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

YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi
konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k
ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserleri yaklaﬂ›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 41 farkl› dile çevrilmiﬂtir.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düﬂünceye karﬂ› mücadele eden iki peygamberin
hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluﬂturulmuﬂtur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›ﬂ olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›ﬂmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmiﬂtir. Bu suretle, inkarc› düﬂünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karﬂ› yöneltilen itirazlar› tam
olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve
kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Yazar›n tüm çal›ﬂmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaﬂt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular
üzerinde düﬂünmeye sevk etmek ve inkarc›
sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri
Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den
Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde
be¤eniyle okunmaktad›r.
‹ngilizce, Frans›zca,
Almanca, ‹tal-

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

Bu kitapta kullan›lan ayetler,
Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›"
isimli mealden al›nm›ﬂt›r.
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er dönemde insanlar, peygamberler
ve elçiler arac›l›¤›ya do¤ru yola davet
edilmiﬂlerdir. ‹nsanlardan baz›lar› bu
ça¤r›ya uyup kendilerini Allah'a ve peygambere
teslim etmiﬂ, dünyada ve ahirette ﬂerefli bir hayat›
kazanm›ﬂlard›r. Baz›lar› da, inkarda direnmiﬂler ve
dünyada zorlu ve s›k›nt›l› bir hayat›, ahirette ise sonsuz
azab› hak etmiﬂlerdir. Allah'›n gönderdi¤i mübarek peygamberlerden biri olan Hz. ‹sa da t›pk› di¤er peygamberler gibi, gönderildi¤i topluma bir ve tek olan Allah'a ibadet etmelerini, ahiret gününde hesap vereceklerini düﬂünerek yaﬂam sürmelerini, Allah'›n raz› olaca¤› ahlak› yaﬂamalar›n› ö¤ütlemiﬂ, onlar› inkardan, ﬂirkten ve her türlü
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kötülükten sak›nd›rm›ﬂt›r. Hz. ‹sa'n›n ça¤r›s›na uymayan inkarc›lar ise, Hz. ‹sa'ya ve ona
itaat eden müminlere bask› uygulamaya çal›ﬂm›ﬂ, Hz. ‹sa'n›n tebli¤ine engel olmak istemiﬂlerdir. Bunun için tarih boyunca pek çok peygambere ve samimi mümine oldu¤u gibi, Hz. ‹sa'ya da çeﬂitli tuzaklar kurmuﬂlard›r. Bu tuzaklardan biri de Hz.
‹sa'y› öldürmeye kalk›ﬂmalar›d›r.
Ancak Hz. ‹sa, do¤umuyla ve hayat› boyunca gösterdi¤i mucizeleri ile çok kutlu bir peygamberdir. Allah, Hz.
‹sa için özel bir kader belirlemiﬂ ve bu kader do¤rultusunda, inkar edenlerin tuzaklar›n› bozmuﬂtur. ‹nkar edenler,
Kuran'da aç›kça bildirildi¤i üzere, Hz. ‹sa'y› öldürememiﬂler, ancak onlara bu durumun bir benzeri gösterilmiﬂtir.
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Allah Hz. ‹sa'y›, bilinen biyolojik anlamda can›n› almadan
Kendi Kat›na yükseltmiﬂtir. Hz. ‹sa, Kuran'›n pek çok ayetinde bildirildi¤i ve sevgili Peygamberimiz (sav)'in aç›kça
müjdeledi¤i üzere, ikinci kez yeryüzüne gelecektir. ﬁüphesiz bu çok büyük bir mucizedir.
Hz. ‹sa'n›n öldürüldü¤ünü veya öldü¤ünü öne sürenler
ise çok büyük bir yan›lg› içindedirler. Bu kitab›n amaçlar›ndan biri, söz konusu yan›lg›ya kap›lm›ﬂ olan kimselere hatal› bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olduklar›n› göstermektir. Kitab›n
ilerleyen sayfalar›nda, Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i ve öldürülmedi¤i Kuran'dan ayetler, Hz. Muhammed (sav)'in hadisleri ve ‹slam alimlerinin yorumlar› ile aç›klanacakt›r.
Bu kitap bir yandan Hz. ‹sa'n›n öldü¤ü yan›lg›s›na kap›lanlara bu gerçe¤i gösterirken, di¤er yandan çok önemli
bir müjdenin hat›rlat›lmas›na arac› olacakt›r. Bu müjde, Rabbimiz'in vaat etti¤i gibi, Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne gelecek olmas› ve bu geliﬂin iﬂaretlerinin iyice belirginleﬂmesidir. Allah'›n izni ile bu mübarek insan›n geliﬂ vakti çok yak›nlaﬂm›ﬂt›r ve onun geliﬂiyle dünya çok büyük olaylara tan›k olacakt›r.
Samimi olarak iman edenlerin yapmas› gereken ise, bu
kutlu dönem için en güzel ﬂekilde haz›rlanmakt›r.
Kitab›n ana konusunu oluﬂturan Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤inin ve yeniden dünyaya gelecek olmas›n›n delillerini incelemeye baﬂlamadan önce baz› önemli hususlar›n aç›klanmas›nda fayda vard›r. Öncelikli olarak bu konular üzerinde
durulacakt›r.
ADNAN OKTAR
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›yametin yaklaﬂt›¤›n› iﬂaret eden alametler ve k›yamet öncesi yaﬂanacak son dönemin yani ahir zaman›n özellikleri Kuran'da ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde detayl› olarak tarif edilmiﬂtir. Baz› ayetler ve hadislerde bu
alametler aç›k bir ﬂekilde bildirilmiﬂken, baz› ayetler ve
hadislerde ise iﬂari manada bu alametlere dikkat çekilmektedir. Bu durum imtihan›n bir s›rr›d›r.
Büyük ‹slam alimi Said Nursi de ahir zaman alametlerini aç›klarken bu gerçe¤e dikkat çekmiﬂtir:
Din bir imtihand›r, bir tecrübedir. Ervah-› aliyeyi (üstün olanlar›) ervah-›
sefileden (aﬂa¤› olanlardan) tefrik eder (ay›r›r). Öyle ise ileride herkese görülecek bir vukuat› (olay›) öyle bir tarzda bahsedecek ki, ne bütün bütün
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mechul kals›n ne de bedihi (aç›k) olup herkes ister istemez tasdike (onaylamaya) mecbur kals›n. Akla kap›
açacak, ihtiyar› elinden almayacak. Zira e¤er tamamen
bedahet (aç›kl›k) derecesinde bir k›yamet alameti görülse
herkes tasdike muztar (mecbur) olsa, o vakit kömür gibi bir
istidad (e¤ilim), elmas gibi bir istidad ile beraber kal›r. S›rr›
teklif ve netice-i imtihan zayi olur.1
Üstad'›n da belirtti¤i gibi ahir zaman alametlerinin bir
k›sm›, her bakan taraf›ndan hemen anlaﬂ›l›p yorumlanabilir nitelikte olmayabilir. Bu konudaki baz› örneklerin iﬂari
manada anlat›lm›ﬂ olmas› kimi insanlar›n ﬂüpheye düﬂmesine, tereddüte kap›lmas›na neden olabilmektedir. Oysa bu
son derece yersiz bir tereddüttür. Samimiyetle ve aç›k bir vic-
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danla düﬂünüldü¤ünde, verilen örneklerle nelere iﬂaret ediliyor olabilece¤i görülebilir. Ayr›ca ‹slam alimlerinin yapm›ﬂ oldu¤u aç›klamalar da iman edenler için de¤erli bir yol
göstericidir.
Samimi imana sahip olan ve Allah'tan gere¤i gibi korkan bir insan, Allah'›n bir nimeti olarak derin kavray›ﬂa ve
anlay›ﬂa sahiptir. Bu sayede, neyin do¤ru neyin yanl›ﬂ oldu¤unu en iyi ﬂekilde tespit edebilece¤i gibi, iﬂari bir anlat›mla ifade edilen bilgilerdeki hikmeti de –Allah'›n diledi¤i ölçüde- kavrayabilir. Rabbimiz'in bildirdi¤i ve Peygamber
Efendimiz (sav)'in haber verdi¤i hiçbir bilgiden asla ﬂüpheye kap›lmaz. Ahir zaman alametleri ile ilgili hadis-i ﬂeriflerde ve ayetlerde bildirilen haberleri, iman gözüyle de¤erlendirir ve bu haberlerle iﬂaret edilen bilgileri anlamaya çal›ﬂ›r.
Hikmetini anlayamad›¤› bilgiyi reddetmeye kalk›ﬂmak ise
bir Müslüman›n asla yanaﬂmayaca¤› bir tav›rd›r. Dolay›s›yla Müslümanlar›n yapmas› gereken, hikmetini kavrayamad›klar› bilgilerin hikmetini kavrayabilmek için Rabbimiz'e
dua etmek, ahir zaman›n çok kutlu bir dönem oldu¤unu
unutmayarak kendilerini bu döneme en iyi ﬂekilde haz›rlamakt›r.

M üslümanlar›n Hz. ‹sa'ya Olan Sevgileri
Samimi olarak iman eden Müslümanlar›n, "Peygamber, mü'minler için kendi nefislerinden daha evlad›r..."
(Ahzab Suresi, 6) ayetiyle de bildirildi¤i gibi, Peygamber
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Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'e duyduklar› sevgi ve
hürmet, çok derin, içli ve kuvvetlidir. Hz. Muhammed
(sav), Allah'›n insanlara gönderdi¤i son peygamberdir. Rabbimiz, ona Kuran'› indirmiﬂ ve onu insanlar› kurtuluﬂa yöneltecek bir elçi olarak göndermiﬂtir. Hz. Muhammed
(sav)'in Allah Kat›nda seçkin ve onurlu bir mümin oldu¤u
bir ayette ﬂöyle haber verilir:
(Bu elçi,) Bir güç sahibidir, arﬂ›n sahibi Kat›nda ﬂereflidir.
Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir.. (Tekvir Suresi, 20-21)
Peygamberimiz (sav)'i görmemiﬂ olsak bile, Kuran
ayetlerinden ve hadis-i ﬂeriflerden, güzel tav›rlar›n›, konuﬂmalar›n›, gösterdi¤i üstün ahlak› tan›yabilir, ona benzemek,
ahirette onunla yak›n bir dost olabilmek için elimizden gelen çabay› en fazlas›yla gösterebiliriz. Bir ayette, iman edenler için en güzel örne¤in Allah'›n elçisinde oldu¤u bildirilmektedir:
Andolsun, sizin için, Allah'› ve ahiret
gününü umanlar ve Allah'› çokça
zikredenler için Allah'›n Ree sulü'nde güzel bir örnek vard›r. (Ahzab
Suresi, 21)
Müslümanlar›n

önemli

özelliklerinden biri de, tüm
peygamberlere birini di¤erinden ay›rt etmeden sevgi ve
sayg› duymalar›, hepsine göADNAN OKTAR
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nülden itaat etmeleridir. Bu gerçek, "... Biz Allah'a, bize indirilene, ‹brahim, ‹smail, ‹shak, Yakub ve torunlar›na indirilene, Musa'ya, ‹sa'ya ve peygamberlere Rablerinden
verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbiri aras›nda ayr›l›k
gözetmeyiz. Ve biz O'na teslim olmuﬂlar›z." (Al-i ‹mran
Suresi, 84) ayetiyle haber verilmiﬂtir. Müslümanlar, peygamberlerin hepsinin Allah Kat›nda seçkin, onurlu ve sayg›n insanlar olduklar›n› bilirler. Allah, elçilerini tüm insanlara örnek olacak üstün bir ahlak ve davran›ﬂ mükemmelli¤i ile yaratm›ﬂt›r. Peygamberler Allah'›n sevdi¤i kullar›d›r.
Kuran'›n pek çok ayetinde peygamberlere itaat edenlerin
asl›nda Allah'a itaat ettikleri, Allah'›n peygamberlere uyanlar› dünyada ve ahirette mükafatland›raca¤› bildirilmiﬂtir.
Müslümanlar›n da peygamberlere duyduklar› ba¤l›l›k ve
itaat bu bilinçledir.
Baﬂta Peygamber Efendimiz (sav)'in yan›nda bulunan
sahabeler olmak üzere, peygamberlerle ayn› dönemde yaﬂayan müminler için bu durum büyük bir ﬂereftir. Müminlerin her biri için, Allah'›n lütfuyla derin bir imana, üstün
bir ahlaka, keskin bir akla, tüm dünyaya örnek olacak azme
ve cesarete sahip olan peygamberle birlikte olmak, dünyadaki en de¤erli nimetlerden biridir. Hz. ‹brahim'e gönülden
itaat edenler, Hz. Yusuf'a iman edenler, Hz. Musa ile birlikte Firavun'a karﬂ› mücadele edenler, Hz. Nuh, Hz. Süleyman, Hz. Salih, Hz. ﬁuayb, Hz. Yakup, Hz. Davud gibi kutlu insanlara tabi olanlar, Allah'›n izniyle, Allah Kat›nda
ecirlerini alm›ﬂlard›r. Peygamberlerden birini görme imka-
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n› olmam›ﬂ müminlerin de dualar›, ahiret gününde peygamberlerin dostlar› aras›nda olmak, cennette onlarla birlikte sonsuz bir yaﬂam sürebilmektir.
Ahir zaman, peygamberleri seven ve itaat eden tüm
müminler için çok kutlu ve müjdeli bir zamand›r. Çünkü,
Rabbimiz iki bin y›l aradan sonra, ahir zamanda elçisini yeniden dünyaya gönderece¤ini müjdelemiﬂtir. Bu elçi, Hz.
‹sa'd›r.
Bu, Müslümanlar için çok önemli bir müjdedir. Çünkü
Hz. ‹sa'n›n geliﬂi hem Kuran ayetlerinde hem de sevgili
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde haber verilmiﬂtir. Hz.
Muhammed (sav)'e derin bir ba¤l›l›k ve sevgi duyan tüm
Müslümanlar, Hz. ‹sa'ya da sevgi, sayg› ve hürmet duyarlar. Peygamberimiz (sav)'in Ebu Hureyre'den rivayet edilen
bir hadis-i ﬂerifinde ﬂöyle buyurulmuﬂtur:
Ben, dünyada da ahirette de Meryem'in o¤luna insanlar›n en yak›n›y›m. Benimle onun aras›nda baﬂka bir peygamber yok. Peygamberler kardeﬂtirler, dinleri de birdir.2
Peygamberimiz (sav)'in de buyurdu¤u gibi, tüm peygamberler gönderildikleri topluma ayn› din ahlak›n› emretmiﬂlerdir. Bütün elçiler, içinde yaﬂad›klar› toplumu yaln›zca Allah'a iman etmeye, O'na kulluk etmeye, O'nu raz› edecek bir hayat yaﬂamaya davet etmiﬂler; ahiret gününün azab›ndan korunmalar› için halklar›na yol göstermiﬂlerdir. Di¤er bir deyiﬂle, tüm peygamberler halklar›na hak olan tek
bir dini tebli¤ etmiﬂlerdir. Allah'›n tüm peygamberlerine indirdi¤i ve peygamberlerin de halklar›na tebli¤ ettikleri di-
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nin ayn› oldu¤u bir ayette ﬂöyle haber verilir:
O: "Dini dosdo¤ru ayakta tutun ve onda ayr›l›¤a düﬂmeyin" diye
dinden Nuh'a vasiyet etti¤ini ve sana
a vahyetti¤imizi, ‹brahim'e,
Musa'ya ve ‹sa'ya vasiyet etti¤imizi sizin için de teﬂri' etti ... (ﬁura Suresi, 13)
Dolay›s›yla Hz. ‹sa da, yeniden geldi¤inde insanlar› Allah'›n
tüm peygamberlerine indirmiﬂ oldu¤u hak dine davet edecektir.
Bu din ‹slamiyet'dir. Nitekim dinin Allah Kat›nda ‹slam oldu¤u,
"Hiç ﬂüphesiz din, Allah Kat›nda ‹slam'd›r..." (Al-i ‹mran Suresi,
19) ayetiyle haber verilmiﬂtir. Hz. ‹sa yeryüzüne yeniden geldi¤inde H›ristiyanl›¤› tahrif edilmiﬂ tüm yönlerinden ar›nd›racak, insanlar aras›nda son hak kitap olan Kuran'la hükmedecek ve tüm
insanlar› ‹slam ahlak›nda birleﬂtirecektir.
Hiç ﬂüphesiz, Hz. ‹sa'n›n en önemli savunucular› ve destekçileri de samimi olarak iman eden Müslümanlar olacakt›r. Çünkü
samimi Müslümanlar, Hz. ‹sa'y› –tüm peygamberleri oldu¤u gibi-
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gönülden severler. Hz. ‹sa'n›n, Allah'›n seçkin k›ld›¤› kullar›ndan
biri oldu¤una iman ederler. Kendilerine yaln›zca Allah'›, Allah'›n
Resulünü ve salih müminleri dost edinen Müslümanlar›n, Hz.
‹sa'ya duyduklar› hürmet çok derindir. Bu güçlü sevgi ve ba¤l›l›¤›n kayna¤›, hiç ﬂüphesiz Allah sevgisi, Allah korkusu ve Allah'›n
elçisi Hz. Muhammed (sav)'e itaattir.

P eygamber Efendimiz (sav) Müslümanlar›n Hz.
‹sa'n›n Yard›mc›lar› Olaca¤›n› Müjdelemiﬂtir
Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na yükseltildi¤i ve dünyaya ikinci kez
gelece¤i, Kuran ayetlerinde, hadislerde ve büyük ‹slam alimlerinin eserlerinde yer alan bir gerçektir. Hz. ‹sa'n›n geliﬂi, sahih hadis
kayna¤› olan Kütüb-ü Sitte'de ve ‹mam Malik'in Muvatta's›, ‹bn
Huzeyme ile ‹bn Hibban'›n Sahih'leri, ‹bn Hanbel ve Tayalisi'nin
Müsned'leri gibi en muteber hadis kaynaklar›nda geniﬂ bir ﬂekilde
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yer almaktad›r. Bu hadislerden baz›lar› ﬂöyledir:
Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem o¤lu
‹sa'n›n adalet sahibi olarak inmesi yak›nd›r...3
Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem o¤lu ‹sa inecek, hem
adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek...4
Ümmetimden birtak›m insanlar, Meryem'in o¤lu ‹sa'ya kavuﬂacak, Deccal ile yapaca¤› harbe de ﬂahit olacaklard›r.5
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Hz. ‹sa'n›n ikinci geliﬂi konusu, ‹slam alimleri taraf›ndan "tevatür" (kuvvetli haber) derecesinde görülmekte, bu
konuyla ilgili hadisler de mütevatir hadis olarak kabul edilmektedir. Hadis alimleri mütevatir kabul edilen hadislerin
ravilerinin (hadisi nakleden kiﬂiler) incelemeye dahi al›nmayaca¤›, mütevatir hadise hiçbir sorgulama yap›lmayaca¤› konusunda hemfikirdirler.6 ‹slam büyüklerinin ve hadis
alimlerinin "Hz. ‹sa'n›n geliﬂi konusunda hiçbir ﬂüpheye
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yer olmad›¤›" yönündeki kanaatleri kitab›n ilerleyen bölümlerinde örnekleri ile incelenecektir. Ancak burada Hz.
‹sa'n›n yeniden dünyaya geliﬂini nakleden alimlerin baﬂ›nda mezhep imam›m›z ‹mam-› Azam Ebu Hanife'nin geldi¤ine de k›saca de¤inmek gerekir. Ebu Hanife, F›kh-› Ekber
adl› eserinin son bölümünde ﬂunlar› bildirmektedir:
Deccal'in, Ye'cüc ve Me'cüc'ün ç›kmas›, Güneﬂ'in bat›dan do¤mas›,
Hz. ‹sa'n›n gökten inmesi ve di¤er k›yamet alametleri, sahih haberlerde aktar›ld›¤› üzere, hakt›r, olacakt›r.7
Peygamberimiz (sav) hadislerinde, Hz. ‹sa'n›n iniﬂi,
bu mübarek insan›n mücadelesi ve onun döneminde dünyan›n nas›l bir durumda olaca¤› gibi çeﬂitli konularda bizleri bilgilendirmiﬂtir. Bu haberlerin her biri Müslümanlar
için önemli birer müjde niteli¤indedir. Hz. Muhammed
(sav)'in Müslümanlara Hz. ‹sa ile ilgili verdi¤i müjdelerden
biri de, Hz. ‹sa yeniden dünyaya geldi¤inde, Müslümanlar›n bu de¤erli insan›n yard›mc›lar› olma ﬂerefine eriﬂecekleridir. Hadis-i ﬂerifte ﬂöyle buyurulmaktad›r:
... Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki,
elbette Meryem o¤lu ‹sa (k›yamete yak›n indirildi¤i zaman) benim
ümmetimde, kendi (peygamberli¤i dönemindeki sahabeleri olan)
havarilerine halef (onlar›n yerrini tutacak kimseler) bulacakt›r.8
Hz. ‹sa'n›n yard›mc›lar› olmak hiç ﬂüphesiz samimi
olarak iman edenler için hem çok büyük bir müjde hem de
önemli bir sorumluluktur. Hz. ‹sa'n›n destekçisi olmak gibi
ﬂerefli bir konuma eriﬂebilmek tüm iman edenlerin gönülden talebidir.
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Hz. ‹sa'n›n geliﬂinin alametlerinin iyice belirginleﬂti¤i
bu dönemde Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in bu
sözünün önemi bir kez daha düﬂünülmelidirler. Kimi çevrelerin neredeyse Hz. ‹sa hiç gelmeyecekmiﬂ gibi (ki bu onlar›n önemli bir yan›lg›lar›d›r) davran›yor olmas›, di¤er
kimseleri yan›ltmamal›, gevﬂekli¤e sürüklememelidir. Tam
tersine, Hz. ‹sa'n›n geliﬂinin Kuran ayetleriyle ve hadislerle
bildirilen aç›k bir gerçek oldu¤unun fark›nda olan Müslümanlar bu ola¤anüstü durumun heyecan›n› yaﬂamal›, aﬂkla
ve ﬂevkle bu kutlu misafiri en mükemmel ﬂekilde karﬂ›lamaya gayret etmelidirler. Yersiz tereddütlerle, kuruntularla
kaybedilecek vakit yoktur. ‹man edenler hem kendilerini
hem de çevrelerini bu kutlu olaya haz›rlamal›, böylesine
önemli bir dönemde yaﬂ›yor olman›n imkanlar›n›, Allah'›n
r›zas›n›n en ço¤unu kazanabilmek için, en iyi ﬂekilde kullanmal›d›rlar.
Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda geldi¤inde, iman edenlere
"Benim yard›mc›lar›m kimlerdir?" diye sorabilece¤i unutulmamal›d›r. ‹çinde bulunulan bu k›ymetli dönem çok iyi
de¤erlendirilmeli, Hz. ‹sa geldi¤inde mahcup olunacak her
türlü tav›r ve ahlaktan sak›n›lmal›d›r. En sak›n›lmas› gereken ve belki de kiﬂiyi en çok utand›racak tutumlardan biri
de hiç ﬂüphesiz, bu konuda ﬂevksiz bir tav›r sergilemektir.
Bu nedenle iman edenlerin, Allah'›n elçisinin iki bin y›l sonra yeniden yeryüzüne gelecek olmas›n›n ne kadar ola¤anüstü bir olay oldu¤unu sürekli gündemde tutmalar›, baz›
kimselerde ortaya ç›kabilecek gevﬂeklik ve ﬂevksizli¤in enADNAN OKTAR
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gellenmesi aç›s›ndan önemlidir. Hz.
‹sa'n›n Allah Kat›nda diri oldu¤unun ve ikinci kez yeryüzüne gelece¤inin delillerinin anlat›lmas›, bu geliﬂin alametlerinin tüm yönleriyle
aç›klanmas›, öncelikle bu konuda
kalplerinde ﬂüphe olan kimselerin
ﬂüphelerinin ortadan kald›r›lmas›n›
sa¤layacakt›r. Ayr›ca bu konunun
sürekli hat›rlat›lmas›, "biz bu gerçe¤i
bilmiyorduk, bilseydik biz de Hz.
‹sa için haz›rl›k yapard›k" diye mazeretler öne sürülmesini engelleyecektir. Böylece, iman edenlerin ellerindeki tüm imkanlar› Hz. ‹sa için
haz›rl›k yapmak üzere seferber etmeleri mümkün olacakt›r.

G erçek ‹seviler
Günümüzde Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ilk geliﬂinde tebli¤ etmiﬂ oldu¤u
hak din, özünden uzaklaﬂm›ﬂ ve tahrif edilmiﬂtir. Kuran'da bildirildi¤i gibi, Hz. ‹sa'n›n ard›ndan üçleme ve Hz.
‹sa'n›n ilahlaﬂt›r›lmas› (Allah'› tenzih
ederiz) gibi çeﬂitli sapk›n inan›ﬂlar H›-
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ristiyanl›¤a dahil edilmiﬂtir. Hz. ‹sa yeryüzüne geldi¤inde öncelikle, H›ristiyanl›¤› bu sapk›n inan›ﬂlardan ar›nd›racakt›r.
‹ki bin y›ldan bu yana özünden uzaklaﬂma süreci yaﬂam›ﬂ
olan H›ristiyanl›¤› özüne döndürebilecek olan tek kiﬂi Hz.
‹sa'd›r. Kendisini bekleyen H›ristiyan dünyas›na gerçek din
ahlak›n› yani Kuran'da bildirilen ‹slam ahlak›n› anlatacak,
H›ristiyan dünyas› hak dine yönelecektir. Hz. ‹sa'ya tabi olanlar da gerçek ‹seviler olacaklard›r.
Gerçek ‹sevilerin kimler oldu¤u, geçti¤imiz yüzy›l›n
müceddidi büyük ‹slam alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin
aç›klamalar›nda hikmetli bir ﬂekilde anlat›lmaktad›r. Üstad'›n
bu sözlerini detayl› olarak inceledi¤imizde gerçek ‹sevilerin;
Kuran ahlak›na ve sünnete uyan, Hz. ‹sa'ya itaat eden kimseler olaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Bu dönemde dinlerinin içine kar›ﬂm›ﬂ olan hurafelerden ve bat›l inan›ﬂlardan yüzçevirerek
gerçek ‹slam ahlak›na yönelecek olan H›ristiyanlar ve samimi
Müslümanlar, gerçek ‹seviler olacaklard›r. Müslümanlar ve
bat›l inan›ﬂlar›ndan kurtulan H›ristiyanlar, Hz. ‹sa vesilesiyle
büyük bir ittifak kuracaklard›r. Gerçek ‹sevilerin ittifak› yeryüzündeki din ahlak›na karﬂ› olan
her türlü sistem ve uygulaman›n
tamamen
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ortadan kald›r›lmas›n› sa¤layacakt›r.
Üstad'›n konuyla ilgili baz› aç›klamalar› ﬂu ﬂekildedir:
"Ahir zamanda Hazret-i ‹sa (as) gelecek, ﬁeriat-› Muhammediye
ile amel edecek" mealindeki hadisin s›rr› ﬂudur ki: Ahir zamanda
felsefe-i tabiiyenin (tabiat felsefesi) verdi¤i cereyan-› küfriye (inkarc› hareket) ve inkar-› uluhiyete (Allah'› inkar) karﬂ› ‹sevilik dini tasaffi ederek (ar›narak) ve hurafattan tecerrüd edip (hurafelerden temizlenip) ‹slamiyete ink›lab edece¤i bir s›rada, nas›l ki ‹sevilik ﬂahs-› manevisi, vahy-i semavi k›l›nc›yla o müdhiﬂ dinsizli¤in
ﬂahs-› manevisini öldürür; öyle de Hazret-i ‹sa, ‹sevilik ﬂahs-› manevisini temsil ederek, dinsizli¤in ﬂahs-› manevisini temsil eden
Deccal'› öldürür... yani inkar-› uluhiyet fikrini öldürecek.9
"...felsefe-i tabiiyenin verdi¤i cereyan-› küfriye ve
inkar-› uluhiyete (Allah'› inkar) karﬂ›...": Bediüzzaman,
Hz. ‹sa'n›n Darwinizm'in meydana getirdi¤i inkarc› harekete ve Allah'›n varl›¤›n› inkar edenlere karﬂ› büyük bir mücadele yürütece¤ini belirtmektedir.
"...‹sevilik dini tasaffi ederek (ar›narak) ve hurafattan tecerrüd edip ‹slamiyete ink›lab edece¤i..." Bediüzzaman bu hikmetli aç›klamas›nda Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda
tekrar dünyaya geldi¤inde, ‹slam dininin gereklerine göre
hareket edece¤i yönündeki hadisi tefsir etmektedir. Hz.
‹sa'n›n mücadelesi çeﬂitli hurafeler ve geleneklerle özünden
uzaklaﬂan H›ristiyanl›¤›n özüne dönmesi ile baﬂlayacakt›r.
Hz. ‹sa H›ristiyanl›¤› tüm bat›l inan›ﬂlardan temizleyecek
ve ona tabi olduklar›n› söyleyen tüm H›ristiyanlar gerçek
din ahlak›na yani ‹slamiyet'e döneceklerdir.
ADNAN OKTAR
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Ve Kuran'a iktida (uymak, tabi olmak) ederek, o ‹sevilik ﬂahs›
manevisi tabi; ve ‹slamiyet, metbu (tabi olunan) makam›nda kalacak. Din-i Hak, bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacakt›r. Dinsizlik cereyan›na karﬂ› ayr› ayr› iken ma¤lub olan ‹sevilik
ve ‹slamiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyan›na galebe edip
da¤›tacak istidad›nda iken; alem-i semavatta cism-i beﬂerisiyle bulunan ﬂahs-› ‹sa (as), o din-i hak cereyan›n›n baﬂ›na geçece¤ini, bir
Muhbir-i Sad›k (Hz. Muhammed sav), bir Kadir-i Külli ﬁey'in
va'dine istinad ederek haber vermiﬂtir. Madem haber vermiﬂ, hakt›r; madem Kadir-i Külli ﬁey va'detmiﬂ, elbette yapacakt›r.10
"...Kuran'a iktida (uymak, tabi olmak) ederek, o ‹sevilik ﬂahs› manevisi tabi; ve ‹slamiyet, metbu makam›nda
kalacak..": H›ristiyanl›¤›n Hz. ‹sa ile baﬂlayacak olan hak dine dönüﬂümü, son kitap olan ve herkesin uymakla mükellef
oldu¤u Kuran'a tabi olmakla neticelenecektir. Hz. ‹sa'n›n
ﬂahs› ve ona tabi olan H›ristiyanlar ‹slam'a tabi olacakt›r.
"...Dinsizlik cereyan›na karﬂ› ayr› ayr› iken ma¤lub
olan ‹sevilik ve ‹slamiyet ittihad neticesinde, dinsizlik
cereyan›na galebe edip da¤›tacak...": Hz.
‹sa öncülü¤ündeki H›ristiyanl›k Kuran'a tabi oldu¤unda çok büyük bir
güç oluﬂacakt›r. Çünkü günümüzde dünya nüfusunun ço¤unlu¤una
sahip iki din olan H›ristiyanl›k
ve Müslümanl›k hem siyasi, hem ekonomik hem
de manevi yönden çok
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büyük iki kuvvettirler. Bu nedenle
de dinsiz ideolojiler karﬂ›s›nda birleﬂtiklerinde çok büyük bir güç kazanarak dinsizlik
ak›mlar›n› fikren ma¤lup edip, da¤›tacaklard›r. ‹nsanlar›
hayatlar›n›n gerçek amac›ndan uzaklaﬂt›ran bencil, sevgisiz, çat›ﬂmac› bir hayata iten materyalist felsefe ve dinsizli¤in dünya üzerindeki etkileri, iki dinin birleﬂmesiyle ortadan kalkacakt›r.
"...cism-i beﬂerisiyle bulunan ﬂahs-› ‹sa (as), o din-i
hak cereyan›n›n baﬂ›na geçece¤ini...": ‹ki dinin ittifak› ve
H›ristiyanlar›n Kuran'a tabi olmas› ile dünyada nüfus ço¤unlu¤una sahip olacak iki din, tek bir ses ve tek bir vücut
gibi hareket edecek, bu hak dinin baﬂ›na ise Hz. ‹sa geçecektir. Bediüzzaman bu sözünde Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne gelip, samimi olarak iman edenlerin baﬂ›na geçece¤ini Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde haber verdi¤ini hat›rlatm›ﬂ ve bu nedenle de bu haberin mutlak gerçekleﬂecek olan
hak bilgi oldu¤unu söylemiﬂtir.

‹ man Edenler Deccal'in Fitnesinden Hz.
‹sa'n›n Vesile Olmas›yla Korunacaklard›r
"Yalanc›, hilekar, zihinlerde ve gönüllerde iyi ile kötüyü, hak ile bat›l› kar›ﬂt›ran, bir ﬂeyi yald›zlay›p gerçek yüzünü gizleyen, her yeri dolaﬂan kötü ve u¤ursuz kiﬂi" gibi
anlamlara gelen Deccal kavram›, ahir zamanda ortaya ç›kaca¤› bildirilen, her türlü kötülü¤ün ve fitnenin kayna¤› ve
temsilcisi olan kiﬂi olarak tarif edilir. Ancak, Deccal bir kiﬂi
ADNAN OKTAR
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olabilece¤i gibi, din ahlak›na uygun olmayan her türlü düﬂünce ve uygulamay› temsil eden bir sistem veya ideoloji
de olabilir. Deccal ile ilgili bilgiler pek çok hadis-i ﬂerifte yer
almakta, Kuran'da da Deccal'in ahlak›na ve sistemine iﬂaret
eden birçok ayet bulunmaktad›r. Deccal'in ortaya ç›k›ﬂ›, sahih hadislerde k›yametin önemli alametlerinden biri olarak
haber verilmiﬂtir:
Ebu Hureyre (r.a) dan: Üç ﬂey vard›r ki bunlar zuhur edince, önceden iman etmeyen kiﬂinin iman› fayda vermez: Deccal, Dabbe,
Güneﬂ'in bat›dan do¤uﬂu...11
Mezhep imam›m›z Ebu Hanife ise Deccal ve di¤er k›yamet alametlerinin bildirildi¤i hadislerle ilgili olarak ﬂunlar› söylemektedir:
Deccal'in, Yecuc ve Mecuc'un ç›kmas›, Güneﬂ'in bat›dan do¤mas›,
Hz. ‹sa'n›n gökten inmesi ve di¤er k›yamet alametleri, sahih haberlerde aktar›ld›¤› üzere hakt›r, olacakt›r.12
Hadislerde Deccal'in ç›k›ﬂ alametlerinin yan› s›ra, özellikleri de detayl› olarak haber verilmiﬂtir. Buna göre, Deccal
insanlar› do¤ru yoldan sapt›racak; iyiyi kötü, kötüyü iyi gösterecek; kendisine uyanlar› sözde nimetlerle aldat›rken, kendisine uymayanlara ise bask› ve zor uygulayacak; yeryüzünde kar›ﬂ›kl›k ç›karacak, çat›ﬂmay› körükleyecek; din ahlak›na
karﬂ› olacak ve insanlar› din ahlak›ndan uzaklaﬂt›rmak için
faaliyet gösterecektir. Deccal'in yeryüzünde oldu¤u dönem,
samimi olarak iman edenlerin pek çok s›k›nt› ve zorlukla
karﬂ›laﬂacaklar›, insanlar›n büyük ço¤unlu¤unun din ahlak›ndan uzaklaﬂt›klar› bir dönem olacakt›r.
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Deccal'in ortaya ç›k›ﬂ› tüm dünyay› derinden etkileyecek ve insanl›¤a pek çok felaket ve zorluk getirecek geliﬂmelerin baﬂlang›c› olacakt›r. Deccal'in as›l hedefi din ahlak›
ve samimi olarak iman edenler olaca¤›ndan, özellikle müminler için oldukça zorlu bir dönem söz konusu olabilir.
Bunun yan› s›ra, insanlar›n önemli bir k›sm› Deccal'in aldatmacalar›na inanacak ve ona tabi olacaklard›r. Böyle bir
ortam, vicdan ve iman sahibi tüm insanlar›n var güçleriyle
karﬂ› koymalar› ve çok güçlü bir fikri mücadele yürütmeleri gereken bir ortamd›r. Ve Allah'›n izniyle samimi iman
edenler bu fikri mücadelede üstün geleceklerdir. Ancak,
Hz. Muhammed (sav) Efendimiz Deccal'in fitnesinin tarihin en büyük fitnesi oldu¤unu bildirmiﬂ ve iman edenleri
bu fitneden sak›nmalar› için uyarm›ﬂt›r. Bu uyar› çok
önemlidir:
‹ﬂte ben bunlar› size anlat›yorum ki durumu iyi kavrayas›n›z,
onun tuza¤›na düﬂmeyiniz, sizden sonra geleceklere anlat›n›z diye.
Çünkü onun fitnesi, fitnelerin en çetinidir.13
Peygamber Efendimiz (sav)'in bu ö¤üdü ve Deccal'in
fitnesinden Allah'a s›¤›nd›¤› duas›, Müslümanlar için yol
gösterici olmuﬂtur. Dünyan›n dört bir yan›nda farkl› mezheplerden veya farkl› ›rklardan Müslümanlar, beﬂ vakit namazlar›nda, Allah'›n kendilerini Deccal'in fitnesinden korumas› için dua etmektedirler. Rivayetlerde bildirildi¤i üzere
sevgili Peygamberimiz (sav) taraf›ndan müminlere ö¤retilen bu dua ﬂu ﬂekildedir:
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Resulullah ﬂöyle buyurmuﬂtur: Sizin biriniz, teﬂehhütte bulundu¤u (tahiyyat okumay› bitirdi¤i zaman), "Ey Allah'›m, cehennem
azab›ndan, kabir azab›ndan, hayat ve memat›n fitnesinden ve
Mesih-i Deccal fitnesinden Sana s›¤›n›r›m" diyerek dört ﬂeyden
Allah'a s›¤›ns›n. 14
Bu duan›n bizzat Hz. Muhammed (sav) taraf›ndan
iman edenlere ö¤retilmiﬂ ve namazlarda okunmas›n›n tavsiye edilmiﬂ olmas› Deccaliyet konusunun müminler için
ne kadar önemli oldu¤unu göstermektedir. ‹slam alimlerinin ise namazlar›n›n ard›ndan; "Allahümme ecirne min fitneti'l mesihi'd deccali ve's süfyan" (Allah'›m bizi Mesih-i
Deccal ve Süfyan'›n fitnelerinden koru) diyerek tesbih yapt›klar› bilinmektedir. Nitekim Müslümanlar da, Deccal'in
fitnesinin ne kadar büyük oldu¤unun bilinciyle, 5 vakit namazlar›nda Peygamber Efendimiz (sav)'in bildirdi¤i duayla Rabbimiz'e s›¤›nmaktad›rlar. Bu, Müslümanlar›n Deccal'e karﬂ› manevi bir haz›rl›k içinde olduklar›n› göstermektedir. Ancak elbette, Deccal'e karﬂ› yap›lacak haz›rl›klar›n en önemli bölümü Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne geliﬂi için yap›lacak haz›rl›k olmal›d›r.
Hz. ‹sa'n›n geliﬂi, Müslümanlar›n bu duas›n›n bir yönüyle kabulü olacakt›r. Çünkü hadislerde, Deccal'in fitnesinin ancak Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne dönüﬂüyle ortadan kald›r›laca¤›, Deccal'in Hz. ‹sa'y› gördü¤ünde "tuzun suda erimesi
gibi" yok olaca¤› müjdelenmiﬂtir. Hz. ‹sa'n›n Deccal'i ortadan kald›raca¤›n› bildiren hadislerden baz›lar› ﬂöyledir:
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... Deccal ortal›¤a fitne saçarken Cenab-› hak, Mesih ‹sa ‹bni
Meryem'i gönderir... Hz. ‹sa Deccal ile Lüdde (Beytül Makdis'e yak›n bir belde) kap›s›nda karﬂ›laﬂ›r ve onu öldürür.15
Allah'›n düﬂman› (Deccal) onu gördü¤ünde tuzun suda erimesi gibi eriyecektir. Onu b›raksa da kendili¤inden helak
oluncaya kadar eriyecekse de, Allah Deccal'i, Hz. ‹sa'n›n
eliyle öldürecektir...16
Hz. ‹sa yak›nda inecek, sonra fesat sahibi, bedbaht olan
Deccal'i helak edecektir.17
Bu durumda, iman edenlerin ve Deccal'in fitnesinden korunmak isteyenlerin Hz. ‹sa'ya tüm güçleriyle
destek olmalar›, bu mübarek insan yeryüzüne gelmeden önce ona olabilecek en güzel ortam› haz›rlamak
için gayret etmeleri son derece önemlidir.
Bunun için, Müslümanlar bir yandan Deccal'in
fitnelerini ve aldatmacalar›n› deﬂifre etmeli ve Deccaliyetin ideolojik zeminini oluﬂturan unsurlarla fikri
mücadele içinde olmal›d›rlar. Bir yandan da, Hz. ‹sa
gelmeden önce, onun yürütece¤i büyük fikri mücadele için ön haz›rl›k yapmal›, ahlaken Hz. ‹sa'ya lay›k
olabilecek, ona destek olabilecek ﬂekilde kendilerini
geliﬂtirmeye özen göstermelidirler. Ayetlerde haber
verilen bilgiler ve hadislerde anlat›lan geliﬂmeler,
dünya tarihinin en önemli dönemlerinden birinin iyice yaklaﬂt›¤›n› iﬂaret etmektedir.
Böylesine tarihi bir dönemde yaﬂama ﬂerefine eri-
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ﬂecek olanlar›n, bundan dolay› büyük bir heyecan duymalar› ayn› zamanda sorumluluklar›n›n da büyük oldu¤unun
ﬂuurunda olmalar› gerekir. Durumun öneminin fark›na varanlar›n ilk yapmas› gereken ﬂeylerden biri, elbette Hz.
‹sa'n›n geliﬂine hem kendileri hem de çevrelerini en iyi ﬂekilde haz›rlamak olmal›d›r.

H z. ‹sa'y› Nas›l Beklemeliyiz?
Dünyan›n içinde bulundu¤u mevcut durum, Hz.
‹sa'n›n geliﬂi için haz›rlan›rken hangi konulara öncelik verilmesi gerekti¤ini bizlere göstermektedir. ‹nkarc› ideolojilerin toplumlar üzerinde oluﬂturdu¤u tahribat›n, dünya tarihinde belki de en yo¤un olarak yaﬂand›¤› dönem, bu dönemdir. ﬁiddetin, terörün, zulmün, sahtekarl›¤›n, doland›r›c›l›¤›n, yalanc›l›¤›n, ahlaks›zl›¤›n, çat›ﬂmalar›n, yoksullu¤un dünya genelinde yayg›n olmas›, yeryüzünün "fitne" ile
dolu oldu¤unu göstermektedir.
Tüm bu zulüm ve dejenerasyon, Allah'›n varl›¤›n› ve
birli¤ini inkar eden, ahiret gününe inanmayanlar›n kurmuﬂ
olduklar› bat›l sistemlerden güç bulmakta ve geliﬂip yay›lmaktad›r. Bu durum karﬂ›s›nda Müslümanlar›n söz konusu
ortama zemin oluﬂturan, bu bozulmay› teﬂvik eden ideolojik
kaynaklar› fikren ortadan kald›rmalar› gerekir. Bunu yapabilmenin en önemli yollar›ndan biri, Müslümanlar›n bu fikri
mücadelede birlik ve beraberlik ruhu içinde olmalar›d›r.
Hz. ‹sa'n›n geliﬂinin yak›nlaﬂt›¤› bu dönemde inkarc›
ideolojilere karﬂ› yürütülmesi gereken fikri mücadele, tüm
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Müslümanlar›n üzerinde önemli bir sorumluluktur. Bununla birlikte Hz. ‹sa'y› bekleyen ‹slam dünyas›n›n, kendi
iç anlaﬂmazl›klar›n› ve fikir ayr›l›klar›n› bir kenara b›rakarak, birlik ve beraberli¤ini sa¤lam›ﬂ olmas› son derece
önemlidir. Böyle bir dönemde, kendi iç sorunlar› ile bo¤uﬂan, içe kapal› bir yap› geliﬂtirmek kuﬂkusuz büyük bir hata ve önemli bir vebal olabilir.
Kuran ahlak›n› eksiksiz yaﬂay›p Peygamberimiz
(sav)'in sünnetini kendilerine rehber edinen Müslümanlar
birleﬂtirici davranmal›, dayan›ﬂma ve kaynaﬂma ruhunu ön
plana ç›kararak, tüm Müslümanlar›n "din kardeﬂleri" olduklar› gerçe¤ini ‹slam dünyas›na yeniden hat›rlatmal›d›rlar. Müminlerin birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmeleri, Rabbimiz'in emrinin gere¤idir:
Allah'›n ipine hepiniz s›ms›k› sar›l›n. Da¤›l›p ayr›lmay›n.
Ve Allah'›n sizin üzerinizdeki nimetini hat›rlay›n. Hani siz
düﬂmanlar idiniz. O, kalplerinizin aras›n› uzlaﬂt›r›p-›s›nd›rd› ve siz O'nun nimetiyle kardeﬂler olarak sabahlad›n›z.
Yine siz, tam ateﬂ çukurunun k›y›s›ndayken, oradan sizi
kurrtard›. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle aç›klar. (Al--i ‹mran Suressi, 103)
Üstelik Allah'›n izni ile bu ittifak, inkarc› ideolojilerin
fikren ma¤lup olmas›n›n en önemli aﬂamalar›ndan biri olacakt›r. Rabbimiz, Kuran'da inkarc›lar›n ittifak›n› haber vermiﬂ ve iman edenlerin de birbirleriyle dost olmalar› ve birbirlerine yard›m etmeleri gerekti¤ini bildirmiﬂtir. Bu, yeryüzünde bozgunculu¤un ortadan kald›r›lmas› için gerekliADNAN OKTAR
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dir. Ayette ﬂu ﬂekilde buyurulmaktad›r:
‹nkar edenler birbirlerinin velileridir. E¤er siz bunu yapmazsan›z (birbirinize yard›m etmez ve dost olmazsan›z) yeryüzünde bir fitne ve
büyük bir bozgunculuk (fesat) olur.
(Enfal Suresi, 73)
Ayr›l›klar› ve farkl›l›klar› bir kenara b›rak›p, tüm Müslümanlar›n
"kardeﬂ" oldu¤u gerçe¤ini hat›rlayan
ve bu manevi kardeﬂli¤in getirdi¤i
güzel ahlak› yaﬂayan ‹slam dünyas›,
bu yönü ile hem tüm dünyaya örnek
olacak hem de Hz. ‹sa için çok güzel
bir ortam sa¤lam›ﬂ olacakt›r.
Hz. ‹sa geldi¤inde ‹slam dünyas›, içindeki kültürel ve geleneksel
farkl›l›klar› birer zenginlik unsuru haline dönüﬂtürmüﬂ, inkarc› ideolojilerin ‹slam dünyas› üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kald›rm›ﬂ, Kuran ahlak›n› yaﬂamakta ittifak etmiﬂ
bir bütün olmal›d›r.
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z. ‹sa, hayat› Kuran'da detayl› olarak
bildirilen mübarek peygamberlerden
biridir. Kendisi, Rabbimiz'in bir mucizesi olarak babas›z dünyaya gelmiﬂtir. Hz. ‹sa'n›n
mucizevi do¤umu Kuran'da ﬂöyle bildirilir:
... Meryem o¤lu Mesih ‹sa, ancak Allah'›n elçisi ve kelimesidir. Onu ('Ol' kelimesini) Meryem'e yööneltmiﬂtir ve O'ndan bir
ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inan›n›z... (Nisa Suresi, 171)
Hz. Meryem, Cebrail'in kendisine insan suretinde
görünmesiyle Hz. ‹sa'n›n do¤umu hakk›nda müjdelenmiﬂtir. Hz. ‹sa henüz dünyaya gelmeden, Allah onun sahip oldu¤u mucizevi ve üstün özellikleri Hz. Meryem'e
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bildirmiﬂtir. Hz. ‹sa'n›n dünyada ve ahirette
seçkin ve onurlu bir insan oldu¤u ve çeﬂitli
mucizeler gösterece¤i ayetlerde ﬂu ﬂekilde haber verilmiﬂtir:
Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, do¤rusu
Allah Kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun ad› Meryem o¤lu ‹sa Mesih'tir. O, dünyada
ve ahirette 'seçkin, onurlu, sayg›nd›r' ve (Allah'a) yakk›n
k›l›nanlardand›r. Beﬂikte de, yetiﬂkinli¤inde de insanlarla konuﬂacakt›r. Ve O salihlerdendir."" (Al-i ‹mran Suresi, 45-46)
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Hz. Meryem'in içinde yaﬂad›¤› toplum ise daha do¤um an›ndan itibaren Hz. ‹sa'yla ilgili cahilce zanlarda bulunmuﬂ ve Hz. Meryem gibi mübarek bir insana iftira atmaya kalk›ﬂm›ﬂlard›r. Kuran'da, iman etmeyenlerin Hz. ‹sa'n›n
mucizevi do¤umuna gösterdikleri tepki ve Hz. ‹sa'n›n Rabbimiz'den bir mucize olarak daha beﬂikteyken onlarla konuﬂmas› ﬂöyle bildirilir:
Böylece onu taﬂ›yarak kavmine geldi. Dediler ki: "Ey Meryem, sen gerçekten ﬂaﬂ›rt›c› bir ﬂey yapt››n. Ey Harun'un k›z
kardeﬂi, senin baban kötü bir kiﬂi de¤ildi ve annen de azg›n,
utanmaz (bir kad›n)) de¤ildi." Bunun üzerine ona (çocu¤a)
iﬂaret etti. Dediler ki: "Henüz beﬂikte olan bir çocukla biz
nas›l konuﬂabiliriz?" (‹sa) Dedi ki: "ﬁüphesiz ben Allah'›n
ni peygamber k›lkuluyum. (Allah) Bana Kitab'› verdi ve ben
d›. Nerede olursam (olay›m,) beni kutlu k›ld› ve hayat süramaz› ve zekat› vasiyet (emr) etti.
dü¤üm müddetçe, bana na
Anneme itaati de. Ve beni mutsuz bir zorba k›lmad›. Selam
üzerimeedir; do¤du¤um gün, ölece¤im gün ve diri olarak yeniden-kald›r›laca¤›m gün de." (Meryem Suresi, 27--33)
Henüz beﬂikte iken insanlar ile konuﬂan Hz. ‹sa,
Allah'›n takdiri ile, körleri ve hastalar› iyileﬂtirmek, çamurdan kuﬂ yap›p uçurmak gibi daha pek çok mucizeler göstermiﬂtir. Rabbimiz'in Hz. ‹sa'ya verdi¤i bu mucizeler Kuran'da ﬂöyle haber verilmiﬂtir:
Allah ﬂöyle diyecek: "Ey Meryem o¤lu ‹sa, sana ve annene
olan nimetimi hat›rla. Ben seni Ruhu'l-Kudüüs ile destekle-
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dim, beﬂikte iken de, yetiﬂkin iken de insanlarla konuﬂuyordun. Sana Kitab'›, hikmeti, Tevrat'› vee ‹ncil'i ö¤rettim. ‹znimle çamurdan kuﬂ biçiminde (bir ﬂeyi) oluﬂturuyordun da
(yine) iznimle ona üfürdü¤ünde bir kuﬂ oluveriyordu. Do¤uﬂtan kör olan›, alacal›y› (cüzzaml›y›) iznimle iyileﬂtiriyorr dun, (yine) Benim iznimle ölüleri (hayata) ç›kar›yordun. ‹srailo¤ullar›'na apaç›k belgelerle gelldi¤inde onlardan inkara sapanlar, "ﬁüphesiz bu apaç›k bir sihirdir" demiﬂlerdi
(de) ‹srailo¤ullar››'n› senden geri püskürtmüﬂtüm." (Maide
Suresi, 110)
Babas›z olarak dünyaya gelmesi, beﬂikte iken konuﬂmas›, Allah'›n kutsal kitaplar›n›, Tevrat'›, ‹ncil'i ve Kitab'›
(Kuran'› -en do¤rusunu Allah bilir-) bilmesi, çamurdan kuﬂ
biçiminde bir ﬂey yap›p nefesiyle canland›r›p uçurmas›, do¤uﬂtan kör olan›, alaca hastal›¤› olan› iyileﬂtirmesi, ölüyü
diriltmesi, insanlar›n yediklerini ve saklay›p biriktirdiklerini haber vermesi, kendisinden sonra gelecek kutlu insan›,
Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'i, "Ahmet" ismiyle
haber vermesi gibi mucizeler gösterdi¤i halde, gönderildi¤i toplum içerisinde Hz. ‹sa'ya inananlar›n say›s› çok az olmuﬂtur.

