy -

le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka -
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Lamarck zü ra fa la rın cey lan ben ze -
ri hay van lar dan tü re dik le ri ne ina -
nı yor du. Ona gö re ot la ra uzan ma -
ya ça lı şan bu can lı la rın za man
için de bo yun la rı uza mış ve zü ra fa -
la ra dö nü şü ver miş ler di. Men del'in
1865 yı lın da keş fet ti ği ka lı tım ka -
nun la rı, ya şam sı ra sın da ka za nı lan
özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta -
rıl ma sı nın müm kün ol ma dı ğı nı is -
pat la mış tır. Böy le ce La marck'ın
zü ra fa ma sa lı da ta ri he ka rış mış tır.



za nıl mış özel lik le rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak

yık tı. Böy le ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki -

siz bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için 1930'la rın

son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay gın is miy le neo-

Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do ğal se lek si yo nun ya nı na

"fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin -

de rad yas yon gi bi dış et ki ler ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu -

şan bo zul ma la rı ek le di. Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu

bilmelerine rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-

Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün,

bu canlıların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organları-

nın "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonucun-

da oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan açık bir bi-

limsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmezler, aksine her

zaman için canlılara zarar verirler.
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Evrimciler yüzyılın başın-
dan beri sinekleri mutasy-
ona uğratarak, faydalı mu-
tasyon örneği oluşturmaya
çalıştılar. Ancak onyıllarca
süren bu çabaların sonu-
cunda elde edilen tek
sonuç, sakat, hastalıklı ve
kusurlu sinekler oldu.
Solda, normal bir meyve
sineğinin kafası ve sağda
ise mutasyona uğramış
diğer bir meyve sineği.



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:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey -
da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas -
yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir.
Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le -
bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir
kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş -
tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti -
mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım
ge ti rir. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First
Edition, Harvard University Press, 1964, s. 179.)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge liş ti ren

mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za rar lı ol du ğu gö -

rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka niz ma sı" ola rak gös ter -

di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge -

ne tik olay lar dır. (İn san lar da mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser -

dir.) El bet te tah rip edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz.

Do ğal se lek si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey

ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma -

dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim

de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan 

Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryo-

nun yaşanmamış olduğunun en açık

göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı id-
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diasına göre bütün canlılar birbirlerinden türemişlerdir. Önceden var

olan bir canlı türü, zamanla bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şe-

kilde ortaya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl

süren uzun bir zaman dilimini 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 sürüngen

canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taşırken, bir yan-

dan da bazı kuş özellikleri kazanmış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış ol-

malıdır. Bunlar, bir geçiş sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusur-

lu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkla-



rı bu hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bunların sayı-

larının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu

garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş
çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın
ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir. (Charles
Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280.)

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

"Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı bölümünde şöyle yaz-

mıştı:

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?
(Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280) 

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya nın da
hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş form la rı na rast -
la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da el de edi len bü tün bul -
gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne, can lı la rın yer yü zün de bir den -
bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev rim ci

ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de,
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tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le
kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de
olu şan grup lar gö rü rüz. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil
Record", Proceedings of the British Geological Association, c. 87,
1976, s. 133.)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge çiş for -
mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta dır lar. Bu, Dar -
win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la -
rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin -
den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta-
ya çık ma sı nın tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek,
ün lü ev rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le -
cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men
mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le
ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de
ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek
mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir
bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra -
fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Douglas J. Futuyma, Science on
Trial, New York: Pantheon Books, 1983. s. 197.)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim -

de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke ni", Dar -

win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil Ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

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 ön-

ce başladığı varsayılan bu süreçte, insan ile hayali ataları arasında bazı

"ara form"ların yaşadığı iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu se-

naryoda dört temel "kategori" sayılır:
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1- Aust ra lo pit he cus

2- Ho mo ha bi lis

3- Ho mo erec tus

4- Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney may -

mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu can lı lar ger -

çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir şey de ğil dir. Lord

Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün -

ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı

çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir

may mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık -

la rı nı gös ter miş tir. (Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in
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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 la nır ol -
muş tur.



Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389. )

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo" ya ni in -

san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki can lı lar, Aust -

ra lo pit he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler, bu fark lı can lı la ra ait

fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe -

ma ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir

iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en

önem li sa vu nu cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan

zin cir ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Rennie, "Darwin's

Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Aralık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec tus > Ho mo

sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri nin, bir son ra ki nin ata -

sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant ro po log la rın son bul gu la rı,

Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge -

le rin de ay nı dö nem ler de ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Walker,

Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskı,

New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge,

c. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272.)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü çok mo -

dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der ta len sis ve Ho mo

sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan ya na bu lun muş lar dır. (Time,

Kasım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di ası nın

ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te si pa le on to -

log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci ol ma sı na kar şın,

Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa -

nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki,

bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı -

laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler. (S. J.
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Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30.)

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li bir ta kım

"ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni sırf pro pa gan da

yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi se nar yo su, hiç bir bi -

lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. Bu ko nu yu uzun yıl lar in -

ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya -

pan İn gil te re'nin en ün lü ve say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc -

ker man, bir ev rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in -

sa na uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel ola -

rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği bil gi dal -

la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu tab lo su na gö re

en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik-

tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim-

ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise,

Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav -

ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu

ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var -
sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil
ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir
kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne
ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka -
bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory
Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, s. 19.)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan bir ta -

kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de yo rum la -

ma la rın dan iba ret tir.
Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is ter se -

niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de ço cuk la -
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rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir. Do -

la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz atom lar bi ra ra ya ge le -

rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de

di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı -

ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya

ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se

ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta -

sar la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge -

ti re me dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın da bu -

lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi ele ment ler -

den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu lun ma yan an cak

bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu

va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te dik le ri ka dar  ami no asit, is te -

dik le ri ka dar da pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da

ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar.

Va ril le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar.

Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil -

yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. 

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina -

nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar

o va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la-

rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri,

zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma -

tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta -

vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca

can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı -

mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş tu ra maz -
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lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp, son ra art ar da

baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya -

pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de,

an cak Yüce        Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men ay kı rı bir

saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün -

mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer ko nu

ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru su na kı sa -

ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re ti na ya ters ola rak

dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö -

nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü cük

bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de -

ki bu mer kez de gö rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü -

ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey nin bu -

lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka ran lık,

ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız ka dar ka ran lık bir

yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret -

mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl tek no -

lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya ma mış tır. Ör ne ğin

şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı

kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an da gör dü ğü nüz net lik ve ka li te de ki bu

gö rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si -

ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le -

viz yon ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş -
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ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş -

tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV

ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü -

yük bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si -

ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers -

pek ti fi iz le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma ya, gö -

zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet, üç bo yut lu bir te -

le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak ma dan üç bo yut lu

gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha

bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör -

dü ğü ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz -

yon da da mut la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka niz ma -

nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si ze, oda nız da
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du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom lar bi ra ra ya gel di ve

bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir di de se ne dü şü nür sü nüz? Bin -

ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran alet te -

sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü nün de te sa dü -

fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak için de ge çer li dir. Dış

ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile -

tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku -

lak da bu tit re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir.

Ay nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin -

de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi bi se se de

ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü lü de ol sa

bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler be yin de al gı la nır.

Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la -

ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci -
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haz la bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin

ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul la nı lı -

yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te dir. Ses ka yıt

ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al gı la yan mü zik sis -

tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo -

ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu

net lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke -

ti nin üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la -

ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya

mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du -

yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son

de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de

ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi -

çim de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses ci ha zı,

göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola ma mış tır. An cak

gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin de, çok bü yük bir ger çek

da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve 

Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le ri, kuş -

la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı lar,

elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi yo kim ya ki -

tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na da ir bir çok de tay

okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en önem li ger çe ğe hiç bir yer de

rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve

his ola rak al gı la yan kim dir? 
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Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı

al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir hüc -

re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret ol du ğu-

nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir ce vap ve re me -

mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö -

rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz.