H z. ‹sa'n›n Mücadelesi
Derin Allah korkusu ve sevgisi ile tüm peygamberler
gibi, bütün insanlara örnek olan Hz. ‹sa hayat› boyunca inkar edenler ve müﬂriklerle fikri mücadele içinde olmuﬂtur.
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Din ahlak›ndan uzaklaﬂm›ﬂ olan ‹srailo¤ullar›'na, Allah'›n
varl›¤›n› ve birli¤ini anlatm›ﬂ, Rabbimiz'in insanlara emretti¤i ahlak› onlara bildirmiﬂtir. Kavmini, Allah'a iman etmeye, gönülden teslim olup Allah'›n hoﬂnutlu¤unu kazanmak
için yaﬂamaya, günahlardan ve kötülüklerden sak›nmaya,
salih amellerde bulunmaya davet etmiﬂtir. Onlara dünya
hayat›n›n geçicili¤ini ve ölümün yak›nl›¤›n› hat›rlatm›ﬂ, insanlar› yaln›zca Allah'a ibadet etmeye ve sadece Allah'tan
korkup sak›nmaya ça¤›rm›ﬂt›r.
Hz. ‹sa'n›n yaﬂad›¤› dönemde, Akdeniz ve çevresi tümüyle Roma ‹mparatorlu¤u'nun egemenli¤i alt›ndayd›.
Roma'n›n dini, Akdeniz çevresinde yaﬂayan dönemin di¤er
toplumlar› gibi çok tanr›l› bat›l bir dindi. Yunan mitolojisinin hayali tanr›lar›, farkl› isimler alt›nda, Roma mitolojisinde de kullan›lmaktayd›. Filistin topraklar›nda yaﬂayan Yahudiler ise Roma ‹mparatorlu¤u'nun yönetimi alt›nda az›nl›k konumundayd›lar. Ancak Roma yönetimi, Yahudilerin
inan›ﬂlar›na ve iç iﬂlerine fazla kar›ﬂm›yordu. Bu arada Yahudiler ise, MÖ 2. yüzy›ldan itibaren kendi aralar›nda bir
parçalanma sürecine girmiﬂlerdi. Eski Ahit ve Yahudi geleneklerinin çeﬂitli gruplar taraf›ndan farkl› yorumlanmas›yla, baz› mezhepler ortaya ç›km›ﬂ ve bu mezhepler aras›nda
ciddi tart›ﬂmalar yaﬂanmaya baﬂlam›ﬂt›. Bu tart›ﬂmalar, toplumda endiﬂe ve huzursuzlu¤a neden oluyor ve karmaﬂa
bir türlü ortadan kald›r›lam›yordu. Yahudilik, Allah'›n Hz.
Musa'ya vahyetti¤i hak olan halinden uzaklaﬂm›ﬂ, pek çok
bat›l inan›ﬂ ve kural›n eklenmesi ile dejenere edilmiﬂti.
ADNAN OKTAR
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Hz. ‹sa ise, Yahudilere, hakk›nda ihtilafa düﬂtükleri
konular› aç›klamak, insanlar›n özünden uzaklaﬂt›klar› hak
din ahlak›n› onlara yeniden ö¤retmek, baz› Yahudilerin din
ahlak›na kar›ﬂt›rd›klar› çarp›k düﬂünceleri ve hurafeleri ortadan kald›rmak için gönderilmiﬂti. Kuran'da Hz. ‹sa için
ﬂu ﬂekilde haber verilmektedir:
‹sa, aç›k belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetle
geldim ve hakk›nda ihtilafa düﬂtükleriinizin bir k›sm›n› size
aç›klamak için de. Öyleyse Allah'tan sak›n›n ve bana itaat edin. ﬁüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de
Rabbiniz'dir; ﬂu halde O'na kulluk edin. Dosdo¤ru yol budur." Sonra, içlerinden birtak›m f›rkalar ihtilafa düﬂtü. Art›k, ac› bir günün azab›ndan vay o zulmetmiﬂ olanlara.
(Zuhruf Suresi, 63-65)
Benden önceki Tevrat'› do¤rulamak ve size haram k›l›nan
baz› ﬂeylerri helal k›lmak üzere size Rabbiniz'den bir ayetle
geldim. Art›k Allah'tan korkup bana itaat edin (All-i ‹mran Suresi, 50)
Hz. ‹sa'n›n insanlara hak dini tebli¤ etmesi, din ahlak›na uygun olmayan düzenden menfaat sa¤layan çevrelerde
büyük rahats›zl›k uyand›rm›ﬂt›. Sahte din adamlar› ve
Allah'a ﬂirk koﬂan müﬂrikler bu çevrelerin baﬂ›nda gelmekteydi. Bunlardan baz›lar› oluﬂturduklar› sahte din anlay›ﬂ›
ile toplum içinde statü kazanm›ﬂ ve maddi imkanlar›n› art›rm›ﬂlard›. Dinin gerektirdi¤i güzel ahlak› de¤il, kendilerine menfaat sa¤layan adaletsizli¤i, zulmü, yalan›, müﬂrikliADNAN OKTAR
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¤i savunuyorlard›. Baz› ﬂekli ibadetleri, kendilerince, yaln›zca gösteriﬂ için yerine getiriyor, bunlarda da Hz. Musa'n›n getirdi¤i hak dini korumuyor, pek çok bat›l hüküm
ve hurafeyi dinlerine dahil ediyorlard›. Kuran'›n "Art›k vay
hallerine; Kitab'› kendi elleriyle yaz›p, sonra az bir de¤er
karﬂ›l›¤›nda satmak için "Bu Allah Kat›ndand›r" diyenlere..." (Bakara Suresi, 79) ayetinde bildirildi¤i gibi, baz› Yahudi ruhbanlar› Tevrat hükümlerini de¤iﬂtirmiﬂlerdi.
Hz. ‹sa ise, bu insanlara yaln›zca Allah'a ibadet etmeyi, Allah'tan korkup sak›nmay›, Allah'› sevmeyi ve Allah
için yaﬂamay› ö¤ütlüyordu. Allah r›zas› için güzel bir ahlak
yaﬂay›p, bat›l dinlerinden yüzçevirmeleri gerekti¤ini; insanlara adaletsizlik yapmaktan sak›nmalar›n› bildiriyordu.
Kendilerini ve halk› kand›rmaktan vazgeçip samimi olarak
iman etmelerini tebli¤ ediyordu. Gösterdi¤i mucizeler
onun, Allah'›n alemler üzerine seçip be¤endi¤i, ilim ve
kuvvet olarak destekledi¤i, çok k›ymetli bir peygamber oldu¤unu aç›kça ortaya koyuyordu. Onun iman derinli¤i,
yüksek ahlak›, üstün kavray›ﬂ› ve hikmetli aç›klamalar› insanlarda büyük bir hayranl›k uyand›r›yordu. Ancak, mevcut bat›l düzenlerini korumakta inat eden söz konusu kimseler, Hz. ‹sa'ya itaat etmediler.
Hz. ‹sa'n›n kavminin aras›nda bulundu¤u dönem boyunca, ona tabi olanlar›n say›s›n›n çok az oldu¤u bilinmektedir. Kuran'da, Hz. ‹sa'n›n kavminin inkarda direnmesi
üzerine, kendisinin, yard›mc›lar›n›n kimler oldu¤unu sordu¤u bildirilir. Bu soru karﬂ›s›nda, Hz. ‹sa'ya tabi oldukla-
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r›n› söyleyenlerin, yani Havarilerin, say›s› ise oldukça azd›r. Ayetlerde ﬂöyle bildirilmektedir:
Nitekim ‹sa, onlarda inkar› sezince, dedi ki: "Allah için bana yard›m edecekler kimdir?" Havarilerr: "Allah'›n yard›mc›lar› biziz; biz Allah'a inand›k, bizim gerçekten Müslümanlar oldu¤umuza ﬂahiid ol" dediler. "Rabbimiz, biz indirdi¤ine inand›k ve elçiye uyduk. Böylece bizi ﬂahidlerle beraber yaz." (Al-i ‹mran Suresi, 52-53)
Samimi müminlerin önemli özelliklerinden biri gayba
iman etmeleri ve elçilere her koﬂulda hiçbir mazeret öne
sürmeden gönülden itaat etmeleridir. ‹hlasla Allah'a iman
eden kimseler, Allah'›n elçilerinin söyledi¤i her sözün hak
oldu¤unu bilir, onlara gönülden güvenir, teslim olur, sever
ve içten sayg› duyarlar. ‹man edenlerin peygamberlere olan
sevgisi, "Peygamber, mü'minler için kendi nefislerinden
daha evlad›r..." (Ahzab Suresi, 6) ayetiyle de haber verildi¤i
gibi her türlü sevginin, ba¤l›l›¤›n üstündedir. Nitekim, sahabenin Peygamber Efendimiz (sav)'e olan ba¤l›l›klar› ve müﬂriklerle yap›lan savaﬂlarda bir an bile tereddüt etmeden kendilerini mübarek Peygamberimiz (sav)'in önüne atmalar› bu
konuda çok güzel bir örnektir.
Romal› putperestlerin, sözde dindar olduklar›n› öne
süren baz› müﬂrik Yahudilerin, menfaatlerinin zarar görmesinden endiﬂe eden toplumun önde gelenlerinin bask›lar›n›n yan› s›ra, Hz. ‹sa'ya tabi olanlar›n say›s›n›n çok az olmas› da Hz. ‹sa'n›n içinde bulundu¤u ortam›n zorlu¤unu göstermesi aç›s›ndan dikkat çekicidir. Ancak ﬂunu da belirtmek
ADNAN OKTAR
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gerekir ki Hz. ‹sa'n›n mücadelesinin böylesine zorlu bir ortam
içinde geçmesinin birçok hikmeti
vard›r. Hz. ‹sa ve ona gönülden
tabi

olan

ihlasl›

müminler,

Allah'›n izniyle, bu ortama sabrettikleri ve mücadele ettikleri
her an›n karﬂ›l›¤›n› Rabbimiz'in
Kat›nda en güzel ﬂekilde alacaklard›r. Böyle ortamlar, iman edenlerin mücadele azmini ve birbirlerine olan ba¤l›l›klar›n› art›ran;
imanlar›n› güçlendiren; Allah'a
olan sevgilerini ve ba¤l›l›klar›n›
sa¤lamlaﬂt›ran çok de¤erli ortamlard›r. Müminler yaﬂad›klar› herﬂeyin Allah'›n dilemesiyle gerçekleﬂti¤ine iman eder ve Rabbimiz'den gelen herﬂeye gönülden
raz› olurlar. Allah'›n iman edenlerin gerçek dostu ve vekili oldu¤unun bilincinde olan müminler,
Allah'›n dininin muhakkak üstün
gelece¤ini bilirler.
Allah, müminlerin aleyhine
inkar edenlere hiçbir zaman yol
vermeyece¤ini, peygamberlerin
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ve onlara uyanlar›n mutlaka galip geleceklerini vaad etmiﬂtir. ‹man edenlerin aleyhinde tuzaklar kuranlar›n ise, kurduklar› tüm tuzaklar›n baﬂar›s›z olaca¤›, bunun Allah'›n bir
sünneti oldu¤u Kuran'da bildirilmiﬂtir:
(Hem de) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülü¤ü tasarlay›p düzenleyerek. Oysa hileli düzen, keendi sahibinden
baﬂkas›n› sar›p-kuﬂatmaz. Art›k onlar öncekilerin sünnetinden baﬂkas›n› m› gözlemektedirler? Sen, Allah'›n sünnetinde kesinlikle bir de¤iﬂiklik bulamazs›n ve sen, Allah'›n
de kesinlikle bir dönüﬂüm de bulamazs›n. (Fat›r
sünnetind
Suresi, 43)
Hz. ‹sa, di¤er tüm peygamberler gibi, kurulan tuzaklar karﬂ›s›nda gösterdi¤i üstün kararl›l›¤› ve sabr› ile tüm
müminlere örnek olmuﬂ, onlar› cesaretlendirip ﬂevklendirmiﬂtir. ‹ncil'deki pek çok aç›klamada, Hz. ‹sa'n›n kendisine
tabi olanlara, "onlar› çeﬂitli zorluklar›n bekledi¤ini, ancak
Allah'›n kendilerinin yard›mc›s› ve velisi oldu¤unu" anlatt›¤› yer almaktad›r. Allah'a tevekkülü ve teslimiyeti ile üstün bir ahlak gösteren Hz. ‹sa, çevresindekilere de her zaman tevekküllü olmalar›n›, her iﬂi yapan›n Allah oldu¤unu
unutmamalar›n› tebli¤ etmiﬂtir. ‹ncil'de Hz. ‹sa'n›n havarilere, karﬂ›laﬂacaklar› zorluklar ve bu durumda göstermeleri gereken tevekkülü ﬂöyle anlatt›¤› yaz›l›d›r:
‹nsanlardan sak›n›n. Sizi mahkemelere verecekler, havralar›nda
kamç›layacaklar. Hatta benden ötürü valilerin ve krallar›n önüne
ç›kar›lacaks›n›z. Böylece onlara ve uluslara tan›kl›k edeceksiniz.
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Sizleri mahkemeye verdikleri zaman, neyi nas›l söyleyece¤inizi düﬂünerek kayg›lanmay›n. Ne söyleyece¤iniz o anda size bildirilecek.
Çünkü konuﬂacak olan siz olmayacaks›n›z... Ama sonuna kadar
dayanan kurtulacakt›r. Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaç›n... Bunun için onlardan korkmay›n. Örtülü olup da aç›¤a
ç›kar›lmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir ﬂey yoktur. Size
karanl›kta söylediklerimi, siz gün ›ﬂ›¤›nda söyleyin. Kula¤›n›za f›s›ldanan›, damlardan duyurun. Bedeni öldüren, ama can› öldürmeye gücü yetmeyenlerden korkmay›n. Hem can› hem de bedeni cehennemde mahvedecek güçte olan Allah'dan korkun. (Markos,
13:9-13; Luka, 21:12-17)
Gerçekten de Hz. ‹sa döneminde ilk H›ristiyanlar üzerindeki bask›lar, H›ristiyanl›¤›n ilk üçyüz y›l› boyunca da
devam etmiﬂtir. Hz. ‹sa'ya inananlar›n ço¤unlu¤u kendilerini gizlemek durumunda kalm›ﬂ, inançlar›n› aç›klayanlar›n büyük bir k›sm› ise a¤›r cezalara çarpt›r›lm›ﬂ, iﬂkenceye
maruz kalm›ﬂ ve kimi zaman da katledilmiﬂlerdir. Ancak
inkar edenlerin kurduklar› tuzaklar›n en büyü¤ü elbette
Hz. ‹sa'y› öldürmeye kalk›ﬂmalar›d›r. Dönemin baz› önde
gelen Yahudileri, Romal› putperestler ile iﬂ birli¤i yapm›ﬂ
ve baz› münaf›klar›n da onlara destek vermesiyle, Hz. ‹sa'y›
öldürmek için plan kurmuﬂlard›r. Planlar›n› gerçekleﬂtirebilmek için en ince detay›na kadar her aﬂamay› hesaplam›ﬂ
ve kendilerince tam olarak iﬂleyecek bir düzen kurmuﬂlard›r. Ancak kurduklar› bu düzen hiç ummad›klar› bir ﬂekilde bozulmuﬂ, onlar Hz. ‹sa'y› öldürdüklerini san›rken, Rabbimiz Hz. ‹sa'y› Kendi Kat›na yükselterek, bu mübarek peyADNAN OKTAR
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gamberini inkarc›lar›n tuzaklar›ndan
ve hilelerinden korumuﬂtur. Tarihi
bir mucizenin tecelli etti¤i bu harikayla, inkarc›lar›n tuzaklar› yerle bir
olmuﬂtur.
Burada önemli bir konuya de¤inmek yerinde olacakt›r. Daha önce
de belirtti¤imiz gibi, Hz. ‹sa'ya tuzak
kuranlar aras›nda Yahudilerin sözde
din adamlar› da bulunmaktad›r. Makam ve mevkilerini kaybetmek endiﬂesi ile hareket eden bu kimseler o
dönemde yaﬂayan baz› Yahudilerden
de destek görmüﬂlerdir. Bu kiﬂiler
Romal› putperestler ile iﬂbirli¤i yapm›ﬂlar ve Hz. ‹sa'n›n öldürülmesini
hedef alan bir plan kurmuﬂlard›r.
Allah Kat›nda ﬂerefli ve üstün olan
bir elçiyi, kendilerini hak din ahlak›n› yaﬂamaya davet etti¤i ve bu davetin dünyevi ç›karlar›n› zedeleyece¤ini düﬂündükleri için öldürmeye kalk›ﬂmalar› –her ne kadar bu hedeflerine ulaﬂamam›ﬂ olsalar da- büyük bir
suçtur. Ayr›ca Hz. ‹sa'ya benzeyen
bir baﬂka kiﬂiyi katlederek cinayet
suçunu da yüklenmiﬂlerdir. Ancak
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bu suç, yaln›zca o dönemde bu plan› kuran ve uygulamaya
koyanlara aittir ve hiç ﬂüphesiz bu kiﬂiler eylemlerinin karﬂ›l›¤›n› ahirette eksiksiz alacaklard›r. Ne var ki, o dönemde
yaﬂayan bir k›s›m Yahudinin iﬂledi¤i bu suç nedeniyle, Hz.
‹sa'ya kurulan tuzaktan tüm Yahudileri sorumlu tutmaya
kalk›ﬂmak da önemli bir yanl›ﬂt›r.

A llah ‹nkar Edenlerin Hz. ‹sa'ya
Kurduklar› Tuza¤› Boﬂa Ç›karm›ﬂt›r
Baz› Yahudilerin ve Romal› putperestlerin Hz. ‹sa'y› öldürmek için kurduklar› plan, tarihin farkl› dönemlerinde inkarc›lar›n pek çok peygambere karﬂ› kurduklar› tuzaklardan
biridir. Allah Kuran'da, inkarc›lar›n ne zaman kendilerine bir
peygamber gelse ve onlar› gerçek din ahlak›n› yaﬂamaya davet etse, muhakkak ona karﬂ› çeﬂitli tuzaklar kurduklar›n› ve
hatta onu öldürmeye kalk›ﬂt›klar›n› haber vermiﬂtir.
Andolsun, Biz Musa'ya kitab› verdik ve ard›ndan peﬂpeﬂe
elçiler gönderdik. Meryem o¤lu ‹sa'ya da apa
aç›k belgeler
verdik ve onu Ruhu'l-Kudüs'le teyid ettik. Demek, size ne
zaman bir elçi nefsinizin hoﬂﬂlanmayaca¤› bir ﬂeyle gelse,
büyüklük taslayarak bir k›sm›n›z onu yalanlayacak, bir k›sm›n›z da on
nu öldürecek misiniz? (Bakara Suresi, 87)
Hz. ‹brahim'i ateﬂe atan, ordular›yla birlikte Hz. Musa'y› takip eden, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed
(sav)'i bir gece bask›n›yla öldürmeye kalk›ﬂan, Hz. Yusuf'u
kuyuya terk eden, sadece "Rabbimiz Allah't›r" dedikleri

73

HARUN YAHYA

için müminleri yurtlar›ndan sürmeye kalk›ﬂanlar, farkl› dönemlerde yaﬂam›ﬂ olmakla birlikte benzer düﬂünce yap›s›na sahip olan insanlard›r. Hepsi, Allah'a ve elçilerine baﬂkald›rmaya kalk›ﬂm›ﬂ, Allah'›n emretti¤i din ahlak›na karﬂ›
gelmiﬂ, ahirette yapt›klar›n›n hesab›n› vereceklerini göz ard› etmiﬂlerdir. Peygamberlerin, kendilerine Allah'›n kulu
olduklar›n› hat›rlatmalar›na, onlar› fedakar olmaya, sadaka
vermeye, Allah r›zas› için iyilikte bulunmaya, adil olmaya,
tevazulu olmaya davet etmeleri öfke duymalar›na ve Allah
Kat›nda seçkin ve tertemiz olan elçiler aleyhinde tuzaklar
kurmalar›na neden olmuﬂtur. ‹nkarc›lar›n bu zihniyeti bir
Kuran ayetinde ﬂöyle haber verilmektedir:
... Onlara elçiler göndermiﬂtik. Onlara ne zaman nefislerinin
hoﬂuna gitmeyen bir ﬂeyle bir elçi gelldiyse, bir bölümünü yalanlad›lar, bir bölümünü de öldürdüler. (Maide Suresi, 70)
Benzer bir ﬂekilde Mekkeli müﬂriklerin de Hz. Muhammed (sav)'i yurdundan ç›karmak ve öldürmek için tuzaklar tasarlad›klar› Kuran'da bildirilmiﬂtir. Rabbimiz, inkarc›lar bu tuza¤› kurarken Kendisi'nin de onlara bir tuzak
kurdu¤unu haber vermiﬂtir. Hiç kuﬂku yok, tuzak kuranlar›n en üstünü Yüce Allah't›r.
Hani o inkar edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek ved›. Onlar bu tuya sürgün etmek amac›yla, tuzak kuruyorlard
za¤› tasarl›yorlarken, Allah da bir düzen (bir karﬂ›l›k) kuruyordu. Allah, düzen kurucular›n (tuzaklar›na karﬂ›l›k verenlerin) hay›rl›s›d›r. (Enfal Suresi, 30)
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Daha önce de belirtti¤imiz gibi inkar
edenler Hz. ‹sa'y› da öldürmeye kalk›ﬂm›ﬂlard›r. Kendilerince çok kapsaml› bir
plan yapm›ﬂ ve Hz. ‹sa'y› ele geçirerek öldüreceklerini düﬂünmüﬂlerdir. Tarihi ve
‹slami kaynaklarda yer alan bilgilere göre,
baz› müﬂrik Yahudiler, Romal›lar› Hz. ‹sa
aleyhinde k›ﬂk›rtabilmek için, Hz. ‹sa hakk›nda pek çok yalan ve iftira ortaya atm›ﬂlard›r. Böylece Romal›lar›n Hz. ‹sa'n›n öldürülmesi için harekete geçmesini hedeflemiﬂlerdir. Yahudilerden baz›lar›n›n Hz.
‹sa aleyhinde düzen kurduklar› Kuran'da
ﬂu ﬂekilde bildirilmiﬂtir:
Nitekim ‹sa, onlarda inkar› sezince, dedi ki: "Allah için bana yard›m edecekler
kimdir?" Havarilerr: "Allah'›n yard›mc›lar› biziz; biz Allah'a inand›k, bizim gerçekten Müslümanlar oldu¤umuza ﬂahiid
ol" dediler. "Rabbimiz, biz indirdi¤ine
inand›k ve elçiye uyduk. Böylece bizi ﬂahidlerle beraberr yaz." Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da
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(buna karﬂ›l›k) bir düzen kurdu. Allah,
düzen kurucular›n en hay›rl›s›d›r. (Al-i
‹mran Suresi, 52-54)
Allah onlar›n tuzaklar›n› hiç ummad›klar› bir ﬂekilde tersine çevirmiﬂtir. Hz.
‹sa'y› hiçbir ﬂekilde öldürememiﬂler, ancak
bu konuda onlara bir benzetilme yap›lm›ﬂt›r. Rabbimiz bu seçkin kulunu, inkar edenlerin tuzaklar›ndan koruyup kurtarm›ﬂt›r.
Nisa Suresi'nin 157-158. ayetlerinde bu gerçek ﬂöyle bildirilmektedir:
Ve: "Biz, Allah'›n Resulü Meryem o¤lu
Mesih ‹sa'y› gerçekten öldürdük" (katelna) demeleri nedeniylle de (onlara böyle
bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler
(ma katelehu) ve onu asmad›lar (ma saleebe). Ama onlara (onun) benzeri gösterildi (ﬂubbihe). Gerçekten onun hakk›nda
anlaﬂmazl›¤a düﬂenlerr, kesin bir ﬂüphe
içindedirler. Onlar›n bir zanna uymaktan baﬂka buna iliﬂkin hiçbir bilgileri
yokktur. Onu kesin olarak öldürmediler
(ma katelehu). (Nisa Suresi, 157)
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Bilakis; Allah onu Kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suuresi, 158)
Kuran'›n di¤er ayetlerinde de haber verildi¤i gibi, Hz.
‹sa ölmemiﬂtir ve Allah Kat›nda diridir. Allah'›n, Kuran'da
Hz. ‹sa'ya kurulan tuzaklar›n bozuldu¤unu bildirmiﬂ olmas› da, Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›nda diri oldu¤unun önemli delillerinden biridir. E¤er Hz. ‹sa baz› kimselerin iddia etti¤i
gibi ölmüﬂ olsayd› (ki bu do¤ru de¤ildir), o takdirde bu, inkar edenlerin kurduklar› tuzakla hedeflerine ulaﬂm›ﬂ olduklar› anlam›na gelirdi. Zira bu tuza¤›n ana hedefi Hz.
‹sa'n›n öldürülmesidir. Ancak Allah, Hz. ‹sa'ya kurulacak
olan bu tuza¤› bozaca¤›n› bildirmiﬂ ve "... Allah, kafirlere
mü'minlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez." (Nisa Suresi, 141) ayetinin bir tecellisi olarak, inkar edenlerin Hz.
‹sa'y› öldürmelerine izin vermemiﬂtir. Kuran'›n pek çok
ayetinde, inkar edenlerin tuzaklar›n›n hiçbir ﬂekilde baﬂar›ya ulaﬂamayaca¤›, bu tuzaklar›n yerle bir edilmesinin
Allah'›n sünnetinin bir gere¤i oldu¤u
haber verilmiﬂtir. Bu ayetlerden baz›lar› ﬂu ﬂekildedir:
Gerçek ﬂu ki, onlar hileli-düzenler
kurdular. Oysa onlar›n düzenleri,
da¤lar› yerlerinden oynatacak da
olsa, Allah Kat›nda on-
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lara haz›rlanm›ﬂ düzen (kötü bir karﬂ›l›k) vard›r. (‹brahim
Suresi, 46)
… Gerçekten Allah, kafirleriin hileli-düzenlerini boﬂa ç›kar›c›d›r. (Enfal Suresi, 18)
Yoksa hileli-bir düzen mi kurmak istiyorrlar? Fakat (as›l) 'o inkar edenler hileli-düzene düﬂecek olanlard›r. (Tur Suresi, 42)
ﬁüphesiz Alllah, (müﬂriklerin sald›r› ve sinsi tuzaklar›n›)
iman edenlerden uzaklaﬂt›rmaktad›r. Gerçekten Allah, hain ve nankör olan kimseyi sevmez. (Hac Suresi, 38)
Do¤rusu onlar, hileli bir düzen planlay›p kurruyorlar; Ben
de bir düzen kurup haz›rl›yorum. Sen kafirlere bir mühlet
ver, az bir süre tan›. (Tar›kk Suresi, 15-17)
Onlardan öncekiler, hileli-düzenler kurmuﬂlard› da, Allah(›n
azap emri) onlar›n kurd
duklar› yap›lar›n temellerine geldi,
böylece üstlerindeki tavan tepelerine çöktü; azap onlara ﬂuuruunda olmad›klar› yerden gelmiﬂti. (Nahl Suresi, 26)

H z. ‹sa Ölmemiﬂtir
Allah'›n mübarek elçilerinden biri olan Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i ve öldürülmedi¤i Kuran'da iman edenlere haber verilmiﬂ bir müjdedir. Bu gerçe¤i daha iyi anlayabilmek için
Hz. ‹sa'n›n durumunun haber verildi¤i ayetlerin detayl›
olarak incelenmesi yerinde olacakt›r.
Kuran'da, Hz. ‹sa'n›n öldürülmedi¤i ve Allah Kat›na
yükseltildi¤ini haber veren ayetlerin baﬂ›nda Al-i ‹mran SuADNAN OKTAR
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resi'nin 55. ayeti ve Nisa Suresi'nin 157-158. ayetleri gelmektedir. Bu ayetlerde yer alan ifadeler kelime kelime incelendi¤inde, Rabbimiz'in çok önemli bir gerçe¤i haber verdi¤i görülür. Buna göre, Hz. ‹sa ölmemiﬂ ve öldürülmemiﬂ,
diri olarak Allah Kat›na yükseltilmiﬂtir. Ayetlerde iﬂaret edilen bir baﬂka gerçek ise; Allah Kat›nda diri olan Hz. ‹sa'n›n,
k›yametten önceki son dönemde yeniden yeryüzüne dönece¤idir. Kitab›n ilerleyen bölümlerinde Hz. ‹sa'n›n ikinci
kez dünyaya geliﬂinin Kuran'dan ve hadis-i ﬂeriflerden delilleri detayl› olarak aç›klanacakt›r.
Al-i ‹mran Suresi'nin 55. ayetinde, Allah'›n Hz. ‹sa'y›
"vefat ettirece¤i", inkarc›lardan koruyaca¤› ve onu Kendi
Kat›na yükseltece¤i haber verilmektedir. Ayetin tefsirinden
ç›kan mana, -pek çok ‹slam alimi ve müfessirinin ortak görüﬂüyle- Hz. ‹sa'n›n ölmemiﬂ oldu¤udur. Ayette ﬂu ﬂekilde
bildirilmiﬂtir:
Hani Allah, ‹sa'ya demiﬂti ki: "Ey ‹sa, do¤rusu seni Ben vefat ettirece¤im (müteveffiyke), seni Keendime yükseltece¤im
(rafiuke), seni inkar edenlerden temizleyece¤im ve sana
uyanlar› k›yamete kadar inkara sapanlar›n üstüne geçirece¤im. Sonra dönüﬂünüz yaln›zca Bana'd›r, hakk›nda anlaﬂmazl›¤a düﬂtü¤ünüz ﬂeyde aran›zda Ben hükmedece¤im." (Al-i ‹mran Suresi, 55)
Bu ayette öncelikli olarak üzerinde durulmas› gereken
k›s›m, "seni Ben vefat ettirece¤im" cümlesidir. Ayette yer
alan "vefat ettirmek" kelimelerinin anlamlar› incelendi¤inde ortaya önemli bir gerçek ç›kmaktad›r. "Vefat ettirmek"
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Türkçede kullan›lan ölüm anlam›ndan farkl› anlamlara gelmektedir. Türkçe meallerde öldürme ya da vefat ettirme
olarak çevrilen kelime, Arapçada "vefea" kökünden türemiﬂ olan teveffa fiilidir ve bu fiiil ölüm manas›na de¤il, "can›n al›nmas›", "teslim al›nmas›" manalar›na gelmektedir.
‹nsan›n can›n›n al›nmas›n›n ise her zaman ölüm anlam›na
gelmedi¤i yine Kuran'da bize bildirilmektedir. Örne¤in "teveffa" kelimesinin geçti¤i bir ayette insan›n ölümünden de¤il, uykuda can›n›n al›nmas›ndan bahsedilmektedir:

Yahuda'n›n
‹haneti,
1302-1305

ADNAN OKTAR
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Allah, ölecekleri (mevt) zaman canlar›n› al›r (teveffa); ölmeyeni de uykusunda (can›n› al›r) (lem temut). Böylece, kendisi hakk›nda ölüm karar› (el mevte) verilmiﬂ olan› tutar,
öbürüsünü ise ad› konulmuﬂ bir ecele kadar sal›verir... (Zümer Suresi, 42)
Bu ayette "vefat ettirme" olarak tercüme edilen kelime
ile, Al-i ‹mran Suresi'nin 55. ayetinde kullan›lan kelime ayn›d›r, yani her iki ayette de "yeteveffa" kelimesi geçmektedir. ‹nsan›n, gece içinde bulundu¤u durum ölüm olmad›¤›na göre yukar›daki ayette kullan›lan "teveffakum" kelimesi ölüme iﬂaret etmemekte, "geceleyin canlar›n›z› alan" anlam›na gelmektedir. E¤er "teveffa" kelimesi ölüm anlam›nda kullan›lacaksa, o zaman tüm insanlar›n her gece uyuyarak geçirdikleri vakitte biyolojik olarak öldüklerini söylemek gerekecektir. Bu durumda Hz. ‹sa'n›n da hayat› boyunca uyudu¤u her gece öldü¤ünü, di¤er bir deyiﬂle binlerce kere öldü¤ünü iddia etmek gerekir ki, bu akla ve mant›¤a ayk›r›d›r.
Uykunun bir tür vefat olarak de¤erlendirildi¤ini, ancak bununla biyolojik ölümün kast edilmedi¤ini gösteren
örneklerden biri de Peygamber Efendimiz (sav)'in uykusundan kalkt›¤› zaman "Bizi öldürdükten sonra dirilten
Allah'a hamdolsun" dedi¤ini bildiren hadis-i ﬂeriftir.18 Hiç
ﬂüphesiz, Hz. Muhammed (sav) bu hikmetli sözüyle, uyundu¤u zaman biyojik manada ölüm gerçekleﬂti¤ine de¤il,
uyuyan insan›n bizim anlad›¤›m›zdan farkl› bir anlamda
"can›n›n al›nd›¤›na" dikkat çekmiﬂtir. Ünlü ‹slam alimi ve
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müfessir ‹bn Kesir de, Al-i ‹mran Suresi'nin tefsirini yaparken, di¤er pek çok delil ile birlikte söz konusu hadis-i ﬂerifi kullanm›ﬂt›r. ‹bn Kesir'in tefsirinde, "teveffa" kelimesinin
uykuya iﬂaret etti¤i, ayn› kelimenin di¤er ayetlerde ne ﬂekilde yer ald›¤› gösterilerek aç›klan›r. Bu aç›klamalar›n ard›ndan, ‹bn Kesir, ‹bn Ebu Hatim'den rivayet edilen bir hadisi de kullanarak kanaatini ﬂöyle ifade eder:
‹bn Ebu Hatim diyor ki; "Bize babam... Hasan'dan rivayet etti ki,
o, 'Seni vefat ettirece¤im..." ayeti hakk›nda ﬂu aç›klamada bulunmuﬂtur: Buras›, 'Seni uyku ölümü ile öldürece¤im, yani uyutaca¤›m' anlam›ndad›r ki, Allah Teala Hz. ‹sa'y› uykuda iken gö¤e
kald›rm›ﬂt›r... Cenab-› Hak, Hz. ‹sa'y› ﬂüphe götürmeyen bir gerçek olarak, uyku ile vefat ettirdikten sonra gö¤e çekmiﬂ ve o dönemde kendisine eziyet eden Yahudilerin eziyetlerinden kurtarm›ﬂt›r.19
‹slam alimlerinden Muhammed Zahid el-Kevseri ise,
"teveffa" kelimesinin anlam›n› incelerken, ayette bu kelimenin ölüm manas› taﬂ›mad›¤›n› ifade etmiﬂ ve Zümer Suresi'nin 42. ayetinde geçen "mevt" kelimesine dikkat çekmiﬂtir:
E¤er Hz. ‹sa ölmüﬂ olsayd› (ki bu do¤ru de¤ildir), "Allah ölüm
vakti gelen nefisleri vefat ettirir." (Zümer Suresi, 42) mealindeki
ayette yer alan ve ölüm anlam›na gelen "mevt" kelimesi bildirilmezdi... ﬁayet iddia edildi¤i gibi Allah-u Teala adi ölümü (biyolojik
anlamda ölümü) bildirmiﬂ olsayd›, bu aç›kça haber verilirdi. Madem ki Allah, Yahudilerin Hz. ‹sa'y› öldürmedi¤inden, vefattan ve
gö¤e yükselmekten bahsetmektedir, o halde burada normal ölümün d›ﬂ›nda bir mana düﬂünülmelidir.20
Kevseri ile ayn› dönemde yaﬂam›ﬂ olan ﬁeyhülislam
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Mustafa Sabri Efendi ise, Zümer Suresi'nin 42. ayetini delil
olarak göstererek, "ﬁayet teveffa kelimesini, "öldürme" anlam›nda alsayd›k, ruhlar›n da ölmesi gerekmektedir." yorumunu yapmaktad›r.21 Nitekim ‹slam alimi Mevdudi'nin Kuran tefsirinde de, Al-i ‹mran Suresi'nin 55. ayetinde geçen
(Maide Suresi'nin 117. ayetinde de ayn› kelime kullan›lmaktad›r) "müteveffi" kelimesi için ﬂu aç›klamada bulunulmaktad›r:
Arapça metindeki "müteveffi" kelimesi, "teslim almak" ve "can almak" anlamlar›na gelen 'teveffa" kelimesinden gelir; fakat burada
mecazi anlamda kulan›lm›ﬂt›r. Burada "görevden alma" anlam›na
gelmektedir.22
‹slam tarihinin ilk müfessirlerinden biri olarak kabul
edilen Maturidi de, ayette Hz. ‹sa'n›n bilinen biyolojik anlamda ölümünden bahsedilmedi¤ini ifade etmiﬂtir:
Ayette kast edilen ﬂey, ölüm anlam›ndaki vefat de¤il, bedenin dünyadan al›nmas› anlam›ndaki vefatt›r.23
‹slam alimleri, teveffa kelimesinin ayette geçen hali
olan "müteveffiyke" kelimesini yorumlarken Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i, Allah Kat›na yükseltildi¤i ve k›yametten önce yeryüzüne tekrar dönece¤i konusunda ittifak sa¤lam›ﬂlard›r.
Örne¤in, ünlü tefsir alimi Taberi, "müteveffiyke" kelimesinin "yerden almak" manas›nda kullan›ld›¤›n› ifade eder ve
ayeti ﬂu ﬂekilde aç›klar:
Bize göre en s›hhatli görüﬂ bu kelimeyi "kabzetmek", "yerden çekmek" manas›nda almakt›r. Buna göre ayetin anlam›; "seni yerden
ADNAN OKTAR
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al›p, göklere çekerim" ﬂeklinde olur. Ayetin devam› da,
ahir zamanda inkarc›lara karﬂ› olan galibiyete dikkat çekmekle bu
fikri teyid eder mahiyettedir.24
Bu aç›klaman›n devam›nda Taberi, "müteveffiyke" kelimesinin anlam› ile ilgili di¤er yorumlara da yer vermektedir. Kelimenin bir tür uyku olarak aç›klanmas› da, ‹slam
alimleri aras›nda kabul gören bir yorumdur. M›s›rl› alim
Halil Herras, Hasan Basri'ye göre bu ifadeden maksad›n
"Ben seni uyutup, uyku halindeyken kald›r›p Kat›ma yükseltece¤im" oldu¤unu ifade eder. Celaluddin es-Suyuti ise
tefsirinde, sahih hadislere dayanarak Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤ini aç›klar ve ﬂöyle der:
O halde Hz. ‹sa gö¤e ç›kar›ld› ve k›yametten önce gelecektir.25
Osmanl›'n›n son dönem ‹slam alimlerinden Mehmed
Vehbi de, bu ayeti aﬂa¤›daki ﬂekilde tefsir ederek; Hz. ‹sa'n›n
ölmedi¤ini ve öldürülmedi¤ini ifade etmiﬂtir:

Ey ‹sa, Ben seni uykuyla uyutarak mahall-i bereket ve kerametim
olan sema cihetine kald›r›p, Yahudilerin ﬂerrinden kurtaraca¤›m
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ve kafirlerin fena fiillerini senden temizleyerek, onlar›n içinden ç›kar›p kötülüklerden kurtaraca¤›m.26
Al-i ‹mran Suresi'nin 55. ayetinde Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤ine iﬂaret edildi¤ini ifade eden ‹slam alimlerinden biri de
‹bn Teymiyye'dir. ‹bn Teymiyye, ayette kast edilen manan›n
"bir tür uyku ölümü" olabilece¤ini aç›klarken ﬂu yorumu
yapar:
Bu ayet, Hz. ‹sa'n›n ölümünün kast edilmedi¤ine delildir... Ayette
geçen, "et-teveffi" sözü, beden olmaks›z›n sadece ruhun veya ikisinin ölümünü, ancak baﬂka bir karineyle (konuyu bu anlamda
aç›klayan baﬂka bir delilin varl›¤› ile) gerektirir. Bundan maksat
uyku ölümü de olabilir. (Enam Suresi, 60. ayette oldu¤u gibi.)
Ayetin son bölümündeki "inkar edenlerden seni tertemiz ay›raca¤›m." sözü de bu ﬂekildedir. Hz. ‹sa'n›n vücudu ruhundan ayr›lm›ﬂ
olsayd›, onun vücududu da di¤er peygamberler gibi yerde olurdu.27
Elmal›l› Hamdi Yaz›r ise, tefsirinde bu ayetten anlaﬂ›lan anlam›n, 'Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i, Allah Kat›nda diri oldu¤u' ﬂeklinde bildirir:
... Bizce bu tefsir ve inanc›n özeti ﬂu demek olur: Allah'tan bir ke-
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lime olan ve Ruhu'l-Kudüs ile teyid edilmiﬂ bulunan Mesih ‹sa'n›n
ruhu henüz kabzedilmemiﬂtir. Ruhunun eceli gelmemiﬂtir. Kelime
daha Allah'a dönmemiﬂtir. Onun daha dünyada görece¤i iﬂler
vard›r.28
Görüldü¤ü gibi bu ayette, "vefat" kelimesi Türkçede
yayg›n olarak kullan›ld›¤› gibi ölüm anlam› taﬂ›mamaktad›r. Ayette bildirilen "... seni Ben vefat ettirece¤im... " cümlesiyle, Hz. ‹sa'n›n uykudakine benzer bir duruma sokularak, Allah Kat›na yükseltildi¤i haber verilmektedir. Hz. ‹sa
ölmemiﬂ, sadece Allah'›n takdiriyle bu boyuttan ayr›lm›ﬂt›r.
(En do¤rusunu Allah bilir.)

N isa Suresi, 157. ve 158. Ayetlerinin
Aç›klamas›
Hz. ‹sa'y› öldürmek için harekete geçenlerin baﬂar›ya
ulaﬂamad›klar›n› aç›kça ifade eden ayetlerden biri de, Nisa
Suresi'nin 157. ayetidir. Bu ayetin, sonraki ayetle birarada
incelenmesi gerekmektedir. Ayetlerde, inkarc›lar›n Hz.
‹sa'y› öldürmedikleri ve asmad›klar›, ancak onlara öyle
gösterildi¤i, Allah'›n Hz. ‹sa'y› Kendi Kat›na yükseltti¤i bildirilmektedir:
Ve: "Biz, Allah'›n Resulü Meryem o¤lu Mesih ‹sa'y› gerçekten öldürdük" (katelna) demeleri nedeniylle de (onlara
böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler (ma katelehu)
ve onu asmad›lar (ma salebee). Ama onlara (onun) benzeri
gösterildi (ﬂubbihe). Gerçekten onun hakk›nda anlaﬂmazl›-
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¤a düﬂenler, kesin bir ﬂüphe içindedirler. Onlar›n bir zanna
gileri yoktur. Onu keuymaktan baﬂka buna iliﬂkin hiçbir bilg
sin olarak öldürmediler (ma katelehu). (Nisa Suresi, 157)
ndine yükseltti. Allah üstün ve güçlüHay›r; Allah onu Ken
dür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 158)
Bu ayetlerde yer alan delilleri detayl› olarak ele almadan önce, bir konuyu aç›klamak yerinde olacakt›r. Ayetlerde
"ma salebe" kelimeleriyle haber verilen ve Kuran meallerinde "asmad›lar" olarak geçen kelimenin sözlük anlam›na bak›ld›¤›nda çok önemli bir bilgi edinilir. Bu kelimenin kökü
olan "salebe" fiili, asmak ve idam etmek anlamlar›n›n yan›
s›ra "haçlamak, çarm›ha germek" anlamlar› da taﬂ›maktad›r.
Bu durumda, H›ristiyanl›k inanc›n›n temel unsurlar›ndan
biri olan Hz. ‹sa'n›n çarm›ha gerildi¤i inanc›n›n da hiçbir ﬂekilde do¤ru olmad›¤› birkez daha anlaﬂ›lmaktad›r.
Hz. ‹sa'n›n Öldü¤ünü ‹ddia Edenler
Zanda Bulunmaktad›r
‹nkar edenler Hz. ‹sa'y› öldürmek istemiﬂler, hatta -görünürde- bu planlar›n› gerçekleﬂtirdiklerini sanacaklar› bir
ortam da oluﬂmuﬂ, ancak Allah onlar›n bu hedeflerine ulaﬂmalar›n› engellemiﬂtir. Hz. ‹sa'y› öldürememiﬂler ve asamam›ﬂlar, ancak onlara bir benzeri gösterilmiﬂtir. Hz. ‹sa'y› öldürdü¤ünü öne sürenlerin bu konudaki ithamlar› ise sadece zandan ibarettir. Taberi tefsirinde, inkar edenlerin bu konuda kesin bir bilgilerinin olmad›¤› ﬂu ﬂekilde aç›klan›r:
ADNAN OKTAR
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‹sa hakk›nda ihtilafa düﬂen Yahudiler, onun öldürülüp öldürülmedi¤inden ﬂüphe etmektedirler. Bu husustaki bilgileri sadece zanna
uymaktan ibarettir. Öldürdükleri kimsenin Hz. ‹sa olup olmad›¤›
hakk›nda pek bildikleri bir ﬂey yoktur. Ancak öldürdükleri kiﬂinin,
öldürmek istedikleri Hz. ‹sa oldu¤unu zannetmektedirler. Kesin
olarak onu öldürmediler... Hz. ‹sa'y› kesin olarak öldürmediler,
çünkü onun öldürülüﬂü hususunda zan ve ﬂüphe içindedirler.29
‹nkar edenlerin ﬂüphe içinde kalm›ﬂ olmalar›, tuzaklar›n›n hedefine ulaﬂmad›¤›n›n önemli bir delilidir. E¤er kurduklar› tuzak do¤rultusunda gerçekten Hz. ‹sa'y› öldürmüﬂ
olsalard›, bu konuda ﬂüpheye düﬂecekleri bir durum olmaz,
planlar›n›n neticeye ulaﬂt›¤›ndan emin olurlard›. Ancak,
kuﬂku duymalar› ola¤anüstü bir durumla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂ olduklar›n› göstermektedir. Bu konuyu ﬂöyle bir örnekle düﬂünelim. Bir kiﬂiyi öldürmek için ateﬂ açan kimse, att›¤› kurﬂunla onun ölüp ölmedi¤ini mutlaka bilir. Ya da idam
edilen birisinin, as›ld›ktan sonra ölüp ölmedi¤inden ﬂüphe
edilmesi için s›ra d›ﬂ› bir durumun oluﬂmas› gerekir. Öldürmek için giriﬂilen bir eylem neticesinde, sonuçtan kuﬂku duyuluyorsa, bu ola¤an bir durum de¤ildir. Hz. ‹sa'y› öldürmeye kalk›ﬂan kimseler de, e¤er hedeflerine ulaﬂm›ﬂ olsalard› bundan hiçbir kuﬂku duymaz, Hz. ‹sa'y› kesin olarak öldürdüklerini söyleyebilirlerdi. Ancak Rabbimiz onlar›n ﬂüpheye düﬂtüklerini, sadece tahminde bulunduklar›n›, bu konuda kesin bir bilgiye sahip olmad›klar›n› haber vermektedir. Bu durum, Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤ini ve diri olarak Allah
Kat›na yükseltildi¤ini gösteren delillerden biridir.
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Hz. ‹sa'ya Kurulan Tuza¤›n Bozulmas›,
Allah'›n Üstün Gücünün Bir Tecellisidir
Ayetlerde dikkat çekilen bir baﬂka husus da, ayetin
(Nisa Suresi, 158) son k›sm›nda yer alan "Allah üstün ve
güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir" ifadesidir. Bu ifadeyle Hz. ‹sa'n›n yaﬂad›¤› bu olayda, Allah'›n üstün gücünün tecelli etti¤i ola¤anüstü bir durumun varl›¤›na iﬂaret
ediliyor olmas› muhtemeldir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
‹slam alimleri de bu ayeti tefsir ederlerken, ayetin bu
bölümüne dikkat çekmiﬂlerdir. ‹slam alimleri, bu sözlerin
Allah'›n güç ve hikmetini gösteren ola¤anüstü bir olay söz
konusu oldu¤unda bildirildi¤ini belirterek, buradaki ifadelerin mucizevi bir duruma iﬂaret etti¤ini söylemiﬂlerdir. Örne¤in Fahruddin Razi, bu konuyu ﬂu ﬂekilde aç›klamaktad›r:
Allahu Teala ayetin sonunda, "Allah Aziz ve Hakim'dir" buyurmuﬂtur. Buradaki izzetten maksat kudretinin, hikmetten maksat
da ilminin kemali ve mükemmelli¤idir. ‹ﬂte böylece Cenab-› Hak bu
buyru¤u ile Hz. ‹sa'n›n yükseltilmesinin, her ne kadar bir beﬂere
imkans›z dahi gelse, bunun Kendi kudretine ve hikmetine nispetle
imkans›z olmayaca¤›na iﬂaret etmiﬂtir. Bunun bir benzeri de
O'nun "... kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya
kadar götüren O (Allah) münezzehtir." (‹sra Suresi, 1) ayetidir.
Çünkü ‹sra her ne kadar Hz. Muhammed (sav)'in kudretine nispetle imkans›z ise de, Hak Subhanehu'nun kudretine nispetle çok
kolay ve basittir. 30
Mehmed Vehbi Efendi de, Rabbimiz'in ayetin sonunADNAN OKTAR
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da, "Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve
hikmet sahibidir" ﬂeklinde buyurmas›n›n
hikmetlerinden birini ﬂöyle yorumlamaktad›r:
Hz. ‹sa'n›n semaya refi bu ayetle sabittir ve
semaya ref etmek, insan›n kudretine nispetle
mümkün de¤ilse de, Allah-u Teala'n›n kudretine ve hikmetine nazaran asla taazür (güç)
olmad›¤›n› beyan (aç›klamak) için Cenab-›
hak ayetin öncesinde Aziz ve Galip oldu¤una
ve kemal-i ilmine iﬂaret için Hakim oldu¤unu
ve Hz. ‹sa'y› semaya refe kudret ve hikmetinin
kafi bulundu¤unu beyan buyurmuﬂtur.31
Haseneyn Muhammed Mahluf da
Hz. Muhammed (sav)'in mirac›n› örnek
göstererek, Hz. ‹sa'n›n diri olarak Allah
Kat›na yükseltilmesinin Rabbimiz'in üstün
gücünün ve kudretinin delillerinden biri
oldu¤unu ifade etmiﬂtir:
Peygamberimiz (sav) nas›l ruhu ve bedeniyle,
uyan›k halde iken miraca ç›kt› ise, Hz. ‹sa da
ayn› ﬂekilde diri olarak semaya ref edilmiﬂtir.
Bunda bir gariplik söz konusu de¤ildir. Bu tip
durumlar, harika mucizeler aras›ndad›r. Bu
konuda herhangi bir k›yasa da gerek yoktur.
Allah herﬂeye kadirdir...32
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Di¤er baz› ‹slam alimleri ise, Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i ve öldürülmedi¤i, Allah Kat›nda diri oldu¤u konusundaki görüﬂlerini
ﬂu ﬂekilde ifade etmektedirler:
Ömer Nasuhi Bilmen: Katil vukuuna (öldürme olay›na) kat'i surette
(kesin olarak) kail (inanm›ﬂ) de¤ildirler. Öyle zan ve tahminin bir k›ymeti yoktur. Hakikati hali (gerçek bilgi); Cenab› Hak, Kuran-› Kerim'inde serahaten (net olarak) beyan buyuruyor ki, o mübarek peygamberini kudreti ilahiyesiyle (‹lahi kudretiyle) berhayat (canl›) olarak semaya kald›rm›ﬂt›r. Kudreti ilahiyenin azametine ve kainatta tecelli eden
milyonlarca bedayi-i hilkate (yarat›lm›ﬂlara) bir nazar› intibah (kalp gözü) ile bakanlara göre bir peygamberi ziﬂan›n böyle ruhen ve cismen en
yüksek makamlara yükseltilmesini istibada (uzak görmeye), tevile asla
mahal (imkan) yoktur. 33
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Hasaneyn Muhammed Mahluf: Müslümanlar›n inanc› odur ki, Hz.
‹sa ne as›lm›ﬂt›r, ne de öldürülmüﬂtür, bilakis ruhu ve bedeniyle diri olarak semaya yükselmiﬂtir. Allah'›n izin verdi¤i sürece semada yaﬂamaya
devam edecektir...34
Zahid Kevseri: Yahudiler Hz. ‹sa'y› bedenen öldürmeye niyet etmiﬂler,
Allah ise onlar›n niyetlerini boﬂa ç›kararak, Hz. ‹sa'n›n bedenini kurtar›p Kendi Kat›na ç›karm›ﬂt›r. Burada Yahudilerin tekzip edilmesinin
gerçekleﬂmesi için, ref'in maddi olmas› gerekmektedir.35
Elmal›l› Hamdi Yaz›r: ... Bu hususta, ihtilaf etmiﬂ olanlar da muhakkak bundan dolay› ﬂüphe içindedirler. Buna dair hiçbir ilimleri yoktur.
Fakat zanna tabi olmuﬂlard›r. Halbuki, biz Mesih'i öldürdük diyenler
onu yakinen öldürmediler. ﬁu halde öldürme cinayetiyle övünmeleri de
bir yaland›r. Çünkü bir iﬂten maksat ne ise hüküm ona göredir. Onla-
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r›n ise öldürmeye teﬂebbüsten maksatlar› asla has›l olmad›.36
Kurtubi: Ayetin tefsiri ﬂöyledir: "Ben seni, öldürmeden Kendime
yükseltece¤im, küfredenlerden temizleyece¤im, semadan indikten
sonra öldürece¤im."37