Bun la rın da öte sin de dü şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 

Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de ki bir kaç

san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li,

göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup,

O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul gu lar la

açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin ha ya tın kö ke -

ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü ev rim me ka niz ma la -

rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara

form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim

te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir.

Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün -

ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min

gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni

"bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken di sin -

den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu çev re ler,

ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi nizm'i de do ğa ya

ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol du ğu için be nim se mek te -

dir ler. 
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Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te si'nden ün-

lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le -

won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et -

mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul
edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list
bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la -
rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le,
dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve
kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na
gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz.
(Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York
Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28.)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğruna yaşa-

tılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baş-

ka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz

maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün;

örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçla-

rın, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkile-

şimlerle, 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 savunmaya

devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar

ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sa-

hip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden,

en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren

Allah'tır.
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Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin 

En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide olo ji nin

et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la nan her in san,

bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le ri ni an dı ran ev rim te -

ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 
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 adamla-
rının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra
ceylanların, limon ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar.
Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler, kültür-
lü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en
büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır.
Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece aklını başından alan, akıl
ve mantıkla düşünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki
bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir başka
inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere,
Sebe halkının Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri
ile yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı insanların
altından yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl al-
maz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da işaret ettiği bir
akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçek-
leri görmekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmekte-
dir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için
fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la rı nı
mü hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve bü yük
azap on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)
… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var dır
bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler. Bun lar



hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar ga fil olan -
lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah, Hicr Suresi'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler bi le

inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı
yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz bü -
yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma sı, in -

san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır bu bü yü -

nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar hay ret ve ri ci

bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç -

ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak

dün ya nın dört bir ya nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani

bir ka rar la bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve

şu ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun

olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks

sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın, "bü -

yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan ba zı

kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz. Mu sa (as) ve

Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir. Hz. Mu sa (as),

Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di "bil gin

bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz.

Mu sa (as), bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet -

le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı n ca, in san la rın göz le ri ni bü -
yü le  di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya) bü yük bir si hir
ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -
Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hepsini büyüleyebil-
mişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz. Musa (as)'ın ortaya koy-
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duğu delil, onların bu büyüsünü, ayette bildirildiği gibi  "uydurduklarını
yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la t" di ye vah yet tik. (O da fır la tın ca) bir
de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to par la yıp yu tu -
yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap mak ta ol duk la rı
ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola -
rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüleyerek etki-
leyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğunun anlaşılması ile,
söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir. Günümüzde de bir büyünün
etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan ve
bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeç-
mezlerse gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozuldu-
ğunda" küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar
evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri
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Geç miş za man lar da  tim sa ha ta pan in san la rın ina nış la rı ne de re ce ga rip ve akıl al -
maz sa gü nü müz de Dar wi nist le rin ina nış la rı da ay nı de re ce de akıl al maz dır. Dar wi -
nist ler te sa düf le ri ve can sız şu ur suz atom la rı cahilce adeta ya ra tı cı güç ola rak ka -
bul eder ler hat ta bu batıl inan ca bir di ne bağ la nır gi bi bağ la nır lar.



gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte düşeceği
durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da,
ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den
bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir -
siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le
kar şı la ya cak tır. (Malcolm Muggeridge, The End of Christendom,
Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s. 43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in san lar
"te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim te ori si dün ya
ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü sü ola rak ta nım la na -
cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün ya nın dört bir ya nın da in -
san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın
sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve
şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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... Sen Yü cesin, bi ze öğret ti ğin den 
baş ka bi zim hiç bir bil gi miz yok.

Ger çek ten Sen, her şe yi bi len, 
hü küm ve hik met sa hi bi olan sın. 

(Ba ka ra Su re si, 32)
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