Allah Hz. ‹sa'y› Kendi Kat›na
Yükseltmiﬂtir
‹nkar edenlerin Hz. ‹sa'y› öldürmek amac›yla kurduklar› tuza¤›n bozulmuﬂ oldu¤unun önemli delillerinden biri
de, Rabbimiz'in Hz. ‹sa'y› Kendisi'ne yükseltti¤ini bildirmiﬂ
olmas›d›r. Ayetlerde bu gerçek haber verilmektedir:
... seni Kendime yükseltece¤im (rafiuke), seni inkar edenlerden temizleyece¤im ve sana uyanlar› k›yamete kadar inkara sapanlar›n üstüne geçirece¤im. Sonra dönüﬂünüz yaln›zca Bana'd›r, hakk›nda anlaﬂmazl›¤a düﬂtü¤ünüz ﬂeyde
aran›zda Ben
n hükmedece¤im." (Al-i ‹mran Suresi, 55)
Ve: "Biz, Allah'›n Resulü Meryem o¤lu Mesih ‹sa'y› gerçektten öldürdük" (katelna) demeleri nedeniyle de (onlara
böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler (ma katelehu)
ve onu asmad›lar (ma salebe). Ama onlara (onun) benzeri
gösterildi (ﬂubbihe). Gerçekten
n onun hakk›nda anlaﬂmazl›¤a düﬂenler, kesin bir ﬂüphe içindedirler. Onlar›n bir zanna
uymaktan baﬂﬂka buna iliﬂkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler (ma katelehu). Bilakis (bell); Allah
onu Kendine yükseltti (refea). Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 157-158)
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Ayetlerde bildirildi¤i gibi Hz. ‹sa'y› öldürmek isteyenler amaçlar›na ulaﬂamam›ﬂlard›r. Allah Hz. ‹sa'y› Kendisi'ne yükselterek onu inkar edenlerin tuzaklar›ndan korumuﬂ ve kurtarm›ﬂt›r. Ayetlerde "rafiuke" ve "refea" olarak
geçen kelimenin Arapça kökeni "ref" kelimesidir. Ref kelimesinin sözlük anlam› "yükselmektir." ‹slam alimleri ref kelimesini aç›klarken, "ref kelimesi, alçaltman›n tersidir" demektedirler. ‹slam alimi Eﬂari, Al-i ‹mran Suresi'nin 55. ayetini, Nisa Suresi'nin 158. ayeti ile birlikte aç›klam›ﬂ ve bu
konudaki kanaatini ﬂu ﬂekilde ifade etmiﬂtir: "Hz. ‹sa'n›n diri olarak semaya ref edildi¤i (yükseltildi¤i) hakk›nda, ümmetin icma› vard›r."38 (icma-› ümmet: ayn› as›rda yaﬂam›ﬂ olan ‹slam
alimlerinden müçtehid olanlar›n, bir mesele hakk›nda verilen hükümde birleﬂmeleridir.)
‹slam alimlerinin büyük ço¤unlu¤u bu ayetleri aç›klarken, "Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i, Allah Kat›na yükseltildi¤i ve bu
yükselmenin ruhu ve bedeni ile birlikte gerçekleﬂti¤i" hususunda hemfikirdirler. Bu alimlerden baz›lar›n›n görüﬂleri
ﬂöyledir:
Kelam ve tefsir alimi Fahruddin Razi, Nisa Suresi'nin
158. ayetinde bildirilen "Bilakis Allah onu Kendisi'ne yükseltmiﬂtir" haberiyle ilgili olarak ﬂu aç›klamay› yapm›ﬂt›r:
"... Buradaki yükseltme ile, kendisinde, Allah'›n hükmünün d›ﬂ›ndaki hükümlerin geçerli olmad›¤› bir yere yükseltme kast edilmiﬂtir. Hz. ‹sa'n›n semaya yükseltildi¤i bu ayetle sabittir..."39
Hasan Basri Çantay tefsirinde, "rafiuke" kelimesini
"Kendisi'ne yükseltip kald›rmak" olarak tefsir etmiﬂ ve
ADNAN OKTAR
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"Allah Hz. ‹sa'y› ruhu ve bedeni ile birlikte yükseltip kald›rm›ﬂt›r." ﬂeklinde düﬂüncesini aç›klam›ﬂt›r.40
‹bn Teymiyye'nin aç›klamas› ise ﬂöyledir: "Allah onu
Kendi Kat›na yükseltti... ayeti, Hz. ‹sa'n›n ruhu ve vücuduyla
yükseltildi¤ini aç›klamaktad›r..."41
Ünlü müfessir Sabuni ise Al-i ‹mran Suresi'nin 55. ayetini aç›klarken, Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na yükseltilmesi konusunda düﬂüncelerini ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Yüce Allah'›n böyle buyurmas›ndaki hikmet, Hz. ‹sa'y› Yahudilerin elinden kurtaraca¤›n› ve ona hiçbir eziyet edilmeden, sa¤ salim
göklere kald›r›laca¤›n› müjdelemektir. 42
Mehmet Vehbi Efendi de bu konudaki kanaatini ﬂu ﬂekilde ifade etmektedir: "Hz. ‹sa'n›n semaya ref'i bu ayetle
(Nisa Suresi, 158) sabittir..."43
Zahid Kevseri ise, Kuran'da Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na
yükseltilmesi konusunun itiraz edilemeyecek kadar aç›k ve
net oldu¤unu ifade etmektedir. Al-i ‹mran Suresi'nin 55.
ayetini ve Nisa Suresi'nin 157-158. ayetlerini delil olarak
gösteren Kevseri, bu ayetlerde Hz. ‹sa'n›n refi'nin nass
(Nass: Kesinlik, aç›kl›k. Kuran-› Kerim'de veya hadis-i ﬂeriflerde bir iﬂ veya konu hakk›nda olan aç›kl›k ve bu ﬂekilde aç›k olan kelam ve ayet) hükmünde oldu¤unu söylemekte ve konuyu ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Çünkü ref'in as›l anlam› aﬂa¤›dan yukar›ya do¤ru nakildir. Burada ayetleri mecaz anlam›yla aç›klayabilecek bir husus yoktur. Dolay›s›yla ﬂeref ve makam bak›m›ndan yükseltme gibi bir manay›
ç›karmaya çal›ﬂman›n bir delili bulunmamaktad›r.44
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Mevdudi de bu konudaki görüﬂlerini ﬂu ﬂekilde aç›klamaktad›r:
... E¤er Allah, ayette bildirilen (Nisa Suresi, 158. ayet) kelimelerle "Allah O'nu öldürdü" veya "Allah O'nun makam›n› yükseltti"
diye buyurmak isteseydi, bunu aç›kça bildirirdi. Birincisinin yerine:
"ﬁüphesiz onlar O'nu ne öldürdüler, ne de çarm›ha gerdiler, fakat
onu onlardan kurtard› ve sonra o kendi eceli ile öldü" sözlerini bildirebilir; ikincisinin yerine ise "Onlar, onu çarm›ha gererek alçaltmaya çal›ﬂt›lar, fakat Allah onun makam›n› çok yükseltti" ifadesi
bildirilebilirdi...45
Kuran ayetlerinden ve ‹slam alimlerinin yorumlar›ndan aç›kça görüldü¤ü üzere, Hz. ‹sa diri olarak, bedeniyle
birlikte Allah Kat›na yükseltilmiﬂtir. Bu, Allah'›n bir mucizesidir ve iman edenlerin büyük ﬂevk ve heyecan duyacaklar› bir harikad›r. Hz. ‹sa'n›n sadece ruhunun Allah Kat›na
yükseltildi¤i veya bu yükseltilme ile manevi (makam olarak) bir yükseliﬂin kast edildi¤i iddialar› ise gerçe¤i yans›tmamaktad›r. Yukar›da da baz› örnekleri verildi¤i gibi, pek
çok ‹slam alimi bu iddialar›n geçersizli¤ini eserlerinde ispatlam›ﬂlard›r.
Hz. ‹sa'n›n diri olarak Allah Kat›na yükseltilmiﬂ oldu¤unun bir di¤er önemli delili ise, Nisa Suresi'nin 158. ayetinde geçen Arapça "bel" edat›d›r. Türkçede "bilakis" anlam›nda tercüme edilen bu edat›n, Arapça dilbilgisindeki anlam›
ve kullan›m özellikleri çok önemli bir gerçe¤e dikkat çekmektedir. Buna göre, bel edat› olumsuzluk ifade eden bir
cümleden sonra gelirse, Arapça dilbilgisi kurallar›na göre
ADNAN OKTAR
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kendinden sonra gelen cümle, bir önceki cümlenin tam z›dd› olmal›d›r. Bu durumda Hz. ‹sa ilgili bildirilen ayette de,
"... Onu öldürmediler, bilakis (bel) Allah onu Kendine
yükseltti..." ifadesinde ölümün tam tersi olan canl›l›¤a iﬂaret
ediliyor olmas› muhtemeldir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
Konuyla ilgili olarak, son dönem ‹slam alimlerinden ﬁeyhülislam Mustafa Sabri Efendi de ﬂu yorumda bulunmaktad›r:
Nisa Suresi 158. ayette geçen ve bilakis (aksine) ﬂeklinde tercüme etti¤imiz, 'bel' edat› olumsuzluk ifade eden bir cümleden sonra gelirse,
Arapça dilbilgisi kaidesine göre kendinden sonraki cümle, kendinden
önceki cümlenin tamamen z›dd› olmas› gerekir. Ölümün karﬂ›t› canl›l›kt›r. Dilbilgisi kurallar› bunu gerektirmektedir. ﬁayet biz "burada
manevi ref söz konusudur" ve "Hz. ‹sa normal olarak vefat etmiﬂtir"
desek bu kaideye ters düﬂmüﬂ oluruz. Zira bu takdirde bel edat›ndan
sonra gelen ref, edattan önce gelen ayn› zamanda olumsuz bir cümle
olan öldürme ve asma fiillerine ters olmaz. Çünkü bir ﬂah›s hem öldürülmüﬂ hem de ruhu gö¤e yükselmiﬂ olabilir. Aksi halde bu tabir anlams›z olur ki, Kuran-› Kerim böyle manas›z ifadelerden münezzehtir... Ref'in yaln›z ruhen oldu¤unu savunanlar›n tevillerine göre ayetin
meali ﬂöyledir: "Onu öldürmediler ve asmad›lar... bilakis Allah onun
derecesini yükseltti." Burada icaz (özlü söz) ﬂöyle dursun, orta dereceli bir belagat (güzel söz söyleme sanat›) dahi yoktur... "Apartman›n
asansörü beni hergün oturdu¤um dördüncü kata ç›kar›r" denildi¤inde
hiçbir ak›ll› insan bu sözden beni sadece ruhen dördüncü kata ç›kar›r
ﬂeklinde bir manay› anlamaz. O halde Hz. ‹sa da sadece ruhen yükseltilmemiﬂtir.46
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Said Ramazan el-Buti'nin ‹slam Akaidi adl› eserinde ise
ayn› konu ﬂu ﬂekilde aç›klanm›ﬂt›r:
Ayetin önceki bölümü ile sonraki bölümleri aras›ndaki karﬂ›l›kl›
uyg›nluk, zorunlu olarak bir hakikati ortaya koymaktad›r. Mesela, Arap bir adam›n "Ben aç de¤ilim, aksine yan yat›yorum." demesi do¤ru bir cümle de¤ildir. Ayn› ﬂekilde, "Halid ölmedi, aksine
o iyi bir adamd›r" cümlesi de ö¤eleri bak›m›ndan kopuktur. Düzgün olan› ise, "Halid ölmedi, aksine yaﬂ›yor" biçiminde gelir. "Baﬂkan öldürülmedi, o Allah Kat›nda derecesi üstün olan bir adamd›r" demek, cümlede anlam kopuklu¤u meydana getirir. Çünkü
onun Allah Kat›nda yüksek derece sahibi olmas›, öldürülmesine
engel de¤ildir. 'Bel' edat›, önceki söz ile sonraki söz aras›nda bir
ayk›r›l›k ifade eder. Yani 'bel' kendisinden önce geçmiﬂ bir hükmü
iptal eder.47
Ayr›ca, ayette bildirilen ref kelimesi ile manevi bir makama iﬂaret edilmiﬂ olsayd›, Kuran'da di¤er peygamberler
için de benzer bir ifade kullan›labilirdi. Hz. ‹sa'ya mahsus
olarak "Allah Kat›na yükseltilmiﬂ oldu¤unun" vurgulanmas›n›n hiç ﬂüphesiz pek çok hikmeti vard›r. Hz. Muhammed
(sav), Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. Davud, Hz. ﬁuayb, Hz.
Nuh, Hz. ‹brahim, Hz. Lut gibi vefat eden di¤er peygamberlerden hiçbiri için böyle bildirilmemiﬂtir. Di¤er tüm peygamberlerin ölümü bildirilirken, biyolojik anlamda bilinen
ölüm kelimesinin çeﬂitli türleri kullan›lm›ﬂ, Hz. ‹sa'n›n ise
"ref"i yani yükseltildi¤i haber verilmiﬂtir. (Kuran'da di¤er
peygamberlerin ölümünün ne ﬂekilde anlat›ld›¤› ilerleyen
bölümlerde detayl› olarak aç›klanacakt›r.) Peygamberler de
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dahil tüm insanlar öldükten sonra ruhlar› Allah Kat›na yükseldi¤inden, Hz. ‹sa için özel olarak "ref" kelimesinin kullan›lmas› ola¤anüstü bir durumun varl›¤›n› göstermektedir.
(En do¤rusunu Allah bilir.) Hz. ‹sa'n›n yeniden yeryüzüne
geliﬂi konusunda araﬂt›rmalar› olan ve bu araﬂt›rmalar›n›
özel bir kitapta toplayan M›s›rl› ‹slam alimi Muhammed
Halil Herras da bu konuda ﬂunlar söylemektedir:
Nisa Suresi'nin 158. ayetindeki ref kelimesinden, sadece "ruhun
yükseltilmesi" kast edilseydi, bu katli (öldürülmeyi) ve salbi (as›lmay›) iptal etmez ve ayetin bildirdi¤i hikmet yerine gelmemiﬂ olurdu. Faraza, Yahudiler Hz. ‹sa'y› öldürselerdi (ki bu hiçbir zaman
olmam›ﬂt›r) onun ruhu zaten Allah'a yükselecekti. Zira biliyoruz
ki, bütün peygamberler ve müminler öldükten sonra ruhlar›
Allah'a yükselir. Bu konuda Hz. ‹sa ile di¤erleri aras›nda bir fark
yoktur. Onun için bu ayette bir hususiyet vard›r ki, o da Hz.
‹sa'n›n hem beden hem de ruhu ile diri olarak ref edilmesidir. Ayn› zamanda bu ayetin sonuna bakt›¤›m›zda, Allah'›n izzet ve hikmetinin tecelli etti¤ini görüyoruz.48
Baz› kimselerin öne sürdü¤ü gibi ayette bildirilen yükselme, Hz. ‹sa'n›n manevi olarak veya derece bak›m›ndan
yükseltilmesi de¤ildir. Allah, Hz. ‹sa'ya kurulan tuza¤›n bozuldu¤unu haber vermiﬂtir. Tuza¤›n bozulmas›, Hz. ‹sa'n›n
ölmemesi anlam›na gelmektedir. Bu durumda, ayette haber
verilen bilgi Hz. ‹sa'n›n manevi olarak de¤il, ruhu ve bedeniyle birlikte Allah Kat›na yükseltilmiﬂ olmas›d›r. ‹nkarc›lar›n tuzaklar› Hz. ‹sa'n›n canl› olarak Allah Kat›na yükseltilmesi ile bozulmuﬂtur. (En do¤rusunu Allah bilir.) Alim Zahid Kevseri, bu konuyu ﬂöyle bir örnekle aç›klamaktad›r:
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Hz. Muhammed (sav) ile ilgili bir ayette "Allah seni insanlardan
korur." (Maide Suresi, 67) buyrulmaktad›r. ﬁüphesiz burada
ayet, "‹nsanlara karﬂ› senin mertebeni yükseltir" anlam›nda de¤ildir. Resulullah (sav)'a filli bir sald›r› vard› ve bu sald›r›ya karﬂ›
Allah onu maddeten koruma alt›na alm›ﬂt›. Hz. ‹sa için de durum
böyledir. Ona karﬂ› fiili bir sald›r› vard›. Dolay›s›yla ayetin zikredildi¤i makam itibariyle dahi, burada ref manevi bir yükselmeden
ibaret olmamal›d›r.49
Aç›kça görüldü¤ü gibi, üstün güç ve kudret sahibi
olan Allah, Hz. ‹sa'ya kurulan tuza¤›, onu diri olarak Kendi Kat›na yükselterek bozmuﬂtur. Tüm bu deliller bir kez
daha göstermektedir ki, Hz. ‹sa Allah Kat›nda diridir ve
Rabbimiz'in takdir etti¤i vakitte yeniden yeryüzüne gelecektir. (En do¤rusunu Allah bilir.) Hiç ﬂüphesiz bu, samimi
olarak iman edenler için çok büyük bir müjdedir. Hz. ‹sa gibi mübarek ve kutlu bir peygamberin yeniden dünyaya gelecek olmas› mucizevi bir durumdur ve bu mucizeye tan›kl›k etme ihtimali olan tüm müminler için büyük bir ﬂevk
kayna¤›d›r.
‹bn Teymiyye bu konuya ﬂöyle dikkat çekmektedir:
... Allah bununla ölümü buyurmak isteseydi, Hz. ‹sa di¤er müminler gibi olurdu. Allah bütün müminlerin ruhlar›n› almakta ve
gö¤e yükseltmektedir. Böylece bunda bir hususili¤in olmad›¤› anlaﬂ›l›rd›. Yani Allahu Teala'n›n Hz. ‹sa'y› özel olarak bu ﬂekilde
zikretmesinin anlam› olmazd›.50
ﬁeyhülislam Mustafa Sabri de konuyu ﬂu ﬂekilde aç›klamaktad›r:
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Ayette ﬂayet sadece öldürme buyrulsayd›, Hz. ‹sa'n›n ruhu da di¤er ruhlar gibi zaten yükselece¤i için, "rafiuke" kelimesini zikretmeye gerek yoktu.51

K uran'da "Yükselme" ‹le ‹lgili
Di¤er Ayetler
Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na yükseltildi¤inin bildirildi¤i
ayetlerde geçen ref (yükselme) kelimesi, Kuran'›n di¤er
ayetlerinde de farkl› konularda kullan›lm›ﬂt›r. Ancak bu
ayetler incelendi¤inde, genel olarak maddi bir yükselmenin
kast edildi¤i, manevi olarak veya makam olarak bir yükselme (yücelme) söz konusu oldu¤unda ise, yükselme kelimesinin "derecelerle" kelimesi ile birarada zikredildi¤i görülmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

M addi Yükseltmenin Bildirildi¤i Baz› Ayetler
Allah O'dur ki, gökleri dayanak olmaks›z›n yükseltti; onlar› görmektesiniz. Sonra arﬂa istiva etti ve Güneﬂ ile Ay'a
muﬂ bir süreye kadar ak›p
boyun e¤dirdi, her biri ad› konulm
gitmektedirler. Her iﬂi evirip düzenler, ayetleri birer birer
aç›klar. Umullur ki, Rabbiniz'e kavuﬂaca¤›n›za kesin bilgiyle inan›rs›n›z. (Rad Suresi, 2)
Babas›n› ve annesini tahta ç›kar›p oturttu; onun için secdeye kapand›lar. Dedi ki: "Ey Babam, bu, daha önceki rüyam›n yorumudur. Do¤rusu Rabbbim onu gerçek k›ld›. Bana
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iyilik etti, çünkü beni zindandan ç›kard›. ﬁeytan benimle
kardeﬂlerimin aras›n› açt›ktan sonra, (O,)) çölden sizi getirdi. ﬁüphesiz benim Rabbim, diledi¤ini pek ince düzenleyip
tedbir edendi. Gerçektten bilen, hüküm ve hikmet sahibi
O'dur." (Yusuf Suresi, 100)
Sizden misak alm›ﬂ ve Tur'u üstünüze yüükseltmiﬂtik (ve demiﬂtik ki:) "Size verdi¤imize s›ms›k› yap›ﬂ›n ve onda olan›
(hükümleri sürekli) hat›rlay›n, ki sak›nas›n›z." (Bakara Suresi, 63)
Hani sizden misak alm›ﬂ ve Tur'u üstünüze yükseltmiﬂtik
(ve): "Size verdi¤imize (Kitab'a) s›ms›k› sar›l›n
ve dinleyin" (demiﬂtik). Demiﬂlerdi ki: "Dinledikk ve baﬂ kald›rd›k." ‹nkarlar› yüzünden buza¤› (tutkusu) kalplerine sindirilmiﬂti. De ki:
"‹nan›yorrsan›z, inanc›n›z size ne kötü ﬂey
emrediyor?" (Bakara Suresi, 93)
Gökyüzü, onu da yükseltti ve mizan› koydu.
(Rahman Suresi, 7)
‹brahim,

‹smail'le

birlikte

Evin

(Ka'be'nin) sütunlar›n› yükseltti¤inde (ikisi ﬂöyle
dua etmiﬂti): "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et.
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ﬁüphesiz, Sen iﬂiten ve bilensin" (Bakara Suresi, 127)
Kim izzeti istiyorsa, art›k bütün izzet Allahh'›nd›r. Güzel
söz O'na yükselir, salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri
tasarlay›p düzenleyenler ise; onlar için ﬂiddetli bir azap
vard›r. Onlar›n tasarlad›klar› 'boﬂa ç›k›p bozulur'. (Fat›r
Suresi, 10)
Yaratmak bak›m›ndan siz mi dahha güçsünüz yoksa gök mü?
(Allah) Onu bina etti. Boyunu yükseltti, ona belli bir düzen
verdi. (Naziat Suresi, 27-28)

M anevi Yükseltmenin Bildirildi¤i Baz› Ayetler
Bu, ‹brahim'e, kavmine karﬂ› verdi¤imiz delilimizdir. Biz, diledi¤imizi derecelerle yükseltiriz. ﬁüphesiz senin Rabbin,
hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir. (Enam Suresi, 83)
Ey iman edenler, size meclislerde "Yer aç›n" dendi¤i zaman,
yer aç›n; Allah size geniﬂlik versin. Size: "Kalk›n" denildi¤i zaman da kalk›n. Allah, sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltssin. Allah, yapt›klar›n›zdan haberdard›r. (Mücadele Suresi, 11)
‹ﬂte bu elçiler; bir k›sm›n› bir k›sm›na
a üstün k›ld›k. Onlardan, Allah'›n kendileriyle konuﬂtu¤u ve derecelerle yükseltti¤i vard›r. Meryem o¤lu ‹sa'ya apaç›k belgeler verdik ve
O'nu Ruhu'l-Kudüs'le destekledik. ﬁayet Allah dileseyd
di,
kendilerine apaç›k belgeler geldikten sonra, onlar›n peﬂinden gelen (ümmet)ler, birbirlerini ölldürmezdi. Ancak ihtilafa düﬂtüler; onlardan kimi inand›, kimi inkar etti. Allah dileseydi birbirrlerini öldürmezlerdi. Ama Allah diledi¤ini yapand›r. (Bakara Suresi, 253)
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O sizi yeryüzünün halifeleri k›ld› ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. ﬁüphesiz senin Rabbin, sonuçland›rmas› pek çabuk oland›r ve ﬂüphesiz O, ba¤›ﬂlayand›r, esirgeyend
dir. (Enam Suresi, 165)

Allah'›n Hz. ‹sa'y› ‹nkar Edenlerden
Temizlemesi
Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na yükseltilmesi konusunda,
ayetlerde haber verilen bilgilerden biri de; Allah'›n Hz. ‹sa'y›
inkarc›lardan temizleyece¤ini haber vermiﬂ olmas›d›r. Al-i
‹mran Suresi'nin 55. ayetinde ﬂöyle buyrulmuﬂtur:
... seni Kendime yükseltece¤im (rafiuke), seni inkar edenlerden temizleyece¤im (mutahhiruke) ve sana uyanlar› k›yamete kadar inkara sapanlar›n üstüne geçirece¤im... (Al-i ‹mran Suresi, 55)
Ayetin Arapças›nda geçen "mutahhiruke" kelimesinin
kökü "tahara" kelimesidir ve sözlük anlam›; temiz olmakt›r.
‹slam alimleri, ayette bildirilen bu ifadenin, Hz. ‹sa'n›n diri
olarak Allah Kat›na yükseltilmiﬂ oldu¤unun delillerinden
biri oldu¤unu kabul etmektedirler. ‹slam alimlerine göre
ayetin tefsiri; "Seni al›yorum, Kat›ma yükseltiyorum ve seni
kafir ve facirlerle kirlenmiﬂ olan bu ortamdan uzaklaﬂt›r›yorum" ﬂeklindedir.52 Buna göre Allah'›n Hz. ‹sa'y› inkar edenlerden temizlemesi; Hz. ‹sa'y› öldürmek için kurulan tuzak-
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lar›n bozulmas› ve inkarc›lar›n bu hedeflerine ulaﬂamamalar›, yani Hz. ‹sa'n›n diri olarak Allah Kat›na yükseltilmesi anlam›na gelmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
Ayr›ca ayette bildirilen ifadeden, Hz. ‹sa'n›n temizlenmesiyle bedenen ve inkar edenlerin bulundu¤u ortamdan ayr›larak temizlenmesinin bildirildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. (En do¤rusunu Allah bilir.) Böylece baz› kimselerin
öne sürdü¤ü, Hz. ‹sa'n›n ölüp sadece ruhunun Allah Kat›na yükseltildi¤i iddias›n›n geçersizli¤i bir kere daha ortaya ç›kmaktad›r. Hz. ‹sa'n›n sadece ruhunun yükselmesi,
ayette bildirilen temizlenmenin gerçekleﬂmemesi anlam›na gelir.
Ayette bildirildi¤i ﬂekliyle bir temizlenme olabilmesi
için Hz. ‹sa'n›n ruhu ve bedeniyle birlikte inkarc›lar›n bulundu¤u ortamdan ayr›lmas› gerekir. Ayr›ca, ruhen yani
manevi olarak bir temizlenme Hz. ‹sa gibi üstün ahlakl›,
Allah Kat›nda onurlu ve derin iman sahibi bir peygamber
için söz konusu olamaz. Hz. ‹sa'n›n üstün ahlak› Meryem
Suresi'nin 33. ayetinde de ﬂöyle haber verilmiﬂtir; "Selam
üzerimedir; do¤du¤um gün, ölece¤im gün ve diri olarak
yeniden-kald›r›laca¤›m gün de." Hz. ‹sa'n›n ruhu, salih
bir mümin olmas› ve Allah'›n elçisi olmas› sebebiyle,
Allah'›n izniyle, tertemizdir. Ancak, içinde bulundu¤u ortam müﬂriklerin ve inkarc›lar›n çirkin ahlaklar› ve kötü
davran›ﬂlar› nedeniyle temiz de¤ildir. Nitekim bir ayette,
ADNAN OKTAR
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Rabbimiz müﬂriklerin ahlaklar›n›n kötülü¤ünden dolay›
pis olduklar›na iﬂaret etmiﬂtir:
Ey iman edenler, müﬂrikler ancak bir pisliktirler; öyleyse bu
m'a yaklaﬂmas›ny›llar›ndan sonra art›k Mescid-i Haram
lar... (Tevbe Suresi, 28)
Dolay›s›yla, Hz. ‹sa'n›n inkar edenlerden temizlenmesi, kendisinin bedenen onlar›n bulundu¤u ortamdan ayr›lmas› anlam›na gelmektedir. Allah, Hz. ‹sa'y› inkar edenlerden ve onlar›n kurduklar› tuzaklardan temizleyip korumuﬂtur. Bu da Rabbimiz'in Hz. ‹sa'y› Kendi Kat›na yükseltmesi ile gerçekleﬂmiﬂtir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
M›s›rl› alim Halil Herras ise, ayette bildirilen "temizlenme" ifadesinin hikmeti ile ilgili olarak ﬂöyle bir aç›klama
yapmaktad›r:
Hz. ‹sa'n›n küfredenlerden temizlenmesi, onlar›n bozguncu tuzaklar›ndan kurtulmas›yla olur. Bu ise Hz. ‹sa'n›n ölümü ve topra¤a
gömülmesiyle de¤il, diri olarak gö¤e yükseltilmesiyle gerçekleﬂebilir.
Çünkü düﬂmanlar›, Hz. ‹sa'ya benzettikleri kiﬂiye yapt›klar› gibi,
onun bedenine iﬂkence uygulayabilirlerdi... 53
Hz. ‹sa'n›n inkar edenlerden temizlenmesi, Elmal›l›
Hamdi Yaz›r tefsirinde de ifade edildi¤i gibi, Hz. ‹sa'n›n
Allah Kat›na yükselmesiyle tecelli etmektedir:
... Ve bu yükseltme ile o küfreden, kafirlerden seni temizleyece¤im,
art›k onlarla ilgin kalmayacak....54
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K uran'da Temizlenme Kelimesinin
Geçti¤i Baz› Ayetler
Hani Evi (Ka'be'yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik
az yeri edinin", ‹brayeri k›lm›ﬂt›k. "‹brahim'in makam›n› nama
him ve ‹smail'e de, "Evimi, tavaf edenler, itikafa çekilenler ve
rüku ve secdee edenler için temizleyin" diye ahid verdik. (Bakara Suresi, 125)
ad›Hani Biz ‹brahim'e Evin (Kabe'nin) yerini belirtip haz›rla
¤›m›z zaman (ﬂöyle emretmiﬂtik:) "Bana hiçbir ﬂeyi ortak koﬂma, tavaf edenler, k›yam edenler, rükua ve sücuda varanlar
için Evimi tertemiz tut." (Hac Suresi, 26)
Elbiseni temizle. (Müddessir Suresi, 4)
Kavminin cevab›: "Yurdunuzdan sürüp ç›kar›n bunlar›, çünkü bunlar çokça temizzlenen insanlarm›ﬂ!" demekten baﬂka olmad›. (Araf Suresi, 82)
Ona, temizlenip-ar›nm›ﬂ olanlardan baﬂkas› dokunamaz.
(Vak›a Suresi, 79)
Hani Kendisi'nden bir güvenlik olarak sizi bir uyuklama bürüyyordu. Sizi kendisiyle tertemiz k›lmak, sizden ﬂeytan›n pisliklerini gidermek, kalblerinizin üstünde (güven ve kararl›l›k
nduygusunu) pekiﬂtirmek ve bununla ayaklar›n›z› (arz üzerin
de) sa¤lamlaﬂt›rmak için size gökten su indiriyordu. (Enfal
Suresi, 11)

117

HARUN YAHYA

Kuran'da Di¤er Peygamberlerin
Ölümü Nas›l Anlat›l›yor?
Kuran'da peygamberlerin ölümlerinin aktar›ld›¤› k›ssalarda geçen kelimelerle, Hz. ‹sa'n›n "vefat ettirilmesinin"
anlat›ld›¤› ayetlerin incelenmesi, Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i gerçe¤ini bir kez daha ortaya ç›karmaktad›r. Bu bölümde Hz.
‹sa'n›n ve di¤er peygamberlerin ölümlerini ifade eden kelimelerin Arapça karﬂ›l›klar›n› ve Kuran ayetlerinde ne ﬂekilde kullan›ld›klar›n› inceleyece¤iz.
Kuran'da peygamberlerin ölmesi veya öldürülmesiyle
ilgili olarak kullan›lan kelimeler ileride daha detayl› görece¤imiz gibi "katele (öldürmek), mate (ölmek), haleke (helak olmak), salebe (asmak)" ya da birkaç özel kelimedir. Oysa Hz. ‹sa için, Kuran'da çok aç›k bir ifadeyle, "Onu öldürmediler (ma katelehu) ve asmad›lar (ma salebuhu)" ifadesi kullan›larak hiçbir öldürme ﬂekliyle öldürülmedi¤i vurgulanmaktad›r. ‹nsanlara bu durumun bir benzerinin gösterildi¤i ve onun Allah Kat›na yükseltildi¤i bildirilmektedir. Al-i ‹mran Suresi'nde ise Hz. ‹sa'y› Allah'›n vefat ettirece¤i ve onu Kendi Kat›na yükseltece¤i bildirilmiﬂtir:
Hani Allah, ‹sa'ya demiﬂti ki: "Ey ‹sa, do¤rusu seni Ben vefat ettirece¤im (müteveffiyke), seni Keendime yükseltece¤im
(rafiuke), seni inkar edenlerden temizleyece¤im ve sana
uyanlar› k›yamete kadar inkara sapanlar›n üstüne geçirece¤im..." (Al-i ‹mran Suresi, 55)
Vefat kelimesinin anlam› ise daha önceki bölümlerde
ele ald›¤›m›z gibi, insan›n can›n›n biyolojik anlamda al›nADNAN OKTAR
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mas› yani bilinen anlamda bir ölüm de¤ildir. Kuran'›n di¤er ayetlerinde geçen vefat ettirme ifadeleri incelendi¤inde,
bu kelimelerin bir tür uyku anlam›nda kullan›ld›¤› görülmektedir. Ayetlerde Hz. ‹sa için vefat ettirmek kelimeleri
kullan›lm›ﬂ, ancak ölüm anlam›nda kullan›lan di¤er kelimelerin hiçbirine yer verilmemiﬂtir. Di¤er peygamberler
için ise biyolojik anlamda ölümü ifade eden kelimelerin
kullan›lm›ﬂ olmas›, Hz. ‹sa'n›n -Allah'›n takdiri olarak- daha farkl› bir konumu oldu¤una iﬂaret etmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

I . Katale: Öldürmek
Kuran'da ölüm konusu anlat›l›rken genelde kullan›lan
kelime Arapçada "öldürmek" anlam›na gelen "katele" kelimesidir. Mümin Suresi'nde "katele" kelimesi ﬂu ﬂekilde kullan›lmaktad›r:
Firavun dedi ki: "B›rak›n beni, Musa'y› öldüreyim (aktul) de
o (gitsin) Rabbine yalvar›p-yakars›n.... (Mümin Suresi, 26)
Ayette geçen "Musa'y› öldüreyim" ifadesinin Arapças› "aktul Musa" ﬂeklindedir. Bu kelime katele fiilinden türemiﬂtir. Bir di¤er ayette ise ayn› kelime ﬂu ﬂekilde kullan›lmaktad›r:
... Peygamberleri haks›z yere öldürmelerindendi (yaktulune)... (Bakara Suresi, 61)
Ayette geçen "öldürmelerindendi" kelimesinin Arapças› "yaktulune" ﬂeklindedir ve yine ayn› ﬂekilde katele kelimesinden türemiﬂtir. Ve ayetin mealinde de aç›kça görüldü-
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¤ü gibi "öldürmek" anlam›na gelmektedir. Aﬂa¤›da peygamberlerin ölümünü aç›klayan baz› ayetlerde "katele" fiilinin
ne ﬂekilde kullan›ld›¤› belirtilmektedir. Parantez içinde anlamlar› bildirilen tüm kelimelerin fiil kökleri "katele"dir:
... Onlar›n bu sözlerini ve peygamberleri haks›z yere öldürmelerini (katlehum) yazaca¤›z... (Al-i ‹mran Suresi, 181)
... Büyüklük taslayarak bir k›sm›n›z onu yalanlayacak, bir
k›sm›n›z da onu öldüreecek misiniz (taktulune)? (Bakara Suresi, 87)
... De ki: "E¤er inan›yor idiyseniz, daha önce ne diyy e
Allah'›n peygamberlerini öldürüyordunuz (taktulune)?"
(Bakara Suresi, 91)
Allah'›n ayetlerini inka
ar edenler, peygamberleri haks›z yere öldürenler (yaktulune) ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; (yaktulune)... (Al-i ‹mran Suresi, 21)
... E¤er, siz do¤ru idiyseniz, o halde onlar› ne diye öldürdünüz?" (kateltumuhum) (Al-i ‹mran Suresi, 183)
... Demiﬂti ki: "Seni mutlaka öldürece¤im
m"... (Le aktulenneke) (Maide Suresi, 27)
E¤er beni öldürmek (taktuleni) için elini bana uzatacak
olursan, ben seni öldürmek (aktuleke) için elimi sana uzatacak de¤ilim... (Maide Suresi, 28)
Öldürüün (uktulu) Yusuf'u veya onu bir yere at›p-b›rak›n...
(Yusuf Suresi, 9)
Firavun'un kar›s› dedi ki: "B
Benim için de, senin için de bir
göz bebe¤i; onu öldürmeyin... (la taktulu) (Kasas Suresi, 9)
Ey Musa
a, önde gelenler, seni öldürmek (li yaktulu) konusun-
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da aralar›nda görüﬂmektedirler... (Kasas Suresi, 20)
Bunun üzerine kavminin (‹brahim'e) cevab› yaln››zca: "Onu
öldürün (uktuluhu) ya da yak›n" demek oldu... (Ankebut Suresi, 24)

I I. Haleke: Helak Olmak
Kuran'da peygamberlerin ölümünden bahsedilirken,
ölüm veya öldürme fiili için kullan›lan bir di¤er kelime ise
"haleke" fiilidir. Haleke kelimesi ayetlerde "helak olmak, ölmek" anlamlar›nda kullan›lmaktad›r. Örne¤in Mümin Suresi'nin 34. ayetinde ﬂu ﬂekilde geçmektedir:
... Sonunda o, vefat edince, (haleke) demiﬂtiniz ki; "Allah,
ondan sonra kesin olarak bir elçi göndeermez..." (Mümin Suresi, 34)
Ayette, Türkçeye "vefat edince" olarak çevrilen ifadenin Arapças› "iza heleke" ﬂeklindedir ve bu kelimenin anlam› da bilinen anlamda ölmektir.

I II. Mevt: Ölmek
Kuran'da peygamberlerin ölümüyle ilgili olarak kullan›lan bir di¤er kelime ise "el mevte" kelimesidir. Mevt kelimesi ayetlerde "ölmek" anlam›nda kullan›lmaktad›r. Bunlardan biri Sebe Suresi'nde Hz. Süleyman ile ilgili olarak
bildirilmektedir:
Böylece onun (Süleyman'›n) ölümüne (el mevte) karar verdi¤imiz zaman, ölümünü (mevtihi), onlara, asas›n› yemekte olan
bir a¤aç kurdundan baﬂkas› haber vermedi... (Sebe Suresi, 14)
ADNAN OKTAR
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Ayn› kelime Hz. Yakub'un ölümü ile ilgili ayetlerde de
geçmektedir. Bakara Suresi'nde ﬂu ﬂekilde bildirilmektedir:
Yoksa siz, Yakub'un ölüm an›nda (el mevte) orada ﬂahidler
miydiniz?... (Bakara Suresi, 133)
Bu ayette geçen "el mevte" kelimesi de yine ayn› kökten gelmekte ve ölüm anlam› taﬂ›maktad›r. Hz. Muhammed (sav) ile ilgili bir ayette ise "katele" ve "mate" fiilleri ayn› anda kullan›lmaktad›r:
Muhammed, yaln›zca bir elçidir. Ondan önce nice elçiler
a öldürülürse, (kugelip-geçmiﬂtir. ﬁimdi o ölürse (mate) ya da
tile) siz topuklar›n›z üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz?... (Al-i ‹mran Suresi, 144)
Mate (ölmek) kökünden gelen mevt kelimesi, yine
peygamber ölümlerinin anlat›ld›¤› baﬂka ayetlerde de geçmektedir:
... Dedi ki: "Keﬂke bundan önce ölseydim de (mittu), haf›zalardan silinip unutuluverseydim." (Meryyem Suresi, 23)
Senden önce hiçbir beﬂere ölümsüzlü¤ü (el hulde) vermedik;
ﬂimdi sen ölürsen (mitte) onlar ölümsüz mü kalacaklar? (Enbiya Suresi, 34)
Beni öldürecek (yumituni), sonra diriltecek olan da O'dur.
(ﬁuara Suresi, 81)

IV. Salebe: Asmak
Kuran'da ölümden bahsedilirken kullan›lan kelimelerden biri de salebe (asmak) fiilidir. Salebe fiili "asmak, çarm›-

123

HARUN YAHYA

ha germek ve idam etmek" gibi anlamlara gelmektedir. Bu
fiil ayetlerde ﬂu ﬂekilde kullan›lmaktad›r:
... Oysa onu öldürmediler ve onu asmad›lar (ma salebu) ...
(Nisa Suresi, 157)
... Biri efendisine ﬂa
arap içirecek, di¤eri ise as›lacak (yuslebi)... (Yusuf Suresi, 41)
... Ancak öldürmeleri as›lmalar›› (yusallebu)... (Maide Suresi, 33)
Muhakkak ellerinizi ve ayaklar›n›z› çaprazlama kesece¤im ve hepinizi idam edece¤im (usallibennekum). (Araf Suresi, 124)
... Sizin ellerinizi ve ayaklar›n›z› ça
apraz olarak kesece¤im
ve sizi hurma dallar›na asaca¤›m (usallibennekum)... (Taha Suresi, 71)
... Ayaklar›n›z› çaprazlama kestirece¤im ve sizin hepinizi
gerçekten asaca¤›m (usallibennekum). (ﬁuara Suuresi, 49)
Ayetlerde de görüldü¤ü gibi Hz. ‹sa'n›n vefat›yla di¤er
peygamberlerin ölümlerinin aktar›ld›¤› ayetler birbirinden
çok farkl› kelimelerle ifade edilmektedir. Allah, Kuran ayetlerinde Hz. ‹sa'n›n öldürülmedi¤ini, as›lmad›¤›n›, insanlara
onun bir benzerinin gösterildi¤ini, onu vefat ettirdi¤ini (yani uykudaki gibi can›n› ald›¤›n›) ve Kendi Kat›na yükseltti¤ini bildirmiﬂtir. Hz. ‹sa için "can›n› almak" anlam›na gelen
"teveffa" fiili kullan›l›rken, di¤er peygamberler için normal
ölümü ifade eden "katele" ya da "mevt" gibi ifadeler kullan›lmaktad›r. Bu bilgiler ise bize Hz. ‹sa'n›n durumunun ola¤anüstülü¤ünü bir kez daha göstermektedir.
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u bölümde, Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤ine ve yeniden dünyaya gelece¤ine dair Kuran'da yer
alan di¤er delilleri inceleyece¤iz.
Hz. ‹sa ile ilgili bildirilen ayetlerde, Hz.
‹sa'n›n mucizevi do¤umu, içinde bulundu¤u topluma
yapt›¤› tebli¤, inkar edenler ve müﬂriklerle mücadelesi, gösterdi¤i mucizeler, kendisine tabi olan havarileri detayl› olarak
anlat›lmaktad›r. Kuran'da Hz. ‹sa'yla ilgili bildirilen bir di¤er
önemli haber de Hz. ‹sa'n›n k›yamet gününe yak›n bir tarihte
yeniden yeryüzüne gelece¤idir. Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤inin bildirildi¤i Al-i ‹mran Suresi'nin 55. ayetini ve Nisa Suresi'nin 157-158.
ayetlerini yukar›daki bölümlerde detayl› olarak incelemiﬂtik. Bu
ayetlerde bildirilen ifadeler, bu ifadelerin Arapça anlamlar› ve
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çeﬂitli tefsirlerde bu ayetlerle ilgili yer alan
aç›klamalar, Hz. ‹sa'n›n ölmemiﬂ oldu¤unu hiçbir ﬂüpheye yer b›rakmayacak ﬂekilde göstermektedir. Bu ayetlerin yan› s›ra Kuran'da yer alan
baz› di¤er ayetlerde de Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤ine ve
ikinci kez dünyaya gelece¤ine dair aç›k deliller vard›r.
Ayetlerde haber verilen bu delilleri maddeler halinde ﬂu
ﬂekilde s›ralayabiliriz:
1. Hz. ‹sa öldürülmemiﬂ ve as›lmam›ﬂt›r,
2. Hz. ‹sa Allah Kat›na yükseltilmiﬂtir,
3. ‹nkar edenlere bir benzeri gösterilmiﬂtir,
4. ‹nkar edenlerin bu konudaki düﬂünceleri zan ve tahminden
ibarettir,
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5. O k›yamet için bir alamettir,
6. Allah, ona Tevrat ve ‹ncil'in yan› s›ra Kitab› –yani Kuran'›ö¤retmiﬂtir (en do¤rusunu Allah bilir),
7. Kitap Ehli tekrar geldi¤inde ona itaat edecektir,
8. Ona uyanlar, k›yamete kadar inkar edenlere üstün k›l›nacakt›r,
9. Yetiﬂkin olarak yeryüzüne gelecek ve insanlarla konuﬂacakt›r,
10. Hz. ‹sa'n›n ölümü, ikinci kez dünyaya geldikten sonra gerçekleﬂecektir.
Dünya tarihinin en önemli ve büyük geliﬂmelerinden
biri olan Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne yeniden geliﬂi, Kuran'da yer
alan delillerin de gözler önüne serdi¤i gibi, önemli bir gerçektir. Bu delillerin ortaya konulmas›, bir yandan Hz.
‹sa'n›n geliﬂini heyecanla ve sevinçle bekleyen müminlerin
ﬂevklerini art›racak ve Hz. ‹sa'n›n geliﬂi için yapt›klar› haz›rl›klar› h›zland›rmalar›na arac› olacakt›r.
Öte yandan, Hz. ‹sa'n›n geliﬂi konusu üzerinde bugüne kadar yeterince ve gere¤i gibi düﬂünmemiﬂ olanlara konunun önemini hat›rlatacak, onlar›n da bu konuda bilinçlenmelerine arac› olacakt›r.

K uran'da Hz. ‹sa'n›n "K›yamet ‹çin Bir
Alamet" Oldu¤u Bildirilmektedir
Kuran'da Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i ve öldürülmedi¤i bildirilirken, Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne dönecek oldu¤u
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da haber verilmektedir. Bu ayetlerden biri, Zuhruf Suresi'nin 61. ayetidir. Bu surenin 57. ayetinden itibaren Hz. ‹sa'dan bahsedilir:
Meryem o¤lu (‹sa) bir örnek olarak verilince, senin kavmin
hemen ondan (keyifle söz edip) kahkahalarrla gülüyorlar.
Dediler ki: "Bizim ilahlar›m›z m› daha hay›rl›, yoksa o mu?"
Onu yaln›zca bir tart›ﬂm
ma-konusu olsun diye (örnek) verdiler. Hay›r, onlar 'tart›ﬂmac› ve düﬂman' bir kavimdir. O,
yaln›zcca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu ‹srailo¤ullar›'na bir örnek k›ld›k. E¤er Biz dilemiﬂ olsayd›k, elbette sizden melekler k›lard›k; yeryüzünde (size) halef (yerinize
geçenler) olurlard›. (Zuhruf Suresi, 57-60)
Bu ayetlerin hemen arkas›ndan gelen 61. ayette Hz.
‹sa'n›n k›yamet saati için bir ilim oldu¤u belirtilmektedir:
ﬁüphesiz o, k›yamet-saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuﬂkuya kap›lmay›n ve Bana uyun. Dosdo¤ru yol
budur. (Zuhruf Suresi, 61)
Bu ayetin Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda yeryüzüne dönüﬂüne aç›k bir iﬂaret taﬂ›d›¤›n› söyleyebiliriz. Çünkü Hz. ‹sa,
Kuran'›n indiriliﬂinden yaklaﬂ›k alt› as›r önce yaﬂam›ﬂt›r.
Dolay›s›yla bu ilk hayat›n› "k›yamet saati için bir bilgi" yani bir k›yamet alameti olarak anlayamay›z. Ayetin iﬂaret etti¤i anlam, Hz. ‹sa'n›n, ahir zamanda, yani k›yametten önceki son zaman diliminde yeniden yeryüzüne dönece¤i ve
bunun da bir k›yamet alameti olaca¤›d›r. (En do¤rusunu
Allah bilir.)
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Bu ayette geçen "hu" yani "o" zamirinin "Kuran"a iﬂaret etti¤ini söyleyenler vard›r. Ancak Kuran'›n di¤er ayetlerine bak›ld›¤›nda, "o" zamirinin Kuran için kullan›ld›¤› durumlarda, mutlaka bir önceki veya sonraki ayette Kuran'dan bahsedildi¤i görülmektedir. Ya da ayette geçen di¤er ifadelerden Kuran'a iﬂaret edildi¤i net olarak anlaﬂ›lmaktad›r. Bu ayetlerden baz›lar› ﬂu ﬂekildedir:
Hay›r; çünkü o (Kur'an), bir ö¤üttür. Art›k dileyen, onu
'düﬂünüp-ö¤üt als›n.' O (Kur'an), 'ﬂerefli-üstün' sahifelerdedir. Yüceltilmiﬂ, tertemiz (mutahhar) k›l›nm›ﬂ. (Abese Suresi, 11-14
4)
Onlara: "Allah'›n indirdiklerine iman edin" denildi¤inde:
"Biz, bize indirilene iman ederiz" derleer ve ondan sonra
olan (Kur'an)› inkar ederler. Oysa o (Kur'an), yanlar›ndakini (Kitap'›) do¤rulayan bir gerçektir. (Onlara) De ki:
"E¤er inan›yor idiyseniz, daha
a önce ne diye Allah'›n peygamberlerini öldürüyordunuz?" (Bakara Suresi, 91)
‹ﬂte Allah'›n hidayet verdikleri bunlard›r; öyleyse sen de
onlar›n bu hidayetlerine uy. De ki: "Ben bunun için sizden
bir ücret istemiyorum. O (Kur'an), alemlere bir 'ö¤üt ve hat›rlatmadan' baﬂkas› de¤ildir." (Enam Suresi, 90)
Biz onu (Kur'an'›) hak olarak indirdik ve o hak ile indi; seni de yaln›zca bir müjde verici ve uyar›p-korkutucu olarakk
gönderdik. Onu bir Kur'an olarak, insanlara dura dura
okuman için (bölüm bölüm) ay›rd›k ve onu safha safha bir
indirme ile indirdik. De ki: "‹ster ona inan›n, ister inanma-
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y›n. O, daha önce kendilerine ilim verilenlere okundu¤u zaman, çenelerinin üstüne kapanarak secde ederler." (‹sra Suresi, 105-107)
Ve ﬂüphesiz o (Kur'an), senin ve kavmin için gerçekten bir
zikirdir. Siz (ondan) sorulacaks›n›z. (Zuhruf Suresi, 44)
Gerçekkten Benim ayetlerim size okunuyordu, fakat siz topuklar›n›z üzerinde geri dönüyordunuz. Buna (ayettlerime)
karﬂ› büyüklük taslayarak; gece vakti de hezeyanlar sergiliyordunuz. Onlar, yine de o sözü (Kur'an'›) gere¤i gibi düﬂünmediler mi, yoksa onlara, geçmiﬂteki atalar›na gelmeyen
n Suresi, 66-68)
bir ﬂey mi geldi? (Müminun
Oysa Zuhruf Suresi'ndeki ayetlere bak›ld›¤›nda, "k›yamet saati için bir ilimdir" ifadesinin öncesinde veya sonras›ndaki ayetlerde Kuran'dan bahsedilmedi¤i görülür. Ayetlerde Hz. ‹sa'dan bahsedilmektedir. Dolay›s›yla, "o" zamiri
de Hz. ‹sa'ya iﬂaret etmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
Nitekim büyük ‹slam alimleri de ayette geçen "o" zamirinin, gerek ayetlere gerekse sahih hadislere dayanarak,
Hz. ‹sa'ya iﬂaret etti¤ini aç›klamaktad›rlar. Ebu Hureyre,
‹bn Abbas, Katade, Malik bin Dinar, Dahhak, Ebu Rezin,
Ebu Abdurrahman, Humeyd ve ‹bn Muhays›n da Hz.
‹sa'n›n geliﬂinin k›yamet alametlerinden biri oldu¤unu söylemektedirler.55
Alusi, ﬁevkani, es-Sabuni, Gumari, Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyid Kutub, Hasan Basri Çantay gibi pek çok tefsircinin tefsirinde ise bu ayet ﬂu ﬂekilde aç›klanmaktad›r:
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Hz. ‹sa'n›n zuhur etmesi k›yamet saatinin geliﬂini bildiren bir alamettir. Çünkü onun zuhuru k›yamet alametlerindendir. Yeryüzüne
iniﬂi dünyan›n sonunun geldi¤ine ve ahiretin baﬂlang›c›na delildir.56
‹mam Taberi, ayeti tefsir ederken ‹bn Kesir'in bu konudaki aç›klamas›n› da delil olarak kullanm›ﬂt›r. ‹bn Kesir,
"K›yamet gününden önce ‹sa'n›n adil bir devlet baﬂkan› ve
adil bir hakim olarak yeryüzüne inece¤ine dair Peygamber
Efendimiz (sav)'in mütevatir hadisleri mevcuttur" diyerek,
söz konusu ayetin Hz. ‹sa'n›n dünyaya ikinci kez geliﬂine
delil oldu¤unu ifade etmiﬂtir. Elmal›l› Hamdi Yaz›r'›n tefsirinde ise bu konu ﬂu ﬂekilde aç›klanmaktad›r:
Muhakkak ki o saat için bir ilimdir de –saatin gelece¤ini ölülerin
dirilip, k›yam edece¤ini bildiren bir delil ve alamettir. Çünkü Hz.
‹sa gerek zuhuru ve gerek emvati ihya (ölüleri diriltme) mucizesi
ve gerek emvat›n k›yam›n› (ölülerin kalk›ﬂ›n›) haber vermesi itibar›yla k›yametin vaki olaca¤›na bir delil oldu¤u gibi hadiste varid
oldu¤una göre eﬂrat› saattendir (k›yamet alametidir).57
Ça¤daﬂ ‹slam alimlerinden Seyyid Kutub da tefsirinde, Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne yeniden gelecek olmas›n›n önemli delillerinden birinin bu ayet oldu¤una dikkat çekmektedir. Kutub'un tefsirinde konu ﬂöyle aç›klanmaktad›r:
Hz. ‹sa'n›n k›yametin kopmas›ndan önce yeryüzüne inece¤ine iliﬂkin birçok hadis var dilimizde. Nitekim bu ayet de ona iﬂaret etmektedir: "O, k›yametin kopaca¤›n› gösterir bir ilimdir." Yani Hz.
‹sa'n›n yeryüzüne inmesi ile k›yametin kopmas›n›n yak›n oldu¤u
bilinir. ‹kinci bir okuyuﬂ tarz›nda ayet ﬂöyle okunur: "Ve innehu le
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alemun lissati". Yani onun iniﬂi k›yametin belirtisidir, alametidir.
Her iki okuyuﬂ tarz› da ayn› anlam› ifade etmektedirler. Hz.
‹sa'n›n gökten iniﬂi, do¤ru sözlü ve güvenilir Peygamberin -salat ve
selam üzerine olsun- sözünü etti¤i ve yüce Kuran'›n iﬂaret etti¤i bir
gaybt›r. K›yamet gününe kadar de¤iﬂmeden kalacak bu iki kaynaktan gelen bilgilerden baﬂka, bu meseleye iliﬂkin olarak herhangi bir insan›n söyleyebilece¤i bir söz olamaz.58
Kevseri, en eski akaid kitaplar›nda dahi bu ayetin Hz.
‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne geliﬂine delil olarak kullan›ld›¤›n› söylerken59, Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinde ise bu ayet
ﬂu ﬂekilde aç›klanmaktad›r:
Ve k›yametin yaklaﬂm›ﬂ olmas› için ‹sa Aleyhisselam'›n bir alamet
oldu¤unu ve k›yametin vuku bulaca¤›na ﬂüphe edilmeyece¤ini haber veriyor... ‹sa Aleyhisselam'›n yeryüzüne nüzul edece¤i de k›yamet ﬂeriatinden say›lmaktad›r...60
Ayr›ca ﬂunu da belirtmek gerekir ki, Kuran'da hiçbir
peygamberin k›yamet için bir ilim olmas›ndan bahsedilmemektedir. Hz. Muhammed (sav), Hz., ‹brahim, Hz. Nuh,
Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. Yusuf, Hz. Davud, Hz. Yakup
ve di¤er birçok peygamberin hayat› Kuran'da detayl› olarak anlat›lmakta, ancak hiçbiri için bu ifade kullan›lmamaktad›r. Bu da, Hz. ‹sa'n›n -Allah'›n takdiri olarak- di¤er
peygamberlerden farkl› bir özelli¤e sahip oldu¤una iﬂaret
etmektedir. Bu özellik, Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na al›nd›ktan
sonra yeniden yeryüzüne gönderilecek olmas›d›r. (En do¤rusunu Allah bilir.)
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Kuran'da, Hz. ‹sa'ya "Kitab'›n, Tevrat'›n ve
‹ncil'in Ö¤retildi¤i" Bildirilmektedir
Kuran'da Hz. ‹sa'n›n ikinci geliﬂine iﬂaret eden bilgilerden biri de, Hz. ‹sa'ya Tevrat ve ‹ncil ile birlikte Kitab'›n da
ö¤retilmiﬂ oldu¤udur.
Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, do¤rusu Allah Kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onuun ad› Meryem o¤lu ‹sa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette 'seçkin,
onurlu, sayg›nd›r' ve (Allah'a) yak›n k›l›nanlardand›r. Beﬂikte de, yetiﬂkinli¤inde de insanlarla konuﬂacakt›r. Ve O
salihlerdendirr. "Rabbim, bana bir beﬂer dokunmam›ﬂken,
nas›l bir çocu¤um olabilir?" dedi. (Fakat) Allah neyi dilerrse yarat›r. Bir iﬂin olmas›na karar verirse, yaln›zca ona
"ol" der, o da hemen oluverir. Ona Kitabb'›, hikmeti, Tevrat'›
ve ‹ncil'i ö¤retecek. (Al-i ‹mran Suresi, 45-48)
Bu kitab›n hangi kitap oldu¤u kuﬂkusuz önemlidir.
Ayn› ifade Maide Suresi'nin 110. ayetinde de yer almaktad›r:
Allah ﬂöyle diyecek: "Ey Meryem o¤lu ‹sa, sana ve annene
olan nimetimi hat›rla. Ben seni Ruhu'l-Kudüüs ile destekledim, beﬂikte iken de, yetiﬂkin iken de insanlarla konuﬂuyordun. Sana Kitab'›, hikm
meti, Tevrat'› ve ‹ncil'i ö¤rettim..."
(Maide Suresi, 110)
Kuran'da yer alan di¤er ayetleri inceledi¤imizde, her
iki ayette de geçen "Kitap" ifadesinin, Kuran'a iﬂaret etti¤ini görürüz. Ayetlerde Tevrat ve ‹ncil d›ﬂ›nda gönderilen son
ADNAN OKTAR
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hak kitab›n Kuran oldu¤u bildirilmektedir. (Hz. Davud'a
verilen Zebur da Eski Ahit'in içindedir.) Bunun yan›nda, yine Kuran'›n di¤er ayetlerinde, "Kitap" kelimesi, ‹ncil ve
Tevrat'›n yan›nda Kuran'› ifade etmek için kullan›lm›ﬂt›r:
Allah... O'ndan baﬂka ‹lah yoktur. Diridir, Kaimdir. O, sana Kitab'› Hak ve kendinden öncekileri do¤rulay›c› olarak
indirdi. O, Tevrat ve ‹ncil'i de indirmiﬂti. (Al-i ‹mran Suresi, 2-3)
Sana da (Ey Muhammed,) önündeki kitap(lar)› do¤rulay›c› ve ona 'bir ﬂahid-gözetleyici' olarak Kitab'› indirdik...
(Maide Suresi, 48)
Kitap kelimesinin Kuran'a iﬂaret etti¤i di¤er baz› ayetler ise ﬂu ﬂekildedir:
Öyle ki size, kendinizden, size ayetlerimizi okuyacak, sizi
ar›nd›racak, size Kitap ve hikmeti ö¤retecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir elçi gönderdik. (Bakara Suresi, 151)
Allah'tan baﬂka bir hakem mi arayay›m? Oysa O, size Kitab'› aç›klanm›ﬂ olarak indirmiﬂtir. Kendilerine kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiﬂ oldu¤unu bilmektedirler. ﬁu halde, sak›n kuﬂkuya kap›lanlardan olma. (Enam Suresi, 114)
Biz Kittab'› ancak, hakk›nda ihtilafa düﬂtükleri ﬂeyi onlara
aç›klaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olmass›
d›ﬂ›nda (baﬂka bir amaçla) indirmedik. (Nahl Suresi, 64)
Kitab'›n sana (kalbine vahy ile) b›rak›laca¤›n› umud etmezdin; (bu,) Rabbinden ancak bir rahmettir. Öyleyse saADNAN OKTAR
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k›n kafirlere arka olma. (Kasas Suresi, 86)
Kendilerine okunmakta olan Kitab'› sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? ﬁüphesiz, bunda iman eden bir kavim
için gerçekten bir rahmet ve bir ö¤üt (zikir) vard›r. (Ankebut Suresi, 51)
ﬁüphesiz, Allah'›n sana gösterdi¤i gibi insanlar aras›nda
hükmetmen için Biz sana Kitab'› hak olarak indirdik. (Sak›n) Hainlerin savunucusu olma. (Nisa Suresi, 105)
Bu durumda, Hz. ‹sa'ya ö¤retilecek olan üçüncü "Kitab"›n Kuran oldu¤u ve bunun da ancak Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda dünyaya dönüﬂünde mümkün olabilece¤i aç›kça
görülmektedir. Çünkü Hz. ‹sa Kuran'›n indirilmesinden
yaklaﬂ›k 600 sene önce yaﬂam›ﬂt›. Dolay›s›yla, yaﬂad›¤› dönemde Kuran'› ö¤renmiﬂ olmas› mümkün de¤ildi. Bununla
birlikte, Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde Hz.
‹sa'n›n dünyaya ikinci kez geliﬂinde ‹ncil ile de¤il Kuran'la
hükmedece¤i bildirilmiﬂ olmas› da bunun bir delilidir:
K›rk (40) y›l Allah'›n Kitab'› ve benim sünnetimle hükmeder, vefat eder.61
Bu ifadeden de aç›k olarak anlaﬂ›ld›¤› gibi Hz. ‹sa yeniden yeryüzüne geldi¤inde, Kuran'da yer alan hükümler
ile hükmedecek, Hz. Muhammed (sav)'in sünnetini devam
ettirecektir. Bu da ayetlerdeki manaya tam olarak uygun
düﬂmektedir. (ﬁüphesiz en do¤rusunu Allah bilir.)
Bu ayetlerde dikkat edilmesi gereken bir baﬂka bilgi
de, Hz. ‹sa için bildirilen söz konusu ifadenin -bir önceki
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konuda oldu¤u gibi- baﬂka hiçbir peygamber için bildirilmemiﬂ olmas›d›r. Örne¤in Hz. Musa'ya Tevrat'›n indirildi¤i, Hz. ‹brahim'e verilen sahifeler oldu¤u, Hz. Davud'a Zebur'un vahyedilmiﬂ oldu¤u Kuran'da bildirilir. Ya da peygamberlerin kendi dönemlerinden önce indirilen kitaplar
varsa, bu kitaplar› bildikleri haber verilir. Ancak peygamberlerin hiçbiri için, kendi dönemlerinden sonra indirilecek
olan bir kitab›n daha onlara ö¤retildi¤i haber verilmez.
Kendisinden önce indirilen, kendisine vahyedilen ve kendisinden sonra indirilecek olan kitab› bildi¤i haber verilen tek
peygamber Hz. ‹sa'd›r. Bu da, Hz. ‹sa'n›n tekrar yeryüzüne
gelece¤inin ve ikinci kez geldi¤inde kendisinden sonra
vahyedilmiﬂ olan kitapla yani Kuran'la hükmedece¤inin
iﬂaretlerinden biridir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

K uran'da, Hz. ‹sa'ya Uyanlar›n K›yamete
Kadar ‹nkara Sapanlara Üstün Gelece¤i
Haber Verilmektedir
Önceki bölümlerde detayl› olarak aç›klamas›n› inceledi¤imiz Al-i ‹mran Suresi'nin 55. ayetinde, Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤inin yan› s›ra, ikinci kez yeryüzüne geliﬂi de haber
verilmektedir. Ayette ﬂöyle buyurulmuﬂtur:
Hani Allah, ‹sa'ya demiﬂti ki: "Ey ‹sa, do¤rusu seni Ben vefat ettirece¤im ve seni Kendime yükselttece¤im, seni inkar
edenlerden temizleyece¤im ve sana uyanlar› k›yamete kadar
inkara sapanlar›n üstüne geçirece¤im. Sonra dönüﬂünüz yalADNAN OKTAR
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n›zca Bana'd›r, hakk›nda anlaﬂmazl›¤a düﬂtü¤ünüz ﬂeyde aran›zda Ben hükmedece¤im. (Al-i ‹mran
Suuresi, 55)
Allah, ayette k›yamete kadar inkar edenlere üstün gelen ve Hz.
‹sa'ya gerçekten tabi olan bir grubun
varl›¤›n› bildirmektedir. Hz. ‹sa hayatta iken ona uyanlar›n say›s› çok
azd›. Ve onun Allah Kat›na yükseliﬂinin ard›ndan h›zla dinde dejenerasyon baﬂlad›. Sonraki iki yüzy›l boyunca da, Hz. ‹sa'ya iman edenler
(‹seviler) ﬂiddetli bask›lara maruz
kald›lar. Üstelik ‹sevilerin hiçbir siyasi gücü de bulunmamaktayd›. Bu durumda geçmiﬂte yaﬂayan H›ristiyanlar›n, inkar edenlere üstün geldiklerini ve bu ayetin onlara iﬂaret etti¤ini
söyleyemeyiz.
Günümüzde ise H›ristiyanl›¤›n
özünden uzaklaﬂt›¤›n›, Hz. ‹sa'ya indirilen hak dinden farkl› bir dine dönüﬂtü¤ünü görürüz. H›ristiyanlar
aras›nda Hz. ‹sa'n›n Allah'›n o¤lu oldu¤u ﬂeklindeki (Allah'› tenzih ederiz) sapk›n inanç benimsenmiﬂ ve tesADNAN OKTAR
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lis inanc› (üçleme; Baba, o¤ul, kutsal Ruh) kabul edilmiﬂtir.
Bu durumda, dinin asl›ndan iyice uzaklaﬂm›ﬂ olan günümüz H›ristiyanlar›n› da Hz. ‹sa'ya uyanlar olarak kabul
edemeyiz, çünkü Allah, Kuran'›n birçok ayetinde "üçleme"ye inananlar›n inkar içerisinde olduklar›n› bildirmiﬂtir:
Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler küfre düﬂmüﬂtür. Oysa tek bir ‹lahtan baﬂka ‹lah yoktuur... (Maide Suresi, 73)
Bu durumda "sana uyanlar› k›yamete kadar inkara
sapanlar›n üstüne geçirece¤im" ifadesi aç›k bir iﬂaret taﬂ›maktad›r. Hz. ‹sa'ya uyan ve k›yamete kadar yaﬂayacak
olan bir topluluk olmas› gerekmektedir. Böyle bir topluluk,
kuﬂkusuz Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne tekrar geliﬂiyle ortaya ç›kacakt›r. Ve tekrar dünyaya geliﬂi s›ras›nda bu kutlu insana
tabi olanlar, k›yamete kadar inkar edenlere üstün k›l›nacakt›r. (En do¤rusunu Allah bilir.) Bu bilgiyi destekleyen bir baﬂka ayet de, Saff Suresi'nin 14. ayetidir:

Ey iman edenler, Allah'›n yard›mc›lar› olun: Meryem o¤lu
‹sa'n›n havarilere: "Allah'a (yönelirken) benim yard›mc›lar›m kimlerdir?" demesi gibi. Havariler de demiﬂlerdi ki:
"Allah'›n yard›mc›lar› bizzleriz." Böylece ‹srailo¤ullar›'ndan bir topluluk iman etmiﬂ, bir topluluk da inkar etmiﬂti.
Sonund
da Biz iman edenleri düﬂmanlar›na karﬂ› destekledik,
onlar da üstün geldiler. (Saff Suresi, 14)
Yukar›daki ayette Hz. ‹sa'n›n yaﬂad›¤› dönemde, insanlar›n bir k›sm›n›n iman edip bir k›sm›n›n ise iman etme-
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dikleri anlaﬂ›lmaktad›r. Ayetin son cümlesinde bildirilen
"sonunda Biz iman edenleri düﬂmanlar›na karﬂ› destekledik, onlar da üstün geldiler" hükmüyle ise, Hz. ‹sa'ya inananlar›n üstün geldikleri bir dönem haber verilmektedir.
Bu dönemin, Hz. ‹sa'n›n k›yametten önce, yeniden
yeryüzüne geldi¤i dönem olmas› muhtemeldir. Bu dönemde Hz. ‹sa gerçek din ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›lacak
ve Allah'›n izni ile iman edenler inkar edenlere üstün geleceklerdir. Bu ifade ile ahir zamanda iman edenlerin inkar
edenlere üstün gelecekleri bildiriliyor olabilir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

K uran'da, Hz. ‹sa'n›n Yetiﬂkinli¤inde de
‹nsanlarla Konuﬂaca¤› Bildirilmiﬂtir
Hz. ‹sa'n›n tekrar dünyaya gelece¤i ile ilgili bir baﬂka
delil ise Maide Suresi'nin 110. ayetinde ve Al-i ‹mran Suresi'nin 46. ayetinde geçen "kehlen" kelimesidir. Ayetlerde ﬂu
ﬂekilde buyurulmaktad›r:
Allah ﬂöyle diyecek: "Ey Meryem o¤lu ‹sa, sana ve annene
olan nimetimi hat›rla. Ben seni Ruhu'l-Kudüüs ile destekledim, beﬂikte iken de, yetiﬂkin kehlen) iken de insanlarla konuﬂuyordun…" (Maide Suuresi, 110)
Beﬂikte de, yetiﬂkinli¤inde (kehlen) de insanlarla konuﬂacakt›r. Ve O salihlerdendir. (Al-i ‹mran Suresi, 46)
Bu kelime Kuran'da sadece yukar›daki iki ayette ve sadece Hz. ‹sa için kullan›lmaktad›r. Hz. ‹sa'n›n yetiﬂkin haliADNAN OKTAR
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ni ifade etmek için kullan›lan "kehlen" kelimesinin anlam›
"otuz ile elli yaﬂlar› aras›nda bulunup saçlar› a¤armaya baﬂlayan veya gençlik devresini atlat›p ihtiyarl›¤a ayak basan
ve yaﬂ› kemale ermiﬂ kiﬂi, ergin" ﬂeklindedir. Bu kelime ‹slam alimleri aras›nda ittifakla "35 yaﬂ sonras› döneme iﬂaret
ediyor" ﬂeklinde çevrilmektedir.
Hz. ‹sa'n›n genç bir yaﬂ olan otuz yaﬂ›n›n baﬂlar›nda
Allah Kat›na yükseldi¤ini, yeryüzüne indikten sonra k›rk
y›l kalaca¤›n› ifade eden ‹slam alimleri, Hz. ‹sa'n›n kehlen
döneminin, tekrar dünyaya geliﬂinden sonra olaca¤›n›, dolay›s›yla bu ayetin, Hz. ‹sa'n›n nüzulüne dair bir delil oldu¤unu söylemektedirler.62
Tüm peygamberler insanlarla konuﬂup, onlar› dine
davet etmiﬂlerdir. Hepsi de yetiﬂkin yaﬂlar›nda tebli¤ görevini yerine getirmiﬂlerdir. Ancak Kuran'da hiçbir peygamber için bu ﬂekilde bir ifade kullan›lmamaktad›r. Bu ifade
sadece Hz. ‹sa için ve mucizevi bir durumu ifade etmek
amac›yla kullan›lm›ﬂt›r. Çünkü ayetlerde birbiri ard›ndan
gelen "beﬂikte" ve "yetiﬂkin iken" kelimeleri iki büyük mucizevi zaman› bildirmektedirler. M›s›rl› ça¤daﬂ ‹slam alimlerinden Halil Herras da, ayeti aç›klarken, bu hususa dikkat
çekmiﬂtir:
Ayette geçen kehl kelimesi, kendinden önce geçen ve zarf olan mehd
kelimesine matuftur. Özel bir karine olmad›kça da, kendinden önceki kelimenin taﬂ›d›¤› anlam› devam ettirir. Böyle olunca da nas›l
ki Hz. ‹sa'n›n do¤umundan hemen sonra konuﬂmas› do¤rudan bir
mucize ise, kehl halinde de ayn› mucizeyi gerçekleﬂtirmesi gerekir.
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Yoksa normal olarak bir insan›n kehl durumunda konuﬂmas› mucize özelli¤i taﬂ›maz ve bunun ayette zikredilmesinin hikmeti de
tam anlaﬂ›lmam›ﬂ olur. Ancak Hz. ‹sa yeryüzüne nüzul ettikten
sonra kehl halinde konuﬂursa, iﬂte o zaman mucize olur...63
Ünlü ‹slam alimi Gumari ise, ayette Hz. ‹sa'n›n beﬂikte iken konuﬂmas›n›n ard›ndan yetiﬂkin iken konuﬂmas›na
da dikkat çekilmesinin hikmetlerinden birinin, Hz. ‹sa'n›n
mucizevi hayat› oldu¤unu belirtmiﬂtir. Hz. ‹sa'n›n bebekken konuﬂmas›n›n, Allah'›n bir mucizesi olmas› gibi, yetiﬂkin döneminde insanlarla konuﬂmas›nda da mucizevi bir
yön olmas› gerekti¤ini ifade etmiﬂtir:
Hz. ‹sa'n›n beﬂikte iken ve kehl halinde iken konuﬂmas›na dikkat
çekilmesi bir hikmetin gere¤idir, ayn› zamanda s›ra d›ﬂ› bir olaya
iﬂaret etmektedir. Hz. ‹sa (genç yaﬂta) semaya yükseltilmiﬂtir.
Yüzlerce sene yok olmuﬂtur. Cismani de¤iﬂikliklerin meydana geldi¤i kanunlara tabi olmayan bir aleme nakledilmiﬂtir. Böyle bir kiﬂinin inerek insanlarla konuﬂmas› ola¤anüstüdür.64
‹mam Suyuti, Maide Suresi'nin 110. ayetinde geçen
"kehlen" kelimesine dikkat çekerek, "Bu kavil, onun (Hz.
‹sa'n›n) k›yametten evvel gökten inece¤ini ifade etmektedir.
Çünkü Hz. ‹sa yaﬂça kemale ermeden gö¤e kald›r›lm›ﬂt›r."
demektedir.65 ‹mam Taberi ise, Taberi Tefsiri isimli eserinde
bu ayetlerde geçen ifadeleri ﬂu ﬂekilde aç›klamaktad›r:
Bu ifadeler (Maide Suresi, 110), Hz. ‹sa'n›n ömrünü tamamlay›p
yaﬂl›l›k döneminde insanlarla konuﬂabilmesi için gökten inece¤ine
iﬂaret etmektedir. Çünkü o, genç yaﬂtayken gö¤e kald›r›lm›ﬂt›… Bu
ADNAN OKTAR
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ayette (Al-i ‹mran Suresi, 46), Hz. ‹sa'n›n hayatta oldu¤una delil
vard›r ve ehl-i sünnet de bu görüﬂtedir. Çünkü ayette, onun yaﬂland›¤› zamanda da insanlarla konuﬂaca¤› ifade edilmektedir. Yaﬂlanmas› da ancak, semadan yeryüzüne inece¤i zamanda olacakt›r.66
Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsirinde de Al-i ‹mran Suresi'nin 46. ayeti aç›klan›rken, bu ayetin Hz. ‹sa'n›n yeniden
yeryüzüne geliﬂinin delillerinden biri oldu¤u ifade edilmiﬂtir:
Bu ayet-i kerime Hz. ‹sa'n›n semaya ref edildikten sonra tekrar yeryüzüne inerek nas (insanlar) ile konuﬂaca¤›na delalet (iﬂaret) etmektedir. Çünkü onun sinni kuhulete (olgunluk yaﬂ›na) tamamen girmiﬂ
olmas› semaya refinden sonra müsadiftir (olacakt›r).67
Görüldü¤ü gibi, burada yaln›zca bir k›sm›na yer verdi¤imiz, ‹slam alimlerinin "kehlen" kelimesine dair aç›klamalar› da, Kuran'da yer alan di¤er bilgiler gibi, Hz. ‹sa'n›n
tekrar yeryüzüne geliﬂine iﬂaret etmektedir. (Do¤rusunu en
iyi Allah bilir.) Tüm bu deliller Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda
yeryüzüne tekrar gelece¤ini ortaya koymaktad›r.

K uran'da Tüm Kitap Ehli'nin Hz. ‹sa'ya
‹man Edece¤i Bildirilmiﬂtir
Nisa Suresi'nin 159. ayeti, Hz. ‹sa'n›n ikinci kez dünyaya gelecek olmas›n› müjdeleyen ayetlerden biridir. Ayette
ﬂöyle bildirilmektedir:
Andolsun, Kitap Ehli'nden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. K›yamet günü, o da onlar›n üzerierine ﬂahid olacakt›r. (Nisa Suresi, 159)
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Ayette bildirilen, "kable mevtihi" yani "ölmeden önce"
ifadesinde yer alan "o" zamirinin, tefsir alimlerinin büyük
ço¤unlu¤unun tasdiki ile Hz. ‹sa'ya iﬂaret etti¤i kabul edilmektedir. Arapça dilbilgisi de, burada geçen "o" zamirinin
kesin olarak Hz. ‹sa'y› iﬂaret etmesini gerektirmektedir.68
Kuran'da Kitap Ehli ile ilgili tüm ayetlerde, ço¤ullu¤u ifade
eden "hum" eki kullan›lm›ﬂt›r. (Beyyine Suresi, 1 ve 6;
Hadid Suresi, 29; Haﬂr Suresi 2 de oldu¤u gibi.) Bu ayette
ise tekilli¤i ifade eden "hu" eki kullan›lm›ﬂt›r. Bu durumda,
ayette haber verilen, Hz. ‹sa'n›n ölümünden –yani
yeryüzüne ikinci kez gelip biyolojik olarak ölümündenönce Kitap Ehli'nin kendisine inanaca¤›d›r. (En do¤rusunu
Allah bilir.)
Ayette yer alan "k›yamet günü o da onlar›n üzerlerine ﬂahid olacakt›r." cümlesi de, ayette Hz. ‹sa'ya iﬂaret edildi¤inin bir di¤er delilidir. Bu durumda, ayetin tefsiri; "Hz.
‹sa geldi¤i zaman, Kitap Ehli'nden ona iman etmeyen hiç
kimse olmayacakt›r." ﬂeklindedir. Bu da Hz. ‹sa'n›n yeniden
dünyaya dönece¤ine ve onun önderli¤inde gerçek din ahlak›n›n tüm dünyaya hakim olaca¤›na iﬂarettir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
Allah Kuran'da tüm peygamberlerin ve elçilerin, gönderildikleri toplum için ahiret gününde ﬂahitlik edeceklerini bildirmiﬂtir:
Ve resuller de (ﬂahitlik için) belli bir vakitte getirildi¤i zaman. (Mürselat Suresi, 11)
Rabbimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in
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de, kendi toplumu için ﬂahitlik yapaca¤›n› bildirmiﬂtir:
Her ümmetten bir ﬂahid getirdi¤imiz ve onlar›n üzerine seni
ﬂahit olarak getirdi¤imiz zaman nas›l ollacak? (Nisa Suresi, 41)
Ancak Hz. ‹sa d›ﬂ›nda hiçbir peygamber için "ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur" diye bildirilmemiﬂtir. Ayr›ca, Kuran'da Hz. ‹sa'dan önce gelen ve Kitap Ehli'nin de iman etti¤i hiçbir peygamber için bu ﬂekilde bir
ifade kullan›lmam›ﬂt›r. Hz. ‹brahim, Hz. Süleyman, Hz. Davud, Hz. Musa, Hz. Yusuf, Hz. Yakup için benzer bir aç›klama yap›lmam›ﬂt›r.
E¤er haber verilen, Kitap Ehli'nden her bir kiﬂinin kendi ölümünden önce Hz. ‹sa'ya iman etmesi olsayd› (ki bu
ﬂekilde olmad›¤› aç›k olarak görülmektedir), bu durumda
benzer bir ifade Kitap Ehli'ne gelmiﬂ olan di¤er peygamberler için de bildirilirdi. Oysa, bu ifade yaln›zca Hz. ‹sa
için kullan›lmaktad›r. Bu da, Hz. ‹sa için farkl› bir konuma
iﬂaret edildi¤inin önemli delillerinden biridir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
Görüldü¤ü gibi, "ölümünden önce" ifadesinin iﬂaret
etti¤i kiﬂinin Hz. ‹sa oldu¤u çok aç›kt›r. Ayetin, baz› kimselerin öne sürdü¤ü gibi, "Kitap Ehli'nden her bir kiﬂinin kendisine ölüm gelmeden önce Hz. ‹sa'ya inanacak olmas›"
ﬂeklinde tefsir edilmesi ise mümkün de¤ildir. Hz. ‹sa döneminde Kitap Ehli olan Yahudiler, kendisine iman etmedikleri gibi onu öldürmeye kalk›ﬂm›ﬂlard›r. Daha sonra onu öldü san›p inkarlar›n› sürdürmüﬂlerdir.
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Tüm bu bilgilerin ›ﬂ›¤›nda, ayette bildirilen haberler
ﬂu ﬂekildedir: Hz. ‹sa yeryüzüne ikinci kez gelecek, her insan gibi yaﬂay›p ölecektir. Hz. ‹sa yeniden geldi¤inde tüm
Kitap Ehli onu görüp bilecek, ona yaﬂarken itaat edecek ve
Hz. ‹sa da onlar›n durumuyla ilgili ahirette ﬂahitlik edecektir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
‹slam alimlerinin büyük bir ço¤unlu¤unun da kanaati
bu yöndedir. Sahabilerden Ebu Hureyre ve ‹bn Abbas, bu
ayetin Hz. ‹sa'n›n yeniden geliﬂine delil oldu¤unu ifade etmiﬂlerdir. Kurtubi, ayetin aç›klamas›n› ﬂu ﬂekilde yapmaktad›r:
K›yamet alametleri yaklaﬂt›¤›nda, Hz. ‹sa diri olarak gökten yeryüzüne indi¤i zamanda Ehl-i Kitap'tan hayatta olan herkes ona
inanacakt›r. Ortada sadece ‹slam milleti kalacakt›r.69
Taberi tefsirinde ise söz konusu ayet ﬂu ﬂekilde tefsir
edilmiﬂtir:
Ehl-i Kitap'tan her biri, Hz. ‹sa'n›n ölümünden önce, o Deccal'i öldürmek üzere yeryüzüne indi¤inde, ona iman edecektir. O zaman
bütün milletler ‹slam ad›na tek bir millet haline geleceklerdir.70
Halil Herras da konuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada, Taberi'nin tefsirinin sahih oldu¤unu belirtmiﬂ ve Nisa Suresi'nin 159. ayetinin Hz. ‹sa'n›n yeniden dünyaya geliﬂine ne
ﬂekilde delil oldu¤unu ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:
Ayette geçen "o" zamiri, Hz. ‹sa'ya iﬂaret etmektedir. O indi¤i zaman bu dönemde mevcut olan Ehl-i Kitap'tan her biri Hz. ‹sa'ya
iman edecek, onu tasdikleyecek ve kendilerinden din olarak ancak
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‹slam kabul edilecektir... Hz. ‹sa yeryüzüne indi¤inde Ehl-i Kitap
ona inanacakt›r...71

H z. ‹sa'n›n Ölümü ‹kinci Kez Geliﬂinden
Sonra Olacakt›r
Hz. ‹sa'n›n ikinci kez geliﬂine iﬂaret eden ayetlerden biri de Meryem Suresi'nin 15. ayetidir. Bu ayette bildirilen
"ölece¤i gün" ifadesi ile, çok önemli bir bilgi haber verilmektedir. Ayette ﬂu ﬂekilde bildirilmektedir:
... Ona selam olsun; do¤du¤u gün, ölece¤i gün (yemutu) ve diri olarak yeniden-kald›r›laca¤› gün de. (Meryem Suresi, 33)
Ayette "ölece¤i gün" ifadesinde geçen Arapça kelime
"yemutu"dur ve bu kelimenin kökü, Kuran'›n di¤er ayetlerinde ölüm anlam›nda bildirilen mevt kelimesidir. Hz.
‹sa'yla ilgili bildirilen di¤er ayetlerde ise, Hz. ‹sa'n›n vefat›ndan bahsedilirken mevt kelimesi de¤il, teveffi kelimesi
kullan›lmaktad›r. Teveffi kelimesi, biyolojik anlamda bir
ölüm de¤il, can›n bir tür uykuyla al›nmas› manas›na gelmektedir. Mevt kelimesi ise bilinen anlamda ölümü ifade
eden bir kelimedir, Kuran'›n pek çok ayetinde bu anlamda
bildirilmiﬂtir. Dolay›s›yla bu ayette, di¤er ayetlerden farkl›
olarak, mevt kelimesinin kullan›lmas› dikkat çekicidir. Bu
ifadeyle, Hz. ‹sa'n›n ikinci kez dünyaya geldikten sonra ölecek olmas›na iﬂaret edilmektedir. Hz. ‹sa yeryüzüne ikinci
kez gelecek ve bir müddet yaﬂad›ktan sonra ölecektir. (En
do¤rusunu Allah bilir.)
ADNAN OKTAR
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z. ‹sa'n›n ölmeyip Allah Kat›na yükseltilmiﬂ oldu¤u, Kuran'da aç›kça bildirilen,
Hz. Muhammed (sav)'in hadislerinde de
yer alan bir gerçektir. H›ristiyanlar da Hz. ‹sa'n›n
Allah Kat›na yükseltilmiﬂ oldu¤una inan›rlar. Ancak
onlar›n bu inanc›nda Kuran'a mutab›k olmayan tahrif
edilmiﬂ hususlar bulunmaktad›r. Bununla birlikte baz›
Müslümanlar da, Hz. ‹sa'n›n ölümü konusunda yanl›ﬂ düﬂüncelere sahiptirler. Bu yanl›ﬂ inanca göre, Hz. ‹sa ölmüﬂtür ve tekrar yeryüzüne gelmeyecektir. ﬁüphesiz bu asl› olmayan bir iddiad›r ve Rabbimiz'in Kuran'da bildirdi¤i gibi,
böyle bir iddia ile ortaya ç›kan kimseler, bu konuda herhangi bir bilgiye sahip de¤ildirler. ‹man eden bir insan›n bilgi
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sahibi olmad›¤› bir konunun peﬂinden gitmemesi ise Allah'›n inananlara bir emridir:
Hakk›nda bilgin olmayan ﬂeyin ard›na düﬂme;
çünkü kulak, göz ve kalp, bunlar›n hepsi ondan
sorumluduur. (‹sra Suresi, 36)
Baz› kimselerin bu yanl›ﬂ inanc›n etkisi alt›nda
kalmalar›n›n nedeni, böyle bir iddiada bulunman›n veya
böyle bir iddiaya inanman›n ne anlama geldi¤ini tam olarak düﬂünmemeleri olabilir. Ya da bunun kendilerine
yükleyece¤i sorumlulu¤u fark edememiﬂ olabilirler. Bizim de amac›m›z, bu yan›lg›ya düﬂmüﬂ olanlar› yermek
de¤il, yanl›ﬂ bir düﬂünce içinde olduklar›n› kendilerine
aç›klamak ve hatalar›ndan vazgeçmelerine arac› olabil-
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mektir. Hz. ‹sa'n›n öldü¤ünü öne süren kimselerin, ne kadar ciddi bir hata yapt›klar›n› anlamalar› için, öne sürdükleri iddian›n ne anlama geldi¤ini çok iyi düﬂünmeleri gerekir. Allah, Kuran'da inkarc›lar›n Hz. ‹sa aleyhine kurduklar› tuzaklar›n› bozdu¤unu ve onu öldüremediklerini aç›k ve
net bir ﬂekilde bildirmektedir. Rabbimiz'in Nisa Suresi'nin
157. ayetinde oldu¤u gibi, "Onu öldürmediler ve onu asmad›lar" ﬂeklinde aç›kça haber verdi¤i bir gerçe¤i, göz ard›
etmek büyük bir sorumluluktur.
Ayr›ca unutmamak gerekir ki, böyle bir iddiay› öne
sürmek, inkarc›lar›n kutlu bir peygamber aleyhindeki planlar›n›n baﬂar›ya ulaﬂt›¤›n› savunmak anlam›na da gelmektedir. Oysa bu hiçbir ﬂekilde do¤ru de¤ildir. ‹nkarc›lar, Hz.
‹sa'y› öldürmeyi planlam›ﬂ ve bu planlar›n› gerçekleﬂtirdiklerini düﬂünerek sevince kap›lm›ﬂlard›r. Ancak tuzak kuranlar›n en hay›rl›s› olan Allah, onlar›n tuzaklar›n› tam tersine çevirmiﬂ, Hz. ‹sa'y› Kendi Kat›na yükselterek onu öldürmelerini engellemiﬂtir. Rabbimiz inkarc›lar› hüsrana
u¤ratm›ﬂ, onlar›n sevinç duyacaklar› bir olay hiçbir ﬂekilde
gerçekleﬂmemiﬂtir.
ﬁunu da belirtmek gerekir ki, baz› yorumlarda da, Hz.
‹sa'n›n inkarc›lar taraf›ndan öldürülmedi¤i, ancak eceli gelerek öldü¤ü söylenmektedir. Bu da do¤ru de¤ildir. Bu yan›lg›ya göre, Allah, Hz. ‹sa'n›n can›n› inkarc›lar kendisine
ulaﬂmadan önce alm›ﬂt›r ve Hz. ‹sa ölmüﬂtür. Halbuki Kuran'daki ilgili ayetler bu iddian›n da do¤ru olmad›¤›n› aç›kça göstermektedir.
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Üstelik bu son derece yanl›ﬂ bir mant›kt›r. Bu durumu
ﬂöyle bir örnekle aç›klayabiliriz: üç kiﬂinin düﬂman olduklar› birini öldürmeyi planlad›klar›n› düﬂünelim. Bu kiﬂiye
pusu kurup, öldürmeyi planlam›ﬂ olsunlar. Ve öldürmeyi
düﬂündükleri insan›n, daha pusu yerine gelmeden henüz
yolda iken kalp krizinden öldü¤ünü varsayal›m. Bu durumda pusuyu kuran kiﬂiler her halükarda hedeflerine
ulaﬂt›klar›n› düﬂünerek sevince kap›lacaklard›r. Ya da düﬂman oldu¤u bir kiﬂiyi öldürmek amac›yla onun evine giden
birini düﬂünelim.
Karﬂ› taraf›n kavga esnas›nda kendisine at›lan yumruklardan de¤il de balkondan düﬂerek öldü¤ünü kabul
edelim. Söz konusu kiﬂinin ölmüﬂ olmas›, bu insan için istedi¤i neticeyi elde etmesi anlam›na gelecektir. Benzer bir örnek Hz. ‹sa'n›n durumu için de düﬂünülebilir. ‹nkarc›lar
Hz. ‹sa aleyhine bir tuzak kurmuﬂlard›r. Tuza¤›n amac›, Hz.
‹sa'n›n ölmesidir. Oysa Allah, Hz. ‹sa'ya kurulan tuza¤›n
bozulaca¤›n› bildirmiﬂtir. E¤er Hz. ‹sa'n›n ölümü herhangi
bir ﬂekilde gerçekleﬂirse, bu, inkar edenlerin kurduklar› tuza¤›n onlar›n istedi¤i gibi neticelenmesi anlam›na gelir, ki
bu mümkün de¤ildir. Hz. ‹sa, hiçbir ﬂekilde ölmemiﬂtir ve
öldürülmemiﬂtir. E¤er böyle bir durum gerçekleﬂmiﬂ olsayd›, bu Kuran'da bildirilirdi. Oysa Hz. ‹sa Allah Kat›na yükseltilmiﬂtir. Allah'›n emri ile ikinci kez yeryüzüne gelecek,
gerçek din ahlak›n› dünyaya hakim k›lacakt›r. Ve Hz.
‹sa'n›n ölümü, ikinci kez dünyaya geldikten ve bir süre yaﬂad›ktan sonra olacakt›r. (En do¤rusunu Allah bilir.)
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Baz› kimseler ise, Hz. ‹sa'n›n inkarc›lar›n kurdu¤u tuzaktan korundu¤unu ancak bir müddet yaﬂad›ktan sonra
öldü¤ünü öne sürmektedirler. Bu iddia, hiçbir makul dayana¤› olmad›¤› gibi, pek çok cevaps›z soruyu da beraberinde getirmektedir. Söz konusu kimselerin bu sorulara mant›kl› bir aç›klama getirebilmeleri mümkün de¤ildir. Hz. ‹sa
yaﬂad›¤› dönemde, Allah'›n takdiriyle, aniden kaybolmuﬂ,
kendisini bir daha gören ve kendisiyle konuﬂan olmam›ﬂt›r.
Bu ola¤anüstü bir durumdur. E¤er, bu kiﬂilerin öne sürdü¤ü gibi Hz. ‹sa bir müddet daha yaﬂad›ysa, bu takdirde
kendisini görenlerin, onunla konuﬂup sohbet edenlerin tan›kl›klar›n›n olmas› gerekir. Ama böyle bir bilgi yoktur.
Halk aras›na hiç kar›ﬂmadan, tek bir kiﬂiyle bile görüﬂmeden, hiç kimseyle konuﬂmadan, kimseye tebli¤ yapmadan
yaﬂam›ﬂ olmas›n›n mümkün olamayaca¤› aç›kt›r.
Unutmamak gerekir ki, Hz. ‹sa ile ilgili Kuran'da yer
alan bilgilerin veya aç›klamalar›n benzeri di¤er peygamberler için bildirilmemiﬂtir. Hiçbir peygamberin ölümü anlat›l›rken teveffi kelimesi kullan›lmam›ﬂt›r. Hiçbir peygamber
için "... Kitab'›, hikmeti, Tevrat'› ve ‹ncil'i ö¤rettim..." (Maide Suresi, 110) ﬂeklinde üç ‹lahi kitab›n da kendisine ö¤retildi¤i bildirilmemiﬂtir. Hiçbir peygamber için, "O k›yamet
için bir ilim (alamet)dir" (Zuhruf Suresi, 61) buyrulmam›ﬂt›r. Hiçbir peygamber için Hz. ‹sa'n›n yükseltilmesi anlam›nda bir yükseltilmeden haber verilmemiﬂtir. Hiçbir peygamber için, kendisine inananlar›n k›yamete kadar üstün
gelecekleri söylenmemiﬂtir. Hiçbir peygamber için ölmeden
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önce kendisine inanmayacak kimsenin kalmayaca¤› bildirilmemiﬂtir. Tüm bunlar, Allah'›n Hz. ‹sa için özel bir kader
takdir etti¤ini ve bu kadere uygun olarak Hz. ‹sa'n›n Allah
Kat›nda diri oldu¤unu ve yeniden dünyaya gelece¤ini gösteren önemli delillerdir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
‹nkarc›lar›n Hz. ‹sa'ya kurduklar› tuza¤›n bozulmas›,
Hz. ‹sa'n›n diri olarak bedeni ve ruhuyla birlikte Allah Kat›na yükseltilmesi, büyük bir mucizedir. Allah, tarih boyunca
peygamberlerinden dilediklerini çeﬂitli mucizeler ile desteklemiﬂtir. Hz. Muhammed (sav)'e hak kitap olan Kuran-› Kerim'i indirmiﬂtir. Ayr›ca, Hz. Muhammed (sav)'in bir gecede,
Allah'›n dilemesiyle, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya
götürülmesi (‹sra Suresi, 1) ve müminlerin güvenlik için
Mescid-i Haram'a gireceklerinin önceden kendisine haber
verilmiﬂ olmas› (Fetih Suresi, 27) da Rabbimiz'in Hz. Muhammed (sav)'e nasip etti¤i mucizelerin baz›lar›d›r. Hz. Musa'n›n asas›n›n bir y›lan olup Firavun'un büyücülerinin tuzaklar›n› yok etmesi, elinin bakanlara bembeyaz görünmesi,
Firavun ve ordular› taraf›ndan takip edilen Hz. Musa ve kavminin önünde K›z›ldeniz'in ikiye yar›lmas›; Hz. ‹sa'n›n babas›z olarak dünyaya gelmesi, beﬂikte iken insanlarla konuﬂmas›, ölüleri diriltmesi, cüzzaml›lar› iyileﬂtirmesi; Hz. ‹brahim'in ateﬂe at›ld›¤›nda ateﬂin onun için serinlik k›l›nmas› da
Allah'›n takdiriyle gerçekleﬂen mucizelerdir.
Müminler Rabbimiz'in gösterdi¤i mucizelere inan›rlar
ve bu mucizeler, onlar›n imani ﬂevklerinin artmas›na vesile
olur. Samimi olarak iman eden bir kimsenin tüm
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peygamberlerin mucizelerine ve Hz.
‹sa'n›n Allah'›n dilemesiyle gerçekleﬂtirdi¤i di¤er mucizelerine nas›l iman ediyorsa,
Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na mucizevi bir ﬂekilde yükseltilmiﬂ olmas›na da ayn› ﬂekilde
iman etmesi gerekir.
Tüm bunlar›n yan› s›ra, Hz. ‹sa'n›n öldü¤ü iddias›nda bulunan kimselerin,
Allah'›n izniyle, Hz. ‹sa yeryüzüne ikinci
kez geldi¤inde yaﬂayacaklar› mahcubiyeti
de göz önünde bulundurmalar› gerekir.
Kuran'da ve Peygamber Efendimiz (sav)'in
hadislerinde Hz. ‹sa'n›n geliﬂi ile ilgili bildirilen alametlerin pek ço¤u gerçekleﬂmiﬂ
durumdad›r. Bu da, bu kutlu misafirin geliﬂ tarihinin çok yaklaﬂt›¤›n› bizlere müjdelemektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
Böyle bir durumda müminlerin, bu olay›n
heyecan›n›, ﬂevkini ve sevincini yaﬂamalar›, Allah'›n peygamberini karﬂ›lamak için
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en güzel haz›rl›¤› yapmak konusunda birbirleri ile yar›ﬂmalar› laz›md›r. Dolay›s›yla, çeﬂitli nedenlerle söz konusu yanl›ﬂ inanca kap›lm›ﬂ olanlar›n, ön yarg›lar›n› bir kenara b›rakarak, vicdanlar› ile bir kez daha düﬂünmeleri gerekir. ‹nan›yoruz ki, vicdanlar›na baﬂvurduklar› ve Kuran'da konuyla ilgili ayetleri detayl› olarak tekrar incelediklerinde, onlar
da do¤ruyu görecek ve bu yan›lg›lar›ndan kurtulacaklard›r.
Buna ra¤men bilgi eksikli¤i veya yanl›ﬂ bilgilendirme
nedeniyle böyle bir yan›lg›ya kap›lm›ﬂ olan kimselerin, öne
sürdükleri sözde delilleri incelemek, bu as›ls›z iddian›n
yanl›ﬂl›¤›n›n bir kez daha gösterilmesi aç›s›ndan gereklidir.

‹ DD‹A I VE AÇIKLAMASI
Hz. ‹sa'n›n öldü¤ünü iddia eden kimselerin sözde delil olarak öne sürdükleri aç›klamalardan biri Maide Suresi'nin 117. ayetinde geçen "... Beni vefat ettirdi¤inde (teveffeyteni) üzerlerindeki gözetleyici Sendin..." ifadesidir.
Ayette yer alan "vefat ettirmek" kelimeleri bu kiﬂiler taraf›ndan, biyolojik bir ölüm olarak alg›lanmakta ve Hz. ‹sa'n›n
ölmüﬂ oldu¤una sözde bir delil olarak kullan›lmaktad›r.
Oysa bu do¤ru de¤ildir. Vefat ettirmenin, her zaman biyolojik olarak insan›n ölümü manas›nda kullan›lmad›¤›n› önceki bölümlerde ‹slam alimlerinin yorumlar› ›ﬂ›¤›nda incelemiﬂtik. Bu delilleri bir kez daha hat›rlatmak yerinde olacakt›r. Ayr›ca, ayette Hz. ‹sa'n›n öldü¤ünün ifade edilmedi¤inin, tam tersine diri olarak Allah Kat›na al›nd›¤›n›n baﬂka
delilleri de vard›r. Tüm bu deliller ﬂu ﬂekildedir:
ADNAN OKTAR
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1. Bu ayette "vefat ettirme" olarak tercüme edilen kelimeyle, Al-i ‹mran Suresi'nin 55. ayetinde kullan›lan kelime
ayn›d›r, yani her iki ayette de "teveffa" kelimesi geçmektedir. Daha önce, Al-i ‹mran Suresi'nin 55. ayetini incelerken
de aç›klad›¤›m›z gibi, "vefat" kelimesinin Arapça karﬂ›l›¤›
Türkçede kullan›lan ölüm anlam›ndan farkl› anlamlar taﬂ›maktad›r. Kuran'da "teveffa" kelimesinin hangi anlamlarda
kullan›ld›¤› incelendi¤inde, konu daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Daha önce konuyla ilgili olarak Zümer Suresi'nin 42. ayetini incelemiﬂtik. Teveffa kelimesinin ne anlamda kullan›ld›¤›n› gösteren bir di¤er ayet ise Enam Suresi'nin 60. ayetidir:
Sizi geceleyin vefat ettiren (teveffakum) ve gündüzün "güç
yetirip etkilemekte olduklar›n›z›" bilen, sonra ad› konulmuﬂ
ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten O'dur... (Enam Suresi, 60)
Bu ayetten de anlaﬂ›laca¤› gibi, Allah uyuyan insan›n
can›n› almaktad›r, ama bu haliyle insan bildi¤imiz manada
ölmüﬂ olmaz. Yaln›zca geçici bir süre için ruhu bedeninden
ayr›lm›ﬂ farkl› bir boyuta girmiﬂ olur. Uyanaca¤› zaman ise
tekrar ruhu bedenine iade edilir. E¤er bu, biyolojik ölüm
olarak aç›klan›rsa, bu durumda Hz. ‹sa'n›n yaﬂad›¤› süre
boyunca her gece ölmüﬂ olmas› gerekir. Ayn› ﬂekilde tüm
insanl›¤›n da her gece öldü¤ünü kabul etmek laz›md›r. Oysa, kast edilen anlam, biyolojik manada bir ölüm de¤ildir.
Teveffa kelimesinin, uyku manas›nda kullan›ld›¤›n› söyleyenlere göre -ki ço¤unluk bu görüﬂtedir- ayetin tefsiri "Seni
uyutaca¤›m" ﬂeklindedir. Sonuç olarak Hz. ‹sa'n›n uykudaki-
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ne benzer bir duruma sokularak Allah Kat›na yükseltildi¤ini,
olay›n bildi¤imiz ölüm olmad›¤›n›, sadece bu boyuttan bir
ayr›l›ﬂ oldu¤unu söyleyebiliriz. (En do¤rusunu Allah bilir.)
Ça¤daﬂ ‹slam alimlerinden Muhammed Halil Herras,
konuyla ilgili olarak ﬂu yorumda bulunmaktad›r:
Bu ayette geçen "teveffi" kelimesi ölüm manas›nda de¤il, uyutma
manas›ndad›r. ﬁayet ölüm manas›n› kabul edeceksek, o zaman
Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na ölü olarak yükseltilmesinin bir aç›klamas› olmaz. Yine teveffi kelimesi ölüm anlam›nda kullan›l›rsa,
"Hz. ‹sa'n›n Yahudilerden kurtar›lma ve temizlenme" müjdesinin
de bir manas› kalmaz, üstelik Allah onu öldürerek Yahudilere yard›m etmiﬂ olurdu. (Allah'› tenzih ederiz.) Ayr›ca Al-i ‹mran Suresi'nin 54. ayetindeki Allah'›n mekrini (tuza¤›n›) nas›l anlayaca¤›z? Yahudiler öldürmeden önce, Allah'›n Hz. ‹sa'y› öldürmesi
onun mekrine (tuza¤›na) s›¤maz. Gerçek mekr (tuzak) odur ki,
Allah Hz. ‹sa'y› diri olarak Kendi Kat›na yükseltecek, Hz. ‹sa
ahir zamanda inecektir...72
Ayn› ﬂekilde Elmal›l› Hamdi Yaz›r da Maide Suresi'nin
117. ayetini tefsir ederken, Al-i ‹mran Suresi 55. ayette geçen "müteveffi" kelimesine dikkat çekmiﬂ ve bu kelimenin
her iki ayette de ayn› anlamda kullan›ld›¤›n› ifade etmiﬂtir.
Elmal›l› tefsirinde ﬂu aç›klama yer almaktad›r:
... Fakat ne zaman ki Sen beni vefat ettirdin, içlerinden ald›n, kald›rd›n.73
Yani, bu ayette geçen "beni vefat ettirdi¤inde" ifadesi,
Hz. ‹sa'n›n biyolojik olarak bilinen anlamda öldü¤üne de¤il, Allah Kat›na yükseltildi¤ine, uykuya benzer bir duruADNAN OKTAR
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ma sokularak bu boyuttan al›nd›¤›na iﬂaret etmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
2. Baz› kimseler, Maide Suresi'nin 116. ve 117. ayetlerinde bildirilen haberleri yanl›ﬂ yorumlamakta, bu nedenle de konuyla ilgili olarak birtak›m yan›lg›lara kap›lmaktad›rlar. Oysa bu ayetler,
sonraki ayetler ve ‹slam alimlerinin ve müfessirlerin konuyla ilgili
aç›klamalar› do¤rultusunda incelendi¤inde, bu kiﬂilerin yan›lg›ya
düﬂtükleri aç›k bir ﬂekilde anlaﬂ›lacakt›r. Maide Suresi'nin 116. ayetinde ﬂöyle buyurulmaktad›r:
Allah: "Ey Meryem o¤lu ‹sa, insanlara, beni ve annemi Allah'› b›-
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rakarak iki ilah edinin, diye sen mi söyledin?" dedi¤inde: "Seni tenzih
ederim, hakk›m olmayan bir sözü söylemek bana yak›ﬂmaz. E¤er bunu söyledimse mutlaka Sen onu bilmiﬂsindir. Sen bende olan› billirsin, ama ben
Sende olan› bilmem. Gerçekten, görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sensin
Sen." (Maide Suuresi, 116)
Söz konusu kiﬂiler, Allah'›n Hz. ‹sa'ya sormuﬂ oldu¤u bu sorunun,
Hz. ‹sa'n›n öldü¤ünü haber verdi¤ini iddia etmektedirler. Oysa bu ayette bildirilen ifade, ahiret gününde Rabbimiz'in Hz. ‹sa Mesih'le konuﬂmas›d›r. Ayetin sonras›nda yer alan di¤er ayetler incelendi¤inde, bu,
aç›kça görülmektedir:

ADNAN OKTAR
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Ben onlara bana emrettiklerinin d›ﬂ›nda hiçbir ﬂeyi söylemedim. (O da ﬂuydu:) 'Benim de Rabbim, siizin de Rabbiniz
olan Allah'a kulluk edin.' Onlar›n içinde kald›¤›m sürece,
ben onlar›n üzerinde bir ﬂahidim. Beni vefat ettirdi¤inde,
üzerlerindeki gözetleyici Sendin. Sen herﬂeyin üzerine ﬂahid
olanss›n." (Maide Suresi, 117)
"E¤er onlar› azapland›r›rsan, ﬂüphesiz onlar Senin kullaar› ba¤›ﬂlarsan, ﬂüphesiz Aziz olan, Hakim
r›nd›r, e¤er onla
olan Sensin Sen." (Maide Suresi, 118)
Allah dedi ki: "Bu, do¤rulara, do¤ru söylemelerinin yarar
sa¤lad›¤› gündür. Onlar için, içinde ebedi kalacaklar›, alt››ndan ›rmaklar akan cennetler vard›r. Allah onlardan raz› oldu, onlar da O'ndan raz› olmuﬂlard›r. ‹ﬂte büyük 'kurtuluﬂ ve mutluluk' budur." (Maide Suresi, 119)
Ayr›ca, Kuran'da ahiret gününe dair verilen baﬂka haberler de vard›r. Ebu Leheb'in henüz hayattayken, cehenneme girecek olmas›n› Rabbimiz'in haber vermesi bunun örneklerinden biridir. Ayetlerde ﬂu ﬂekilde haber verilmiﬂtir:
Ebu Leheb'in iki eli kurusun; kurudu ya. Mal› ve kazand›klar› kendisine bir yarar sa¤lamad›. Alevii olan bir ateﬂe girecektir. Eﬂi de; odun hamal› ve boynuna bükülmüﬂ bir ip
(ba¤lanm›ﬂ) olarak. (Meesed Suresi, 1-5)
Benzer bir ﬂekilde, Kuran'da ahiret gününde Allah'›n
insanlar› hesaba çekti¤i ve cehennem bekçilerinin, azab›
hak eden insanlarla konuﬂtu¤u da bildirilmektedir.
Ey cin ve insan toplulu¤u, içinizden size ayetlerimi aktar›p-
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okuyan ve size bu karﬂ› karﬂ›ya geldi¤iniz gününüzle sizi
uyar›p-korkutan elçiler gelmedi mi? Onlar:: "Nefislerimize
karﬂ› ﬂehadet ederiz" derler. Dünya hayat› onlar› aldatt›
ar›na dair kendi nefislerine karﬂ›
ve gerçekten kafir oldukla
ﬂehadet ettiler. (Enam Suresi, 130)
‹nkar edenler, cehenneme bölükk bölük sevk edildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman, kap›lar› aç›ld› ve onlara (cehennemin) beekçileri dedi ki: "Size Rabbiniz'in ayetlerini
okuyan ve bugünle karﬂ›laﬂaca¤›n›z› (söyleyip) sizi uyyaran
elçiler gelmedi mi?" Onlar: "Evet." dediler. Ancak azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu.. (Zümer Suresi, 71)
Görüldü¤ü gibi Allah Kuran'da ahirette yap›lan çeﬂitli
konuﬂmalardan örnekler vermektedir. Hz. ‹sa'n›n ayette bildirilen konuﬂmas› da, ikinci kez yeryüzüne gelip öldükten
sonra ahirette Rabbimiz'in kendisi ile yapaca¤› konuﬂmad›r.
H›ristiyanlar, Hz. ‹sa'y› ilahlaﬂt›rarak (Allah'› tenzih
ederiz) büyük bir sapk›nl›¤a düﬂmüﬂlerdir. Bu sapk›n inanca sahip olanlar, ahiret gününde Rabbimiz'in huzurunda
hesap verecekler, Hz. ‹sa da onlar›n hak dinden sapt›klar›na ﬂahitlik edecektir. Ayetlerde Hz. ‹sa'n›n bu ﬂahitli¤i haber verilmektedir. Çünkü Hz. ‹sa kavmine, di¤er tüm peygamberler gibi, Allah'a bir ve tek olarak iman etmeyi, sadece O'na kullukta bulunmay› tebli¤ etmiﬂtir. Hz. ‹sa'n›n bu
ﬂahitli¤inin ahiret gününde olaca¤›, yani yukar›da bildirilen ayetlerin hesap gününe dair bir haber oldu¤u, Maide
Suresi'nin 119. ayetinden de anlaﬂ›lmaktad›r. Ayette bildiriADNAN OKTAR
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len, "Bu, do¤rulara do¤ru söylemelerinin yarar sa¤lad›¤› gündür."
aç›klamas› buna iﬂaret etmektedir.
Görüldü¤ü gibi, söz konusu
ayetlerde geçmiﬂe dair de¤il, gelece¤e yönelik bir anlat›m vard›r. "... Beni
vefat ettirdi¤inde..." ﬂeklinde ayette
yer alan cümlede de, Hz. ‹sa'n›n geçmiﬂte öldü¤ü ﬂeklinde tefsir edilebilecek hiçbir iﬂaret yoktur. Di¤er bir
deyiﬂle, bu ayette bildirilen ifadenin
Hz. ‹sa'n›n daha önce ölmüﬂ oldu¤unu gösteren bir delil olarak kullan›lmas› mümkün de¤ildir.
Di¤er yandan, ‹slam alimlerinin büyük ço¤unlu¤u da, ayette yer
alan bilginin –daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi- Hz. ‹sa'n›n ölmesi
anlam›nda de¤il, Hz. ‹sa'n›n Allah
Kat›na yükseltilmesi anlam›nda kullan›ld›¤› konusunda hemfikirdirler.
Örne¤in ‹slam alimi Fahruddin Razi, ayette bildirilen anlam›n "Hz.
‹sa'n›n gö¤e çekilmesi" oldu¤unu
aç›klamaktad›r.74 Ayn› ﬂekilde, ‹bn
Kesir, "bu ayetin Hz. ‹sa'n›n ölümüne iﬂaret etmedi¤ini, k›yamet gü-
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nünde gerçekleﬂecek bir muhaverreyi (konuﬂma) anlatt›¤›n›
ve ayette bilinen anlamda ölüm kelimesinin kullan›lmad›¤›n›" söylemektedir.75 Mevkifü'l Akl adl› eserde ise ﬁeyhülislam
Mustafa Sabri, ayeti ﬂu ﬂekilde tefsir etmektedir: "Sen beni
aralar›ndan çekip ald›n ve yeryüzünde iliﬂkimi sona erdirdin." Bu tefsirle birlikte Mustafa Sabri konuyu ﬂöyle aç›klamaktad›r; "Bu, Kat›na yükseltmek suretiyle almakt›r, yoksa
öldürmek de¤ildir." Hasan Basri Çantay, Ömer Nasuhi Bilmen ve Sabuni gibi ça¤daﬂ müfessirler de, ayette geçen "vefat ettirmek" kelimelerinin, "Sen beni içlerinden (Kendine
çekip) semaya kald›rd›n" manas›na geldi¤ini söylemiﬂlerdir.76

‹ DD‹A II VE AÇIKLAMASI
Kitab›n önceki bölümlerinde detayl› olarak inceledi¤imiz gibi Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na yükseltilmesi, Hz. ‹sa'n›n
ölmemiﬂ oldu¤unu gösteren önemli delillerden biridir. Ancak, bu konu baz› kimseler taraf›ndan yanl›ﬂ yorumlanmaktad›r. Bu yanl›ﬂ yorumlar›n temelinde, söz konusu kimselerin Hz. ‹sa'n›n yükseltilmesini bizim ba¤›ml› oldu¤umuz zaman ve mekan kavramlar› ile de¤erlendirmeye kalk›ﬂmalar› yer almaktad›r. Bu da, onlar›n Hz. ‹sa'n›n fiziksel
olarak bilinen anlamda gökyüzünde oldu¤u gibi sapk›n bir
kanaate kap›lmalar›na, bu kanaatleri nedeniyle de Hz.
‹sa'n›n Allah Kat›na yükseltildi¤i gerçe¤ini tamamen reddetmelerine sebep olmaktad›r. Oysa, bu son derece yanl›ﬂ
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bir düﬂüncedir. Öncelikle, Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na yükseltilmesi ile kas›t, Hz. ‹sa'n›n bilinen anlamda gökyüzünde yaﬂamaya baﬂlamas› de¤ildir. Hz. ‹sa'n›n yükseltilmesinden
kas›t, Allah'›n Hz. ‹sa'y› zamandan ve mekandan ba¤›ms›z
ayr› bir boyuta almas›d›r. (En do¤rusunu Allah bilir.)
‹nsanlar zaman ve mekanla s›n›rl› bir boyutta yaﬂarlar
ve yaln›zca bu boyutun s›n›rlar› içerisinde, Allah'›n takdir
etti¤i kadar›yla ve O'nun diledi¤i ﬂekilde, olaylar› alg›lar ve
kavrarlar. Ancak Kuran'›n pek çok ayetinde, insanlar›n bildikleri boyutlar›n d›ﬂ›nda boyutlar›n da var oldu¤u bildirilmiﬂtir. Örne¤in melekler ve cinler, bizim bildi¤imiz ve alg›layabildi¤imiz boyutun d›ﬂ›nda bir boyuttad›rlar. Ve Rabbimiz
diledi¤i takdirde, melekler ve cinler kendilerinin bulundu¤u boyuttan insanlar›n bulundu¤u boyuta geçebilmektedirler. Kuran'da, di¤er boyutlar›n varl›¤›na iﬂaret eden ayetler
incelendi¤inde bu konu daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.

1. Allah Alemlerin Rabbidir
Allah'›n Kuran'da bildirilen s›fatlar›ndan biri de
"alemlerin Rabbi" olmas›d›r. Bu, insanlar›n bildi¤i ve yaﬂad›¤› d›ﬂ›nda baﬂka alemlerin de oldu¤una iﬂaret etmektedir.
(En do¤rusunu Allah bilir.) Allah, bizim bildi¤imiz ve bilmedi¤imiz, kavrayabildi¤imiz ve kavrayamad›¤›m›z tüm
alemlerin Yarat›c›s› ve Rabbi'dir. Kuran'da "alemlerin Rabbi" ifadesinin yer ald›¤› baz› ayetler ﬂu ﬂekildedir:
Buna karﬂ›l›k ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalADNAN OKTAR
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n›zca alemlerin Rabbine aittir. (ﬁuara Suresi, 109)
Gerçekten o (Kur'an), alemlerin Rabbinin (bir) indirmesidir. (ﬁuara Suresi, 192)
Oraya gitti¤inde, kendisine seslenildi: "Ateﬂ (yerin)de ola
anlar da, çevresinde bulunanlar da kutlu k›l›nm›ﬂt›r. Alemlerin Rabbi olan Allah Yücedir. (Neml Suresi, 8)
Derken oraya geldi¤inde, o kutlu yerdeki vadinin sa¤ yan›nda olan bir a¤açtan: "Eyy Musa, alemlerin Rabbi olan
Allah Benim;" diye seslenildi. (Kasas Suresi, 30)
Kendisinde ﬂüphe olmayan bu Kitab'›n indiriliﬂi alemlerin
Rabbi taraf›ndand›r. (Secde Suresi, 2)
Melekleri de arﬂ›n etraf›n› çevirmiﬂler olarak Rablerini
hamd ile teesbih ettiklerini görürsün. Aralar›nda hak ile hü-
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küm verilmiﬂtir ve: "alemlerin Rabbine hamd olsun" denilmiﬂtir. (Zümer Suresi, 75)

2. ﬁehitler ‹nsanlar›n Bilmedi¤i Bir
Boyutta Yaﬂamaktad›rlar
Kuran'da, insanlar›n bildi¤i boyutun d›ﬂ›nda baﬂka boyutlar›n oldu¤una iﬂaret eden ayetlerden bir di¤eri de ﬂehitlerin makam›n›n ve konumunun bildirildi¤i ayetlerdir. Bu
ayetlerden birinde ﬂu ﬂekilde buyurulmaktad›r:
Ve sak›n Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin; hay›r onlar diridirler. Fakat siz bunun ﬂuuurunda de¤ilsiniz.
(Bakara Suresi, 154)
Allah, ﬂehit olanlar› -dünyada bilinen anlam›yla ölmüﬂ
görünmelerine ra¤men- ölüler olarak adland›rmamam›z›
bildirmiﬂtir. Ayette, ﬂehitlerin ölü de¤il diri olduklar›, ancak
bunun ne ﬂekilde oldu¤unun insanlar taraf›ndan tam anlam›yla kavranamayaca¤› haber verilmiﬂtir. Ayette bildirilen
"... Fakat siz ﬂuurunda de¤ilsiniz." ifadesi de, insanlar›n bu
konumu bilmediklerinin ve dünya koﬂullar›nda anlayamayacaklar›n›n iﬂaretidir. (En do¤rusunu Allah bilir.) ﬁehitlerin konumunu bildiren baﬂka ayetlerde ise, zaman ve mekan›n olmad›¤›, daha farkl› bir boyutta Allah'›n onlar için
yaﬂam takdir etti¤i ﬂu ﬂekilde bildirilmektedir:
Allah yolunda öldürülenleri sak›n 'ölüler' saymay›n. Hay›r,
onlar, Rableri Kat›nda diridirler, r›z›kklanmaktad›rlar.
Allah'›n Kendi fazl›ndan onlara verdikleriyle sevinç içinADNAN OKTAR
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dedirler. Onlara arkalar›ndan henüz ulaﬂmayanlara müjdelemeyi isterler ki, onlara hiçbir korku yokktur, mahzun da
olacak de¤illerdir. Onlar, Allah'tan bir nimeti, bir fazl› (bollu¤u) ve gerçekten Allah'›n mü'minlerin ecrini boﬂa ç›karmad›¤›n› müjdelemektedirler. (Al-i ‹mran Suresi, 169-171)
Görüldü¤ü gibi ﬂehitler, insanlar taraf›ndan bilinmeyen bir boyutta yaﬂamaktad›rlar. O boyutta r›z›klanmakta,
sevinç duymakta, kendilerinden sonra gelenlere müjde vermek istemektedirler. Bu durumda özünü kavrayamad›klar›
için Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na yükseltilmiﬂ olmas›yla ilgili
yersiz ﬂüphe ve tereddüte kap›lanlar›n, ﬂehitlerin yaﬂat›ld›klar› boyuttan da ﬂüphe duymalar› gerekir. Oysa, bundan
ﬂüphe duymay› gerektirecek hiçbir delilleri yoktur. Öte
yandan, t›pk› ﬂehitlerin, meleklerin, cinlerin oldu¤u gibi
Hz. ‹sa'n›n da insanlar›n bildi¤inden farkl› bir boyutta yaﬂad›¤›n›n ve Allah diledi¤inde, tekrar yeryüzüne dönece¤inin onlarca aç›k delili vard›r. Allah Hz. ‹sa'y› Kendi Kat›na
alm›ﬂt›r ve Allah'›n takdir etti¤i vakit geldi¤inde, tekrar
yeryüzüne –zaman ve mekan›n oldu¤u boyuta- dönecektir.
(En do¤rusunu Allah bilir.)

3. Melekler Bulunduklar› Boyuttan
Yeryüzüne ‹nmekte ve Tekrar Allah
Kat›na Ç›kmaktad›rlar
Meleklerin varl›¤›na inanmak, iman›n temel esaslar›ndan biridir. Allah, Kuran'da meleklerle ilgili çeﬂitli bilgiler
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vermiﬂtir. Melekler, sürekli Allah'› an›p yücelten, Rabbimiz'in kendileri için belirledi¤i görevi tam ve eksiksiz olarak yerine getiren, Allah'a gönülden teslim olmuﬂ varl›klard›r. ‹nsanlar›n bildi¤i zaman ve mekan boyutundan farkl›
bir boyutta yaﬂarlar. Meleklerin yaﬂad›¤› boyutun, bizim
bildi¤imiz kavramlar›n d›ﬂ›nda oldu¤una iﬂaret eden bir
ayet ﬂu ﬂekildedir:
(Bu azap) Yüce makamlar sahibi olan Allah'tand›r. Melekler ve Ruh (Cebrail), O'na, süresi elli bin
n y›l olan bir günde
ç›kabilmektedir. (Mearic Suresi, 3-4)
Ayette bildirilen "elli bin y›l olan bir gün" ifadesi, meleklerin bizim s›n›rl› oldu¤umuz zaman kavram› ile s›n›rl› olmad›klar›n› göstermektedir. Ayr›ca insan›n bildi¤i zaman kavram›n›n ötesinde bir yaﬂam daha oldu¤unun ve bu yaﬂam›n dünyadakine benzer bir zaman veya mekan kavram›na ba¤›ml› olmad›¤›n›n delillerinden biridir. Hz. ‹sa'n›n da böyle bir boyutta yaﬂ›yor olmas› mümkündür. (En do¤rusunu Allah bilir.)
Meleklerin, Allah'›n diledi¤i vakitte takdir etti¤i bir iﬂ
için dünyaya geliyor olmalar› ise, di¤er boyutlardan bizim
boyutumuza geçiﬂin Rabbimiz'in izin vermesiyle mümkün
oldu¤unu göstermektedir. Kuran'da meleklerin, kimi zaman Allah'›n insanlara vahyini iletmek, kimi zaman da müminlere yard›m etmek ve onlara destek olmak için Allah'›n
izniyle yeryüzüne indikleri bildirilmektedir:
Sen müminlere: "Rabbiniz'in size meleklerden indirilmiﬂ üç
bin kiﬂiyle yard›m iletmesi size yetmez mi?" diyordun. (Al-i
‹mran Suresi, 124)
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Kullar›ndan dilediklerine,
melekleri emrinden olan ruh
ile indirir: "Ben'den baﬂka
‹lah yoktur, ﬂu halde Ben'den
korkup-sak›n›n" diye uyar›n.
(Nahl Suresi, 2)
Bir baﬂka ayette ise meleklerin Allah'›n takdir edece¤i
farkl› görevler için de yeryüzüne
inebildikleri haber verilmiﬂtir:
Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iﬂ için
inerler. (Kadir Suresi, 4)
Ayr›ca, Kuran'da Hz. ‹brahim'e ve Hz. Lut'a meleklerin
elçiler olarak gelip kavimlerine
gelecek azab› haber verdikleri;
Hz. Zekeriya'ya gelip onu bir
çocuk ile müjdeledikleri; Hz.
Meryem'e gelip kendisinin seçkin k›l›nd›¤›n› ve Hz. ‹sa'n›n
do¤umunu haber verdikleri bildirilmektedir. Kuran-› Kerim'in
Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'e Cebrail arac›l›¤› ile
vahyediliﬂi

ve

Efendimiz
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(sav)'in Cebrail'i görüﬂü ise ﬂu ﬂekilde anlat›lmaktad›r:
Ona (bu Kur'an'›) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) ö¤retmiﬂtir. (Ki o,) Görünümüyle çarp›c› bir güzelli¤e
sahiptir. Hemen do¤ruldu. O, en yüksek bir ufuktayd›. Sonn sark›verdi. Nitekim (ikisi aras›ndaki
ra yaklaﬂt›, derken
uzakl›k) iki yay kadar (oldu) veya daha yak›nlaﬂt›. Böylecee O'nun kuluna vahyetti¤ini vahyetti. Onun gördü¤ünü gönül yalanlamad›. Yine de siz gördü¤ü (ﬂey) üzerinde onunla
tart›ﬂacak m›s›n›z? Andolsun, onu bir de di¤er iniﬂte görn›n yan›nda. Ki Cennetü'l-Me'va
müﬂtü. Sidretü'l-Münteha'n
onun yan›ndad›r. Sidreyi örten örtmekte iken, göz kay›pﬂaﬂmad› ve (s›n›r›) aﬂmad›. Andolsun, o, Rabbinin en büyük ayetlerinden olan› gördü. (Necm Suresi, 5-18)
Görüldü¤ü gibi melekler, Allah'›n dilemesiyle çeﬂitli
dönemlerde yeryüzüne inmekte ve tekrar Allah Kat›na ç›kmaktad›rlar. Ancak onlar›n Allah Kat›na ç›k›yor olmalar›,
elbette dünyada bizim bildi¤imiz kavramlara göre yok olmalar› anlam›na gelmemektedir. Sadece baﬂka bir boyuta
geçmekte, bizim kavray›ﬂ›m›z d›ﬂ›nda yaﬂamlar›na devam
etmektedirler. Benzer bir ﬂekilde Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na
al›nm›ﬂ olmas› da, öldü¤ü anlam›na gelmez. Nitekim, pek
çok ayette Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i aç›k olarak bildirilmekte,
hadislerle de bu gerçek bir kez daha teyid edilmektedir. Hz.
‹sa da bizim kavrayamad›¤›m›z bir boyutta diridir. Ayr›ca,
meleklerin iki boyut aras›nda, Allah'›n dilemesiyle, hareket
ediyor olmalar›, Rabbimiz diledi¤i takdirde bunun çok kolay oldu¤unu göstermektedir. Hz. ‹sa da, Allah'›n takdir et-
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ti¤i vakit geldi¤inde, yeryüzüne geri dönecek ve Rabbimiz'in elçisi olarak insanlar› gerçek din ahlak›na davet edecektir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
Tüm bu deliller, Allah'›n gücünü ve kudretini gere¤i
gibi takdir edemedikleri için Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i ve yeryüzüne geri dönece¤i gerçe¤ini reddetmeye çal›ﬂan kimselerin, büyük bir yan›lg› içinde olduklar›n›n göstergesidir.
Unutmamak gerekir ki, Allah üstün güç ve kudret sahibi,
herﬂeye kadir oland›r. Diledi¤ini diledi¤i ﬂekilde yarat›r. ‹lmi sonsuzdur. ‹nsan›n sahibi oldu¤u her türlü bilgi ise,
Allah'›n takdir etti¤i kadar›yla s›n›rl›d›r. ‹nsan bir olay›, bu
olay›n ne ﬂekilde gerçekleﬂti¤ini ve hikmetlerini ancak
Allah'›n diledi¤i ölçüde kavrayabilir. Hz. ‹sa'n›n inkarc›lardan kurtar›l›p Allah Kat›na al›nmas› da, insanlar›n ne ﬂekilde meydana geldi¤ini tam olarak kavrayamad›klar› olaylardan biri olabilir. ‹nkar edenler Hz. ‹sa'y› öldürmek için
geldiklerinde büyük bir mucize gerçekleﬂmiﬂtir. Mucizeler,
iman edenlerin imanlar›n› güçlendiren, iman etmeyen baz›
insanlar›n imanlar›na vesile olan harikalard›r. Müminler ﬂahit olduklar› her mucizede, Allah'a yönelip döner, O'nun
üstün gücünü tesbih ederler. Allah'a duyduklar› sayg› dolu
korku, içli sevgi daha da güçlenir, ﬂevkleri ve heyecanlar›
artar. Hz. ‹sa'n›n inkarc›lar›n tuzaklar›ndan korunup, bedeni ve ruhuyla birlikte bu boyuttan ayr›lmas› da, müminlere
heyecan veren mucizelerden biridir. Allah'›n belirledi¤i süre geldi¤inde, büyük bir mucize daha gerçekleﬂecek ve Hz.
‹sa dünyaya geri dönecektir. Bu gerçek, ayetlerle ve hadisADNAN OKTAR
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lerle müjdelenmiﬂtir ve tüm iman edenlerin üzerinde düﬂünmesi gereken bir harikad›r.

K uran'da Yer Alan Di¤er ‹ﬂari
Anlat›mlar
Bu konunun baﬂ›nda da belirtti¤imiz gibi, Hz. ‹sa'n›n
Allah Kat›na yükseltilmiﬂ olmas›n› kavrayamayan kimselerin yapt›klar› en önemli hatalardan biri Allah'›n zamandan
ve mekandan münezzeh oldu¤u gerçe¤ini gere¤i gibi düﬂünmemeleridir. Oysa Kuran'da önceki sat›rlarda yer verdi¤imiz gibi, insanlar›n bildi¤i ve ﬂahit oldu¤u boyutlar d›ﬂ›nda boyutlar›n oldu¤una dair pek çok delil vard›r. Baz› ayetlerde ise iﬂari anlat›mlar yer almaktad›r. Bu iﬂari anlat›mlar
da, Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na yükseliﬂi konusunun Kuran'daki delillerini anlamak aç›s›ndan önemlidir. Örne¤in, Bakara
Suresi'nin 210. ayetinde Rabbimiz, "bütün iﬂlerin Kendisi'ne
döndürüldü¤ünü" bildirmektedir:
Onlar, bulut gölgeleri içinde Allah'›n (azab›n›n) meleklerle
onlara gelmesini ve (azap) emrinin gerççekleﬂmesini mi gözlüyorlar? Oysa bütün iﬂler Allah'a döner. (Bakara Suresi, 210)
Bir baﬂka ayette ise, tüm iﬂlerin insanlar›n zaman kavram›na göre "bin y›l süreli bir günde" Allah'a yükseldi¤i haber verilir:
Gökten yere her iﬂi O evirip düzene koyar. Sonra (iﬂler,) sizin saymakta oldu¤unuz bin y›l süreli bir günde yine O'na
yükselir. (Secde Suresi, 5)
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Bu ayetlerde bildirilen "tüm iﬂlerin Allah'a dönüyor"
olmas›, Allah'›n zamandan ve mekandan münezzeh oldu¤u gerçe¤inin delillerinden biridir. Allah, kainatta olan tüm
olaylar›, en ince ayr›nt›s›na kadar bilendir. Aç›kça yap›lan
bir iﬂ de gizlice gerçekleﬂtirildi¤i düﬂünülen bir hareket de
dahil olmak üzere hiçbir ﬂey Rabbimiz'den sakl› kalmaz.
Söz konusu ayetlerde "bütün iﬂler Allah'a döner" mealindeki ifadelerle bu gerçe¤e iﬂaret edilmektedir. Bir di¤er
ayette ise, Hz. Muhammed (sav)'le birlikte hicret eden müminlerin durumu haber verilirken, ﬂöyle buyurulmaktad›r:
... Allah'a ve Resulü'ne hicret etmek üzere evinden ç›kan,
sonra kendisine ölüm gelen kiﬂinin ecri ﬂüphesiz Allah'a
düﬂmüﬂtür... (Nisa Suresi, 100)
Bu ayette geçen "Allah'a hicret eden" ifadesi de, Rabbimiz'in mekandan münezzeh oldu¤unu bildiren iﬂari anlamlardan biridir. Müﬂriklerin ve inkar edenlerin bask›s› nedeniyle yurtlar›ndan ç›kan ve Hz. Muhammed (sav)'le birlikte
hicret eden müminler elbette, zaman ve mekan kavramlar›yla s›n›rl› olarak düﬂündü¤ümüz manada Allah'a hicret etmemiﬂlerdir. Bu ayette de iﬂari manada bir anlat›m vard›r. Salih
müminlerin Allah'›n r›zas› ve rahmetini umarak yurtlar›ndan ç›k›p, Peygamber Efendimiz (sav)'e itaat ederek baﬂka
bir yerleﬂim yerine hicret etmeleri haber verilmektedir.
Ayn› ﬂekilde, Hz. ‹brahim'in Kuran'da bildirilen "ﬁüphesiz ben, Rabbime gidiciyim; O, beni hidayete erdirecektir." (Saffat Suresi, 99) ayeti de, Hz. ‹brahim'in hicretine
iﬂaret etmektedir.
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Ayr›ca Kuran'da, insanlar›n bildi¤i zaman, uyku ve
ölüm kavram›n›n d›ﬂ›nda, uyutulan veya öldürülen sonra
da yeniden diriltilen insanlardan bahsedilmektedir. Bunlardan biri, yüzy›l ölü b›rak›ld›ktan sonra diriltildi¤i bildirilen
kimsedir. Di¤eri ise, uzun y›llar uyuduktan sonra uyand›r›lan Kehf Ehli'dir.

Y üzy›l sonra diriltilen adam
Yüzy›l ölü b›rak›ld›ktan sonra diriltilen adam›n durumu ayette ﬂöyle haber verilir:
Ya da alt› üstüne gelmiﬂ ›ss›z duran bir ﬂehre u¤rayan gibisini (görmedin mi?) Demiﬂti ki: "Allah buras›n› ölümünden
sonra nas›l diriltecekmiﬂ?" Bunun üzerine Allah onu yüzy›l
ölü b›rakt› sonra onu diriltti. (Ve ona) Dedi ki: "Ne kadar
kald›n?" O: "Bir gün veya bir günden az kald›m" dedi.
(Allah ona:) "Hay›r yüz y›l kald›n, böyleyken yiyece¤ine ve
içece¤ine bak henüz bozulmam›ﬂ; eﬂe¤ine de bir bak; (bunu
yapmam›z) seni insanlara ibret-belgesi k›lmam›z içindir.
aya getiriyoruz sonra da
Kemiklere de bir bak nas›l birara
onlara et giydiriyoruz?" dedi. O kendisine (bunlar) apaç›k
belli olduktan soonra dedi ki: "(Art›k ﬂimdi) Biliyorum ki gerçekten Allah herﬂeye güç yetirendir. (Bakara Suresi, 259)
Allah, diledi¤ini diledi¤i surette yaratan, herﬂeye kadir oland›r. Ayette haber verilen adam›n durumu bu gerçe¤in örneklerinden biridir. Zaman ve mekan kavramlar›ndan münezzeh olan Rabbimiz, diledi¤i takdirde insanlar›
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da bilinen zaman ve mekan kavramlar›n›n d›ﬂ›na ç›karabilir, onlara ola¤anüstü durumlar yaﬂatabilir. Hiç ﬂüphesiz
bu, Allah için çok kolayd›r. Zamanla ve mekanla s›n›rl› olan
insand›r. Rabbimiz ise zamandan, mekandan, her türlü eksiklik ve noksanl›ktan münezzeh olan, istedi¤ini diledi¤i
ﬂekilde yaratand›r. Allah'›n "ol" demesi bir iﬂin gerçekleﬂmesi için yeterlidir. Bu gerçek, ayetlerde ﬂöyle haber verilir:
Onu istedi¤imizde herhangi bir ﬂey için sözümüz, ona yaln›zca "Ol" demekten ibarettir; o da hemen oluverir. (Nahl
Suresi, 40)
Dirilten ve öldüren O'dur. Bir iﬂin olmas›na hükmetti mi, ona
yaln›zca: "Ol" der, o da hemen oluverir. (Mümin Suresi, 68)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand››r. O, bir
iﬂin olmas›na karar verirse, ona yaln›zca "Ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi,, 117)

Kehf Ehli'nin y›llar sonra
uyand›r›lmalar›
Konuya iﬂaret eden di¤er bir örnek ise Kehf Suresi'ndeki "Ashab-› Kehf" k›ssas›ndad›r.
Allah Kehf Suresi'nde, din ahlak›na karﬂ› olan hükümdar›n zulmünden korunmak için ma¤araya s›¤›nan bir
grup gencin haberlerini bildirmektedir. Bu k›ssada onlar›n
uzun y›llar uyuduktan sonra tekrar uyand›r›ld›klar› anlat›lmaktad›r. Ayetler ﬂöyledir:
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O gençler ma¤araya s›¤›nd›klar› zaman demiﬂlerdi ki:
"Rabbimiz Kat›ndan bize bir rahmet ver ve iﬂimiizden bize
do¤ruyu kolaylaﬂt›r (bizi baﬂar›l› k›l). Böylelikle ma¤arada
y›llar y›l› onlar›n kulaklar››na vurduk (derin bir uyku verdik). (Kehf Suresi, 10-11)
Sen onlar› uyan›k san›rs›n oysa onlar (derrin bir uykuda)
uyuﬂmuﬂlard›r. Biz onlar› sa¤ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekleri de iki kolun
nu uzatm›ﬂ yat›yordu. Onlar› görmüﬂ olsayd›n geri dönüp onlardan kaçard›n onlardan içini
korku kapllard›. Böylece, aralar›nda bir sorgulama yaps›nlar diye onlar› dirilttik (uyand›rd›k). ‹çlerinden bir sözcü
dedi ki: "Ne kadar kald›n›z?" Dediler ki: "Bir gün veya günün bir (kaç saatlik) k›sm› kad
dar kald›k." Dediler ki: "Ne
kadar kald›¤›n›z› Rabbiniz daha iyi bilir; ﬂimdi birinizi bu
paran›zla ﬂehre gönderin de, hangi yiyecek temizse baks›n,
size ondan bir r›z›k getirsin; ancak oldukça nazik davrans›n ve sak›n sizi kimseye sezdirmesin." (Kehf Suresi, 18-19)
Kuran'da gençlerin ma¤arada kaç y›l kald›klar› haber
verilmemiﬂtir. Ayette bildirilen "y›llar y›l› kald›lar" ifadesi,
bu sürenin çok k›sa olmad›¤›na iﬂaret etmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.) Ayr›ca ayette, insanlar›n Kehf Ehli'nin
ma¤arada kal›ﬂ süresiyle ilgili olarak yapt›klar› tahminin
309 y›l oldu¤u bildirilmektedir. Bu da oldukça uzun bir süre ma¤arada kald›klar›n›n bir di¤er iﬂaretidir:
Onlar ma¤aralar›nda üç yüz y›l kald›lar ve dokuz (y›l) dan› Allah daha iyi
ha katt›lar. De ki: "Ne kadar kald›klar›n
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bilir. Göklerin ve yerin gayb› O'nundur. O, ne güzel görmekte ve ne güzel iﬂitmektedir. O'nun d›ﬂ››nda onlar›n bir Velisi
yoktur. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak k›lmaz." (Kehf
Suresi, 25-26)
Dünya ﬂartlar›na göre insanlar›n böylesine uzun bir
süre uyumalar› mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla bu ayette bildirilen uyku bizim bildi¤imiz anlamda bir uykuya de¤il,
Kehf Ehli'nin zaman ve mekan›n olmad›¤› farkl› bir boyuta
al›nmalar›na ve yeniden dünyaya gönderilmelerine iﬂaret
ediyor olabilir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
T›pk› uykudan uyanan insanlar gibi bu kiﬂiler de yeniden hayata dönmüﬂlerdir. Benzer bir ﬂekilde, Hz. ‹sa da zaman› geldi¤inde tekrar dünya üzerinde yaﬂamaya dönecek,
Allah'›n ona bahﬂetti¤i ﬂerefli sorumlulu¤unu yerine getirdikten sonra, "Dedi ki: "Orada (dünyada) yaﬂayacak, orada ölecek ve oradan ç›kar›lacaks›n›z." (Araf Suresi, 25)
hükmünün bir gere¤i her insan gibi dünyada ölecektir. (En
do¤rusunu Allah bilir.)

‹ DD‹A III VE AÇIKLAMASI
Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez geliﬂine inanmayanlar›n öne sürdükleri iddialar›n bir di¤erinde ise Enbiya Suresi'nin 34-35. ayetleri kullan›lmaktad›r. Ayetlerde ﬂu ﬂekilde bildirilmektedir:
Senden önce hiçbir beﬂere ölümsüzlü¤ü vermedik; ﬂimdi sen
ölürsen onlar ölümsüz mü kalacaklar? Her nefis ölümü tad›-
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c›d›r. Biz sizi, ﬂerle de, hay›rla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz. (Enbiya Suresi, 34-35)
Baz› kimseler bu ayetlerde bildirilen; "hiçbir beﬂere
ölümsüzlü¤ü vermedik" ve "her nefis ölümü tad›c›d›r" ifadelerine dikkat çekerek, Hz. ‹sa'n›n da ölmüﬂ oldu¤unu öne
sürmektedirler. Bu iddiay› ortaya atanlar›n bir mant›k çeliﬂkisi içinde olduklar› anlaﬂ›lmaktad›r. Kuran'›n pek çok ayetinde Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i aç›k olarak ifade edilmektedir.
Allah, Hz. ‹sa'y› inkar edenlerin kurdu¤u tuzaktan koruyup
kurtard›¤›n› haber vermiﬂtir. Bu, Peygamber Efendimiz
(sav)'in de bir müjdesidir. ‹slam alimlerinin büyük ço¤unlu¤u da ayn› kanaattedirler. Ancak elbette, Hz. ‹sa'n›n ölmemiﬂ
ve Allah Kat›na yükseltilmiﬂ olmas›, kendisinin ölümsüz oldu¤u manas›na gelmemektedir. Ayr›ca Hz. ‹sa'n›n yeniden
yeryüzüne geliﬂi ile ilgili yap›lan aç›klamalar›n hiçbirinde,
Hz. ‹sa'n›n ölümsüz oldu¤u düﬂüncesi ifade edilmemekte,
böyle sapk›n bir görüﬂ savunulmamaktad›r. Tüm delillerin
gösterdi¤i ve üzerinde durulan gerçek ﬂudur: Hz. ‹sa henüz
ölmemiﬂtir, yeryüzüne tekrar gelecektir, ölümü de ikinci geliﬂinden sonra gerçekleﬂecektir. (En do¤rusunu Allah bilir.)
Söz konusu kimselerin böyle bir aç›klama öne sürmelerinin nedeni, Hz. ‹sa'n›n ölmemiﬂ oldu¤unu aç›kça gösteren delilleri tam anlam›yla inceleyememiﬂ veya anlayamam›ﬂ olmalar› olabilir. "O, yaln›zca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu ‹srailo¤ullar›'na bir örnek k›ld›k."
(Zuhruf Suresi, 59) ayetiyle de bildirildi¤i gibi, Hz. ‹sa da
Allah'›n yaratt›¤› bir kuldur ve tüm beﬂer gibi ölümlüdür.
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Ancak Rabbimiz kendisine pek çok lütufta bulunmuﬂ, onu
seçkin ve onurlu k›lm›ﬂt›r. Allah'›n kendisine lütfetti¤i nimetler ve mucizeler nedeniyle Hz. ‹sa'y›, ilahlaﬂt›rma yan›lg›s›na düﬂenler, birtak›m H›ristiyanlar olmuﬂtur. Müslümanlar ise, Hz. ‹sa'ya –di¤er tüm peygamberlere oldu¤u gibi- derin bir sevgi ve sayg› duyarlar, ancak onun da di¤er
tüm elçiler gibi Allah'›n yaratt›¤› bir kul oldu¤unun bilincindedirler. Kuran'da ﬂöyle bildirilir:
Meryem o¤lu Mesih, yaln›zca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Onun annesi dosdo¤ruduur, ikisi de yemek yerlerdi. Bir bak, onlara ayetleri nas›l aç›kl›yoruz? (Yine) bir bak,
onlar ise nas›l da çevriliyorlar? (Maide Suresi, 75)

‹DD‹A IV VE AÇIKLAMASI
Baz› kimseler de Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i ve tekrar yeryüzüne gelece¤i inanc›n›n H›ristiyanl›¤a ait, dolay›s›yla tahrif
edilmiﬂ bir inanç oldu¤u yan›lg›s›n› öne sürmektedirler.
Ancak bu son derece yanl›ﬂt›r.
Öncelikle ﬂunu belirtmek gerekir ki, dünyadaki di¤er
iki ‹lahi din olan Yahudilik ve H›ristiyanl›k zaman içerisinde dejenere olmuﬂ, bu dinlerin içlerine birtak›m hurafeler
ve bat›l inan›ﬂlar kar›ﬂm›ﬂt›r. Bununla birlikte, Yahudilerin
kutsal kitab› Tevrat ve H›ristiyanlar›n kutsal kitab› ‹ncil incelendi¤inde, hak dine ait baz› inanç ve ahlak esaslar›n›n
da muhafaza edildi¤i ve Kuran ile mutab›k yönlerinin oldu¤u aç›kça görülecektir. Söz konusu dinlerin hangi inanç-
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lar›n›n tahrif edilmiﬂ, hangilerinin hak dine uygun oldu¤unu ise ancak Kuran'› ve Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnetini rehber edinerek belirleyebiliriz.
Kuran, Allah Kat›ndan gönderilmiﬂ son hak kitapt›r.
Allah, Kuran'›n indiriliﬂ hikmetlerinden birinin de, insanlar›n haklar›nda ihtilafa düﬂtükleri konularda onlar› do¤ru
yola iletmesi oldu¤unu bildirmiﬂtir. Kuran'›n indirilmesinden önce çeﬂitli konularda kendi aralar›nda ayr›l›¤a düﬂen
Yahudiler ve H›ristiyanlara, Kuran'la birlikte bu konulardaki en do¤ru ve hak bilgi gelmiﬂtir. Ayetlerde ﬂu ﬂekilde bildirilmektedir:
Biz Kitab'› ancak, hakk›nda ihtilafa düﬂtükleri ﬂeyi onlara
aç›klaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olmas›
d›ﬂ›nda (baﬂka bir amaçla) indirmedik. (Nahl Suresi, 64)
Ey Kitap Ehli, kitaptan gizllemekte olduklar›n›z›n ço¤unu size aç›klayan ve birço¤undan geçiveren elçimiz geldi. Size
Allah'tan
n bir nur ve apaç›k bir kitap geldi. (Maide Suresi, 15)
Kuran'da Hz. Musa ve Hz. ‹sa'n›n hayatlar›, onlara tabi olan inananlar›n yaﬂamlar›, temel inançlar›, ahlaki de¤erleri, Müslümanlar›n Yahudilere ve H›ristiyanlara bak›ﬂ aç›s›n›n ve tavr›n›n nas›l olmas› gerekti¤i gibi konular detayl›
olarak aç›klanm›ﬂt›r. Yahudiler ve H›ristiyanlarla ilgili Kuran'da yer alan önemli bilgilerden biri de, bu dinlerde dejenere olmuﬂ inanç ve hükümlerin hangileri oldu¤udur. Tahrif olmuﬂ inançlar›n baﬂ›nda H›ristiyanlar›n, Hz. ‹sa'n›n
Allah'›n o¤lu oldu¤unu öne sürmeleri gelmektedir. (Allah'›
ADNAN OKTAR
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tenzih ederiz.) H›ristiyanlar, bu konuda büyük bir sapk›nl›k içine düﬂmüﬂ ve Hz. ‹sa'y› ilahlaﬂt›rmaya kalk›ﬂm›ﬂlard›r. Ayn› ﬂekilde, H›ristiyanl›k inanc›n›n temel esaslar›ndan
biri haline gelen üçleme de sapk›n bir inan›ﬂt›r. Allah Kuran'da H›ristiyanlar›n dinlerini bu ﬂekilde tahrif etmekle
çok büyük bir sorumluluk yüklendiklerini bildirmiﬂtir. Konuyla ilgili baz› ayetler ﬂu ﬂekildedir:
Yahudiler: "Üzeyir Allah'›n o¤ludur" dediler; H›ristiyanlar da: "Mesih Allah'›n o¤ludur" dediler. Bu, onlar›n a¤›zlar›yla söylemeleridir; onlar, bundan önceki inkar edenlerin
sözlerini taklid ediyyorlar. Allah onlar› kahretsin; nas›l da
çevriliyorlar? (Tevbe Suresi, 30)
n usunda taﬂk›nl›k etmeyin,
Ey Kitap Ehli, dininiz kon
Allah'a karﬂ› gerçek olandan baﬂkas›n› söylemeyin. Mera, ancak Allah'›n elçisi ve kelimesidir.
yem o¤lu Mesih ‹sa
Onu ('Ol' kelimesini) Meryem'e yöneltmiﬂtir ve O'ndan bir
ruuhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inan›n›z; "üçtür" demeyiniz. (Bundan) kaç›n›n, sizin için hay›rll›d›r. Allah, ancak
bir tek ‹lah't›r. O, çocuk sahibi olmaktan Yücedir. Göklerde
ve yerde her ne varssa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.
(Nisa Suresi, 171)
Andolsun, "ﬁüphesiz, Allah Meryem o¤lu Mesiih'tir." diyenler küfre düﬂmüﬂtür. De ki: "O, e¤er Meryem o¤lu Mesih'i, onun annesini ve yeryüzün
ndekilerin tümünü helak (yok)
etmek isterse, Allah'tan (bunu önlemeye) kim bir ﬂeye malik
olabilir? Göklerin, yerin ve bunlar aras›ndakilerin tümünün
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mülkü Allah'›nd›r; diledi¤ini yarat›r. Allah herﬂeye güç yetirendir. (Maide Suresi, 17)
H›ristiyanlar›n bu tarz sapk›n inan›ﬂlar geliﬂtirmekle
ne kadar büyük bir sorumluluk yüklendikleri bir baﬂka
ayette ise ﬂu ﬂekilde bildirilir:
"Rahman çocuk edinmiﬂtir" dediler. Andolsun, siz oldukça çirkin bir cesarette bulunup-geldiniz. Neeredeyse bundan
dolay›, gökler paramparça olacak, yer çatlayacak ve da¤lar y›k›l›p göçüverecekti. Rahman ad›na çocuk öne sürdüklerinden (ötürü bunlar olacakt›.) Rahman (olan Allah)a
çocuk edinmek yaraﬂmaz. (Meryem Suresi, 88-92)
Bunun yan› s›ra, H›ristiyanl›k ve Yahudilikte ahiret
gününe, peygamberlere, meleklere iman gibi temel inanç
esaslar›; dürüst olmak, yard›m sever olmak, sab›rl› ve vefakar olmak, ihtiyaç içinde olanlar› koruyup kollamak, adaleti sa¤lamak, güzel söz söylemek, mütevaz› olmak, bar›ﬂsever olmak gibi hak din ahlak›n›n gere¤i olan de¤erler muhafaza edilmiﬂtir. Ayetlerde samimi olarak iman eden Kitap
Ehli'nin baz› güzel özellikleri ﬂu ﬂekilde bildirilmiﬂtir:
Onlar›n hepsi bir de¤ildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk
vard›r ki, gece vaktinde ayakta durup Allahh'›n ayetlerini
okuyarak secdeye kapan›rlar. Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olan
n› emreder, münker olandan sak›nd›r›r ve hay›rlarda yar›ﬂ›rlar. ‹ﬂte bunlar salih olanlardand›r. Onlar hay›rdan her ne yaparlarsa, elbette ondan
yoksun b›rak›lmazlar. Allah, muttakileri bilendir. (Al-i ‹mran Suresi, 113-115)
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H›ristiyanlar›n Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤ine ve yeryüzüne
ikinci kez gelece¤ine dair inançlar›na da Kuran'da aç›kl›k
getirilmiﬂtir. Hangi yönlerinin bat›l, hangi yönlerinin hak
oldu¤u aç›klanm›ﬂt›r. Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na yükseltilmesi konusunda H›ristiyanlar›n, üçleme ve Hz. ‹sa'y› sözde
ilahlaﬂt›rma gibi sapk›n inançlar›ndan kaynaklanan birtak›m yanl›ﬂ yorumlar› bulunmaktad›r. Buna göre H›ristiyanlar, Hz. ‹sa'n›n tüm insanlar›n günah›n›n bir kefareti olarak
çarm›ha gerildi¤ini, çarm›hta öldükten sonra yeniden dirilip Allah Kat›na yükseldi¤ini öne sürmektedirler. H›ristiyanlar›n bu yorumlar› dejenere edilmiﬂ, gerçek dine uygun
olmayan yorumlard›r. Allah, Kuran'da hiçbir insan›n bir di¤erinin günah›n› yüklenemeyece¤ini bildirmiﬂtir. Herkesin
yapt›klar› kendi lehine veya aleyhinedir. Her nefis hesap
gününde tek baﬂ›na sorguya çekilecek ve –Allah'›n dilemesi d›ﬂ›nda- hiç kimse bir baﬂkas›na yard›m etmeye güç yetiremeyecektir. Bu gerçek ayette ﬂu ﬂekilde bildirilmiﬂtir:
Kim hidayete ererse, kendi nefsi için hidayete erer; kim de
nahkar, bir baﬂkasaparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir gün
s›n›n günah yükünü yüklenmez. Biz, bir elçi gönderinceye kadar (hiçbir topluma) azap edecek de¤iliz. (‹sra Suresi, 15)
Hz. ‹sa ise, Allah'›n elçisi ve peygamberidir. O, "Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz'dir.
Öyleyse O'na ibadet edin. Dosdo¤ru olan yol iﬂte budur."
(Al-i ‹mran Suresi, 51) ayetiyle bildirildi¤i gibi halk›n› yaln›zca Allah'a kulluk etmeye, Allah'›n raz› oldu¤u bir hayat
yaﬂamaya ça¤›rm›ﬂt›r. Onlar› ahiret gününün azab›na karﬂ›
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uyar›p korkutmuﬂtur. Gösterdi¤i
büyük mucizeler ise Allah'›n dilemesiyle gerçekleﬂmiﬂtir. Allah dilemedikçe, tüm insanlar gibi Hz.
‹sa'n›n da hiçbir ﬂeye güç yetirmesi mümkün de¤ildir. Kuran'da
Hz. ‹brahim'in duas›n› haber veren ayetlerde bildirildi¤i gibi, insan› "... yediren ve içiren, hastaland›¤›nda ﬂifa veren, öldüren ve
dirilten, ahiret gününde iyilikte
bulunanlar› ba¤›ﬂlayacak, kötülükte bulunanlar› azapland›racak olan" (ﬁuara Suresi, 79-82)
yaln›zca Allah't›r. H›ristiyanlar
ise, Hz. ‹sa'n›n tüm insanl›¤›n günahlar›n›n kefareti olarak çarm›ha
gerildi¤ini söyleyerek büyük bir
hataya düﬂmüﬂlerdir.
Ancak Hz. ‹sa'n›n tekrar yeryüzüne gelece¤ine dair inançlar›
Kuran'da aç›k ve net olarak pekiﬂtirilmiﬂtir. E¤er Hz. ‹sa'n›n yeniden yeryüzüne dönecek olmas›
H›ristiyanlar›n tahrif edilmiﬂ
inançlar›ndan biri olsayd› (ki bu
do¤ru de¤ildir), hiç ﬂüphesiz di¤er
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tüm sapk›n inan›ﬂlar› gibi bu da Kuran'da bildirilirdi. Kuran'da H›ristiyanlar›n ihtilafa düﬂtükleri konular aç›klanarak Hz. ‹sa ile ilgili gerçek olan bilgi haber verilmiﬂtir. Buna
göre, inkar edenlerin Hz. ‹sa'ya kurduklar› tuzaklar bozulmuﬂ, Hz. ‹sa ölmemiﬂ ve öldürülmemiﬂtir. Hz. ‹sa Allah Kat›na yükseltilmiﬂtir ve -H›ristiyanlar›n da bekledikleri gibiAllah'›n takdir etti¤i zaman geldi¤inde yeniden dünyaya
gelecektir. H›ristiyanlar›n, Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›ndaki yaﬂam› hakk›nda sahip olduklar› baz› inançlar da bat›l yorumlar
içermektedir. Kuran'da bize bildirilen gerçek, Hz. ‹sa'n›n zaman ve mekan›n olmad›¤› bir boyutta hayatta oldu¤udur.
Bu boyutun nas›l bir alem oldu¤u ise Rabbimiz'in bilgisi dahilindedir.

‹ DD‹A V VE AÇIKLAMASI
Hz. ‹sa'n›n yeniden yeryüzüne gelece¤i gerçe¤ini kabul etmek istemeyenlerin öne sürdükleri iddialardan biri
de, "Hz. ‹sa'n›n geliﬂine inanman›n, H›ristiyanl›¤› savunmak oldu¤u" yan›lg›s›d›r.
Bu yan›lg›, hatal› ve çarp›k bir mant›k örgüsünün ürünüdür. Hz. ‹sa, Allah Kat›nda övülmüﬂ, seçkin k›l›nm›ﬂ,
mübarek bir peygamberdir. Üstün ahlak› ve derin iman›
tüm müminler taraf›ndan sayg›yla an›lmakta ve örnek al›nmaktad›r. Hz. ‹sa'n›n ahlak›n› övmek, böyle kutlu bir insan›n yeniden dünyaya gelecek olmas›ndan heyecan duymak, bu gerçe¤i tüm iman edenlere müjdelemek olmas› ge-
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reken güzel tav›r örnekleridir. "H›ristiyanl›¤a destek vermek olur" gibi ak›l ve mant›k d›ﬂ› bir mazaret öne sürerek,
Hz. ‹sa'n›n gelece¤i gerçe¤ini göz ard› etmeye çal›ﬂmak kesinlikle makul bir davran›ﬂ de¤ildir.
Bu çarp›k mant›¤a göre, H›ristiyanlarla ilgili hiçbir ﬂeyin anlat›lmamas› ve konuﬂulmamas› gerekir. Ayn› ﬂekilde
Hz. Musa'n›n güzel ahlak› ve örnek hayat› da Yahudilere
destek olmak anlam› taﬂ›r gerekçesiyle hiç anlat›lmamal›d›r. Kuran'da Hz. ‹sa'y›, Hz. Musa'y›, Hz. Yusuf'u, Hz. ‹brahim'i, Hz. Yakub'u ve onlarla birlikte iman edenleri öven
pek çok ayet yer almaktad›r. Bu yanl›ﬂ mant›¤a göre, bu
ayetlerin de okunmamas› gerekir. Bunlar›n kabul edilebilir
gerekçeler olmad›¤› son derece aç›kt›r. Daha önce de belirtti¤imiz gibi Kitap Ehli'nin hak dine uygun olmayan çeﬂitli
sapk›n inançlar› ve uygulamalar› vard›r ve bunlar Kuran'da
bildirilmiﬂtir. Ayn› ﬂekilde, güzel ve iyi yönleri, gerçek din
ahlak›na uygun inan›ﬂ ve uygulamalar› da haber verilmiﬂtir. Bize düﬂen Kitap Ehli'ni, Kuran'a ve sünnete bakarak
de¤erlendirmek, bu hak kaynaklardan edindi¤imiz bilgi ile
do¤ruyu yanl›ﬂtan ay›rt etmektir.
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Unutmamak gerekir ki, Müslümanlar, "... Biz Allah'a;
bize indirilene, ‹brahim, ‹smail, ‹shak, Yakub ve torunlar›na indirilene, Musa ve ‹sa'ya verilen ile peygamberlere
Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini di¤erinden ay›rt etmeyiz ve biz O'na teslim olmuﬂlar›z." (Bakara Suresi, 136) ayetiyle buyuruldu¤u gibi tüm peygamberlere birini di¤erinden ay›rt etmeden iman etmiﬂlerdir ve
hepsini derin bir sevgiyle severler. Rabbimiz'in kutlu bir elçisi olan Hz. ‹sa'n›n da k›yametten önceki dönemde tekrar
yeryüzüne gelecek olmas› iman edenler için ak›l ve mant›k
d›ﬂ› gerekçeler öne sürerek konuﬂulmamas› gereken bir konu de¤ildir. Tam tersine büyük bir ﬂevk, aﬂk ve heyecan ile
sürekli gündemde tutulmas› gereken bir müjdedir.
Söz konusu kimselerin böyle bir iddia öne sürmekle
yan›ld›klar›n› ortaya koyan bir di¤er gerçek de, Hz. ‹sa'n›n
yeniden dünyaya geldi¤inde, insanlar aras›nda Kuran ile
hükmedecek olmas›d›r. Hz. ‹sa da di¤er tüm peygamberler
gibi, Allah Kat›nda gerçek ve hak olan dine yani ‹slam'a tabidir. Allah Kat›nda hak dinin ‹slam oldu¤u ve tüm peygamberlerin ayn› dine tabi olduklar› ayetlerde ﬂu ﬂekilde
haber verilmiﬂtir:
Hiç ﬂüphesiz din, Allah Kat›nda ‹slam'd›r... (Al-i ‹mran
Suresi, 19)
n ve onda ayr›l›¤a düﬂmeO: "Dini dosdo¤ru ayakta tutun
yin" diye dinden Nuh'a vasiyet etti¤ini ve sana vahyetti¤imizi, ‹brahim'ee, Musa'ya ve ‹sa'ya vasiyet etti¤imizi sizin
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için de teﬂri' etti (bir ﬂeriat k›ld›). Senin kendilerini ça¤›rd›¤›n ﬂey, müﬂriklere a¤›r geldi. Allah, diledi¤ini buna seçer ve
içten Kendisi'ne yöneleni hidayete erdirir. (ﬁura Suresi, 13)
Hz. ‹sa da yeniden dünyaya geldi¤inde, Kitap Ehli'nin
sapk›n inançlar›n› ortadan kald›racak, insanlar› Allah Kat›nda hak olan dine yani ‹slamiyet'e ça¤›racak, Kuran'la ve
sevgili Efendimiz (sav)'in sünnetiyle hükmedecektir. Bu
gerçek hadislerde ﬂöyle müjdelenmiﬂtir:
K›rk (40) y›l Allah'›n Kitab'› ve benim sünnetimle hükmeder, vefat
eder.77
Hayat›m elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem o¤lu (‹sa
aleyhisselam)'›n adil bir hakim olarak sizin içinize inmesi muhakkak yak›nd›r. O, salibi (haç›) k›racak, domuzu öldürecek, cizyeyi
kald›racakt›r, mal o kadar ço¤al›p taﬂacak ki, hiç kimse mal kabul
etmez olacakt›r.78

‹ DD‹A VI VE AÇIKLAMASI
Hz. ‹sa'n›n yeniden dünyaya gelece¤i gerçe¤ini kabullenmek istemeyenlerin öne sürdükleri mant›k d›ﬂ› aç›klamalardan biri de, "Hz. ‹sa'n›n yeniden geliﬂinin, imtihan ortam›n› ortadan kald›raca¤›" iddias›d›r. Hiçbir tutarl›l›¤› olmayan bu iddiaya göre, Hz. ‹sa'n›n tekrar dünyaya geldi¤ini gören tüm insanlar, binlerce y›l önce ölen birinin diriliﬂine tan›kl›k edecek ve yeniden dirilme konusunda ﬂüpheleri olanlar kesin olarak iman edeceklerdir. Bu da insanlar›n
imtihan olmas›n› ortadan kald›racakt›r.
ADNAN OKTAR
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Elbette bu, hiçbir mant›kl› dayana¤› olmayan bir yorumdur. Öncelikle ﬂunu belirtmek gerekir ki, Hz. ‹sa ölmemiﬂ, Rabbimiz'in büyük bir mucizesi olarak inkarc›lar›n tuzaklar›ndan kurtar›l›p Allah Kat›na yükseltilmiﬂtir. Hz. ‹sa
Allah Kat›nda diridir ve Allah'›n takdir etti¤i vakit geldi¤inde –yine büyük bir mucize olarak- yeniden yeryüzüne
dönecektir.
Ayr›ca söz konusu kiﬂilerin iddia etti¤i gibi, Hz.
‹sa'n›n dönüﬂü tüm insanlar taraf›ndan hemen kabul edilmeyebilir. Hz. ‹sa, özellikle inkar edenler, gerçek din ahlak›n› yaﬂamayanlar veya imanen zay›f olanlar taraf›ndan
ﬂüphe ile karﬂ›lanabilir. Hz. ‹sa yeniden yeryüzüne döndü¤ünde inkarc› sistem ve ideolojilere karﬂ› büyük bir fikri
mücadele yürütecek; din ahlak›na sonradan dahil edilmiﬂ
hurafe ve bat›l inan›ﬂlar› ortadan kald›rarak dini özüne
döndürecek ve bu büyük fikri mücadelenin sonunda din
ahlak› tüm dünyaya hakim olacakt›r. Nitekim büyük ‹slam
alimi Said Nursi'nin konuyla ilgili aç›klamalar›nda da, insanlar›n büyük k›sm›n›n Hz. ‹sa'ya ﬂüphe ile yaklaﬂacaklar›, ancak samimi olarak iman edenlerin imanlar›n›n nuru
ile bu mübarek peygamberi tan›y›p ona hemen itaat edecekleri bildirilmektedir:
Evet her vakit gökyüzünden melekleri yere gönderen ve baz› vakitte insan suretine vaz'eden (k›lan) (Hz. Cibril'in "D›hye" suretine
girmesi gibi) ve ruhanileri alem-i ervahtan (ruhlar alemi) gönderip beﬂer suretine temessül ettiren (benzeﬂtiren), hatta ölmüﬂ evliyalar›n çoklar›n›n ervahlar›n› (ruhlar›n›) cesed-i misaliyle (benzer

213

HARUN YAHYA

bedenleriyle) dünyaya gönderen bir Hakîm-i Zülcelal, Hazret-i ‹sa
Aleyhisselam'›, ‹sa dinine ait en mühim bir hüsn-ü hatimesi (sonunun selamet olmas›) için, de¤il sema-i dünyada cesediyle bulunan
ve hayatta olan Hazret-i ‹sa, belki alem-i ahiretin en uzak köﬂesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine ﬂöyle bir netice-i azime için
ona yeniden cesed giydirip dünyaya göndermek, o Hakim'in hikmetinden uzak de¤il... belki onun hikmeti öyle iktiza etti¤i (laz›m
geldi¤i) için vaadetmiﬂ ve vaadetti¤i için elbette gönderecek. Hazret-i ‹sa Aleyhisselam geldi¤i vakit, herkes onun hakiki ‹sa oldu¤unu bilmek laz›m de¤ildir. Onun mukarreb (yak›nlar›) ve havass›
(derin imann sahipleri), nur-u iman ile onu tan›r. Yoksa bedahet
derecesinde (aç›kça) herkes onu tan›mayacakt›r..79
Üstad'›n da bildirdi¤i gibi, Hz. ‹sa geldi¤inde herkes
bu kutlu peygamberi aç›kça tan›y›p ona iman etmeyebilir.
Üstelik ﬂunu da hat›rlamak gerekir ki, tarih boyunca gönderilen peygamberlerin pek ço¤u insanlar› imana davet
edebilmek için onlara Allah'›n dilemesiyle pek çok mucizeler göstermiﬂlerdir. Ancak gördükleri mucizeler karﬂ›s›nda
insanlar›n büyük bir k›sm› iman etmemiﬂ, tam tersine daha
da kibirlenmiﬂ ve inkarlar›nda direnmiﬂlerdir. Hz. Musa'n›n asas›n›n y›lan olmas›, elinin bakanlara bembeyaz görünmesi gibi gösterdi¤i birçok mucizeye ra¤men Firavun
ve yak›n çevresinin iman etmemeleri bunun bir örne¤idir.
Ayetlerde, Hz. Musa'n›n göstermiﬂ oldu¤u mucizelere karﬂ›
kavminin verdi¤i cevap ﬂu ﬂekilde bildirilmiﬂtir:
Onlar: "Bizi büyülemek için mucize (ayet) olarak her ne getirirsen getir, yine de biz sana inanaca
ak de¤iliz" dediler. BuADNAN OKTAR
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nun üzerine, ayr› ayr› mucizeler (ayetler) olarak üzerlerine
tufan, çekirge, bu¤day güvesi, kurba¤a ve kan musallat k›ld›k. Yine büyüklük taslad›lar ve suçlu-günahkar bir kavim oldular. (Araf Sureesi, 132-133)
‹man etmeyenlerin, Allah dilemedikçe, çok büyük mucizeler görseler dahi inanmayacaklar› bir baﬂka ayette
ise ﬂöyle haber verilmiﬂtir:
Gerçek ﬂu ki, Biz onlara melekler indirseydik,
onlarla ölüler konuﬂsayd› ve herﬂeyi karﬂ›lar›na tooplasayd›k, -Allah'›n diledi¤i d›ﬂ›nda- yine onlar inanmayacaklard›. Ancak
onlar›n ço¤u cahillik ed
diyorlar. (Enam Suresi, 111)
Dolay›s›yla baz› insanlar›n iddia
etti¤i gibi Hz. ‹sa'n›n geliﬂi gibi büyük
bir mucizenin gerçekleﬂmesiyle,
imtihan ortam›n›n ortadan
kalkmas› kesinlikle söz konusu de¤ildir. Hz. ‹sa'n›n geliﬂi
samimi olarak iman edenlerle
iman etmeyenlerin birbirlerinden tam anlam›yla ayr›lacaklar› bir ortama vesile
olacakt›r. Samimi olarak
iman edenler,
imanlar›n›n
kazand›rd›¤›
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ak›l, feraset ve basiret ile Hz. ‹sa'y› tan›yacak ve ona gönülden itaat edecek, destek olup savunacaklard›r. ‹man etmeyenler veya imanen zay›f olanlar ise Allah'›n bu apaç›k mucizesi karﬂ›s›nda dahi ﬂüphe ve kuruntular içinde kalacakt›r. (En do¤rusunu Allah bilir.) Ancak bu kiﬂilerin vesveseleri ve ﬂüpheleri apaç›k olan gerçe¤i de¤iﬂtirmeyecek,
Allah'›n vaadi gerçekleﬂecek ve Hz. ‹sa Allah'›n izniyle yeryüzüne geri dönecektir.

‹ DD‹A VII VE AÇIKLAMASI
Hz. ‹sa'n›n öldü¤ü yan›lg›s›na inananlar›n öne sürdükleri aç›klamalardan bir di¤eri de, Kuran'da Hz. ‹dris'in
"yükseltilmesi"nin bildiriliyor olmas›d›r. Bu kiﬂilerin iddias›na göre, Hz. ‹sa için de -Hz. ‹dris için oldu¤u gibi- "makam" anlam›nda yükseltilmeden bahsedilmektedir. Oysa
ayetler detayl› olarak incelendi¤inde bu ç›kar›m›n do¤ru
olmad›¤› aç›kça görülmektedir. Hz. ‹dris'in yükseltilmesinin bildirildi¤i ayet ﬂu ﬂekildedir:
Kitap'ta ‹dris'i de zikret. Çünkü o, do¤ru olan bir peygamberdi. Biz onu yüce bir mekan (makam)a yükseltmiﬂtik.
(Meryem Suresi 56-57)
Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na yükseltilmesinden bahsedilen
ayetlerde geçen ifadeler ise ﬂu ﬂekildedir:
... Seni Kendime yükseltece¤im, seni inkar edenlerden temizleyece¤im ve sana uyanlar› k›yamete kadar inkara sapanlar›n üstüne geççirece¤im... (Al-i ‹mran Suresi, 55)
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Ve: "Biz, Allah'›n Resulü Meryem o¤lu Mesih ‹sa'y› gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onla
ara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmad›lar. Ama
onlara (onun) benzeri gösteerildi... Hay›r; Allah onu Kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 157-158)
Ayetlerde de aç›kça görüldü¤ü gibi, iki durum aras›nda
büyük farkl›l›k vard›r. Meryem Suresi'nin 56. ayetinden önce
gelen ayetlerde di¤er baz› peygamberlerin üstün ahlaklar› ve
imanlar›n›n övüldü¤ü gibi, Hz. ‹dris ile ilgili bildirilen
ayette de, Hz. ‹dris'in güzel ahlak› övülmekte ve kendisinin makam olarak yükseltildi¤i haber verilmektedir. Hz.
‹sa'yla ilgili bildirilen durum ise çok farkl›d›r. ‹nkarc›lar›n
Hz. ‹sa'ya tuzak kurmuﬂ olduklar› haber verilmekte,
Allah'›n Hz. ‹sa'y› bu tuzaktan nas›l koruyup kurtard›¤›
anlat›lmaktad›r. Hz. ‹sa'y› öldürmek için tuzak kuranlar, Allah Hz. ‹sa'y› Kendi Kat›na yükseltti¤i, yani bedenini ve ruhunu bu boyuttan zaman ve mekan›n
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olmad›¤› bir baﬂka boyuta ald›¤› için hedeflerine ulaﬂamam›ﬂlard›r. Hz. ‹dris'in makam olarak yükseltilmesi bildirilirken, Hz. ‹sa'n›n fiziksel olarak bu boyuttan al›nmas› ve Allah
Kat›na yükseltilmesi bildirilmektedir. (En do¤rusunu Allah
bilir.)

‹ DD‹A VIII VE AÇIKLAMASI
Konuyla ilgili olarak baz› kimselerin s›kça öne sürdükleri gerçek d›ﬂ› iddialardan biri de, "Hz. Muhammed (sav)
son peygamber oldu¤u için, Hz. ‹sa'n›n gelmeyece¤i"dir. S›kça gündeme getirilen bu iddia mant›k d›ﬂ›d›r. Öncelikle ﬂunu
belirtmek gerekir ki Muhammed Suresi'nin 40. ayetinde de
bildirildi¤i gibi Peygamber Efendimiz (sav), "Allah'›n Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur." Ve Hz. ‹sa'n›n ikinci
kez yeryüzüne gelecek olmas› -baz› kimselerin öne sürdü¤ü
gibi- bu gerçe¤i de¤iﬂtirmez. Hz. ‹sa, Hz. Muhammed
(sav)'den sonra gönderilen bir peygamber olarak de¤il, Hz.
Muhammed (sav)'in ﬂeriat›n› devam ettirecek ve dünyaya
din ahlak›n› hakim k›lacak bir elçi olarak gelecektir.
Baz› kimseler ise, akla ve mant›¤a ayk›r› bir baﬂka iddia ortaya atmakta ve "e¤er Hz. ‹sa peygamber olarak gelmeyecekse, gelmesinin bir anlam› olmayaca¤›n›" öne sürmektedirler. Bu iddia sadece akla de¤il, vicdana da ayk›r›d›r. Hz. ‹sa'n›n yeniden gelecek olmas› Rabbimiz'in bir vaadidir ve bu mübarek insan›n yeniden yeryüzüne geliﬂinde
çok büyük hikmetler vard›r. Allah tarih boyunca insanlara

219

HARUN YAHYA

gönderdi¤i peygamberler arac›l›¤› ile do¤ru yolu göstermiﬂtir. Kimi zaman da insanlar›n din ahlak›ndan uzaklaﬂt›klar›, bozulma ve dejenarasyonun yayg›nlaﬂt›¤› dönemlerde resul hükmünde tebli¤ciler göndererek insanlar› karanl›ktan ayd›nl›¤a ç›karm›ﬂt›r. Bu tebli¤ciler, Allah'›n insanlara melik (yönetici) olarak gönderdi¤i kimselerdir ve
gönderildikleri toplumlar›n kurtuluﬂuna vesile olmuﬂlard›r. Nitekim Kuran'da, darl›k ve s›k›nt› içinde olan insanlar›n Allah'a, kendilerine bir kurtar›c› ve koruyucu göndermesi için dua ettikleri haber verilmiﬂtir:
Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halk›
zalim olan bu ülkeden ç›kar, bize Kat›nda
an bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize Kat›ndan bir yard›m eden yolla" diyen erkekler, kad›nla
ar ve çocuklardan zay›f b›rak›lm›ﬂlar
ad›na mücadele etmiyorsunuz? (Nisa Suresi, 75)
Allah'›n insanlar›n bu dualar›na icabet ederek onlara
Kat›ndan kurtar›c›lar göndermesi hiç ﬂüphesiz çok büyük
bir nimettir. Kuran'da bildirilen Talut ve Zulkarneyn k›ssalar› da Allah'›n insanlara peygamberler d›ﬂ›nda elçiler gönderdi¤inin önemli birer delilidir. Talut k›ssas›nda, Allah'›n o
dönemki topluma yönetici olarak Talut'u gönderdi¤i ve inananlar›n ona itaat etmeleri gerekti¤i bildirilmiﬂtir. Talut ve
beraberindekiler, dönemin inkarc› lideri Calut'a karﬂ› mücadele etmiﬂlerdir. Samimi olarak iman edenler Talut'a gönülden ba¤lan›p ona itaat etmiﬂler, tereddüte kap›lanlar ise
hem Talut'un kendilerine elçi olarak gönderilmesinin hem
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de onun verdi¤i emirlere uyman›n hikmetlerini anlayamam›ﬂlard›r. Talut'un kendilerine gönderilmiﬂ olmas›n›n hikmetini anlayamayanlar›n vermiﬂ olduklar› cahilce tepki
Kuran'da ﬂöyle bildirilmiﬂtir:
Onlara peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u (melik
a, ona göre daolarak) gönderdi." Onlar: "Biz hükümdarl›¤a
ha çok hak sahibiyken ve ona bir mal (servet) bollu¤u verilmemiﬂken, nas›l bizi (yöönetmek üzere) hükümdarl›k (mülk)
onun olabilir?" dediler. O (ﬂöyle) demiﬂti: "Do¤rusu Allah
size onuu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü artt›rd›. Allah,
kime dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti vee gücü) geniﬂ
oland›r, bilendir." (Bakara Suresi, 247)
Ayn› ﬂekilde Zulkarneyn de içinde bulundu¤u topluma,
onlar› düﬂtükleri s›k›nt›dan kurtarmak ve din ahlak›n› hakim
k›lmak için tebli¤ci olarak gönderilmiﬂtir. Kuran'da Allah'›n
Zulkarneyn'e sa¤lam bir iktidar verdi¤i bildirilmiﬂtir:
Sana (Ey Muhammed,) Zulkarneyn hakk›nda sorarlar. De
ki: "Size, ondan 'ö¤üt ve hat›rlatma olarak' (bbaz› bilgiler)
verece¤im. Gerçekten, Biz ona yeryüzünde sapasa¤lam bir
iktidar verdik ve ona herﬂeydeen bir yol (sebep) verdik."
(Kehf Suresi, 83-84)
Günümüzde de insanlar ahlaki çöküntünün, yoklu¤un, zulmün, haks›zl›¤›n hüküm sürdü¤ü karanl›k bir dünyada yaﬂamaktad›r. Hz. ‹sa, Allah'›n takdir etti¤i vakit geldi¤inde, din ahlak›n› dünyaya hakim k›lmak, insanlar› karanl›ktan ayd›nl›¤a ç›karmak için görevli olarak yeniden
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dünyaya gönderilecektir. Hz. ‹sa'n›n geliﬂiyle birlikte, zulmün ve bozulman›n dayanak noktas› olan inkarc› ideolojiler fikri olarak tamamen ortadan kald›r›lacak, insanlar›n
özlemini duyduklar› huzur, güvenlik ve bolluk Allah'›n izniyle tüm dünyaya hakim olacakt›r.

‹ DD‹A IX VE AÇIKLAMASI
Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i ve yeniden dünyaya gelece¤i konusunda yersiz ﬂüpheleri olan baz› kimseler de, "Din ahlak›n› hakim k›lmak için neden Hz. Muhammed (sav) de¤il
de, Hz. ‹sa gönderilmektedir?" diye sormakta ve bu vesveselerini kendilerince mazeret k›larak birtak›m itirazlar öne
sürmektedirler.
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), Allah
Kat›nda onurlu ve güvenilir bir elçidir. Allah'›n en son hak
kitab›n› vahyetti¤i, güzel ahlak›, takvas›, Allah'a olan yak›nl›¤› ile insanlara örnek k›ld›¤›, Allah'›n dostu, Rabbimiz'in Kat›nda üstünlü¤ü olan mübarek bir insand›r. Tüm
müminlerin de dostu, en yak›n› ve velisidir. Hz. Muhammed (sav) yaﬂam› boyunca Allah yolunda tüm insanl›¤a örnek bir mücadele sergilemiﬂ, cehaletin ve karanl›¤›n içine
gömülmüﬂ olan Arap Yar›madas›n› ‹slam ahlak› ile ayd›nlatm›ﬂt›r. Allah'›n takdir etti¤i süre doldu¤unda ise, di¤er
birçok peygamber gibi ömrü sona ermiﬂtir.
Hz. ‹sa için ise, Allah farkl› bir kader takdir etmiﬂ ve
onun yeniden yeryüzüne dönece¤ini vaadetmiﬂtir. Bu
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Rabbimiz'in takdiridir ve ﬂüphesiz büyük hikmetleri vard›r.
Hz. ‹sa'n›n yeniden gelecek olmas›n›n hikmetlerinden biri
ise (en do¤rusunu Allah bilir), H›ristiyanlar›n ve Yahudilerin içinde bulunduklar› durumdan ancak bu ﬂekilde kurtulabilecek olmalar›d›r. Bilindi¤i üzere, H›ristiyanlar›n mevcut inanç ve uygulamalar› pek çok bat›l ve sapk›n inan›ﬂ›
içermektedir. Müslüman dünyas›nda ise böyle bir inanç bozuklu¤u yoktur. H›ristiyanlar, Hz. ‹sa'n›n ard›ndan peygamberlerini ilahlaﬂt›rma sapk›nl›¤›na düﬂmüﬂler ve dinlerini tahrif etmiﬂlerdir. H›ristiyan dünyas›n›n söz konusu
tüm sapk›n inan›ﬂlardan ar›narak gerçek din ahlak›na ve
son hak din olan ‹slam'a yönelmeleri için Hz. ‹sa'n›n gelmesi büyük önem taﬂ›maktad›r. Her ne kadar baz› H›ristiyanlar do¤ru yolu gördükten sonra ona uymay› kabul etseler
de, baz›lar› da bunu kendilerince Hz. ‹sa'ya bir tür ihanet
gibi alg›lay›p gerçek din ahlak›n› yaﬂamaktan kaç›nmaktad›rlar. Oysa Hz. ‹sa'n›n gelmesi ve kendilerine hak dini tebli¤ etmesiyle bu insanlar›n ‹slamiyet'e yönelmeleri çok daha h›zl› ve kolay olacakt›r. Kendi peygamberlerinin onlara
teslis inanc›n›n sapk›nl›¤›n›, Allah'tan baﬂka ‹lah olmad›¤›n›, kimsenin bir baﬂkas›n›n günah›n› yüklenmesinin mümkün olmad›¤›n›, hak kitab›n Kuran-› Kerim oldu¤unu anlatmas› H›ristiyan dünyas› üzerinde büyük bir etki oluﬂturacakt›r. Hz. ‹sa ile birlikte insanlar kitleler halinde ﬂirkten ve
sapk›n inan›ﬂlardan kurtulacak, ak›n ak›n Allah'›n dinine
yani ‹slam'a yöneleceklerdir.
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224

HZ. ‹SA ÖLMED‹

Unutmamak gerekir ki, Allah Kuran'da iman edenlere
din ahlak›n›n dünyaya hakim olaca¤›n› vaadetmiﬂtir. Ancak bunun için müminlerin gizli ve aç›k ﬂirkten tamamen
sak›nmalar› ve yaln›zca Allah'a yönelip ibadet etmeleri gerekmektedir. Allah'›n izniyle, Hz. ‹sa'n›n geliﬂi de bu kutlu
dönemin baﬂlang›c› olacakt›r.
Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiﬂtir: Hiç ﬂüphesiz onlardan öncekileri nas›l 'güç
ve iktidar sahibi' k›ld›ysa, onlar› da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k››lacak, kendileri için seçip be¤endi¤i dinlerini
kendilerine yerleﬂik k›l›p sa¤lamlaﬂt›racak ve onlarr› korkular›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir. Onlar, yaln›zca Bana
ibadet ederler ve Bana hiçbir ﬂeyi ortak koﬂmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, iﬂte onlar fas›kt›r. (Nur Suresi, 55)
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‹DD‹A X VE AÇIKLAMASI
Hz. ‹sa'n›n ikinci kez geliﬂini kendilerince reddetmeye
çal›ﬂanlar›n iddialar›ndan biri de, "Hz. ‹sa'y› beklemenin
iman edenleri tembelli¤e sürükleyece¤i" aldatmacas›d›r.
Bu akl›n ve vicdan›n kabul edemeyece¤i bir iddiad›r.
Tarih boyunca insanlar, ahlaks›zl›¤›n yayg›nlaﬂt›¤›, zulmün
ve haks›zl›klar›n artt›¤› dönemlerde Allah'tan bir kurtar›c›
istemiﬂler, Allah'›n bir elçi göndererek kendilerini içinde
bulunduklar› karanl›klardan ayd›nl›¤a ç›karmas› için dua
etmiﬂlerdir. Allah, dualar›n› kabul edip bir kurtar›c› gönderdi¤inde, samimi olarak iman edenler bu elçinin destekçisi ve savunucusu olurlar:
... Ona inananlar, destek olup savunanlar, yard›m edenler
ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; iﬂte kurtuluﬂa
erenler bunlard›r. (Araf Suresi, 157)
Baz› kimselerin iddialar›n›n tam tersine, Allah'›n insanlara bir elçi gönderecek olmas› samimi olarak iman edenler
için çok önemli bir ﬂevk konusudur. Gönülden iman eden
bir kiﬂi, elçinin gelece¤i ortam için elinden gelen en iyi ve
güzel haz›rl›¤› yapmas› gerekti¤ini bilir. ‹mani bir heyecan
ve aﬂkla hem kendisini hem de çevresini bu kutlu olaya haz›rlar. Tembellik ve ﬂevksizlik ise, münaf›kane bir yap›ya
sahip olanlar ile imani zay›fl›¤› olan kiﬂilerin özellikleridir.
‹man› zay›f olanlar hem elçinin geliﬂine tam olarak inanmaz hem de elçi geldi¤inde, bu elçiye gönülden itaat edip
ba¤lanmazlar. Tarihte bunun pek çok örne¤i görülmüﬂtür.
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Geçmiﬂteki toplumlar içinde bu zihniyete sahip olan insanlar›n durumu bir ayette ﬂöyle haber verilir:
Yeminlerinin olanca güçleriyle, kendilerine bir uyar›c›-korangi birinden mutlakutucu gelecek olsa, ümmetlerinin herha
ka daha do¤ru olacaklar›na dair, Allah'a and içtiler. Ancak onlara bir uyar›c››-korkutucu geldi¤inde (bu,) nefretlerinden baﬂkas›n› art›rmad›. (Fat›r Suresi, 42)
Kuran'da Hz. ‹sa'n›n da kendisinden sonra -kendisi
Allah Kat›na yükseltildikten sonra- gelecek olan bir elçiyi
haber verdi¤i bildirilmektedir. Bu haber, Hz. ‹sa döneminde ve ondan sonra yaﬂayan tüm müminler için büyük bir
müjde olmuﬂtur. Ayette ﬂöyle buyurulmuﬂtur:
Hani Meryem o¤lu ‹sa da: "Ey ‹srailo¤ullar›, gerçekten
ben, sizin için Allah'tan gönderilmiﬂ bir elççiyim. Benden önceki Tevrat'› do¤rulay›c› ve benden sonra ismi "Ahmed"
olan bir elçinin de müjdeleyyicisiyim" demiﬂti. Fakat o, onlara apaç›k belgelerle gelince: "Bu, aç›kça bir büyüdür" dediler. (Saff Suresi, 6)
E¤er baz› kimselerin önceki sat›rlarda yer verdi¤imiz
iddialar› do¤ru olsayd›, bu durumda, Allah'›n Hz. ‹sa vesilesiyle ondan sonra insanlara bir elçi daha gönderece¤ini
haber vermemesi gerekirdi. Ya da, bu haberin o dönemde
yaﬂayanlar› tembelli¤e ve ﬂevksizli¤e yönlendirmesi gerekirdi. Oysa Rabbimiz'in insanlar› bir elçiyle müjdelemesinin birçok hikmeti vard›r ve samimi müminler için böyle
bir tembellik veya gevﬂeklik, Allah'›n izni ile, hiçbir zaman
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söz konusu de¤ildir. ‹man edenler, imanlar›ndan kaynaklanan derin bir kavray›ﬂa ve akla sahiptirler. Bu akl›n sayesinde, bir elçi ile müjdelenmenin önemini gere¤i gibi kavrar,
bu müjdenin imani heyecan›n› ve ﬂevkini yaﬂar, bu büyük
olaya en iyi ﬂekilde haz›rlanmalar› gerekti¤inin bilinciyle
hareket ederler.
Görüldü¤ü gibi Hz. ‹sa'n›n öldü¤ünü öne süren kimseler gerçek olmayan bir iddiada bulunmaktad›rlar. Bu
kimseler taraf›ndan sözde delil olarak öne sürülen yorumlar›n da gerçe¤i yans›tmad›¤› ispatlar›yla görülmektedir.
Temennimiz, yanl›ﬂ bilgilendirilmeleri veya konuyu tam
anlam›yla araﬂt›rmad›klar› için söz konusu yan›lg›y› kabullenen kimselerin, bu eser arac›l›¤› ile, yan›ld›klar›n›n ve
yanl›ﬂ bir düﬂünceyi savunduklar›n›n fark›na varmalar›d›r.
‹nsan›n inand›¤› veya savundu¤u bir düﬂüncenin yanl›ﬂ oldu¤unu fark edip, do¤ruyu gördü¤ünde yanl›ﬂ olanda ›srar
etmemesi güzel bir erdemdir. Ve bu ahlak Kuran'da övülen
bir mümin özelli¤idir.
Allah Kuran'da iman edenlerin, bile bile hatalar›nda
direnmeyenler (Al-i ‹mran Suresi, 135) ve do¤ru yolu gördüklerinde ona uyanlar oldu¤unu bildirmiﬂtir. Bu konuda
da –her konuda oldu¤u gibi- en gerçek ve do¤ru bilgi Kuran'da yer alan ve Hz. Muhammed (sav)'in hadislerinde bize bildirilen bilgidir. Yani, Hz. ‹sa ölmemiﬂ ve öldürülmemiﬂtir. Zaman› geldi¤inde ikinci kez yeryüzüne gelecektir.
Dolay›s›yla, çeﬂitli tevillerle bu aç›k gerçe¤i göz ard› etmeye ya da reddetmeye çal›ﬂmak yerine, Allah'›n elçisinin yer-
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yüzüne gelecek olmas›n›n ne kadar büyük bir
müjde oldu¤unu düﬂünüp, bu sevinçli haberden ﬂevk ve heyecan duymak gerekir. Samimi
olarak iman edenlerin duas›, bu kutlu insan›n
geliﬂine tan›kl›k edebilmek ve onun geliﬂiyle yeryüzünde yaﬂanacak güzellik ve hay›r ortam›nda bulunabilmektir.
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z. ‹sa'n›n Allah Kat›nda diri oldu¤u ve
ahir zamanda yeryüzüne yeniden gelecek olmas› hadislerde detayl› olarak yer
almaktad›r. En büyük ve güvenilir hadis kaynaklar› olarak kabul edilen Kütüb-i Sitte'de, ‹mam
Maliki'nin Muvatta's›nda, ‹bn Huzeyme ve ‹bn Hibban'›n
Sahih'lerinde, ‹bn Hanbel ve Tayalisi'nin Müsned'lerinde
Hz. ‹sa ile ilgili hadisler bulunmaktad›r. Ayr›ca pek çok ‹slam alimi, Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i ve yeryüzüne yeniden gelece¤ine dair araﬂt›rma ve incelemeler yapm›ﬂlar, bu konuda kaynak eser konumunda olan çeﬂitli kitap ve risaleler haz›rlam›ﬂlard›r.
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Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›nda diri oldu¤u ve
yeniden dünyaya gelece¤i konusunda kanaat belirten ‹slam alimlerinin baﬂ›nda mezhep imam›m›z
olan Ebu Hanife gelmektedir. ‹mam Ebu Hanife'nin
yan› s›ra, Hz. ‹sa'n›n yeniden geliﬂinin ayetlerde ve
hadislerde aç›k bir ﬂekilde bildirildi¤ini belirten ‹slam
alimlerinden baz›lar› ﬂunlard›r:
-

‹mam Maturidi, Hz. ‹sa hakk›ndaki hadisleri incelerken, Hz.

‹sa'n›n yeryüzüne inip Deccal'i öldürece¤inin hak oldu¤unu aç›klam›ﬂt›r.80
-

Ehl-i sünnetin ilk kelamc›lar›ndan biri olarak kabul edilen Ac-

curi, Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda geliﬂinin gerçek oldu¤unu, dolay›s›yla bu habere inan›lmas› gerekti¤ini ifade etmiﬂtir.81
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-

‹bn Hazm, Hz. ‹sa'n›n yeniden geliﬂinin güvenilir bir haber ol-

du¤unu aç›klam›ﬂt›r.82
-

Pezdevi, Hz. ‹sa'n›n ikinci kez geliﬂi ile ilgili haberlerin ayetler-

de ve hadislerde aç›k olarak bildirildi¤ine dikkat çekmiﬂtir.83
-

Nesefi, Hz. ‹sa'n›n geliﬂinin önemli k›yamet alametlerinden bi-

ri oldu¤unu ifade etmiﬂtir.84
-

Teftazani, Hz. ‹sa'n›n yeniden dünyaya dönüﬂü ile ilgili hadis-

lerin güvenilir hadisler oldu¤unu belirtmiﬂtir.85
-

‹bnü'l Arabi, Hz. ‹sa'n›n do¤umunun üzerinden bin y›l› aﬂk›n

bir süre geçmiﬂ olmas›na ra¤men, onun Allah Kat›nda nurani ve
ruhani cesediyle diri oldu¤unu bildirmiﬂtir.86
-

Kurtubi, Hz. ‹sa'n›n yeniden geliﬂine inand›¤›n› söylemekte ve

pek çok güvenilir hadisin buna delil oldu¤una iﬂaret etmektedir.87
-

‹mam Rabbani konuyla ilgili olarak ﬂöyle demektedir: "Hz. ‹sa

gökten inecek ve Peygamberimiz (sav)'e ümmet, yani onun ashab›ndan olacak, onun ﬂeriat›na uyacakt›r."88
-

Dönemin M›s›r Hanefi alimlerinin lideri say›lan ‹mam Cafer

et Tahavi, Hz. ‹sa'n›n dönüﬂünü önemli k›yamet alametleri aras›nda saymakta ve bu gerçe¤e inanmak gerekti¤ini söylemektedir.89
-

Aliyyu'l Kari, Hz. ‹sa'n›n geliﬂinin k›yamet alametlerinden bi-

ri oldu¤unu söylemekte, Hz. ‹sa geldi¤inde Deccal'i öldürecektir demektedir. Kari'ye göre bu habere inanmak vaciptir. Çünkü bu konu, Hz. Peygamber (sav)'den ve sahabeden gelen birtak›m haberlerle sabittir.90
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-

Ebu'l Hasen el Eﬂari, Makalatu'l ‹slamiyyin adl› eserinde; "Eh-

li hadis ve ehli sünnetin ittifak ettikleri ﬂu hususlara iman etmek
gerekir: Allah'a, meleklere, kitaplara, resullere, Allah'tan ald›klar›
vahiylere, her bak›mdan güvenilir ravilerin rivayet ettikleri Resulün sözlerine... Deccal'in ç›kaca¤›na ve Hz. ‹sa'n›n onu öldürece¤ine." demektedir.91
-

Beyazi, k›yametin yaklaﬂt›¤›n› gösteren alametlerden birinin de

Hz. ‹sa'n›n geliﬂi oldu¤una dikkat çekmekte, bu bilgiyi sahih hadislerin tam olarak destekledi¤ini söylemektedir.92
-

Suyuti, Hz. ‹sa'n›n gelece¤ini ve Hz. Muhammed (sav)'in ﬂe-

riat›yla hükmedece¤ini bildirmiﬂtir.93
-

Alusi de, Hz. ‹sa'n›n geldi¤inde Hz. Muhammed (sav)'in ﬂeri-

at›yla hükmedece¤ini ve Müslümanlar›n da onun yard›mc›lar› olaca¤›n› söylemiﬂtir.94
-

Osmanl› dönemi alimlerinden Ebu'l Münteha, Hz. ‹sa'n›n ge-

lece¤ine inanman›n hak oldu¤unu ifade etmiﬂtir.95
-

Ça¤daﬂ tefsircilerden ﬁink›ti konuyla ilgili olarak ﬂunlar› söy-

lemektedir: "Kuran ve mütevatir sünnetin ikisi de Hz. ‹sa'n›n ﬂu
an diri oldu¤una, ahir zamanda nazil olaca¤›na (indirilece¤ine) ve
onun geliﬂinin k›yamet alametlerinden say›ld›¤›na delildir."96
Bu konudaki izahlar topluca de¤erlendirildi¤inde Hz.
‹sa'n›n ikinci geliﬂi hakk›nda ‹slam alimleri aras›nda bir söz
birli¤i oldu¤u aç›kça görülür. Örne¤in es Seffarini, Levami
adl› eserinde, ‹slam alimlerinin bu konuda ittifak halinde
olduklar›n› ﬂöyle ifade eder:
ADNAN OKTAR
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Bütün ümmet, Meryem o¤lu ‹sa'n›n inece¤i hususunda ittifak etmiﬂtir. ﬁeriat ehlinden hiç kimse bu hususta muhalif olmam›ﬂt›r.97
Büyük ‹slam alimi Seyyid Alusi de, Ruhu'l Meani tefsirinde, -di¤er ‹slam alimlerinin görüﬂlerinden örnekler vererek- Hz. ‹sa'n›n iniﬂi konusunda cemaatin söz birli¤i yapt›¤›n›, bu konuda haberlerin manevi tevatür derecesine ulaﬂacak kadar ünlü oldu¤unu, Hz. ‹sa'n›n geliﬂine iman›n vacip oldu¤unu aç›klam›ﬂt›r.98

H z. ‹sa Konusundaki
Hadisler Güvenilirdir
Hz. ‹sa'n›n geliﬂi konusunda nakledilen hadisler tevatür derecesindedir. Birçok araﬂt›rmac› da alimlerimizin görüﬂlerinin bu yönde oldu¤unu
aktarmaktad›r. Tevatürün
tan›m› Büyük Lugat'ta ﬂöyle yap›lmaktad›r:
Tevatür: Kuvvetli haber, içinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemaate dayanan
kuvvetli haber.99
Mütevatir hadis ise, yalan üzerine birleﬂmeleri düﬂünülemeyecek kadar kalabal›k olan
bir cemaat taraf›ndan rivayet edilen hadislere denir.
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‹slam alimi Seyyid ﬁerif Cürcani, mütevatir hadis kavram›n› ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Haber-i mütevatir, ravileri çoklukta o dereceye ulaﬂan bir haberdir
ki, adete göre, o kadar çok rivayetçinin yalan üzerine birleﬂmeleri
imkans›z olur. Bu durumda rivayet edilen haber hakk›nda laf›z ve
mana tutuyorsa buna, "mütevatir-i lafzi" denir. E¤er hepsinin aras›nda müﬂterek manada ittifak olmakla beraber laf›zlar (sözler)
aras›nda ihtilaf bulunuyorsa buna, "mütevatir-i manevi" denir.100
Hz. ‹sa'n›n geliﬂinin tevatür derecesinde hadislerle bildirildi¤ine dair özel
olarak bir eser kaleme alan
büyük hadis alimi ﬁeyh Muhammed Enver el Keﬂmiri,
Nuzuli'l Mesih (Mesih'in Geliﬂi)
isimli çal›ﬂmas›nda 75 tane hadise ve 25
tane sahabeye ve sahabeyi görenlere ait esere yer vermiﬂtir.
Kütüb-i Sitte'nin önemli kitaplar›ndan biri olan Sünen-i
Ebu Davud''un aç›klamas› Avnü'l Mabud isimli eserde ise Hz. ‹sa'n›n yeniden
geliﬂi konusundaki hadislerle ilgili olarak
ﬂöyle bir aç›klama yer almaktad›r:
Hz. ‹sa'n›n k›yamete yak›n gökten yeryüzüne ruh ve bedeniyle inece¤ine dair Resulullah (sav)'dan rivayet edilen hadis-i ﬂerifler mütevatirdir... Ehl-i sünnetin mezhebi de budur.101
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‹mam Kevseri ise Hz. ‹sa'n›n iniﬂi ile ilgili hadislerin
mütevatir oldu¤unu ﬂu ﬂekilde bildirmiﬂtir:
Hz. ‹sa'n›n iniﬂiyle ilgili hadis-i ﬂeriflerdeki tevatür, "tevatür-i manevidir." Sahih (sa¤lam) ve hasen (güzel) hadis-i ﬂerifin her biri,
farkl› manalara delalet etmekle birlikte hepsi de Hz. ‹sa'n›n inece¤i hususunda söz birli¤i içindedirler ki, bu, hadis ilminin kokusunu koklayan bir kimse için inkar› mümkün olmayan bir gerçektir…
Mehdi ile Deccal'in ç›kaca¤› ile Hz. ‹sa'n›n inece¤i hususunddaki
hadis-i ﬂeriflerin tevatür derecelerine ulaﬂm›ﬂ olmalar›, hadis ilmi
ehlince asla ﬂüphe edilecekk bir husus de¤ildir. ‹lm-i kelam ehlinden
(inanç ilmiyle u¤raﬂanlardan) baz›s›n›n k›yamet alametleriyle ilgili hadislere inanman›n vacip oldu¤unu kabul etmeleriyle beraber,
bu hadislerden bir k›sm›n›n mütevatir olup olmad›¤› hususundaki
ﬂüpheleri ise, hadis ilmiyle ilgili bilgilerinin azl›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.102
Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›nda diri oldu¤unu ve ahir zamanda tekrar dünyaya gelerek gerçek din ahlak›n› dünyaya hakim edece¤ini ifade eden ‹slam alimlerinden birinin
de ‹mam Suyuti oldu¤unu kitab›n önceki bölümlerinde
görmüﬂtük. ‹mam Suyuti, El Havi Lil Fetava adl› kitab› ve El
‹'lam bi Hukmi ‹sa adl› risalesinde, konuyla ilgili tüm hadislere yer verdikten sonra, hadislerin mütevatir olduklar›n›
bildirmiﬂtir:
Hadis ilmine vak›f olanlara gizli kalmayaca¤› üzere, bu hususta
zikretti¤imiz bütün hadisler mütevatir derecesine ulaﬂm›ﬂt›r. Dolay›s›yla Mehdi Muntazar (beklenen Mehdi) hakk›ndaki hadis-i
ﬂerifler mütevatir oldu¤u gibi, Deccal hakk›ndaki hadis-i ﬂerifler de
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tevatür derecesine ulaﬂm›ﬂ olup, Hz. ‹sa'n›n iniﬂiyle ilgili hadis-i ﬂerifler de mütevatirdir.103
Alim ‹bn-i Kesir de, konuyla ilgili ayetlerin tefsirini
yapt›ktan ve ilgili hadisleri aç›klad›ktan sonra düﬂüncesini
ﬂöyle ifade etmektedir:
‹ﬂte bunlar Resulullah (sav)'dan mütevatir olarak rivayet edilmiﬂtir ve bu hadis-i ﬂeriflerde, Hz. ‹sa'n›n nas›l ve nereye inece¤i hu… Hz. ‹sa'n›n cesed-i ﬂerifiyle dünyaya inece¤i
susu aç›klanm›ﬂt›r…
hakk›nda zikredilen sahih ve mütevatir hadis-i ﬂerrifler, tevile (baﬂka ﬂekilde yorumlanmaya) elveriﬂli de¤ildir. Dolay›s›yla, zerre kadar iman› ve insaf› olan herkesin, Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne inece¤ine
inanmas› gerekmektedir...104
Ayr›ca, tefsir alimi ‹bn Atiyye el G›ranadi el Endulisi, el
Bahru'l Muhit adl› eserinde; Haf›z ‹bn Hacer, Fethu'l Bari adl› eserinde; ‹mam ‹bn Rüﬂd, Sahih-i Müslim üzerine yapt›¤›
ﬂerhinde; büyük alimlerden ﬁeyh Abdullah Gumari, Akidetü'l Ehlil ‹slam adl› eserinde; Cafer el Kettani Nazmu'l Mütenasir Minel Hadisil Mütevatir adl› eserinde, Hz. ‹sa'n›n Allah
Kat›nda diri oldu¤unun ve yeniden dünyaya dönece¤inin
sünnet ve alimlerin ortak kanaati ile sabit oldu¤unu, Deccal,
Mehdi ve Hz. ‹sa konusundaki hadislerin mütevatir oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
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Hz. ‹sa ile ‹lgili
Hadisleri Rivayet Edenler
Peygamberimiz (sav)'in gelecek
hakk›nda verdi¤i bilgiler "gayb" haberlerindendir. Allah ayetlerde diledi¤i elçilerine gayb bilgilerini verece¤ini bildirmiﬂtir:
O, gayb› bilendir. Kendi gayb›n›
(görülmez bilgi hazinesini) kimseye
aç›k tutmaz (ona muttali k›lmazz.)
Ancak elçileri (peygamberleri)
içinde raz› oldu¤u (seçtikleri kimseler) baﬂka. Çünkü O, bunun önüne
ve arkas›na izleyici (gözetleyici)ler
dizer. (Cin Suresi, 26-27)
Rabbimiz Fetih Suresi'nde de
Peygamberimiz Hz. Muhammed
(sav)'e rüyalar arac›l›¤› ile bilgi verdi¤ini haber vermiﬂtir:
Andolsun Allah, elçisinin gördü¤ü
rüyan›n hak oldu¤unu do¤rulad›.
E¤er Allah dilerse, mutlaka siz
Meescid-i Haram'a güven içinde,
saçlar›n›z› t›raﬂ etmiﬂ, (kiminiz de)
k›saltm›ﬂ olarak (ve) korkusuzca
g ireceksiniz. Fakat Allah, sizin
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bilmedi¤inizi bildi, böylece bundan önce size yak›n bir fetih
(nasib) k›ld›. (Fetih Suresi, 27)
Ayette görüldü¤ü gibi Rabbimiz, Peygamberimiz
(sav)'e çeﬂitli gayb haberleri vermiﬂtir. Bu haberler Peygamberimiz (sav)'e ve onun beraberindeki salih müminlere
Allah'›n büyük bir deste¤idir, yard›m›d›r. Peygamberimiz
(sav)'in yan›nda bulunan sahabeler de, Rabbimiz'in Hz.
Muhammed (sav)'e vahyetti¤i bu gayb haberlerinin bir k›sm›na ﬂahit olmuﬂlard›r. Sahabeler, Peygamber Efendimiz
(sav)'in bu gayb haberlerini kendilerine ne ﬂekilde aktard›¤›n› anlatm›ﬂlard›r. Buhari ve Müslim, Ömer ibni' l Hattab
ve Huzeyfe'den, ‹mam Ahmed ve Müslim de Ebu Zeyd bin
Amr bin Ahtab El Ensari'den ﬂöyle rivayet etmiﬂlerdir:
Resul-ü Ekrem (sav)... Bu hutbelerinde bütün olmuﬂ ve bundan
sonra olacak olan hadiseleri haber verdi, onlar› bize ö¤retti ve ezberletti. (Buhari; Müslim)
Huzeyfe bin el-Yeman da bu konuda ﬂunlar› söylemiﬂtir:
Allah'a kasem ederim Resul-ü Ekrem (sav) dünyan›n sonuna kadar gelecek olan fitneleri ve o fitneleri ç›karan reisleri ta üç yüzden
daha fazla kimseleri bize isimleriyle, babalar›n›n isimleriyle ve kabilelerinin isimleriyle haber verdi. (Ebu Davud)
Peygamberimiz (sav)'in gelece¤e dair verdi¤i haberlerin önemli bir k›sm›n› da Hz. ‹sa'n›n ikinci geliﬂi ile ilgili
bilgiler oluﬂturmaktad›r. Hz. ‹sa ile ilgili hadisler incelendi¤inde, bu konuda çok say›da hadis bulundu¤u ve bu hadislerin birbirleriyle mutab›k olduklar› görülür. Konuyla ilgili
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hadislerde yer alan bilgiler incelendi¤inde; Hz. ‹sa'n›n yeniden dünyaya dönece¤i, geldi¤inde insanlar aras›nda Kuran
ile hükmedece¤i, Deccal'i yenece¤i, tüm dünyaya gerçek
din ahlak›n› hakim edece¤i, onun döneminde yeryüzünde
bereket ve bar›ﬂ›n hakim olaca¤›n›n tüm hadislerde verilen
ortak haberler oldu¤u görülecektir. Hz. ‹sa ile ilgili hadislerde dikkat çeken bir di¤er özellik de çok say›da sahabe taraf›ndan rivayet edilmiﬂ olmalar›d›r. Nitekim bu hadislerin
mütevatir kabul edilmesinin nedeni, yalan olmas› mümkün
olmayacak kadar çok say›da kiﬂi taraf›ndan rivayet edilmiﬂ
olmalar›ndand›r. Hz. ‹sa'yla ilgili hadisleri rivayet eden sahabelerin say›s›, elliden fazlad›r. Bu sahabelerden baz›lar›
ﬂunlard›r:
Enes ‹bni Malik, Katade, Ayﬂe, Ebu Hureyre, ‹mran bin Husayn,
Nafi bin Utbe, Ebu Berze, Hüzeyfe bin Esir el G›fari, Keysan, Osman bin el-As, Cabir bin Abdillah, Ebu Ümame, Ibn Mesud, Abdullah bin Amr, Semüre bin Cündüp, Nevvas bin Seman, Amr bin
Avf, Hüzeyfe bin el Yeman, Ebul Eﬂas es Sanani, Ebu Umame el
Bahili, Ebud Derda, Ebu Rafi, Ebu Said El Hudri, Ebu Malik el
G›fari, Rebi ‹bni Enes, ﬁehribni Havﬂeb, Ammar Ibni Yasir...

S ahabe ve Sonraki Neslin Hz. ‹sa'n›n
Geliﬂiyle ‹lgili Aç›klamalar›
Sahabeler, Peygamberimiz (sav)'in yan›nda olma ﬂerefine eriﬂmiﬂ, bizzat bu mübarek insan taraf›ndan yetiﬂtirilmiﬂ çok de¤erli müminlerdir. Sahabelerin Hz. ‹sa'yla ilgili
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ayetler hakk›nda yapt›klar› aç›klamalar, Hz. Muhammed (sav)'in bu
konuda onlara ö¤retmiﬂ oldu¤u bilgiler ›ﬂ›¤›ndad›r. Sahabelerin bu
aç›klamalar› incelendi¤inde, tüm sahabelerin Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤ine ve
yeniden dünyaya gelece¤ine inand›klar› görülür. Bu aç›klamalar›n baz›lar› ﬂöyledir:
-

‹bn Zeyd, Al-i ‹mran Suresi'nin

46. ayetiyle ilgili olarak, "Hz. ‹sa beﬂikte iken insanlarla konuﬂtu. Deccal'i
öldürece¤inde 'kehl' (yetiﬂkin) halinde
iken de insanlarla konuﬂacakt›r." demiﬂtir.105
-

Abdullah bin Abbas Nisa Sure-

si'nin 159. ayeti hakk›nda ﬂunlar› söylemiﬂtir; "Bu ayet, Meryem o¤lu
‹sa'n›n ortaya ç›k›ﬂ›na delildir... Bütün
Ehl-i Kitap Hz. ‹sa'n›n ölümünden önce ona iman edecektir."106
-

Muhammed bin Ali Ebu Talip

(‹bnü'l Haneffiye diye de tan›n›r), Nisa Suresi'nin 159. ayetini ﬂu ﬂekilde
aç›klam›ﬂt›r: "... O k›yamet kopmadan
önce inecektir. Bütün Yahudi ve H›ristiyanlar ona iman edeceklerdir."107
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-

Katade de Nisa Suresi'nin 159. ayetini ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r: "Hz.

‹sa indi¤i zaman bütün dinler ona iman edecek ve o k›yamet gününde de onlara ﬂahit olacakt›r."108
Katade, Zuhruf Suresi'nin 61. ayetini ise, "Hz. ‹sa'n›n nüzulu, k›yamet için bir iﬂarettir" sözleriyle aç›klamaktad›r.109
-

Muhammed bin Zeyd bin el Muhacir el Medeni de, Nisa Su-

resi'nin 159. ayetini aç›klarken, "Hz. ‹sa yeryüzüne indi¤i vakit
Decal'‹ öldürecek, yeryüzünde ona iman etmeyen hiçbir Yahudi
kalmayacakt›r" demiﬂtir.110
-

Ebu Malik el G›fari ise Nisa Suresi'nin 159. ayetini, "Meryem

o¤lu ‹sa'n›n yeryüzüne inmesi an›nda Ehl-i Kitab'›n hepsi ona
iman edeceklerdir" diyerek aç›klam›ﬂt›r.111
-

Hasan Basri ise Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›nda diri oluﬂu ve yeni-

den geliﬂi ile ilgili olarak; "Allah'a yemin ederim ki, Hz. ‹sa ﬂu anda Allah Kat›nda diridir, o indi¤i zaman herkes ona iman edecektir" aç›klamas›nda bulunmuﬂtur. Hasan Basri, Nisa Suresi'nin
159. ayetini aç›klarken ise ﬂöyle demiﬂtir: "Allah Hz. ‹sa'y› Kendisi'ne ref etmiﬂtir. K›yamet gününden önce onu bir makam sahibi
olarak gönderecektir. ‹yi ve kötülerin hepsi ona inanacaklard›r."112
Hasan Basri'nin Zuhruf Suresi'nin 61. ayeti ile ilgili yapt›¤› aç›klama da benzer ﬂekildedir. Ayetin manas›n›n Hz. ‹sa'n›n yeniden
geliﬂi oldu¤unu söylemektedir.113
-

‹bn Abbas da konuyla ilgili olarak, "Allah, Zuhruf Suresi'nin

61. ayetinde Hz. ‹sa'n›n k›yametten önce ortaya ç›kaca¤›na iﬂaret
etmektedir." aç›klamas›n› yapm›ﬂt›r.114
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‹slam Alimleri Hz. ‹sa'n›n Geliﬂini
Akide (‹nanç Esas›) Konusu Olarak
De¤erlendirmektedirler
Ehl-i sünnetin inanç konular›n› aç›klayan hemen tüm
eserlerde, Hz. ‹sa'n›n k›yametten önce yeryüzüne gelece¤i,
Deccal ile mücadele edip onu öldürece¤i, gerçek din ahlak›n› dünyaya hakim k›laca¤› yer almaktad›r. ‹slam alimleri,
Kuran-› Kerim'de yer alan delilleri ve hadislerde bildirilen
haberleri birarada de¤erlendirerek, Hz. ‹sa'n›n dönüﬂüne
inanmay› önemli bir inanç esas› olarak kabul etmiﬂlerdir. Ve
konuyu ﬂu ﬂekilde aç›klamaktad›rlar:
1. Nisa Suresi'nin 157. ayetinde Allah, "... Oysa onu öldürmediler
ve onu asmad›lar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi..." diye
bildirmiﬂtir. Bu ayetle birlikte Kuran'›n di¤er pek çok ayetinde Hz.
‹sa'n›n Allah Kat›nda diri oldu¤u bildirilmekte ve yeryüzüne ikinci kez gelece¤ine iﬂaret edilmektedir. ‹slam alimleri bu konuda ittifakla, bunun aksini savunman›n hiçbir ﬂekilde mümkün olmad›¤›n› söylemektedirler. Örne¤in ‹bn Hazm bu ayeti tefsir ederken;
"Hz. ‹sa'n›n öldürüldü¤ünü söyleyen bir kimsenin mürted veya kafir olaca¤›n›" vurgulam›ﬂt›r.115
2. Hz. ‹sa'n›n geliﬂi ile ilgili hadislerin, tevatür derecesinde ve bu
konuda hiçbir ﬂüpheye yer vermeyecek ﬂekilde aç›k olmalar› Müslümanlar için çok önemli bir delildir. Üstelik bu konudaki hadislere karﬂ› öne sürülebilecek –yani Hz. ‹sa'n›n yeniden gelmeyece¤ini
bildiren- tek bir farkl› hadis dahi yoktur.
ADNAN OKTAR
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3. Cabir ‹bn-i Abdullah'dan rivayet edilen "Mehdi'nin ç›k›ﬂ›n› inkar eden, muhakkak Hz. Muhammed (sav)'e indirilene küfretmiﬂtir. Meryem'in o¤lu ‹sa'n›n iniﬂini inkar eden de muhakkak kafir olmuﬂtur. Deccal'in ç›kaca¤›n› kabul etmeyen de muhakkak kafirdir." hadisi de ‹slam alimleri taraf›ndan kullan›lan bir di¤er delildir. Bu hadis, ﬁeyh Hace Muhammed Parisa'n›n Faslul Hitap,
ﬁeyh Ebu Bekir el Kelabazi'nin Meanil Ahbar, ‹mam Süheyli'nin

er-Ravuzul Ünüf, ‹mam Suyuti'nin el-Arful Verdi fi Ahbaril
Mehdi gibi ünlü ‹slami kaynaklarda yer almaktad›r. Ayr›ca ﬁeyh
Ebu Bekir, bu hadisin senetini de aç›klam›ﬂt›r: "Bize Muhammed
‹bni Hasen, ona Ebu Abdillah el-Huseyn ‹bni Muhammed, ona
‹smail ‹bni Üveys, ona Malik ‹bni Ebes, ona Muhammed ‹bni
Münkedir, ona da Cabir ‹bni Abdillah Hazretleri böylece bildirmiﬂlerdir."116
4. Hz. ‹sa'n›n geliﬂiyle ilgili hadisleri nakleden ravilerin çoklu¤u ve
güvenilirlikleri de ‹slam alimlerinin dikkat çektikleri bir di¤er husustur. Bu ravilerden baz›lar› ﬂunlard›r: Ebu'l Eﬂas es-Sanani,
Ebu Rafi, Ebul Aliye, Ebu Ümametle Bahili, Ebud Derda, Ebu
Hureyre, Ebu Malik el-Hudri, Cabir ‹bn Abdillah, Huzeyfe ‹bni
Edis, Sefine, Katade, Osman ‹bnül As, Nafi ‹bni Keysani, Velidbni Müslim, Ammar ‹bni Yasir, Abdullah ‹bni Abbas...
Tüm bu bilgiler sonucunda ‹slam alimleri Hz. ‹sa'n›n
iniﬂine ve gerçek din ahlak›n› dünyaya hakim k›laca¤›na
iman›, önemli inanç esaslar›ndan biri olarak de¤erlendirmiﬂlerdir.
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Buraya kadar ele ald›¤›m›z bilgiler aç›kça göstermektedir ki, Hz. ‹sa ile ilgili hadisler sahih ve mütevatir hadislerdir. Hadislerde yer alan bilgiler, sahabeden aktar›lan tüm
rivayetler ve ‹slam alimlerinin aç›klamalar›, Hz. ‹sa'n›n
ikinci kez dünyaya geliﬂi konusunda hiçbir tereddüte yer
b›rakmamaktad›r. Allah'›n izniyle Hz. ‹sa dünyaya yeniden
dönecek ve tüm insanlar Hz. ‹sa'n›n vesile oldu¤u çok kutlu ve güzel bir dönem yaﬂayacaklard›r. (En do¤rusunu
Allah bilir.)
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icri 13. yüzy›l›n müceddidi olarak kabul edilen büyük ‹slam alimi Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nur Külliyat›'nda Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci
kez geliﬂiyle ilgili önemli aç›klamalar yapm›ﬂt›r. Ayetler
ve hadisler ›ﬂ›¤›nda, Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda yeniden
dünyaya gelece¤ini, H›ristiyanlar› bat›l inan›ﬂ ve uygulamalar›ndan ar›nd›rarak hak din ahlak›na davet edece¤ini,
bu dönemde Hz. ‹sa'ya uyan samimi ‹seviler ile Müslümanlar›n ittifak edeceklerini, Hz. ‹sa'n›n Hz. Mehdi ile
birlikte ‹slam ahlak›n›n yeryüzüne hakim olmas›na vesile
olaca¤›n› anlatm›ﬂt›r.
Ancak Bediüzzaman'›n bu aç›klamalar› kimi zaman yan-
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l›ﬂ anlaﬂ›l›p yanl›ﬂ yorumlanmaktad›r. Özellikle
Bediüzzaman'›n Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin "ﬂahs-›
manevileri"nden bahsetti¤i sözlerinden, Hz.
‹sa'n›n mübarek zat›n›n gelmeyece¤i gibi yanl›ﬂ bir
anlam ç›kar›lmaktad›r. Oysa Bediüzzaman'›n sözleri
böyle bir anlam taﬂ›mamaktad›r. Risale-i Nur'un pek çok
farkl› yerinde aç›kça ifade edildi¤i gibi, Bediüzzaman Hz.
‹sa'n›n zat›n›n ahir zamanda ikinci kez yeryüzüne gelece¤ini
söylemiﬂtir.
Nitekim Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin manevi birer ﬂah›s,
ruh ya da mana gibi görünmez birer güç olarak tan›mlanmas›, Kuran ayetlerinde bildirilen Allah'›n adetullah›
(Allah'›n kanunu) ile tamamen çeliﬂmektedir. Tarih boyunca
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hiçbir elçi veya peygamber, bir ﬂahs-› manevi olarak gelmemiﬂtir. Kuran'da çeﬂitli toplumlara gönderilen elçiler, nebiler ve resullerin hayatlar›, mücadeleleri ve tebli¤leri hakk›nda pek çok bilgi verilmiﬂtir. Yaﬂamlar›n›n sonuna kadar
gönderildikleri kavimleri hak dine davet etmiﬂ, onlar›
Allah'›n azab›na karﬂ› uyar›p korkutmuﬂ ve iman edenleri
cennetle müjdelemiﬂlerdir. Yaﬂad›klar› toplumlardaki inkarc›lar›n bask›lar›na, kurduklar› tuzaklara ve hak dine yönelik mücadelelerine sab›r ve tevekkülle karﬂ› koymuﬂ, onlar› Allah'›n raz› olaca¤› ahlak› yaﬂamaya ça¤›rm›ﬂlard›r.
Tüm bu bilgiler bize, tarih boyunca hiçbir elçi, nebi veya resulün manevi bir ﬂah›s olarak gönderilmedi¤ini, tüm elçilerin birer fert olarak geldiklerini göstermektedir.
Yüzy›llard›r süregelen bu adetullah (Allah'›n kanunu),
tüm ‹slam tarihinde oldu¤u gibi ahir zamanda gelecek olan
Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi için de söz konusudur. Ancak elbette
ki tüm peygamber ve elçilerin oldu¤u gibi Hz. ‹sa ve Hz.
Mehdi'nin de kendilerinden ayr› olarak ﬂahs-› manevileri de
olacakt›r. Kuran'da, gönderilmiﬂ olan tüm peygamber ve elçilerin çevresinde, onlara inanan ve onlar›n gösterdikleri
hak yolu izleyen birer topluluk oldu¤u haber verilmiﬂtir. Elçilere iman eden bu kimseler ve onlar›n elçileriyle birlikte
yapm›ﬂ olduklar› faaliyetlerin tümü, bu elçilerin ﬂahs-› manevilerini oluﬂturur. Kuran'da peygamberlerin hayatlar›n›
anlatan k›ssalarda bu durum aç›kça görülmektedir. Örne¤in
Peygamberimiz (sav)'in ashab›, onun ﬂahs-› manevisini
oluﬂturmuﬂtur. Fakat bu, Peygamber Efendimiz (sav)'in var-
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l›¤› ﬂart› ile oluﬂmuﬂtur. Bu durum ahir zamanda da de¤iﬂmeyecek, Bediüzzaman'›n da dile getirdi¤i gibi, Hz. ‹sa ve
Hz. Mehdi beraberlerindeki mümin topluluklar›n›n baﬂ›nda
bizzat birer hidayet önderi olarak bulunacaklard›r.
Dolay›s›yla Bediüzzaman Said Nursi de "ﬂahs-› manevi" terimini kullan›rken Kuran'da haber verilen adetullahda
oldu¤u ﬂekilde kullanm›ﬂt›r. Nitekim Bediüzzaman Said
Nursi de kendi talebeleri ve eserleri için ﬂahs-› manevi tabirini kullan›rken, bu ﬂahs-› manevinin baﬂ›nda yine kendisi
bulunmaktad›r. Risale-i Nur'un ﬂahs-› manevisine, eserler
ile onu takip eden talebeler de dahildir, ama nur hareketinin önderi Bediüzzaman da bu ifadeden ayr› tutulamaz.
Risale-i Nur'da Hz. ‹sa'n›n ikinci kez geliﬂiyle ilgili yorumlar incelendi¤inde bu gerçek çok daha iyi anlaﬂ›lacakt›r:

1. Bir vechi (sebebi) ﬂudur ki: S‹H‹R VE MANYET‹ZMA VE ‹SP‹RT‹ZMA G‹B‹ ‹ST‹DRACI HAR‹KALARIYLA (hipnoz ve ruhlarla ba¤lant› tarz›ndaki sahte mucizeleriyle) KEND‹N‹ MUHAFAZA
EDEN VE HERKES‹ TESH‹R EDEN (büyüleyen, aldatan) O DEHﬁETL‹ DECCAL'‹ yok edebilecek, mesle¤ini de¤iﬂtirecek; ANCAK HAR‹KA VE MU'C‹ZATLI VE UMUMUN MAKBULÜ (mucizeleri olan
ve herkesin kabul etti¤i) B‹R ZAT OLAB‹L‹R K‹ O
ZAT en ziyade alakadar ve ekser insanlar›n (insanlar›n ço¤unlu¤unun) Peygamberi olan HAZRET-‹ ‹SA
ALEYH‹SSELAM'DIR. (ﬁualar, s. 493)
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Bediüzzaman bu sözünde, ahir zamanda ortaya ç›kacak olan Mesih Deccal'in birtak›m ola¤anüstü güçlerle insanlar› aldatmaya çal›ﬂaca¤›n› ancak onun bu fitnesinin,
Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne gelmesiyle tamamen ortadan kalkaca¤›n› anlatmaktad›r:
S‹H‹R VE MANYET‹ZMA VE ‹SP‹RT‹ZMA G‹B‹
‹ST‹DRACI HAR‹KALARIYLA (H‹PNOZ VE RUHLARLA BA⁄LANTI TARZINDAK‹ SAHTE MUC‹ZELER‹YLE)... HERKES‹ TESH‹R EDEN (BÜYÜLEYEN, ALDATAN) O DEHﬁETL‹ DECCAL'‹:
Bediüzzaman, Peygamberimiz (sav)'in hadisleri do¤rultusunda Deccal'in birtak›m ola¤anüstü güçlere sahip
olaca¤›na dikkat çekmektedir. Deccal'in sahte mucizeler
gösterece¤ini bildiren hadislerden baz›lar› ﬂu ﬂekildedir:
Fitnesinden birisi de ﬂudur: O, bir bedeviye: "Söyle bakay›m! E¤er
ben SEN‹N ‹Ç‹N ANANI VE BABANI D‹R‹LT‹RSEM benim senin Rabbin oldu¤uma ﬂehadet eder misin?" diyecek. Bedevi
de: "Evet," diyecek. Bunun üzerine ‹K‹ ﬁEYTAN ONUN BABASI VE ANASI SURETLER‹NDE ONA GÖRÜNECEKLER... (Sünen-i ‹bni Mace, 4077)
Onun bir fitnesi de ﬂudur: O, tek bir kiﬂiye musallat k›l›narak O
K‹ﬁ‹Y‹ ÖLDÜRÜP TESTEREYLE B‹ÇECEK. Hatta o kiﬂinin cesedi iki parçaya bölünmüﬂ olarak (ayr› ayr› yerlere) at›lacakt›r. Sonra Deccal (orada bulunanlara): "ﬁu (öldürdü¤üm) kuluma bak›n›z. ﬁ‹MD‹ BEN ONU D‹R‹LTECE⁄‹M.." diyecektir. (Sünen-i ‹bni Mace, 4077)
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Hadislerde, Deccal'in yalanc› mucizelerini,
fitnelerini insanlara kabul ettirebilmek için kullanaca¤› bildirilmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.) Zay›f
ak›ll› insanlar bunlar› adeta birer "mucize"
zannedebilirler. Oysa mucize Allah'›n veli
kullar›na lütfetti¤i bir nimettir. Deccal'in
gösterdi¤i ola¤anüstü olaylar ise birer istidrac, yani Allah'›n insanlar› denemek için yaratt›¤› ve inkarc›larda görülen yalanc› mucizelerdir.
Bediüzzaman, Deccal'in bu aldat›c› yöntemleri kullanarak insanlar›n ço¤unu etkisi alt›na
alaca¤›n› belirtmektedir. Özellikle de bütün H›ristiyan dünyas›n›n Hz. ‹sa'y› ve Yahudilerin de
Mesihi bekledikleri bir dönemde, Deccal'in gösterdi¤i
bu yalanc› mucizeler ve hileler, pek çok kiﬂinin Deccal'e aldanmas›na neden olabilecektir. Bediüzzaman
buradaki sözüyle, Deccal'in bu özelli¤ini vurgulayarak,
ayn› zamanda onun bir ﬂahs-› manevi olmad›¤›n› da ifade
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etmektedir. Bediüzzaman, Deccal'in insanlar› kand›rabilecek özellikte, hipnoz ve büyü gibi aldat›c›
yöntemler kullanabilme yetene¤ine sahip oldu¤undan bahsederek bu durumu aç›kl›¤a kavuﬂturmuﬂtur. Kuﬂkusuz Bediüzzaman'›n Deccal konusundaki bu anlat›mlar› do¤rultusunda Deccal'in bir ﬂah›s oldu¤unu kabul edip, Hz. ‹sa ve
Hz. Mehdi konusunda verdi¤i onlarca delil ve detaya ra¤men onlar›n birer ﬂahs-› manevi olabilecekleri ihtimalini öne sürmek çok yanl›ﬂ bir yaklaﬂ›m olur. Yüksek ilim sahibi bir ﬂah›s olan Bediüzzaman kuﬂkusuz ki tüm sözlerini, Müslümanlar› en do¤ru bilgilendirecek ﬂekilde aç›klam›ﬂ, bu
konuda da hiçbir ﬂüpheye yer b›rakmayacak bir
üslupla "Deccal gibi Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin de
B‹RER ﬁAHIS olduklar›n›" ifade etmiﬂtir.
ANCAK HAR‹KA VE MU'C‹ZATLI VE
UMUMUN MAKBULÜ (MUC‹ZELER‹ OLAN
VE HERKES‹N KABUL ETT‹⁄‹) B‹R ZAT
OLAB‹L‹R K‹:
Bediüzzaman, Mesih Deccal'in fitnesini ortadan kald›rabilecek kiﬂinin ise, Allah'›n rahmetiyle, mucizeleri olan ve insanlar›n ço¤unun
kendisine tabi oldu¤u mübarek "B‹R ZAT" olaca¤›n› söylemektedir. Sözünün devam›nda da
bu kutlu kiﬂinin Hz. ‹sa oldu¤unu bildirmek-
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tedir. Bu son derece aç›k ve farkl› baﬂka hiçbir düﬂünceye
yer vermeyecek netlikte bir sözdür: Bediüzzaman aç›kça
"Hz. ‹sa'n›n B‹R ﬁAHIS oldu¤unu" ifade etmekte, bu kesin ifadesiyle onun bir ﬂahs-› manevi olabilece¤i yönündeki
tüm düﬂünceleri kökten reddetmektedir.
Bunun yan› s›ra Bediüzzaman burada kulland›¤› "HAR‹KA VE MUC‹ZATLI VE UMUMUN MAKBULU B‹R
ZAT" sözleriyle, Hz. ‹sa'n›n yine bir ﬂah›s oldu¤unu ortaya
koyan önemli baz› özelliklerini vurgulamaktad›r. Bediüzzaman "Hz. ‹sa'n›n harikalar ve mucizeler gösterebilen B‹R
ZAT oldu¤unu" belirtmiﬂtir. Ayr›ca "Hz. ‹sa'n›n insanlar›n
büyük bir k›sm› taraf›ndan kabul gören B‹R ZAT oldu¤unu" hat›rlatmaktad›r. Kuﬂkusuz ki üstün bir ilme sahip olan
Bediüzzaman bir ﬂahs-› manevinin mucize göstermesinin
mümkün olmayaca¤›n› çok iyi bilmektedir. Ayn› ﬂekilde bir
ﬂahs-› manevinin "umumun makbulü bir zat" olamayaca¤›n› da bilmekte, Hz. ‹sa'y› tan›tan tüm bu özellikleri çok bilinçli bir ﬂekilde kullanarak onun "B‹R ﬁAHIS" olarak yeryüzüne ikinci defa gelece¤ini tüm Müslümanlara müjdelemektedir.
O ZAT... HZ. ‹SA ALEYH‹SSELAM'DIR:
Bediüzzaman, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde
haber verdi¤i gibi Deccal'in fitnesini Hz. ‹sa'n›n ortadan
kald›raca¤›n› bildirmektedir:
Allah'›n düﬂman› olan MES‹H-‹ DECCAL, ‹SA ALEYH‹SSELAM'I GÖRÜNCE, TUZUN SUDA ER‹D‹⁄‹ G‹B‹ ER‹R.
ADNAN OKTAR

258

HZ. ‹SA ÖLMED‹

Hz. ‹sa onu terk edip b›raksa bile helak oluncaya kadar eriyip gidecektir. Lakin ALLAH ONU B‹ZZAT ‹SA ALEYH‹SSELAM'IN EL‹YLE YOK EDECEKT‹R. (Müslim, Kitabü'l Fiten: 34)
... DECCAL ORTALI⁄A F‹TNE SAÇARKEN CENAB-I
HAK, MES‹H MERYEM O⁄LU ‹SA'YI GÖNDER‹R...
Nefesini idrak eden her kafir mutlaka yok olur. Hz. ‹sa Deccal ile
Lüdd kap›s›nda (Beytül Makdis'e yak›n bir belde) karﬂ›laﬂ›r ve
ONU YOK EDER. (Sahih-i Müslim; Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, s. 104)
... Müteakiben HZ. ‹SA, DECCAL'‹ ARAR ve nihayet Beytü'l
Makdis'e yak›n bir yer olan Bab-ü Lüdd (Lüdd Kap›s›) denilen
mevkide yetiﬂerek, ONU YOK EDER. (Sahih-i Müslim, c.
4/2251-2255; ‹mam ﬁarani, Ölüm, K›yamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yay›nevi, s. 491)
Bediüzzaman kulland›¤› "O ZAT" ifadesiyle, Hz.
‹sa'n›n "B‹R ﬁAHIS" oldu¤unu aç›kça belirtmiﬂtir. Bediüzzaman burada "‹ki veya üç zat" dememiﬂtir. Aksine
Hz. ‹sa'dan bahsederken kulland›¤› tüm sözler hep
"TEK‹L" ifadelerdir; ve tümünde de "TEK B‹R
ﬁAHISTAN" bahsetmektedir. Be-
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diüzzaman bu aç›klamalar›yla bir kez daha Hz. ‹sa'n›n bir
ﬂahs-› manevi olmad›¤›n›, "MÜBAREK B‹R ‹NSAN" oldu¤unu çok aç›k ifadelerle ortaya koymuﬂtur.
2. Hatta HAZRET-‹ ‹SA ALEYH‹SSELAM'IN
NÜZULÜ (yeryüzüne iniﬂi) dahi ve KEND‹S‹ ‹SA
ALEYH‹SSELAM OLDU⁄U, NUR-U ‹MANIN D‹KKAT‹YLE (iman›n ›ﬂ›¤›yla) B‹L‹N‹R; HERKES B‹LEMEZ. Hatta DECCAL VE SÜFYAN G‹B‹ EﬁHAS-I
MÜDH‹ﬁE (ürkütücü ﬂah›slar) KEND‹LER‹ DAH‹
KEND‹LER‹N‹ B‹LM‹YORLAR... (ﬁualar, s. 487)
Bediüzzaman, Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda yeryüzüne
ikinci kez gelece¤ini bildirmekte, ancak bu mübarek zat
geldi¤inde herkesin kendisini tan›mayaca¤›na dikkat çekmektedir:
HAZRET-‹ ‹SA ALEYH‹SSELAM'IN NÜZULÜ
(YERYÜZÜNE ‹N‹ﬁ‹):
Bediüzzaman "HAZRET-‹ ‹SA ALEYH‹SSELAM'IN
NÜZULÜ" sözleriyle Hz. ‹sa'n›n, Allah'›n bir mucizesi olarak ahir zamanda insani bedeniyle yeryüzüne inece¤ini anlatmaktad›r. Bediüzzaman verdi¤i bu bilgilerle Hz. ‹sa'n›n
ahir zamanda H›ristiyan toplumunun baﬂ›nda bir mana ya
da manevi bir lider olarak de¤il, bizzat hidayet önderi "B‹R
ﬁAHIS" olarak bulunaca¤›n› kesin ifadelerle aç›klamaktad›r.
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KEND‹S‹ ‹SA ALEYH‹SSELAM OLDU⁄U:
Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ilk indi¤i zaman, kendisinin de Hz. ‹sa
oldu¤unu önceleri bilmeyece¤ini, ancak daha
sonra fark›na varaca¤›n› bildirmiﬂtir. "Böyle bir
ﬂuur ve bilincin bir ﬂahs-› manevi için söz konusu olamayaca¤›" çok aç›kt›r. "B‹LME" ve
"ANLAMA" kavramlar› ancak "B‹R ‹NSAN"
için geçerli olabilir. Ancak "bir insan kendisinin
kim oldu¤unu anlayabilir", içerisinde bulundu¤u
durumu fark edebilir. Bediüzzaman da bu durumu
çok iyi bilen bir kimse olarak bu sözleri kullanm›ﬂ ve
Hz. ‹sa'n›n bir ﬂahs-› manevi olmad›¤›n› aç›kça ifade etmiﬂtir.
Bediüzzaman'›n bu gerçe¤i vurgulad›¤› ifadelerinden
biri de "KEND‹S‹" kelimesidir. Bu kelime de yine "ﬁAHIS"
ifade eden bir kavramd›r ve Bediüzzaman bu yolla "Hz.
‹sa'n›n maddi varl›¤› olan mübarek b‹r ﬁAHIS olarak gelece¤ini" tekrar dile getirmektedir.
NUR-U ‹MANIN D‹KKAT‹YLE (‹MANIN IﬁI⁄IYLA) B‹L‹N‹R; HERKES B‹LEMEZ:
Bediüzzaman, çevresindeki insanlar›n, Hz. ‹sa'n›n ahir
zamanda beklenen peygamber oldu¤unu ancak "‹MANLARIYLA FARK EDEB‹LECEKLER‹N‹" söylemiﬂtir. Bu
da yine Bediüzzaman'›n Hz. ‹sa'dan bir ﬂahs-› manevi ola-
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rak söz etmedi¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Bediüzzaman burada aç›kça insanlar›n bir
ﬂahs-› maneviyi de¤il, "BEKLED‹KLER‹ B‹R ﬁAHSI" tan›malar›ndan bahsetmektedir. Bediüzzaman ayr›ca "HERKES B‹LEMEZ" diyerek Hz. ‹sa'y› herkesin tan›yamayaca¤›n› bir kez daha belirtmiﬂtir. Bediüzzaman'›n da belirtti¤i
gibi Hz. ‹sa ikinci kez yeryüzüne geldi¤inde de samimi olarak iman edenler imanlar›n›n vesilesiyle, Allah'›n izniyle bu
mübarek zat› hemen tan›yacak, onun yard›mc›s› ve destekçisi olacaklard›r.
DECCAL VE SÜFYAN G‹B‹ EﬁHAS-I MÜDH‹ﬁE
(ÜRKÜTÜCÜ ﬁAHISLAR) KEND‹LER‹ DAH‹ KEND‹LER‹N‹ B‹LM‹YORLAR:
Bediüzzaman, bu sözleriyle Mesih Deccal ve Süfyan
Deccal gibi, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'ye karﬂ› inkara dayal› bir
mücadele verecek olan ahir zaman ﬂah›slar›n›n da herkes
taraf›ndan teﬂhis edilemeyece¤ine dikkat çekmektedir. Bediüzzaman burada kulland›¤› "EﬁHAS-I MÜDH‹ﬁE" sözlerinde geçen "EﬁHAS-I" kelimesiyle, Süfyan ve Deccal'in
"B‹RER ﬁAHIS" oldu¤unu belirtmektedir. Bediüzzaman
eserlerinde ﬂah›s anlam›na gelen benzer kelimeleri Hz. ‹sa
ve Hz. Mehdi için de kullanmaktad›r. Süfyan ve Deccal'in
ﬂah›s olarak ortaya ç›kaca¤›n› kabul edip, Hz. ‹sa ve Hz.
Mehdi'nin ise sadece ﬂahs-› manevilerinin olaca¤›n› düﬂün-
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mek son derece çeliﬂkilidir. Bediüzzaman'›n da bildirdi¤i
gibi, Süfyan Deccal ve Mesih Deccal nas›l birer ﬂah›s olarak
ortaya ç›k›yorlarsa, bunlar›n fitnelerini ortadan kald›racak
olan Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi de Allah'›n izniyle ahir zamanda
mübarek zatlar›yla ortaya ç›kacaklard›r.
3. Hattâ, "HAZRET-‹ ‹SA ALEYH‹SSELAM GEL‹R, HZ. MEHD‹'YE NAMAZDA ‹KT‹DA EDER
(uyar), TAB‹ OLUR." diye rivayeti BU ‹TT‹FAKA (birleﬂmeye) VE HAK‹KAT-I KUR'AN‹YE'N‹N METBU‹YET‹NE VE HAK‹M‹YET‹NE (Kuran hakikatlerine
uyulmas›na ve tabi olunmas›na) ‹ﬁaret eder. (ﬁualar, s.
493)
Peygamber Efendimiz (sav) bir hadis-i ﬂerifinde Hz.
‹sa'n›n, Hz. Mehdi'nin arkas›nda namaz k›laca¤›n› bildirmiﬂtir:
‹mamlar› salih bir insan olan Mehdi oldu¤u halde, Beytü'l Makdis'e s›¤›n›rlar. Orada imamlar› kendilerine sabah namaz›n› k›ld›rmak için öne geçti¤i bir s›rada, bir de bakarlar ki, Meryem o¤lu ‹sa sabah vaktinde inmiﬂtir. Mehdi, Hz. ‹sa'y› öne geçirmek
için arkaya çekilir. Hz. ‹sa onun omuzlar›na elini koyar ve ona der
ki, "Geç öne namaz› k›ld›r. Zira kamet (farz namaz› k›lmak için
okunan ezan; namaza baﬂlama iﬂareti) senin için getirilmiﬂtir."...
(Ebu Rafi'den rivayet edilmiﬂtir; ‹mam ﬁarani, Ölüm, K›yamet,
Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yay›nevi, s. 495-496)
Bediüzzaman, Peygamberimiz (sav)'in bu hadisine
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dikkat çekmekte, bu olay›n Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂlar›n›n önemli alametlerinden biri oldu¤unu hat›rlatmaktad›r. Bediüzzaman sözlerinde ayr›ca Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi
döneminde Allah'›n izniyle, ‹slam ahlak›n›n tüm dünyaya
hakim olaca¤›n› ifade etmektedir. Bu hakimiyete, Hz. ‹sa ve
Hz. Mehdi'nin ittifak›yla yürütülecek büyük fikri mücadelenin vesile olaca¤›n› belirtmektedir.
HAZRET-‹ ‹SA ALEYH‹SSELAM GEL‹R, HZ. MEHD‹'YE NAMAZDA ‹KT‹DA EDER (UYAR), TÂB‹ OLUR:
Bediüzzaman bu sözünde Peygamberimiz (sav)'in sahih hadisleri do¤rultusunda "HZ. ‹SA'NIN, HZ. MEHD‹
‹LE B‹RL‹KTE NAMAZ KILACA⁄INI" belirtmiﬂtir. Namaz, Rabbimiz'in insanlar için farz k›ld›¤› bir ibadettir.
ﬁahs-› manevilerin birlikte namaz k›lmas›, namazda imaml›k yapmalar› mümkün de¤ildir. Bediüzzaman da bu gerçe¤in kuﬂkusuz ki çok iyi bilincindedir ve bu sözleriyle, Hz.
‹sa'n›n ve Hz. Mehdi'nin "B‹RER ﬁAHIS" olarak ortaya ç›kacaklar›n› haber vermektedir. Hz. ‹sa, yeryüzüne önceki
geliﬂinde namaz ibadetini yerine getirdi¤i gibi ikinci kez
geliﬂinde de Allah'›n izniyle bu ibadetine devam edecektir.
Kuran'da bu konu ﬂöyle bildirilmektedir:
(‹sa) Dedi ki: "ﬁüphesiz ben Allah'›n kuluyum. (Allah) Bana Kitab› verdi ve beni peygamber k›ld›. Nerede olursam
(olay›m,) beni kutlu k›ld› ve HAYAT SÜRDÜ⁄ÜM
MÜDDETÇE, BANA NAMAZI VE ZEKATI VAS‹ET (EMR) ETT‹." (Meryem Suresi, 30-31)
YE
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Ahir zamanda Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin mübarek ﬂah›slar› ortaya ç›kacak, Hz. ‹sa, Hz. Mehdi'nin imaml›¤›nda
namaz k›lacak, bu iki mübarek zat›n yapacaklar› büyük fikri mücadele neticesinde ‹slam ahlak› yeryüzüne hakim olacakt›r. Bediüzzaman pek çok sahih hadiste yer alan bu konuyu hat›rlatarak, Hz. ‹sa ile Hz. Mehdi'nin geldiklerinde
karﬂ›l›kl› diyalog içerisinde olacaklar›n› bildirmektedir. Bunun için her iki kutlu ﬂahs›n da ayn› dönemde ortaya ç›kmalar› ve biraraya gelmeleri gerekmektedir. Hz. ‹sa'n›n geliﬂi ve Hz. Mehdi'yle birlikte namaz k›lmalar› tüm dünya
Müslümanlar› taraf›ndan beklenmektedir.
4. ‹SA ALEYH‹SSELAM'I NUR-U ‹MAN ile
(iman›n ›ﬂ›¤›yla) TANIYAN veTAB‹ OLAN CEMAAT-‹ RUHAN‹YE-‹ MÜCAH‹D‹N‹N (mücadele eden
ruhani cemaatinin) KEMM‹YET‹ (say›s›), Deccal'in
mektepçe ve askerce ilmi ve maddi ordular›na nispeten çok AZ VE KÜÇÜK olmas›na iﬂaret ve kinayedir
(maksad›ndad›r). (ﬁualar, s. 495)
Bediüzzaman bu sözünde, ikinci kez yeryüzüne geldi¤inde, Hz. ‹sa'y› tan›yacak ve destekçisi olacak olan toplulu¤un özelliklerinden bahsetmektedir:
‹SA ALEYH‹SSELAM'I NUR-U ‹MAN ‹LE (‹MANIN IﬁI⁄IYLA) TANIYAN:
Bediüzzaman bu sözünde bir kez daha Hz. ‹sa'n›n onu
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destekleyen cemaati taraf›ndan "‹MANIN NURU ‹LE TANINACA⁄I"ndan bahsetmiﬂ, aç›kça Hz. ‹sa'n›n "B‹R ﬁAHIS" oldu¤unu ifade etmiﬂtir. "TANINMA" fiili, burada
"tan›nacak bir kimse oldu¤unu" ifade etmekte ve Bediüzzaman'›n manevi bir varl›¤› de¤il, bizzat Hz. ‹sa'y› kastetti¤ini ortaya koymaktad›r.
Bunun yan› s›ra Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. ‹sa'n›n
ve onun ﬂahs-› manevisinin birbirinden ayr› kavramlar oldu¤unu belirtmektedir. Zira Bediüzzaman "Hz. ‹sa'y› tan›yan bir topluluk"tan bahsetmekte, ayr›ca "Hz. ‹sa'n›n da
bu topluluk taraf›ndan tan›naca¤›n›" bildirmektedir. Bir
ﬂahs-› manevinin bir ﬂahs-› maneviyi tan›mas› ya da bir
ﬂahs-› manevi taraf›ndan tan›nmas› hiçbir aç›dan söz konusu de¤ildir.
VE TAB‹ OLAN:
Bediüzzaman burada Hz. ‹sa'ya
"TAB‹ OLAN" bir cemaatin varl›¤›ndan söz etmektedir. Bir ﬂahs-› manevinin bir ﬂahs-› maneviye
tabi olmas› elbette ki
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söz konusu de¤ildir. Zira, bir ﬂahs-› maneviye de¤il, ancak
bir ﬂahsa tabi olunabilir. Bediüzzaman da bu ifadesiyle bu
gerçe¤i dile getirmiﬂ; Hz. ‹sa'n›n, kendisine uyan, tabi olan
ve onun gösterdi¤i yolu izleyen cemaatinin, yani ﬂahs-› manevisinin baﬂ›nda "B‹R ﬁAHIS" olarak bulunaca¤›n› hat›rlatm›ﬂt›r. Hz. ‹sa ile ayn› dönemde yaﬂamak, ona tabi olmak, havarileri gibi Allah yolunda bu mübarek zat›n yard›mc›lar› olmak, bütün Müslümanlar›n talip olduklar› büyük bir ﬂereftir. Hadislerde ve Bediüzzaman'›n sözlerinde
belirtildi¤i gibi Allah, Hz. Mehdi ve yan›ndakilere, Hz. ‹sa
ve ona tabi olan az say›daki inananla ayn› safta fikri mücadele yürütmeyi nasip edecektir. Bediüzzaman eserlerinde
bu hak fikri mücadelenin kendisinden hemen sonraki bir
dönemde gerçekleﬂece¤ini belirterek Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ›n›n onun yaﬂad›¤› y›llarda henüz gerçekleﬂmemiﬂ oldu¤unu ifade etmiﬂtir.
CEMAAT-‹ RUHAN‹YE-‹ MÜCAH‹D‹N‹N (MÜCADELE EDEN RUHAN‹ CEMAAT‹N‹N):
Bediüzzaman bu sözlerinde Hz. ‹sa'n›n, kendisini destekleyen, ona inanan ve gösterdi¤i yolu izleyen kimselerden oluﬂan bir cemaati olaca¤›ndan bahsetmektedir. Bu cemaat Hz. ‹sa'n›n ﬂahs-› manevisini oluﬂturmaktad›r. Ancak
baﬂ›nda da bir lider ve bu ﬂahs-› maneviyi temsil eden ﬂah›s
olarak Hz. ‹sa bizzat bulunacakt›r. Bediüzzaman da bu sözleriyle Hz. ‹sa'n›n ﬂahs› ile onun ﬂahs-› manevisinin birbi-
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rinden iki ayr› kavram oldu¤unu vurgulamaktad›r.
Hz. ‹sa'n›n yüksek maneviyat›n› anlamak, ancak bu
kutlu zat› alg›layabilecek kapasitede maneviyata sahip insanlara nasip olacakt›r. Bu topluluk Bediüzzaman taraf›ndan "cemaat-i ruhaniye-i mücahidin" sözleriyle ifade edilmiﬂtir. Bediüzzaman'›n da belirtti¤i gibi bu topluluk, ruhaniyeti, manevi derecesi yüksek ve Allah yolunda fikri mücadele eden, sürekli gayret içinde olan bir topluluktur.
KEMM‹YET‹ (SAYISI)... AZ VE KÜÇÜK:
Bediüzzaman Hz. ‹sa'n›n bir lider olarak baﬂ›nda bulundu¤u toplulu¤un say›s›n›n, Allah'› inkar eden toplulu¤a
k›yasla daha az ve küçük oldu¤unu bildirmektedir. Yüce
Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i gibi, "... Nice küçük topluluk,
daha çok olan bir toplulu¤a Allah'›n izniyle galib gelmiﬂtir." (Bakara Suresi, 249) Ahir zamanda da Hz. ‹sa ve Hz.
Mehdi'ye ba¤l› say›lar› az ama Allah'a gönülden iman eden,
salih müminler –Allah'›n izniyle- üstün gelecekler, Mesih
Deccal'in fitnesini tam anlam›yla ortadan kald›racaklard›r.
Bediüzzaman bu sözleriyle bir kez daha Hz. ‹sa'n›n
bizzat temsil etti¤i cemaatinden bahsetmekte, bu toplulu¤un niteliklerini anlatmaktad›r. Ancak yukar›da da aç›kland›¤› gibi, bu mümin toplulu¤unun baﬂ›ndaki lider de Hz.
‹sa'n›n ﬂahs›d›r. Bediüzzaman bu yolla Hz. ‹sa'n›n manevi
bir kiﬂilik de¤il, temsil etti¤i ﬂahs-› manevinin baﬂ›nda bulunan "B‹R ﬁAHIS" oldu¤unu belirtmektedir.
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5. O kadar kuvvetlidir ve devam eder; YALNIZ
HAZRET-‹ ‹SA (AS) ONU YOK EDEB‹L‹R, BAﬁKA
ÇARE OLAMAZ rivayet edilmiﬂ. Yani, ONUN MESLE⁄‹N‹ VE YIRTICI REJ‹M‹N‹ BOZACAK, YOK
EDECEK; ancak SEMAVÎ VE ULVÎ, HAL‹S (vahye
dayal› ve yüce, kat›ks›z) B‹R D‹N ‹SEVÎLERDE ZUHUR EDECEK (ortaya ç›kacak) VE HAK‹KAT-‹
KUR'AN‹YEYE (Kuran'›n hakikatlerine) ‹KT‹DA (tabi olan) VE ‹TT‹HAD EDEN (‹slamiyet ile birleﬂen)
BU ‹SEV‹ D‹N‹D‹R K‹, HAZRET-‹ ‹SA (AS)'IN NÜZULÜ ‹LE (yeryüzüne iniﬂiyle) O D‹NS‹Z MESLEK
MAHVOLUR, YOK OLUR... (ﬁualar, s. 581)
Bediüzzaman bu sözünde Deccal'in fitnesini ancak Hz.
‹sa'n›n etkisiz hale getirebilece¤ine iﬂaret eden bir hadise
dikkat çekmiﬂtir. Deccal'in inkara dayal› düzenini, sald›rgan rejimini ortadan kald›racak, "dinsizli¤i insanlar aras›nda yaymak ve mukaddesat› bozmak" olarak tarif edilen
mesle¤ini bozacak olan kimselerin, Hz. ‹sa ve ona tabi olan
samimi ‹seviler oldu¤unu belirtmiﬂtir. Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez geliﬂiyle Mesih Deccal'in dinsiz mesle¤i yok
olup etkisiz hale gelecektir:
YALNIZ HAZRET-‹ ‹SA (AS) ONU YOK EDEB‹L‹R,
BAﬁKA ÇARE OLMAZ:
Bediüzzaman bu sözleriyle, Peygamberimiz (sav)'in
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hadisleri do¤rultusunda Deccal'i fikren etkisiz hale getirip,
onun fitnesini dünya üzerinden kald›rabilecek kiﬂinin yaln›zca Hz. ‹sa oldu¤unu belirtmektedir. Bediüzzaman burada kulland›¤› "ONU" kelimesiyle, Deccal'in "B‹R ﬁAHIS"
oldu¤unu dile getirmiﬂtir. Bediüzzaman'a göre, bu ﬂahs›n
inkara dayal› çabas›n› durduracak olan kiﬂi ise yine "B‹R
ﬁAHIS OLAN HZ. ‹SA"d›r. Bediüzzaman'›n bu sözleri son
derece aç›kt›r. Buna ra¤men Deccal'in bir ﬂah›s, ama Hz.
‹sa'n›n manevi bir varl›k olaca¤› düﬂüncesini benimsemek,
hiç ﬂüphesiz ki Bediüzzaman'›n verdi¤i bu bilgilerle aç›kça
çeliﬂmektedir. Bediüzzaman, Deccal'i etkisiz hale getirebilecek tek ﬂahs›n Hz. ‹sa oldu¤unu aç›kça belirtmiﬂ ve tüm
inananlar› bu de¤erli zat›n yeryüzüne ikinci kez geliﬂiyle
müjdelemiﬂtir.
ONUN MESLE⁄‹N‹ VE YIRTICI REJ‹M‹N‹ BOZACAK, YOK EDECEK:
Bediüzzaman, Mesih Deccal'in
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fitnesinin tüm yeryüzünde büyük bir bozgunculu¤a neden
olaca¤›na dikkat çekmektedir. Bu fitnenin tam anlam›yla
ortadan kald›r›lmas›n›n ise Hz. ‹sa vesilesiyle olaca¤›n› bildirmektedir. Bediüzzaman, Mesih Deccal'in mesle¤inin
dinsizli¤i tüm yeryüzüne yaymak ve dinsizlikten dayanak
bulan felaketler oluﬂturmak oldu¤unu belirtmektedir. Yeniden yeryüzüne döndü¤ünde Hz. ‹sa'n›n, Deccal'in neden
oldu¤u felaket ve kötülükleri engelleyece¤ini, onun mesle¤ini etkisiz hale getirece¤ini ve ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›laca¤›n› müjdelemektedir.
Bediüzzaman bu sözlerinde, Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne
maddi varl›¤› olan "B‹R ‹NSAN" olarak gelece¤ini tekrar
hat›rlatmaktad›r. "ONUN" kelimesiyle ise Deccal'in de bir
ﬂah›s oldu¤unu bir kez daha vurgulam›ﬂ, bu ﬂahs›n yine
"B‹R ﬁAHIS" olan Hz. ‹sa taraf›ndan etkisiz hale getirilece¤ini ifade etmiﬂtir.
SEMAV‹ VE ULV‹, HAL‹S (VAHYE DAYALI VE YÜCE, KATIKSIZ) B‹R D‹N ‹SEV‹LERDE ZUHUR EDECEK
(ORTAYA ÇIKACAK) VE HAK‹KAT-‹ KUR'AN‹YEYE
(KURAN'IN HAK‹KATLER‹NE) ‹KT‹DA (TAB‹ OLAN)
VE ‹TT‹HAD EDEN (‹SLAM‹YET ‹LE B‹RLEﬁEN) BU
‹SEV‹ D‹N‹D‹R K‹:
Hz. ‹sa Allah'›n mübarek bir elçisidir. Tüm peygamberler gibi, o da insanlar› bir ve tek olarak Allah'a iman etmeye, Allah'›n emretti¤i din ahlak›n› yaﬂamaya davet etmiﬂtir. Ancak Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na yükseltilmesinin ar-
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d›ndan, H›ristiyanl›k inanc›nda bozulma olmuﬂ, H›ristiyanlar Hz. ‹sa'n›n kendilerine tebli¤ etti¤i hak dinden uzaklaﬂm›ﬂlard›r. Hz. ‹sa ikinci kez yeryüzüne geldi¤inde, H›ristiyanl›¤› tahrif olmuﬂ yönlerinden ar›nd›racak, yeniden hak
haline döndürecektir. Bediüzzaman da "HAL‹S B‹R D‹N
‹SEV‹LERDE ORTAYA ÇIKACAK" sözleriyle bu gerçe¤e
dikkat çekmektedir. Bediüzzaman H›ristiyanl›¤›n Kuran'a
tabi olarak ‹slamiyet ile birleﬂece¤ini bildirmiﬂ ve tüm bu
geliﬂmelerin Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez geliﬂinin alametlerinden olaca¤›n› hat›rlatm›ﬂt›r. Bediüzzaman'›n müjdeledi¤i bu geliﬂmeler henüz gerçekleﬂmemiﬂtir. Bediüzzaman da yaﬂad›¤› dönemde bu konuya dikkat çekerek, hem
Hz. ‹sa'n›n ileri bir tarihteki geliﬂini müjdelemiﬂ, hem de
Hz. ‹sa ile ayn› dönemde yaﬂayacak olan Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ›n›n da kendisinin döneminde henüz gerçekleﬂmemiﬂ oldu¤unu vurgulam›ﬂt›r.
HAZRET-‹ ‹SA (AS)'IN NÜZULÜ ‹LE (YERYÜZÜNE
‹N‹ﬁ‹YLE) O D‹NS‹Z MESLEK MAHVOLUR:
Bediüzzaman, Kuran ayetlerinde yer alan iﬂaretlere ve
hadislerde verilen bilgilere dayanarak, Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne yeniden gelece¤ini söylemektedir. Bediüzzaman burada
kulland›¤› "NÜZUL" kelimesiyle, Hz. ‹sa'n›n "bir mana, bir
ruh ya da temsili bir ﬂah›s" de¤il, Allah'›n bir mucizesi olarak insani bedeniyle ikinci kez yeryüzüne gelecek "B‹R ﬁAHIS" oldu¤unu aç›klamaktad›r. Bediüzzaman, Deccal'in inkara dayal› çabalar›n›n da, Hz. ‹sa'n›n "NÜZULÜ" yani
ADNAN OKTAR
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"B‹R ﬁAHIS OLARAK YERYÜZÜNE GEL‹ﬁ‹"nin ard›ndan son bulaca¤›n› ifade etmektedir.
6. Evet, hadis-i ﬂerifin ifadesiyle HAZRET-‹
‹SA'NIN SEMAV‹ NÜZULÜ (gökyüzünden iniﬂi)
KAT'‹ (kesin) OLMAKLA BERABER; mana-yi iﬂarisiyle (iﬂaret etti¤i manayla) baﬂka hakikatleri (gerçekleri) ifade etti¤i gibi bu hakikata da mucizane (mucizevi
bir ﬂekilde) iﬂaret ediyor. (Kastamonu Lahikas›, s. 50)
Bediüzzaman, Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda yeniden yeryüzüne geliﬂinin kesin oldu¤unu ifade etmektedir:
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HAZRET-‹ ‹SA'NIN SEMAV‹ NÜZULÜ (gökyüzünden iniﬂi) KAT'‹ (KES‹N) OLMAKLA BERABER:
Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda yeniden yeryüzüne gelecek
olmas› Kuran-› Kerim'de ve hadislerde bildirilen bir gerçektir. Bediüzzaman da bu gerçe¤i dile getirmekte, hadislerde
Hz. ‹sa'n›n yeniden dünyaya gelece¤inin aç›kça bildirildi¤ini söylemektedir. Bu, samimi olarak iman edenler için çok
k›ymetli bir müjdedir. Allah'›n izniyle, ahir zamanda yaﬂayan müminler bu mucizeye tan›kl›k edecek, aradan geçen
2000 y›l›n ard›ndan Hz. ‹sa'n›n tekrar yeryüzüne geliﬂine
ﬂahit olacaklard›r.
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Bediüzzaman bu sözünde kulland›¤› "KAT'‹" kelimesiyle, Hz. ‹sa'n›n yeniden dünyaya dönüﬂünün "KES‹N"
bir gerçek oldu¤unu belirtmektedir. Bediüzzaman'›n Peygamberimiz (sav)'in hadislerine dayand›rarak verdi¤i bu
haber, aksi yöndeki tüm iddialar› geçersiz k›lmaktad›r.
7. ... HAZRET-‹ ‹SA ALEYH‹SSELAM, ‹SEVÎL‹K ﬁAHS-I MANEVÎS‹N‹ TEMS‹L EDEREK D‹NS‹ZL‹⁄‹N ﬁAHS-I MANEVÎS‹N‹ TEMS‹L EDEN
DECCAL'‹ yok eder... (Mektubat, s. 6)

Bediüzzaman bu sözünde, Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez gelece¤ini ve Deccal'in fitnesini fikren etkisiz hale getirece¤ini bildirmektedir:
HAZRET-‹ ‹SA ALEYH‹SSELAM, ‹SEV‹L‹K ﬁAHSI MANEV‹S‹N‹ TEMS‹L EDEREK:
Bediüzzaman bu sözünde "HZ. ‹SA'NIN HIR‹ST‹YANLI⁄IN ﬁAHSI MANEV‹S‹N‹ TEMS‹L ETT‹⁄‹N‹"
belirtmektedir. Bediüzzaman, tarih boyunca gönderilmiﬂ
tüm elçiler ve peygamberler gibi, Hz. ‹sa'n›n da onu destekleyen, ona inanan ve onu takip eden kimselerden oluﬂan bir
ﬂahs-› manevisi olaca¤›n› bildirmektedir. Ancak Bediüzzaman "‹SEV‹L‹K ﬁAHS-I MANEV‹S‹N‹ TEMS‹L EDEREK" sözleriyle, Allah'›n adetullah›na (Allah'›n kanununa)
uygun olarak "HZ. ‹SA'NIN DA BU ﬁAHS-I MANEV‹N‹N BAﬁINDA B‹ZZAT B‹R H‹DAYET ÖNDER‹ OLA-
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RAK BULUNACA⁄INI" ifade etmektedir. Nitekim bir
ﬂahs-› manevinin bir ﬂahs-› maneviyi temsil etmesi söz konusu de¤ildir. Bir ﬂahs-› manevinin oluﬂabilmesi için, onun
baﬂ›nda öncelikle "B‹R ﬁAHSIN" var olmas› gerekmektedir. Bediüzzaman da bu gerçe¤i vurgulayarak Hz. ‹sa'n›n
bir ﬂahs-› manevi olmad›¤›n›, kendi ﬂahs-› manevisinin baﬂ›nda bulunaca¤›n› ve onlara bizzat önderlik edece¤ini
aç›klamaktad›r.
Bediüzzaman'›n belirtti¤i bu gerçekler bir iki soru soruldu¤unda da kolayl›kla anlaﬂ›lmaktad›r:
1- ‹sevilik ﬂahs-› manevisini bir kiﬂi temsil ediyor.
Bu kimdir?
Hz. ‹sa.
2- Hz. ‹sa kimi temsil ediyor?
‹sevilik ﬂahs-› manevisini.
Bu sorular›n cevaplar› Bediüzzaman'›n Hz. ‹sa'dan ve
ﬂahs-› manevisinden ayr› kavramlar olarak bahsetti¤ini
aç›kça ortaya koymaktad›r.
D‹NS‹ZL‹⁄‹N ﬁAHS-I MANEV‹S‹N‹ TEMS‹L
EDEN DECCAL'‹:
Bediüzzaman ayn› Hz. ‹sa gibi Deccal'in de bir ﬂahs-›
manevisi olaca¤›n› belirtmektedir. Ancak Bediüzzaman
"D‹NS‹ZL‹⁄‹N ﬁAHS-I MANEV‹S‹N‹ TEMS‹L EDEN
DECCAL'‹" sözleriyle, Deccal'in de yine "B‹R ﬁAHIS
OLARAK BU ﬁAHSI MANEV‹N‹N B‹ZZAT BAﬁINDA
BULUNACA⁄INI" ifade etmektedir.
ADNAN OKTAR
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Bediüzzaman eserlerinde, Peygamberimiz
(sav)'in ahir zamanda gelece¤ini haber verdi¤i tüm isimlerin birer ﬂah›s olduklar›n›
çeﬂitli delillerle aç›klam›ﬂt›r. Deccal de bu ahir zaman ﬂah›slar›ndan biridir.
Bediüzzaman Deccal'in bir
ﬂah›s olaca¤›n› ne kadar detayland›rarak aç›klad›ysa, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin birer ﬂah›s olacaklar› konusunda da ayn› aç›kl›kta deliller ortaya koymuﬂtur.
Kuﬂkusuz ki Bediüzzaman'›n bu anlat›mlar›ndan bir k›sm›n› farkl› yorumlay›p, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin birer ﬂahs-›
manevi, ancak Deccal'in bir ﬂah›s olaca¤›n› düﬂünmek çok
yanl›ﬂ bir yaklaﬂ›m olacakt›r. Zira Bediüzzaman Deccal gibi, "Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin de B‹RER ﬁAHIS OLARAK
geleceklerini" ›srarla tekrarlam›ﬂ ve bunlar› delilleriyle birlikte aç›klam›ﬂt›r.
8. ... Dinsizlik cereyan›na karﬂ› ayr› ayr› iken
ma¤lub olan ‹sevilik ve ‹slamiyet; ittihad (birleﬂmeleri) neticesinde, dinsizlik cereyan›na (ak›m›na) galebe
edip (galip gelip) da¤›tacak istidad›nda (kabiliyette)
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iken ALEM-‹ SEMAVATTA (gökler aleminde)
C‹SM-‹ BEﬁER‹S‹YLE (insani cismiyle, bedeniyle)
BULUNAN ﬁAHS-I ‹SA ALEYH‹SSELAM O D‹N-‹
HAK CEREYANININ (hak dinin) BAﬁINA GEÇECE⁄‹N‹ bir Muhbir-i Sad›k (do¤ru haber aktaran Peygamberimiz (sav)'in s›fatlar›ndan biri-), bir Kadir-i
Külli ﬁey'in (herﬂeye muktedir olan Yüce Allah'›n) vaadine istinad ederek (dayanarak) haber vermiﬂtir. Madem haber vermiﬂ, hakt›r; madem KAD‹R-‹ KÜLL‹
ﬁEY (herﬂeye muktedir olan Yüce Allah) VAAD ETM‹ﬁ ELBETTE YAPACAKTIR... (Mektubat, s. 53-54)
Bediüzzaman, H›ristiyanlar›n Kuran'a dönerek ‹slamiyet'e tabi olmalar› ve bu iki ‹lahi dinin birleﬂmeleri sonucunda kuvvetlenip, inkarc› felsefeleri yok edecek bir güç
kazanacaklar›n› anlatmaktad›r. Bu dönemde, Hz. ‹sa ikinci
kez yeryüzüne gelip, bu kuvvetin baﬂ›na geçecektir. Bediüzzaman, Peygamberimiz (sav)'in bu müjdeyi Allah'›n vaadine dayanarak haber verdi¤ini bildirmiﬂ, Allah'›n, vaadini kesin olarak yerine getirece¤ini hat›rlatm›ﬂt›r:
ALEM-‹ SEMAVATTA (GÖKLER ALEM‹NDE)
C‹SM-‹ BEﬁER‹S‹YLE (‹NSAN‹ C‹SM‹YLE, BEDEN‹YLE) BULUNAN:
Bediüzzaman bu sözünde, yak›n bir gelecekte H›ristiyanl›¤›n, dine sonradan sokulan baz› inanç ve uygulamalardan ar›narak özüne dönece¤ini ve Kuran'a tabi olaca¤›n›
ADNAN OKTAR
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anlatmaktad›r. ‹slamiyet'e tabi olan H›ristiyanl›¤›n, güçlerini Müslümanlarla birleﬂtireceklerini ve dinsizli¤e karﬂ› ortak bir fikri mücadele vereceklerini bildirmektedir. Bediüzzaman "ALEM-‹ SEMAVATTA C‹SM-‹ BEﬁER‹S‹YLE BULUNAN" sözleriyle, bedeni ile gökler aleminde bulunan
Hz. ‹sa'n›n, yeryüzüne inerek bu mücadelenin baﬂ›na geçece¤ini ifade etmektedir. Bediüzzaman bu sözlerinde bedeni
(cism-i beﬂerisi) ile yeryüzüne inece¤ini bildirerek, Hz.
‹sa'n›n mübarek zat›yla "B‹R ﬁAHIS" olarak yeryüzüne gelece¤ini belirtmiﬂtir. Bediüzzaman burada "‹NSAN" anlam›na gelen "BEﬁER" kelimesini kullanarak Hz. ‹sa'n›n bir
ﬂahs-› manevi de¤il, "madde olarak varl›¤› olan bir ﬂah›s"
oldu¤unu aç›kça ifade etmiﬂtir.
ﬁAHS-I ‹SA ALEYH‹SSELAM:
Bediüzzaman'›n burada kulland›¤› "ﬁAHS-I ‹SA
ALEYH‹SSELAM" ifadesi, "HZ. ‹SA'NIN ﬁAHSI" anlam›na gelmektedir. Dolay›s›yla Bediüzzaman sözleriyle Hz.
‹sa'n›n "bir ﬂahs-› manevi olmad›¤›" konusuna kesin olarak
aç›kl›k getirmektedir. Hz. ‹sa ahir zamanda bir ﬂah›s olarak
ikinci kez yeryüzüne gelecek, Mesih Deccal'in fitnesini ortadan kald›racak, Hz. Mehdi ile iﬂ birli¤i yapacakt›r. Hz. ‹sa
ve Hz. Mehdi'nin vesile olmas›yla ‹slam ahlak› bütün dünyaya hakim olacakt›r. Ahir zaman›n bu büyük müjdeleri
henüz gerçekleﬂmemiﬂtir, ‹slam alemi taraf›ndan bu kutlu
geliﬂmelerin gerçekleﬂmesi beklenmektedir. Bediüzzaman
da bu ifadesiyle, Hz. Mehdi'nin geçmiﬂ dönemde ç›kt›¤› id-
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dias›n›n yanl›ﬂl›¤›n› ortaya koymaktad›r. Çünkü henüz, Hz.
‹sa'n›n geliﬂi ve Hz. Mehdi ile olan ittifak› gerçekleﬂmemiﬂ,
Mesih Deccal'in fitnesi tam anlam›yla ortadan kald›r›lmam›ﬂt›r. Kuﬂkusuz ki böylesine geniﬂ çapl› geliﬂmeler bütün
dünyan›n gözleri önünde cereyan edecektir. Kitle iletiﬂim
araçlar› vas›tas›yla herkesin an›nda haberdar olaca¤› ve yaﬂayaca¤› bu büyük de¤iﬂim, ne Bediüzzaman'›n devrinde
ne de bir baﬂka zaman diliminde yaﬂanmam›ﬂt›r.
O D‹N-‹ HAK CEREYANININ (HAK D‹N‹N) BAﬁINA GEÇECE⁄‹N‹:
Bediüzzaman, "O D‹N-‹ HAK CEREYANININ BAﬁINA GEÇECE⁄‹N‹" sözleriyle Hz. ‹sa'n›n, yeniden yeryüzüne geldi¤inde gerçek ‹sevilerin lideri olaca¤›n› bildirmektedir. Hz. ‹sa'n›n geliﬂiyle, H›ristiyanl›k bat›l inan›ﬂ ve
hükümlerinden ar›nacak ve Kuran'a tabi olacakt›r. Bediüzzaman'›n Hz. ‹sa'yla ilgili olarak haber verdi¤i tüm bu geliﬂmeler, Hz. Mehdi'nin ç›kt›¤› ayn› dönemlerde gerçekleﬂecektir. Ancak ne Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez geliﬂi ve
tüm ‹sevilerin liderli¤ini üstlenmesi ne de H›ristiyanlar›n
dinlerini bat›l inanç ve uygulamalardan ar›nd›rarak ‹slam'a
yönelmeleri henüz gerçekleﬂmemiﬂtir. Bu geliﬂmelerle birlikte Hz. ‹sa'n›n Hz. Mehdi ile olan birlikteli¤i de henüz gerçekleﬂmiﬂ de¤ildir. Dolay›s›yla Bediüzzaman, verdi¤i tüm bu
bilgilerle bize Hz. Mehdi'nin geçmiﬂ dönemlerde gelmemiﬂ
oldu¤unu, beklenen tüm bu geliﬂmelerin de Hz. Mehdi'nin
ç›k›ﬂ›n›n en aç›k alametlerinden olaca¤›n› müjdelemektedir.
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KAD‹R-‹ KÜLL‹ ﬁEY (HERﬁEYE MUKTED‹R
OLAN YÜCE ALLAH) VAAD ETM‹ﬁ ELBETTE YAPACAKTIR:
Bediüzzaman, bu kutlu olaylar›n gerçekleﬂmesinin
Yüce Allah'›n bir vaadi oldu¤una dikkat çekmektedir. Allah
Kuran'da tüm inananlar›, ‹slam ahlak›n›n yeryüzüne hakim
olaca¤› konusunda müjdelemektedir. Allah'›n bu vaadi bir
ayette ﬂöyle bildirilmiﬂtir:
Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaad etmiﬂtir: Hiç ﬂüphesiz onlardan
n öncekileri nas›l
‘güç ve iktidar sahibi' k›ld›ysa, onlar› da yeryüzünde ‘güç ve
iktidar sahibi' k›lacak, kendileri için seçip be¤endi¤i dinlear›
rini kendilerine yerleﬂik k›l›p sa¤lamlaﬂt›racak ve onla
korkular›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir. Onlar, yaln›zca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir ﬂeyi ortak koﬂmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, iﬂte onlar fas›kt›r.
(Nur Suresi, 55)
Kuran'da Allah'›n vaadini muhakkak yerine getirece¤i
ise ﬂu ﬂekilde haber verilmektedir:
(Bu,) Allah'›n vaadidir; Allah, vadinden geri dönmez. Ancak insanlar›n ço¤u bilmezler. (Rum Suresii, 6)
... Do¤rusu Allah, vaadinden cay›p-dönmez. (Al-i ‹mran
Suresi, 9)
... ﬁüphesiz Allah, verdi¤i sözden dönmez. (Rad Suresi, 31)
Allah'›n Kuran ayetlerinde bildirilen bu müjdeli vaadleri inﬂaAllah gerçekleﬂecektir. Bediüzzaman da sözlerinde
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Kuran'daki bu bilgilere dayanarak çok kesin bir ifade kullanm›ﬂ, Allah'›n izniyle ahir zamanda bu olaylar›n "KES‹N
OLARAK GERÇEKLEﬁECE⁄‹N‹" hat›rlatm›ﬂt›r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ve Bediüzzaman'›n sözlerinde
ahir zamanla ilgili bildirilen geliﬂmeler bugüne kadar gerçekleﬂmemiﬂtir. Nitekim Bediüzzaman "YAPACAKTIR"
ifadesiyle "olmuﬂ ya da olmakta olan" bir olay› de¤il, "‹LER‹DE OLACAK" olan bir olay› anlatmaktad›r. Hz. ‹sa henüz ikinci kez yeryüzüne gelmemiﬂtir. Bu mübarek ﬂahs›n
ikinci kez geliﬂini tüm ‹slam ve H›ristiyan alemi beklemektedir. Hz. Mehdi ile olan ittifak› da henüz gerçekleﬂmemiﬂtir. Bediüzzaman da bu sözlerinde bu gerçe¤i hat›rlatm›ﬂ,
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Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin kendisinden "DAHA ‹LER‹K‹ B‹R
ZAMANDA GELECEKLER‹N‹" müjdelemiﬂtir.
9. Evet HER VAK‹T SEMAVATTAN MELA‹KELER‹ (gökyüzünden melekleri) YERE GÖNDEREN
ve baz› vakitte insan suretine vaz'eden (ﬂekline sokan)
(Hazret-i Cibril'in "D›hye" suretine girmesi gibi) ve ruhanîleri (cisim olmay›p gözle görülmeyen varl›klar›;
cin ve melekleri) âlem-i ervahtan (ruhlar aleminden)
gönderip beﬂer suretine (insan ﬂekline) temessül ettiren (sokan, cisimleyen), hattâ ölmüﬂ evliyalar›n çoklar›n›n ervahlar›n› (ruhlar›n›) cesed-i misaliyle (varl›¤›
maddi olmayan fakat cinsinin cesedine benzeyen beden) dünyaya gönderen bir Hakîm-i Zülcelal (herﬂeye
muktedir olan Yüce Allah), HAZRET-‹ ‹SA ALEYH‹SSELAM'I, ‹SA D‹N‹NE A‹T EN MÜH‹M B‹R
HÜSN-Ü HAT‹MES‹ (güzel neticesi) ‹Ç‹N, de¤il
SEMA-‹ DÜNYADA (gökler aleminde) CESED‹YLE
(insani bedeniyle) BULUNAN VE HAYATTA OLAN
HAZRET-‹ ‹SA, belki ALEM-‹ AH‹RET‹N (ahiret
aleminin) EN UZAK KÖﬁES‹NE G‹TSEYD‹ VE HAK‹KATEN ÖLSEYD‹, Y‹NE ﬁÖYLE B‹R NET‹CE-‹
AZÎME (büyük bir sonuç) ‹Ç‹N ONA YEN‹DEN CESED G‹YD‹R‹P DÜNYAYA GÖNDERMEK, O HAKÎM'‹N H‹KMET‹NDEN UZAK DE⁄‹L... belki
O'nun hikmeti öyle iktiza etti¤i için (gerekti¤i için)
VAAD ETM‹ﬁ VE VAAD ETT‹⁄‹ ‹Ç‹N ELBETTE
GÖNDERECEK. (Mektubat, s. 56-57)

284

HZ. ‹SA ÖLMED‹

Bediüzzaman, bir kez daha Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne geliﬂinin muhakkak gerçekleﬂece¤ini bildirmekte
ve meleklerin konumunu örnek vererek bu konuyu aç›klamaktad›r:
HER VAK‹T SEMAVATTAN MELA‹KELER‹ (GÖKYÜZÜNDEN MELEKLER‹) YERE GÖNDEREN:

Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda yeniden dünyaya dönecek
olmas› Rabbimiz'in mucizelerinden biridir. Bediüzzaman
sözleriyle Kuran'da ve hadislerde haber verilen bu aç›k
gerçe¤i dile getirmekte ve Hz. ‹sa'n›n Allah'›n izniyle yeryüzüne ikinci kez geliﬂinin kesin bir gerçek oldu¤unu aç›klamaktad›r. Bediüzzaman, meleklerin de Allah'›n izniyle
gerekti¤inde yeryüzüne geldiklerini söylemekte, Hz.
‹sa'n›n da, Allah'›n takdir etti¤i vakit geldi¤inde, yeryüzüne geri dönece¤ini ve Rabbimiz'in elçisi olarak insanlar›
gerçek din ahlak›na davet edece¤ini anlatmaktad›r.
Melekler, insanlar›n bildi¤i zaman ve mekan boyutundan farkl› bir boyutta yaﬂarlar. Meleklerin yaﬂad›¤› boyutun, bizim bildi¤imiz kavramlar›n d›ﬂ›nda oldu¤una iﬂaret
eden bir ayet ﬂu ﬂekildedir:
(Bu azap) Yüce makamlar sahibi olan Allah'tand›r. Melekler ve Ruh (Cebrail), O'na, süresi elli bin
n y›l olan bir günde ç›kabilmektedir. (Mearic Suresi, 3-4)
Ayette bildirilen "elli bin y›l olan bir gün" ifadesi, meleklerin bizim s›n›rl› oldu¤umuz zaman kavram› ile s›n›rl›
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olmad›klar›n› göstermektedir. Ayr›ca insan›n bildi¤i zaman
kavram›n›n ötesinde bir yaﬂam daha oldu¤unun ve bu yaﬂam›n dünyadakine benzer bir zaman veya mekan kavram›na ba¤›ml› olmad›¤›n›n delillerinden biridir. Hz. ‹sa'n›n
da böyle bir boyutta yaﬂ›yor olmas› mümkündür. (En do¤rusunu Allah bilir.)
Meleklerin, Allah'›n diledi¤i vakitte takdir etti¤i bir iﬂ
için dünyaya geliyor olmalar› ise, di¤er boyutlardan bizim
boyutumuza geçiﬂin Rabbimiz'in izin vermesiyle mümkün
oldu¤unu göstermektedir. Kuran'da meleklerin, kimi zaman Allah'›n insanlara vahyini iletmek, kimi zaman da müminlere yard›m etmek ve onlara destek olmak için Allah'›n
izniyle yeryüzüne indikleri bildirilmektedir:
Sen müminlere: "Rabbiniz'in size meleklerden indirilmiﬂ üç
bin kiﬂiyle yard›m iletmesi size yetmez mi?" diyordun. (Al-i
‹mran Suresi, 124)
Kullar›ndan dilediklerine, melekleri emrinden olan ruh ile
ndirir: "Ben'den baﬂka ‹lah yoktur, ﬂu halde Ben'den korin
kup-sak›n›n" diye uyar›n. (Nahl Suresi, 2)
Ayr›ca, Kuran'da Hz. ‹brahim'e ve Hz. Lut'a meleklerin elçiler olarak gelip kavimlerine gelecek azab› haber verdikleri; Hz. Zekeriya'ya gelip onu bir çocuk ile müjdeledikleri; Hz. Meryem'e gelip kendisinin seçkin k›l›nd›¤›n› ve
Hz. ‹sa'n›n do¤umunu haber verdikleri bildirilmektedir.
Kuran-› Kerim'in Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'e
Cebrail arac›l›¤› ile vahyediliﬂi ve Efendimiz (sav)'in CebraADNAN OKTAR
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il'i görmesi de anlat›lmaktad›r.
Bediüzzaman da meleklerin bu konumunu örnek vererek, Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda insani bedeniyle ikinci kez
yeryüzüne geliﬂinin Allah'›n adetullah›na uygun oldu¤unu
ve Allah'›n bu vaadinin gerçekleﬂece¤ini bildirmektedir
HAZRET-‹ ‹SA ALEYH‹SSELAM'I, ‹SA D‹N‹NE
A‹T EN MÜH‹M B‹R HÜSN-Ü HAT‹MES‹ (GÜZEL NET‹CES‹) ‹Ç‹N:
Bediüzzaman "HZ. ‹SA D‹N‹NE A‹T MÜH‹M B‹R
HÜSN-Ü HAT‹MES‹ ‹Ç‹N" sözleriyle Rabbimiz'in
"ÖNEML‹ B‹R GÜZEL NET‹CE" için Hz. ‹sa'y› ikinci kez
yeryüzüne gönderece¤ini müjdelemektedir. Hz. ‹sa'n›n yeniden yeryüzüne gelmesiyle, H›ristiyanl›k bat›l olan bütün
inan›ﬂ ve uygulamalar›ndan ar›nacak ve ‹slam'a dönecektir.
Bu vesileyle, H›ristiyanl›k Hz. ‹sa'ya vahyedilmiﬂ hak haline dönecek, Müslümanlarla gerçek ‹seviler aras›nda ittifak
gerçekleﬂecek, bu hak ittifak yeryüzüne bar›ﬂ ve huzur
getirecektir.
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SEMA-‹

DÜNYADA

(GÖKLER

ALEM‹NDE)

CESED‹YLE (‹NSAN‹ BEDEN‹YLE) BULUNAN VE
HAYATTA OLAN HAZRET-‹ ‹SA:
Bediüzzaman, bu sözleriyle Hz. ‹sa'n›n da t›pk› melekler gibi, Allah Kat›nda diri oldu¤unu ve Allah'›n takdir etti¤i vakit geldi¤inde yeryüzüne gelece¤ini söylemektedir.
Melekler, Allah'›n dilemesiyle çeﬂitli dönemlerde yeryüzüne inmekte ve tekrar Allah Kat›na ç›kmaktad›rlar. Ancak onlar›n Allah Kat›na ç›k›yor olmalar›, elbette dünyada
bizim bildi¤imiz kavramlara göre yok olmalar› anlam›na
gelmemektedir. Sadece baﬂka bir boyuta geçmekte, bizim
kavray›ﬂ›m›z d›ﬂ›nda yaﬂamlar›na devam etmektedirler.
Benzer bir ﬂekilde Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na al›nm›ﬂ olmas›
da, öldü¤ü anlam›na gelmez. Nitekim, pek çok ayette Hz.
‹sa'n›n ölmedi¤i aç›k olarak bildirilmekte, hadislerle de bu
gerçek bir kez daha teyit edilmektedir. Hz. ‹sa da bizim
kavrayamad›¤›m›z bir boyutta diridir. Ayr›ca, meleklerin
iki boyut aras›nda, Allah'›n dilemesiyle, hareket ediyor ol-
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malar›, Rabbimiz diledi¤i takdirde bunun çok kolay oldu¤unu göstermektedir. Hz. ‹sa da, Allah'›n takdir etti¤i
vakit geldi¤inde, yeryüzüne geri dönecek ve Rabbimiz'in
elçisi olarak insanlar› gerçek din ahlak›na davet edecektir.
Bediüzzaman da bu sözleriyle bu gerçe¤i dile getirmektedir. Bediüzzaman "SEMA-‹ DÜNYADA CESED‹YLE
BULUNAN VE HAYATTA OLAN HAZRET-‹ ‹SA" sözleriyle Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤ini, halen hayatta oldu¤unu ve
insani bedeniyle ikinci kez yeryüzüne gelece¤ini bildirmektedir. Bediüzzaman verdi¤i bu bilgilerle, Hz. ‹sa'n›n bir
ﬂahs-› manevi olmad›¤›n› aç›kça ortaya koymakta, bu
mübarek peygamberin ahir zamanda Allah'›n bir mucizesi
olarak ikinci kez "‹NSAN‹ BEDEN‹YLE B‹R ﬁAHIS
OLARAK YERYÜZÜNE GELECE⁄‹N‹" müjdelemektedir.
ALEM-‹ AH‹RET‹N (AH‹RET ALEM‹N‹N) EN
UZAK KÖﬁES‹NE G‹TSEYD‹ VE HAK‹KATEN ÖLSEYD‹, Y‹NE ﬁÖYLE B‹R NET‹CE-‹ AZÎME (BÜYÜK B‹R
SONUÇ) ‹Ç‹N ONA YEN‹DEN CESED G‹YD‹R‹P DÜNYAYA GÖNDERMEK, O HAKÎM'‹N H‹KMET‹NDEN
UZAK DE⁄‹L:
Bediüzzaman bu sözleriyle Rabbimiz'in gücünün sonsuz oldu¤unu ve her diledi¤ini yapmaya Kadir oldu¤unu
hat›rlatmakta ve Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne geliﬂinin
Allah'›n izniyle kesin olarak gerçekleﬂece¤ini belirtmektedir. Bediüzzaman'›n, Hz. ‹sa'n›n geliﬂini Rabbimiz'in sonsuz gücünü dile getirerek anlatmas›, kuﬂkusuz ki bu konu-
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da ne kadar kesin bir kanaat taﬂ›d›¤›n›n en aç›k göstergelerindendir. Bediüzzaman ayr›ca burada bir örnek vermekte ve "HAK‹KATEN ÖLSEYD‹, yine ﬂöyle bir neticei azime (büyük bir sonuç) için ona YEN‹DEN CESED
G‹YD‹R‹P DÜNYAYA GÖNDERMEK, O HAK‹M'‹N
H‹KMET‹NDEN UZAK DE⁄‹L" demektedir. Bediüzzaman bu sözleriyle aç›kça "B‹R ‹NSAN"dan bahsetti¤ini
ve Hz. ‹sa'n›n bir ﬂahs-› manevi olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Rabbimiz'in takdiriyle Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda "B‹R
ﬁAHIS" olarak ikinci kez yeryüzüne geliﬂini bir kez daha
müjdelemektedir.
VAAD ETM‹ﬁ VE VAAD ETT‹⁄‹ ‹Ç‹N ELBETTE
GÖNDERECEK:
Allah, Hz. ‹sa'n›n yeniden dünyaya gelece¤ini bildirmiﬂtir. Bu vaadini muhakkak yerine getirecektir. Tüm bu
deliller, Allah'›n gücünü ve kudretini gere¤i gibi takdir
edemedikleri için Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i ve yeryüzüne geri
dönece¤i gerçe¤ini reddetmeye çal›ﬂan kimselerin, büyük
bir yan›lg› içinde olduklar›n›n göstergesidir. Unutmamak
gerekir ki, Allah üstün güç ve kudret sahibi, herﬂeye kadir
oland›r. Diledi¤ini diledi¤i ﬂekilde yarat›r. ‹lmi sonsuzdur.
Allah'›n belirledi¤i süre geldi¤inde, büyük bir mucize gerçekleﬂecek ve Hz. ‹sa dünyaya geri dönecektir. Bu gerçek,
ayetlerle ve hadislerle müjdelenmiﬂtir ve tüm iman edenlerin üzerinde düﬂünmesi gereken bir harikad›r. Bediüzzaman da Allah'›n bu vaadini dile getirmiﬂ, Kuran'da bilADNAN OKTAR
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dirildi¤i gibi Rabbimiz'in kesin olarak vaadinden dönmeyece¤ini hat›rlatarak Hz. ‹sa'n›n insani bedeniyle yeryüzüne ikinci kez geliﬂinin "KES‹N B‹R GERÇEK" oldu¤unu müjdelemiﬂtir.
10. ... HAZRET-‹ ‹SA ALEYH‹SSELAM GELD‹⁄‹ VAK‹T, herkes ONUN HAK‹KÎ ‹SA, oldu¤unu bilmek lâz›m de¤ildir. ONUN MUKARREB
VE HAVASSI (derin imanl› yak›n talebeleri), nur-u
iman (iman›n ›ﬂ›¤›) ile ONU TANIR. Yoksa bedahet
(birdenbire ve aç›kça) derecesinde HERKES ONU
TANIMAYACAKTIR...(Mektubat, s. 60)
Bediüzzaman, yeryüzüne ilk döndü¤ü y›llarda Hz.
‹sa'y› tan›yabilecek insanlar›n say›s›n›n çok az olaca¤›n›
bildirmiﬂtir. Buna göre, ancak yak›n çevresi ve derin
iman sahibi talebeleri Hz. ‹sa'y› imanlar›n›n nuru
ile tan›yabilecek, fakat toplumun geneli onun
aç›kça Hz. ‹sa oldu¤unu bilmeyecektir:
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HAZRET-‹ ‹SA ALEYH‹SSELAM GELD‹⁄‹ VAK‹T:
Bediüzzaman "HZ. ‹SA ALEYH‹SSELAM GELD‹⁄‹
VAK‹T" sözleriyle birkaç önemli konuya aç›kl›k kazand›rmaktad›r. Bediüzzaman "GELD‹⁄‹ VAK‹T" ifadesiyle öncelikle Hz. ‹sa'n›n "KES‹N OLARAK GELECE⁄‹N‹" müjdelemektedir. Buradaki "GELME" fiiliyle ise Bediüzzaman
Hz. ‹sa'n›n "manevi bir varl›k" olmad›¤›n› "B‹R ﬁAHIS" oldu¤unu aç›klamaktad›r. Bir ﬂahs-› manevinin "gelmesi" söz
konusu de¤ildir. Bir ﬂahs-› manevi ancak "oluﬂabilir".
"GELME" eylemi "bir insan›n yapabilece¤i bir fiil"dir.
Bediüzzaman da bu sözleriyle bu önemli fark› vurgulamakta ve Hz. ‹sa'n›n bir ﬂah›s olarak yeryüzüne gelece¤i
konusuna kesinlik kazand›rmaktad›r.
ONUN HAK‹KÎ ‹SA:
Bediüzzaman, "ONUN HAK‹K‹ ‹SA" ifadesiyle, Hz.
‹sa'n›n manevi bir varl›k de¤il "B‹R ‹NSAN" olaca¤›n› bir
kez daha aç›klamaktad›r. Bediüzzaman "HAK‹K‹ ‹SA"
diyerek, "B‹R K‹ﬁ‹"den bahsetmekte, Hz. ‹sa'n›n baﬂka
ﬂah›slardan olan fark›n› ise "HAK‹K‹" kelimesiyle netleﬂtirmektedir. Bediüzzaman ayr›ca burada kulland›¤› kiﬂilik
ifade eden "ONUN" sözüyle de Hz. ‹sa'n›n "B‹R ﬁAHIS"
oldu¤unu bir kez daha dile getirmektedir. Bediüzzaman
ayr›ca buradaki "HAK‹K‹ ‹SA" sözleriyle Hz. ‹sa'n›n, yeryüzüne ikinci kez geliﬂinde, yine hepsi birer ﬂah›s olan
"sahte Mesihler"den farkl› olaca¤›n› vurgulam›ﬂ ve bu
mübarek zat›n "GERÇEK HZ. ‹SA" olaca¤›n› belirtmiﬂtir.
ADNAN OKTAR
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Hz. ‹sa geldi¤inde, Kuran ayetlerinde ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirilen
iﬂaretlere uygun özellikleriyle, bu sahte mesihlerden ay›rt edilecek ve Bediüzzaman'›n belirtti¤i gibi
"hakiki Hz. ‹sa" olacakt›r.
ONUN MUKARREB VE HAVASSI (DER‹N
‹MANLI YAKIN TALEBELER‹):
Bediüzzaman burada "MUKARREB VE
HAVASSI" diyerek Hz. ‹sa'n›n "DER‹N ‹MANLI
YAKIN TALEBELER‹" olaca¤›ndan bahsetmiﬂtir.
Bir ﬂahs-› manevinin "talebeleri" ya da "yak›n çevresi" olaca¤›ndan bahsedebilmek hiçbir ﬂekilde
mümkün de¤ildir. Ancak bir insan›n talebeleri olabilir. Kuﬂkusuz Bediüzzaman da bu gerçe¤i çok iyi
bilmektedir. Hz. ‹sa'n›n talebelerinden bahsederek,
onun bir ﬂahs-› manevi olmad›¤›n› Müslümanlara
aç›klamakta, mübarek ﬂahs›yla talebelerinin baﬂ›nda bizzat bulunaca¤›n› haber vermektedir.
ONU TANIR:
Bediüzzaman burada geçen "ONU" kelimesiyle,
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yine Hz. ‹sa'n›n "B‹R ﬁAHIS" olarak gelece¤ini ifade etmektedir. Bediüzzaman'›n kulland›¤› "TANIR" ifadesi ise,
bu konuyu hiçbir itiraza yer b›rakmayacak ﬂekilde netleﬂtirmektedir. "TANIMA" durumu ancak "B‹R ‹NSAN", "B‹R
ﬁAHIS" için söz konusu olabilir. "Yak›n çevresinin bir
ﬂahs-› maneviyi tan›mas›" elbette ki mümkün de¤ildir. Ancak Bediüzzaman derin imanl› yak›n talebelerinin iman›n
nuru ile Hz. ‹sa'y› tan›yabileceklerini belirtmektedir.
Bediüzzaman bu bilgiyi verirken elbette ki bu gerçeklerin
fark›ndad›r. Bediüzzaman bu aç›klamalar› son derece
bilinçli bir ﬂekilde yapm›ﬂ ve bu yolla Hz. ‹sa'n›n, iman
sahipleri taraf›ndan tan›nabilecek "B‹R ﬁAHIS" oldu¤unu
kesin olarak delillendirmiﬂtir.
HERKES ONU TANIMAYACAKTIR:
Bediüzzaman "HERKES ONU TANIMAYACAKTIR"
sözleriyle Hz. ‹sa'y› ilk geldi¤i y›llarda herkesin bilip anlayamayaca¤›n›, dolay›s›yla toplumun genelinin onu
tan›yamayaca¤›n› ifade etmektedir. Bediüzzaman bu sözleriyle yukar›da anlat›lan ve insanlara ait bir durum olan
"TANINMA" özelli¤ine bir kez daha dikkat çekmektedir.
E¤er Bediüzzaman Hz. ‹sa'n›n bir ﬂahs-› manevi oldu¤u
kanaatinde olsayd›, böyle bir aç›klama yapmaz. Hz. ‹sa'n›n
tan›nmas›ndan bahsetmezdi. Ama Bediüzzaman "ONU"
kelimesiyle Hz. ‹sa'n›n "B‹R ﬁAHIS" oldu¤unubelirtmiﬂ ve
sonra da aç›kça onu kimlerin tan›yamayaca¤›n› aç›klayarak, bu durumu bir kez daha vurgulam›ﬂt›r.
ADNAN OKTAR
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itap boyunca inceledi¤imiz delillerin hepsi
hiç ﬂüphesiz iman edenler için önemli birer
müjdedir. Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i ve yeniden
dünyaya gelecek olmas› gerek ayetlerde
gerekse hadislerde aç›k olarak bildirilmiﬂtir. Yaklaﬂ›k iki
bin y›ld›r dünya üzerinde olmayan bu mübarek ve de¤erli
ﬂahs›n, aradan geçen bunca zamandan sonra yeniden gelecek olmas› iman edenlerin, imani ﬂevklerini ve azimlerini
güçlendiren tarihi bir harikad›r. Böylesine büyük bir olaya haz›rlanman›n gittikçe aciliyet kazand›¤› ise yaﬂanan pek çok
olayla aç›kça görülmektedir. Hadislerde ve baz› ayetlerde yer
alan iﬂaretlerin ortaya koydu¤u gerçek, Hz. ‹sa'n›n geliﬂ vaktinin
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iyice yaklaﬂt›¤›d›r. ‹çinde bulundu¤umuz dönem, hadislerde Hz. ‹sa'n›n geliﬂinin, ahir zaman›n ve k›yametin alametleri olarak say›lan pek çok
geliﬂmenin yaﬂand›¤› bir dönemdir. Haber verilen
alametlerin onlarcas› gerçekleﬂmiﬂtir, üstelik yine t›pk› hadislerde haber verildi¤i gibi ard› ard›na... F›rat'›n
suyu kesilmiﬂ, iki Müslüman ülke aras›nda büyük savaﬂ yaﬂanm›ﬂ, gökyüzünde ola¤anüstü olaylar olmuﬂ, Ramazan
ay›nda Güneﬂ ve Ay tutulmuﬂ, do¤al afetler artm›ﬂ, çok say›da insan›n hayat›n› kaybetti¤i büyük felaketler yaﬂanm›ﬂ,
hadislerde belirtilen ahlaki bozulma ve dejenerasyon örnekleri tüm dünya çap›nda yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. (Hz. ‹sa'n›n ge-
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liﬂinin 123 alametini ö¤renmek için bkz. www.hazretiisagelecek.com)
Tüm bu yaﬂananlar, yak›n bir süre içinde –hatta pek
çok insan›n tahmin etti¤inden de k›sa bir zaman zarf›ndatarihi ve büyük olaylar›n yaﬂanaca¤›na iﬂaret etmektedir.
Allah'›n izniyle, belki on belki de yirmi y›l içinde insanl›k
Hz. ‹sa'n›n geliﬂine tan›kl›k edecektir. Hiç ﬂüphesiz, bir insan›n tarihin en büyük harikalar›ndan biri olan bu mucizeye tan›k olma ihtimalinin olmas› bile ola¤anüstü bir durumdur. Bu kitab› okuyan pek çok kiﬂi, Allah izin verirse,
bu döneme ﬂahit olacak ve Hz. ‹sa ile karﬂ›laﬂacakt›r. Bu durumda yap›lan haz›rl›klar›n h›zland›r›lmas›, her müminin
bu büyük olaya haz›rlanmaktan kendisini al›koyabilecek
ﬂeylerden yüz çevirerek, dikkatini bu konu üzerinde yo¤unlaﬂt›rmas› gerekir. Hz. ‹sa geldi¤inde, tüm Müslümanlar ‹slam ahlak›n›n gere¤i olan birlik ve beraberlik ruhu
içinde olmal›d›rlar. ‹nkarc› ideolojilerin fikri olarak ortadan
kald›r›lmas› için gayret etmeli, ‹slam ahlak›n› mümkün oldu¤unca çok yaymal›, insanlar› en güzel ﬂekilde do¤ruya
davet etmelidirler. Hz. ‹sa'n›n Deccaliyet'e karﬂ› verece¤i
mücadelede onun en kuvvetli destekçileri olabilmek için
kendilerini her yönden geliﬂtirmelidirler. Hz. ‹sa gibi Allah
Kat›nda seçkin, onurlu ve de¤erli bir misafire en iyi ﬂekilde
haz›rl›k yapan ve ona lay›k bir ortam haz›r edebilmek için
gayret edenlerden olabilmek dahi müminler için büyük bir
ﬂereftir. ﬁu an tüm iman edenlerin bu ﬂerefe eriﬂme imkan›
vard›r ve bu imkan› en verimli ﬂekilde de¤erlendirmek her-
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kesin sorumlulu¤udur. Ayr›ca unutmamak gerekir ki, onyirmi y›l insan hayat›nda çok h›zl› geçen bir süredir. Bundan on beﬂ y›l önce 2000 y›l›n›n gelmesini bekleyen insanlar nas›l geçti¤ini anlamadan 2000 y›l›na girdiler ve 2000 y›l›n›n ilk y›llar›n› nas›l h›zla geçti¤inin fark›na bile varmadan geride b›rakt›larsa, Hz. ‹sa'n›n gelece¤i günlerde hiç
umulmad›¤› kadar çabuk gelebilir.
Pek çok kiﬂi Hz. ‹sa geldi¤inde nas›l bir ortam olaca¤›na dair hakl› bir merak içinde olabilir. Bu bilgiler de hadisler de detayl› olarak verilmiﬂtir. Hz. ‹sa geldi¤inde öncelikle, Deccal'i ortadan kald›racak ve onun kurmuﬂ oldu¤u sapk›n sisteme son verecektir. Tüm insanlar› Allah'›n Kuran'da
bildirdi¤i hak dini yaﬂamaya davet edecek, Deccaliyet'in
ortadan kalkmas›yla insanlar ak›n ak›n din ahlak›n› yaﬂamaya yöneleceklerdir. Gerçek din ahlak›n›n yaﬂanmas› insanlara hem manen hem madden huzur ve rahatl›k getirecektir. Dünya üzerindeki tüm çat›ﬂma ve kavgalar son bulacak, anlaﬂmazl›klar›n hepsi bar›ﬂç›l yollarla çözüme kavuﬂacakt›r. Ahlaki bozukluklardan kaynaklanan tedirginlik ve
korkular yerini güvenli¤e b›rakacakt›r. Adalet tüm dünyaya hakim olacak, yaﬂl›lar›n daha genç, çocuklar›n ise olgun
olmak istedikleri alt›n bir ça¤ yaﬂanacakt›r. ‹nsanlar› tedirgin eden tüm fiziki ve zihinsel bask›lar›n ortadan kald›r›lmas› ve din ahlak›n›n eksiksiz yaﬂanmas›yla, dünya tarihinin en güzel sanat eserleri üretilecek, bilim ve teknolojide
müthiﬂ ilerlemeler kaydedilecektir. Dünyan›n neresine gidilirse gidilsin insanlar güzellik, zenginlik ve bereketle karADNAN OKTAR
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ﬂ›laﬂacaklard›r. Dünyan›n yaﬂayaca¤› bu alt›n ça¤, hadislerde detaylar›yla anlat›lm›ﬂt›r. ilerleyen bölümlerden hadislerin ›ﬂ›¤›nda Hz. ‹sa'n›n vesilesiyle meydana gelecek güzellikler anlat›lacakt›r.

H z. ‹sa ‹slam Ahlak›n› Hakim Edecektir
K›rk (40) y›l Allah'›n Kitab'› ve benim sünnetimle hükmeder, vefat eder.117
Hz. ‹sa, Ümmet-i Muhammed'e peygamber olarak de¤il, ﬂeriat-›
Muhammediyyeyi tatbik etmek için gelecektir.118
Hz. ‹sa (as) inecek ve Resulullah Efendimiz (sav)'in ﬂeriat›na tabi olacakt›r.119
Hazreti Muhammed (sav)'in ﬂeriat› üzerine hüküm verecek, kendisi Peygamber oldu¤u halde Peygambere tabi olacak ve Muhammed (as)'in ümmetinden olacak. Peygamberin ümmeti ve sahabisi olacak… Öyleyse o, sahabelerin en efdali olacak…120
Onunla (‹sa ile) benim aramda hiçbir peygamber yoktur. O ﬂüphesiz inecektir. Onu gördü¤ünüz zaman tan›y›n! O, orta boylu,
beyaza çalar k›rm›z› renktedir. Sar›ya boyal› iki elbise içinde olacak. Ya¤mur ya¤masa da saç›ndan su damlayacakt›r. ‹nsanlarla
‹slam için savaﬂacakt›r. Mesihu'd-Deccal'i öldürecek, sonra yeryüzünde tam k›rk sene kalacak. Sonra ölecek ve namaz›n› Müslümanlar k›lacaklard›r.121
‹slamdan baﬂka (hiçbir dini) kabul etmeyecek... Din muttehid olacak... Allah'tan baﬂka hiçbir kimseye ve hiçbir ﬂeye ibadet edilmeyecek...122
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H z. ‹sa Döneminde Yeryüzü Bar›ﬂla
Dolacak
Kap su ile doldu¤u gibi yeryüzü bar›ﬂla dolacakt›r. Hiçbir kimse
aras›nda bir düﬂmanl›k kalmayacakt›r. Ve bütün düﬂmanl›klar,
bo¤uﬂmalar, hasetleﬂmeler muhakkak kaybolup gidecektir.123
Savaﬂ (erbab›) da a¤›rl›klar›n› (silah ve malzemelerini) b›racak.124
Harp (erbab›) a¤›rl›klar›n› (yani silah ve saireyi) b›rak›r.125
Düﬂmanl›k, küsüﬂme ve k›skançl›k ortadan kalkacakt›r.126
Zehirli haﬂarat ve hayvanlardan zehri bertaraf edecek, çocuklar
y›lan ve akreplerle oynaﬂacak... Onlar›n çocuklara bir zarar› dokunmayacak. Kurt koyunla otlayacak da koyuna bir zarar› dokunmayacak... Yeryüzü sulh ve selametle dolacak, mücadele ve dövüﬂmek, harp ve sald›r›lar ortadan kalkacak...127
Denildi ki: "Ey Allah'›n Resulü! Neden at o kadar ucuz olacak? "
"Harp olmayaca¤› için ona pek lüzum kalmayacak."128

H z. ‹sa Dünyaya Adalet Getirecek
‹sa (as) ümmetim içinde, adil bir hakem, tam adaletli bir imam hükümdar- olarak bulunur. (H›ristiyanlar›n) haç›n› k›rar, domuzu öldürür, cizye vergisini kald›r›r, sadakay› terk eder de ne koyuna ne de deveye karﬂ› itibar edilmez. Bütün düﬂmanl›klar, bu¤uzlaﬂmalar zail olur kalkar... Yeryüzü gümüﬂ tabak gibi olur ve
Hazreti Adem zaman›ndaki gibi (bol) bitkilerini bitirir...129
Meryem o¤lu ‹sa, Hz. Muhammed (sav)'i tasdik ederek, onun
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milleti (dini) üzere bir imam olarak ve adaletli bir hakem (hüküm
verici) olarak inecek ve Deccal'i öldürecek.130
Meryem'in o¤lu ‹sa, hidayet edici bir imam ve adaletli bir hakem
(hakim) olarak inecektir.131

‹ nsanlar Güven ‹çinde Olacaklar
Yeryüzüne öyle bir emniyet (güvence) gelecektir ki, y›lanlar develerle, kaplanlar ineklerle, kurtlar da koyunlarla beraber otlayacak,
çocuklar da y›lanlarla oynayacak, y›lanlar onlara zarar vermeyecektir.132
‹nsanlar aras›ndaki düﬂmanl›klar ve kin kalkacak. Akrep ve y›lanlar›n zehirleri olmayacak, hatta bir çocuk eliyle y›lanla oynayacak
da y›lan onu sokmayacak. K›z çocu¤u arslan› kaç›rmaya zorlayacak da arslan ona iliﬂmeyecek. Kurt, koyunlar aras›nda sanki bir
çoban köpe¤i imiﬂ gibi bekleyip duracak.133
‹nsanlar aras›nda sebepleri ortadan kalkt›¤› için kin ve husumete
yer vermeyecek...134

H z. ‹sa döneminde çok büyük bolluk
olacakt›r
... Mal da o kadar ço¤alacakt›r ki, hiçbir kimse mal kabul etmeyecektir.135
Meryem o¤lu (‹sa) iner ve Deccal'i öldürür. Ondan sonra k›rk y›l
bol nimet içinde yaﬂars›n›z.136
ADNAN OKTAR
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Her tarafta yemek kazanlar› kaynayacak,
misli görülmemiﬂ bir bolluk yaﬂanacak, mala
ra¤bet olmayacak.137
‹sa (as)'›n zekat› terk etmesi de mal›n bollu¤u ve
zekata muhtaç fakirin kalmamas› sebebiyledir.138
Sonra k›rk sene ömür sürecek. Onun zaman›nda kimse ölmeyecek. Kiﬂi, koyun ve hayvanlar›na (haydi gidin, otlay›n) diyecek; onlar gidecekler, ekinin ortas›ndan geçtikleri halde bir baﬂak bile a¤›zlar›na almayacaklar. Y›lan ve akrepler kimseye eza etmeyecekler. Y›rt›c› hayvanlar kap›lar›n›n önünde duracak da kimseye
zararlar› dokunmayacak. Kiﬂi bir ölçek bu¤day› al›p öküzsüz ve sapans›z ekecek, karﬂ›l›¤›nda yedi yüz ölçek bu¤day alacak.139
Art›k o gün (öyle bolluk olur ki on ile k›rk kiﬂi
aras›nda) bir cemaat bir tek nar meyvesinden
ye(yip doya)rlar ve o nar kabu¤unun çana¤›
ile de gölgelenirler. Sütlere de Allah Teala taraf›ndan o derece bereket ihsan edilir ki bir tek
sa¤mal devenin sütü büyük bir insan toplulu¤una muhakkak kafi gelir. Bir sa¤mal s›¤›r›n
sütü insanlardan bir kabileye muhakkak yeterli gelir. Bir sa¤mal koyunun sütü akrabalardan meydana gelen bir soy toplulu¤una muhakkak kafi gelir.140
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z. ‹sa'n›n Allah Kat›nda diri oldu¤unun
ve yeniden yeryüzüne gelece¤inin delilleri ile müjdelendi¤i bu kitap, temenni ederiz ki, bu konuda tereddüte kap›lanlar›n ﬂüphelerini ortadan kald›rm›ﬂ, bu gerçe¤in aksini iddia edenlerin yan›lg›lar›n› anlamalar›n› sa¤lam›ﬂ ve pek çok Müslüman›n Hz. ‹sa'n›n gelecek olmas›n›n sevincini ve heyecan›n› duymas›na arac› olmuﬂtur.
Son olarak üzerinde durmak istedi¤imiz bir di¤er
önemli konu da Hz. ‹sa Allah'›n izniyle geldi¤inde inananlar›n kendisini nas›l tan›yaca¤›d›r. Hz. ‹sa'n›n geliﬂi konusunda en çok tart›ﬂ›lan konulardan birinin de sahte mesihlerin ortaya ç›k›ﬂ› oldu¤u düﬂünülürse, bu konunun aç›¤a ka-
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vuﬂturulmas›n›n önemi daha iyi anlaﬂ›lacakt›r. Baz› kimseler, Hz. ‹sa'n›n geliﬂi konusunu sahte mesihlere zemin haz›rlad›¤› endiﬂesi ile gündemde tutmaktan kaç›nmaktad›rlar. Bu, yanl›ﬂ bir tutumdur. Herﬂeyden önce,
sahte mesihlerin ortaya ç›k›ﬂ› Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez gelecek olmas›n›n önemli alametlerindendir. (bkz. Harun Yahya, Hz. ‹sa'n›n Geliﬂ Alametleri,
Araﬂt›rma Yay›nc›l›k, Kas›m 2003) Daha da önemlisi,
Hz. ‹sa yeniden dünyaya geldi¤inde yapt›¤› her tavr›yla hikmetli ve benzersiz olacak, bu alametlerle di¤er insanlardan ayr›lacak ve hiçbir ispata gerek duymadan hemen tan›nabilecektir. Sahte mesihlerin kendi-
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lerini ispata çal›ﬂmalar› ise onlar›n sahteliklerinin en aç›k
delilidir.
Hz. ‹sa'y› sahte mesihlerden ay›ran en önemli özelliklerden bir di¤eri de, yeryüzünde hiçbir akrabas› veya onu
tan›yan kimsenin bulunmayacak olmas›d›r. Hz. ‹sa yeniden
yeryüzüne geldi¤inde çevresinde kendisini önceden tan›yan hiç kimse olmayacakt›r. Onun fiziksel özelliklerini, simas›n› ya da ses tonunu bilen tek bir kiﬂi dahi ç›kmayacakt›r. Dünya üzerinde tek bir kiﬂi "ben onu daha önceden tan›yorum, filanca zaman görmüﬂtüm, onun ailesi ve yak›nlar› ﬂu kimselerdir" gibi bir iddiada bulunamayacakt›r.
Çünkü onu tan›yan tüm insanlar bundan yaklaﬂ›k olarak
2000 sene kadar önce yaﬂam›ﬂ ve ölmüﬂlerdir. Annesi Hz.
Meryem, Hz. Zekeriya, onunla y›llar›n› geçirmiﬂ olan havarileri, dönemin Yahudi önde gelenleri ve bizzat Hz. ‹sa'dan
tebli¤ alm›ﬂ olan insanlar vefat etmiﬂlerdir. Dolay›s›yla
ikinci kez yeryüzüne geliﬂinde, onun do¤umuna, çocuklu¤una, gençli¤ine ve yetiﬂkinli¤ine ﬂahit olmuﬂ tek bir kimse
olmayacak ve onun hakk›nda hiç kimse hiçbir ﬂey bilmeyecektir. Tek bir çocukluk resmi bulunmayacak; hiçbir insan
onun geçmiﬂine dair bir hatıraya sahip olmayacaktır.
Kuﬂkusuz bu durum, "sahte mesih" tehlikesini de tamamen ortadan kald›rmaktad›r. Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne yeniden geliﬂinde, onun Hz. ‹sa oldu¤undan ﬂüphe edilebilecek bir durum oluﬂmayacakt›r. Hiç kimse "bu kiﬂi Hz. ‹sa
olamaz" diyecek bir sebep bulamayacakt›r. Çünkü Hz. ‹sa

307

HARUN YAHYA

Allah Kat›na yükseldi¤i haliyle, o zamanki k›yafetiyle gelecek, hiçbir insan›n asla taklit edemeyece¤i üstün özelliklere
sahip olacakt›r. (En do¤rusunu Allah bilir)
Tüm bu bilgiler, samimi olarak iman edenlerin bu
önemli konuyu bir kez daha düﬂünmeleri ve vicdanlar›n›n
sesini dinleyerek maddi manevi gerekli tüm haz›rl›klar›
yapmalar› için önemli bir hat›rlatmad›r. Bu hat›rlatmaya
uyanlar, Allah'›n izniyle bu kutlu elçi yeniden yeryüzüne
geldi¤inde –sevgili Peygamberimiz (sav)'in müjdeledi¤i gibi- kendisinin yard›mc›s› ve destekçisi olma ﬂerefine eriﬂmeyi umabilirler. Hiç ﬂüphesiz bu, gönülden iman eden
tüm Müslümanlar›n duas›d›r.
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›ﬂ
gerçe¤ini reddetmek amac›yla ortaya at›lm›ﬂ, ancak baﬂar›l› olamam›ﬂ bilim d›ﬂ› bir
safsatadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia
eden bu teori, evrende ve canl›larda çok mucizevi bir
düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle
çürümüﬂtür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›ﬂ oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›ﬂt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na,
tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r.
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Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r
bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araﬂt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen
yanl›ﬂ oldu¤unu ortaya koymuﬂ ve bu gerçek pek
çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmiﬂtir. Özellikle
ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k yarat›l›ﬂ
gerçe¤iyle aç›klamaktad›rlar. Bugün bilimsel geliﬂmeler,
tüm canl›lar› Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤u gerçe¤ini gözler
önüne sermektedir.
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Evrim teorisinin çöküﬂünü ve yarat›l›ﬂ›n delillerini di¤er pek çok çal›ﬂmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, taﬂ›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vard›r.

D arwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na karﬂ›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya
at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliﬂme, Charles Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karﬂ› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman içinde küçük de¤iﬂimlerle farkl›laﬂm›ﬂlard›.
Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu; kendisinin de kabul etti¤i
gibi sadece bir "mant›k yürütme"
idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki
"Teorinin Zorluklar›" baﬂl›kl› uzun
bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek
çok önemli soru karﬂ›s›nda aç›k
veriyordu.
Darwin, teorisinin önündeki
zorluklar›n geliﬂen bilim taraf›ndan aﬂ›laca¤›n›, yeni bilimsel

Charles Darwin
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bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiﬂti. Ancak geliﬂen bilim, Darwin'in
umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer
dayanaks›z b›rakm›ﬂt›r.
Darwinizm'in bilim karﬂ›s›ndaki yenilgisi, üç temel
baﬂl›kta incelenebilir:
1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›klayamamaktad›r.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n,
gerçekte evrimleﬂtirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren
hiçbir bilimsel bulgu yoktur.
3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam
aksine bir tablo ortaya koymaktad›r.
Bu bölümde, bu üç temel baﬂl›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

A ﬂ›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklaﬂ›k 3.8
milyar y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l
olup da milyonlarca kompleks canl› türünü oluﬂturdu¤u ve
e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleﬂmiﬂse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia
edilen evrim sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l ortaya ç›km›ﬂt›r?
ADNAN OKTAR
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Evrim teorisi, yarat›l›ﬂ› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü
müdahaleyi kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde
rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir
hücre ç›karm›ﬂ olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

" Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz
etmemiﬂti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›ﬂ›,
canl›lar›n çok basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip,
canl› bir varl›k oluﬂturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan oluﬂtu¤u yayg›n bir düﬂünceydi. Bunu ispatlamak
için de ilginç deneyler yap›lm›ﬂt›. Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmuﬂ ve biraz beklendi¤inde bu kar›ﬂ›mdan farelerin oluﬂaca¤› san›lm›ﬂt›.
Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlaﬂ›lacakt› ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluﬂmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen
larvalardan ç›k›yorlard›.
Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönem-
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de ise, bakterilerin cans›z
maddeden oluﬂabildikleri
inanc›, bilim dünyas›nda
yayg›n bir kabul görüyordu.
Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan
beﬂ y›l sonra, ünlü Frans›z
biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluﬂturan bu
inanc› kesin olarak çürüttü.
Pasteur yapt›¤› uzun çal›ﬂ-

Louis Pasteur, evrim teorisinin dayana¤› olan "cans›z madde canl›l›k
oluﬂturabilir" iddias›n› yapt›¤› deneylerle geçersiz k›ld›.

ma ve deneyler sonucunda vard›¤› sonucu ﬂöyle özetlemiﬂti: "Cans›z maddelerin hayat oluﬂturabilece¤i iddias›
art›k kesin olarak tarihe gömülmüﬂtür." 141
Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na
karﬂ› uzun süre direndiler. Ancak geliﬂen bilim, canl› hücresinin karmaﬂ›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluﬂabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k
hale geldi.

2 0. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin,
1930'lu y›llarda ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›ﬂt›.
Ancak bu çal›ﬂmalar baﬂar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin
ADNAN OKTAR
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ﬂu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan
en karanl›k noktay› oluﬂturmaktad›r." 142
Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu
çözüme kavuﬂturacak deneyler
yapmaya çal›ﬂt›lar. Bu deneylerin en
ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley
Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar›

Alexander Oparin'in
hayat›n kökenine
evrimci bir aç›klama
getirmek için yürüttü¤ü çabalar büyük
bir fiyaskoyla sonuçland›.

bir deney düzene¤inde birleﬂtirerek
ve bu kar›ﬂ›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.
O y›llarda evrim ad›na önemli bir aﬂama gibi tan›t›lan
bu deneyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koﬂullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.143
Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de
kulland›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.144
Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l
boyunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep baﬂar›s›zl›kla
sonuçland›. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda ya-
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y›nlanan bir makalede bu gerçe¤i
ﬂöyle kabul eder:
Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde
sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemiﬂ problemle karﬂ› karﬂ›yay›z:
Hayat yeryüzünde nas›l baﬂlad›?145

H ayat›n Kompleks Yap›s›
Evrim teorisinin hayat›n kökeni
konusunda bu denli büyük bir açmaza girmesinin baﬂl›ca nedeni, en basit

En son evrimci kaynaklar›n da kabul etti¤i
gibi, hayat›n kökeni,
hala evrim teorisi için
büyük bir açmazd›r.

san›lan canl› yap›lar›n bile inan›lmaz
derecede karmaﬂ›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi,
insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha
karmaﬂ›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliﬂmiﬂ laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl›
bir hücre üretilememektedir.
Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken ﬂartlar, asla rastlant›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin
en temel yap› taﬂ› olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein
için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük
olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfaADNAN OKTAR
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Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçeklerden bir tanesi, canl›l›¤›n inan›lmaz derecedeki kompleks yap›s›d›r. Canl› hücrelerinin çekirde¤inde
yer alan DNA molekülü, bunun bir örne¤idir. DNA, dört ayr› molekülün
farkl› diziliminden oluﬂan bir tür bilgi bankas›d›r. Bu bilgi bankas›nda
canl›yla ilgili bütün fiziksel özelliklerin ﬂifreleri yer al›r. ‹nsan DNA's›
ka¤›da döküldü¤ünde, ortaya yaklaﬂ›k 900 ciltlik bir ansiklopedi ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r. Elbette böylesine ola¤anüstü bir bilgi, tesadüf
kavram›n› kesin biçimde geçersiz k›lmaktad›r.

dan oluﬂan 900 ciltlik bir kütüphane oluﬂturaca¤› hesaplanmaktad›r.
Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA,
yaln›z birtak›m özelleﬂmiﬂ proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile eﬂlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak
DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleﬂir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, eﬂlemenin meydana gelebilmesi için
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ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n
kendili¤inden oluﬂtu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r.
San Diego California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof.
Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve
nükleik asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluﬂmalar› aﬂ›r› derecede ihtimal d›ﬂ›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek de
mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaﬂam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna
varmak zorunda kalmaktad›r.146

Kuﬂkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas›
imkans›z ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›ﬂ› reddetmek olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r.

E vrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta,
teorinin "evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki
kavram›n da gerçekte hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip olmad›¤›n›n anlaﬂ›lm›ﬂ olmas›d›r.
Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al
seleksiyon" mekanizmas›na ba¤lam›ﬂt›. Bu mekanizmaya
verdi¤i önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlaﬂ›l›yordu:
ADNAN OKTAR
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Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaﬂam mücadelesi içinde, do¤al ﬂartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› düﬂüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c›
hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koﬂabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik
sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluﬂacakt›r. Ama elbette
bu mekanizma, geyikleri evrimleﬂtirmez, onlar› baﬂka bir
canl› türüne, örne¤in atlara dönüﬂtürmez.
Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤iﬂiklikler oluﬂmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir ﬂey
yapamaz" demek zorunda kalm›ﬂt›.147

L amarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤iﬂiklikler" nas›l oluﬂabilirdi? Darwin, kendi döneminin ilkel bilim anlay›ﬂ› içinde, bu soruyu
Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çal›ﬂm›ﬂt›. Darwin'den
önce yaﬂam›ﬂ olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar
yaﬂamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤iﬂiklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler
sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemiﬂlerdi, yüksek
a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›ﬂt›.
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Darwin de benzeri örnekler vermiﬂ, örne¤in Türlerin
Kökeni adl› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz›
ay›lar›n zamanla balinalara dönüﬂtü¤ünü iddia etmiﬂti.148
Ama Mendel'in keﬂfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliﬂen genetik bilimiyle kesinleﬂen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›ﬂ özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak
y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek baﬂ›na" ve dolay›s›yla
tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›ﬂ oluyordu.

N eo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için
1930'lar›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha
yayg›n ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤iﬂiklik sebebi"
olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon
gibi d›ﬂ etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluﬂan
bozulmalar› ekledi.
Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan
milyonlarca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er,
kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara",
yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k
bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› geliﬂtirmezler, aksine her zaman için canl›lara zarar verirler.
Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düADNAN OKTAR
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zene sahiptir. Bu molekül üzerinde oluﬂan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu ﬂöyle aç›klar:
Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç
özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir geliﬂme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleﬂmiﬂ bir
organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iﬂim,
ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana
gelecek rasgele bir de¤iﬂim kol saatini geliﬂtirmeyecektir.
Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir ﬂehri geliﬂtirmez, ona y›k›m
getirir.149

bacak

anten
gözler

a¤›z

Evrimciler yüzy›l›n baﬂ›ndan beri sinekleri mutasyona u¤ratarak, faydal› mutasyon örne¤i oluﬂturmaya çal›ﬂt›lar. Ancak
ony›llarca süren bu çabalar›n sonucunda elde edilen tek sonuç, sakat, hastal›kl› ve kusurlu sinekler oldu. Üstte, normal
bir meyve sine¤inin kafas› ve solda mutasyona u¤ram›ﬂ di¤er bir meyve sine¤i.
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Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi geliﬂtiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görüldü. Anlaﬂ›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in
de kabul etti¤i gibi, "tek baﬂ›na hiçbir ﬂey yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›n›
göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de,
evrim denen hayali süreç yaﬂanm›ﬂ olamaz.

F osil Kay›tlar›: Ara Formlardan
Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaﬂanmam›ﬂ
oldu¤unun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.
Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemiﬂlerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüﬂmüﬂ ve bütün türler bu ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂlard›r. Teoriye göre bu dönüﬂüm yüz milyonlarca y›l süren
uzun bir zaman dilimini kapsam›ﬂ ve kademe kademe ilerlemiﬂtir.
Bu durumda, iddia edilen uzun dönüﬂüm süreci içinde say›s›z "ara türler"in oluﬂmuﬂ ve yaﬂam›ﬂ olmalar› gerekir.
ADNAN OKTAR
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Amber içinde
bulunmuﬂ 25 milyon
y›ll›k termit fosilleri.
Günümüzde
yaﬂayan termitlerden tümüyle farks›z.

Örne¤in geçmiﬂte, bal›k özelliklerini taﬂ›malar›na ra¤men, bir yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›ﬂ
olan yar› bal›k-yar› sürüngen canl›lar yaﬂam›ﬂ olmal›d›r. Ya
da sürüngen özelliklerini taﬂ›rken, bir yandan da baz› kuﬂ
özellikleri kazanm›ﬂ sürüngen-kuﬂlar ortaya ç›km›ﬂ olmal›d›r. Bunlar, bir geçiﬂ sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ
olduklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara "ara-geçiﬂ formu" ad›n› verirler.
E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiﬂte yaﬂam›ﬂlarsa
bunlar›n say›lar›n›n ve çeﬂitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na
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mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:
E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z arageçiﬂ çeﬂitleri mutlaka yaﬂam›ﬂ olmal›d›r... Bunlar›n yaﬂam›ﬂ
olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.150

D arwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört
bir yan›nda hummal› fosil araﬂt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu
ara geçiﬂ formlar›na rastlanamam›ﬂt›r. Yap›lan kaz›larda ve
araﬂt›rmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin
beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire,
eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermiﬂtir.
Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager,
bir evrimci olmas›na karﬂ›n bu gerçe¤i ﬂöyle itiraf eder:
Sorunumuz ﬂudur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak
ayn› gerçekle karﬂ›laﬂ›r›z; kademeli evrimle geliﬂen de¤il,
aniden yeryüzünde oluﬂan gruplar görürüz.151

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda
hiçbir geçiﬂ formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok
güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evADNAN OKTAR
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Evrim teorisi, canl› türlerinin yavaﬂ de¤iﬂimlerle birbirlerinden evrimleﬂtiklerini iddia eder. Oysa fosil kay›tlar› bu iddiay› aç›kça yalanlamaktad›r. Örne¤in 530 milyon y›l önce baﬂlayan Kambriyen
devrinde, birbirinden çok farkl› olan onlarca canl› türü bir anda ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu çizimde tasvir edilen bu canl›lar çok kompleks
yap›lara sahiptirler. Jeolojik dilde "Kambriyen Patlamas›" olarak tan›mlanan bu gerçek, yarat›l›ﬂ›n aç›k bir delilidir.

rimleﬂti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak
ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›ﬂ olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:
Yarat›l›ﬂ ve evrim, yaﬂayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde
ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›k-
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m›ﬂlard›r ya da böyle olmam›ﬂt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir
de¤iﬂim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz›
canl› türlerinden evrimleﬂerek meydana gelmiﬂ olmal›d›rlar.
Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›ﬂ
olmalar› gerekir.152

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

‹ nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaﬂayan modern insan›n maymunsu
birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l
önce baﬂlad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaﬂad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:
1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
4- Homo sapiens
Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na
"güney maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar gerçekte soyu tükenmiﬂ bir maymun
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türünden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve
Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca
ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde
yapt›klar› çok geniﬂ kapsaml› çal›ﬂmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmiﬂ bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik taﬂ›mad›klar›n› göstermiﬂtir.153
Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da,
"homo" yani insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Australopithecuslar'dan daha geliﬂmiﬂlerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim ﬂemas› oluﬂtururlar. Bu ﬂema
hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliﬂki oldu¤u asla ispatlanamam›ﬂt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri olan
Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.154

Evrimci yay›nlarda
yer alan hayali birtak›m "yar› maymun,
yar› insan" canl›lar›n
çizimleriyle, yani s›rf
propaganda yoluyla
ayakta tutulmaya
çal›ﬂ›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli
olmayan bir masaldan ibarettir.
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Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her
birinin, bir sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde
ayn› dönemlerde yaﬂad›klar›n› göstermektedir.155
Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok modern zamanlara kadar yaﬂam›ﬂlar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan)
ile ayn› ortamda yan yana bulunmuﬂlard›r.156
Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould,
kendisi de bir evrimci olmas›na karﬂ›n, Darwinist teorinin
içine girdi¤i bu ç›kmaz› ﬂöyle aç›klar:
E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaﬂayan üç farkl› hominid
(insan›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤erinden gelmiﬂ olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliﬂme trendi göstermemektedirler.157

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›ﬂ›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 y›l
araﬂt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim
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adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na
ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›ﬂt›r.
Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›ﬂt›r.
Bilimsel olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›ﬂ› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluﬂturmuﬂtur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir.
Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›ﬂ›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepati, alt›nc›
his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu ﬂöyle
aç›klar:
Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve
insan›n fosil tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim
teorisine inanan bir kimse için herﬂeyin mümkün oldu¤unu
görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin
çeliﬂkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür.158

‹ﬂte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne
inanan birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlamalar›ndan ibarettir.
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Darwin Formülü!
ﬁimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›ﬂa sahip
olduklar›n› bir de çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k
bir örnekle özetleyelim.
Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve ﬂuursuz
atomlar biraraya gelerek önce hücreyi oluﬂturmuﬂlard›r ve
sonras›nda ayn› atomlar bir ﬂekilde di¤er canl›lar› ve insan›
meydana getirmiﬂlerdir. ﬁimdi düﬂünelim; canl›l›¤›n yap›taﬂ›
olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya
getirdi¤imizde bir y›¤›n oluﬂur. Bu atom y›¤›n›, hangi iﬂlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluﬂturamaz. ‹sterseniz
bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda
savunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay›
onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:
Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n
yap›s›nda bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir,
magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar.
Hatta normal ﬂartlarda bulunmayan ancak bu kar›ﬂ›m›n
içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu
varillere eklesinler.
Kar›ﬂ›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluﬂma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu kar›ﬂ›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri geliﬂmiﬂ
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cihazlarla kar›ﬂt›rs›nlar. Varillerin baﬂ›na da dünyan›n önde
gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan
o¤ula, kuﬂaktan kuﬂa¤a aktararak nöbetleﬂe milyarlarca,
hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin baﬂ›nda beklesinler.
Bir canl›n›n oluﬂmas› için hangi ﬂartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl›
ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri,
zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, ﬂeftalileri, tavus kuﬂlar›n›, sülünleri, renk renk
kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini oluﬂturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu
canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler.
K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi
oluﬂturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi
ikiye bölüp, sonra art arda baﬂka kararlar al›p, elektron
mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluﬂturamazlar. Madde,
ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.
Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar
üzerinde biraz bile düﬂünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi,
bu gerçe¤i aç›kça gösterir.
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Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i
bir di¤er konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir. Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›ﬂ›nlar,
gözde retinaya ters olarak düﬂer. Bu ›ﬂ›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüﬂtürülür ve beynin
arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaﬂ›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi iﬂlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden
sonra ﬂimdi düﬂünelim:
Beyin ›ﬂ›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r,
›ﬂ›k beynin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›ﬂ›¤›n asla ulaﬂmad›¤›, belki
de hiç karﬂ›laﬂmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir. Ancak

Gözün çal›ﬂabilmesi için tüm bu parçalar›n›n
birarada ve eksiksiz çal›ﬂ›yor olmas› gerekir.
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siz bu zifiri karanl›kta ›ﬂ›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.
Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21.
yüzy›l teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i
sa¤layamam›ﬂt›r. Örne¤in ﬂu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra baﬂ›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. ﬁu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü baﬂka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon ﬂirketinin
üretti¤i en geliﬂmiﬂ televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r.
Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araﬂt›rmalar
yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar geliﬂtirilmektedir. Yine bir
TV ekran›na bak›n, bir de ﬂu anda elinizde tuttu¤unuz bu
kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü
gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz.
Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV
yapmaya, gözün görme kalitesine ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama
onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluﬂmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir.
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‹ﬂte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluﬂturan
mekanizman›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedirler.
ﬁimdi biri size, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda oluﬂtu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluﬂturan aleti meydana getirdi dese ne düﬂünürsünüz? Binlerce
kiﬂinin biraraya gelip yapamad›¤›n› ﬂuursuz atomlar nas›l
yaps›n?
Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü
oluﬂturan alet tesadüfen oluﬂam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen oluﬂamayaca¤› çok aç›kt›r.
Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›ﬂ kulak, çevredeki
sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir;
orta kulak ald›¤› ses titreﬂimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titreﬂimleri elektrik sinyallerine dönüﬂtürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma iﬂlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleﬂir.
Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›ﬂ›k
gibi sese de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›ﬂar›s› ne
kadar gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna
ra¤men en net sesler beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir
ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir
cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin
bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.
Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok
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elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›ﬂmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide
çal›ﬂan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n
oluﬂturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. En
büyük müzik sistemi ﬂirketinin üretti¤i en kaliteli müzik
setini düﬂünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm›
kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluﬂur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik baﬂlamadan bir c›z›rt›
mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde
onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana
böyledir.
ﬁimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve
ses cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baﬂar›l› birer alg›lay›c› olamam›ﬂt›r. Ancak görme ve iﬂitme olay›nda, tüm
bunlar›n ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vard›r.

B eynin ‹çinde Gören ve
Duyan ﬁuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›ﬂ›l ›ﬂ›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuﬂlar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?
‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen
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uyar›lar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde
nas›l oluﬂtu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu
konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir?
Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan
tüm bunlar› alg›layan bir ﬂuur bulunmaktad›r. Bu ﬂuur kime aittir?
Elbette bu ﬂuur beyni oluﬂturan sinirler, ya¤ tabakas› ve
sinir hücrelerine ait de¤ildir. ‹ﬂte bu yüzden, herﬂeyin maddeden ibaret oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler
bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu ﬂuur, Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz.
Bunlar›n da ötesinde düﬂünmek için beyne ihtiyaç duymaz.
Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki
birkaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat›
üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ›ﬂ›kl› olarak s›¤d›ran Yüce
Allah'› düﬂünüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir.

M ateryalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla aç›kça çeliﬂen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimADNAN OKTAR
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Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaﬂar›z. Gördü¤ümüz insanlar, koklad›¤›m›z çiçekler, dinledi¤imiz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti¤imiz ›slakl›k... Bunlar›n hepsi beynimizde
oluﬂur. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne sesler, ne de görüntüler vard›r. Beyinde bulunabilecek tek ﬂey elektrik sinyalleridir. K›sacas› biz, beynimizdeki elektrik sinyallerinin oluﬂturdu¤u
bir dünyada yaﬂar›z. Bu bir görüﬂ veya varsay›m de¤il, dünyay›
nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bilimsel bir aç›klamad›r.
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leﬂtirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara
formlar›n yaﬂamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düﬂünce olarak bir
kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düﬂünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›ﬂt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin eleﬂtirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›ﬂmaktad›rlar. Peki neden?..
Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler
için, kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›ﬂ oluﬂudur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne
ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler.
Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir
evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu ﬂöyle itiraf etmektedir:
Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmiﬂ, do¤ru varsay›lm›ﬂ) bir inanç bu. Bizi dünyaya
materyalist bir aç›klama getirmeye zorlayan ﬂey, bilimin
yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a
priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren araﬂt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi
bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz.159

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

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

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

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

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

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen bu kiﬂilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlaﬂ›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük
düﬂmüﬂlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve
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bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düﬂeceklerdir.
Nitekim, yaklaﬂ›k 60 yaﬂ›na kadar evrimi savunan ve ateist
bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düﬂece¤i durumu ﬂöyle aç›klamaktad›r:
Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuﬂak,
bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karﬂ›layacakt›r.160

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en ﬂiddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r. Bu ﬂiddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya baﬂlam›ﬂt›r. Art›k evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya
nas›l kand›¤›n› hayret ve ﬂaﬂk›nl›kla düﬂünmektedir.

Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden
baﬂka bizim hiçbir bilgimiz yok.
Gerçekten Sen, herﬂeyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olans›n.
(Bakara Suresi, 32)
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