




Bu kitap Harun Yahya'n›n konuyla ilgili olarak daha önce

kaleme ald›¤› eserlerinden önemli bölümlerin derlenmesi ile

oluflturulmufltur. Amaç, okuyucular›n Harun Yahya serisinin

tamam›n› okuyabilmesidir.

Cep Kitaplar› Serisi haz›rlan›rken, Türk halk›n›n içinde

bulundu¤u ekonomik durum göz önüne al›nm›fl, bu duruma

uygun fiyatlarla okuyucuya hizmet etmek amaçlanm›flt›r.

Bu seri haz›rlan›rken kendisinden al›nt›lar yap›lan kitaplar›n

orijinallerine, Harun Yahya'n›n eserlerini satan tüm

kitapç›lardan veya www.harunyahya.org internet sitesinden

ulaflabilirsiniz.



OKUYUCUYA
● Yazar›n eserlerinde evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n ne-

deni, 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, 140 y›ld›r

pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden ol-

mufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne ser-

mek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za

ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yaza-

r›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›l-

makta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmek-

tedir. 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" de-

yimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r

sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmek-

te ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabile-

ce¤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›n-

mas›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 güçlü-

dür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapla-

r›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 kitap-

la ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve si-

yasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤u-

na flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüp-

heli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve say-

g›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se

sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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YAZAR HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Anka-

ra'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›l-

lardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›r-

lad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddiala-

r›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k

ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

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 ka-

pa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anla-

m› 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›flmala-

r›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu

suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çü-

rütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son

söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sa-

hibi 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 dün-

yaya 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, ‹ngil-

tere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Bre-

zilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya

kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngi-

lizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,

Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca,

Bengoli, S›rpça, Bulgarca 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 derinleflme-

sine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserler-

deki 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 neti-

ce 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 hiç-

birini 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 etmifl-

tir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir

maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görme-

diklerini 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 olacak-

t›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgu-

lamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu ko-

nuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n

dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmette-

ki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel

kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslü-

manlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyeti-

dir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilme-

si, 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 bi-

çimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliya-

t›, 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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G‹R‹fi 

Tarih boyunca pek çok insan dağların heybetli yapı-

larını, yıldızların ve Güneş’in büyüklüklerini kendi ilkel

anlayışlarına göre yorumlamış; evrenin sonsuza kadar

var olacağını zannetmişlerdir. Bu inanış çok tanrılı ve

maddeci Yunan felsefelerinin, Sümer ve Mısır dinlerinin

bel kemiğini oluşturmuştur. 

Böyle bir inanca sahip insanların büyük bir yanılgı

içinde oldukları bizlere Kuran’da bildirilmiştir. Allah’ın

Kuran’da verdiği haberlerden biri evrenin yaratıldığı ve

bir sonunun olduğu gerçeğidir. Tüm insanlar ve canlılar

gibi evrenin de bir ölümü vardır. Milyarlarca senedir iş-

leyen kusursuz düzen herşeyi yaratan Rabbimizin eseri-

dir ve bu düzen O’nun emriyle ve O’nun belirlediği  bir

zamanda görkemli bir şekilde son bulacaktır. 

Kainatın, mikroorganizmalardan insanlara kadar için-

deki tüm canlılar, yıldızlar ve galaksilerle birlikte ortadan

kaldırılacağı zaman ayetlerde "saat" olarak ifade edilir. Bu

"saat" herhangi bir saat değildir; Kuran’da "kıyamet vak-

ti" anlamında kullanılan belirli ve özel bir saattir.

Kuran’da "kıyamet saati"nin geleceği haberinin yanı

sıra, o zaman yaşanacak olaylar da tüm aşamalarıyla ay-

rıntılı olarak tasvir edilmiştir: "Gök yarılıp–parçalandı-

ğı zaman", "Denizler tutuşturulduğu zaman",

"Dağlar kökünden sökülüp savrulduğu zaman",

"Güneş köreltildiği zaman"… İnsanların bu dehşet

verici felaket karşısındaki korkuları, panikleri ve şaşkın-

lıkları da ayetlerde detaylı olarak anlatılmış, kaçacak ve-
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ya saklanacak herhangi bir yer bulamayacakları vurgu-

lanmıştır. Bunlardan çıkaracağımız sonuç, hiç şüphesiz

kıyametin kainatın tarihinde benzeri yaşanmayan çok

büyük bir felaket olacağıdır. Kıyamet günü hakkındaki

detaylı çalışmalarımız "Kıyamet Günü" ve "Ölüm Kıya-

met Cehennem" adlı kitaplarımızda bulunmaktadır. Eli-

nizdeki kitap ise kıyametin yaklaşmasına doğru gerçek-

leşeceği bildirilen olayları konu almaktadır.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki kainatı bekleyen ka-

çınılmaz sonun, her dönemde merak uyandıran bir ko-

nu olduğu ayetlerden anlaşılmaktadır. Ayetlerde, insan-

ların Peygamberimiz (sav)'e kıyamet saatinin ne zaman

geleceğini sorduğu şöyle bildirilmektedir: 

Saatin (kıyametin) ne zaman demir atacağını

(gerçekleşeceğini) sorarlar. (Araf Suresi, 187)

"O ne zaman demir atacak?" diye sana kıya-

met-saatini soruyorlar. (Naziat Suresi, 42)

Peygamberimiz (sav)'e bu soruya "Onun ilmi yal-

nızca Rabbimin katındadır." (Araf Suresi, 187) şeklin-

de cevap vermesi emredilmiş, böylece kıyametin zama-

nını sadece Allah’ın bildiği ifade edilmiştir. Bu ayetten,

kıyametin ne zaman gerçekleşeceğinin bilgisinin insan-

lardan saklandığı anlaşılmaktadır. 

Kuşkusuz sonsuz ilim sahibi olan Rabbimizin kıyamet

saatini gizli tutmasının hikmetleri vardır. Örneğin böyle-

ce her yüzyılda yaşayan insanların "kıyamet-saatinden

içleri titremekte olanlar" (Enbiya Suresi, 49) gibi hare-

ket etmeleri istenmektedir. Yine insanların, kıyamet gü-

nünün azabı ve dehşeti apansız gelmeden önce, Allah’ın

azametini ve sınırsız kudretini düşünmeleri ve O’nun dı-

şında sığınılacak bir yer olmadığını anlamaları istenmek-
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tedir. Eğer kainatın ölüm vakti tam olarak bilinseydi, bu

dönemden önce yaşayanlar kıyameti derin bir şekilde

düşünme gereği hissetmeyecekler, ayetlerde tasvir edi-

len kıyamet olaylarına duyarsız yaklaşacaklardı.

Ancak belirtmek gerekir ki, kıyamet saati hakkında

bilgi veren birçok ayet bulunmaktadır. Konuyla ilgili di-

ğer ayetleri incelediğimizde önemli bir gerçekle karşıla-

şırız. Kuran’da kıyamet için bir tarih açıklanmaz, fakat kı-

yamet öncesinde ortaya çıkacak alametler haber verilir.

Bir ayette kıyametin birçok işaretinin bulunduğu şöyle

bildirilir:

Artık onlar, kıyamet-saatinin kendilerine apan-

sız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte

onun işaretleri gelmiştir. Fakat kendilerine gel-

dikten sonra öğüt alıp-düşünmeleri onlara neyi

sağlar? (Muhammed Suresi, 18)

Bu ayette, öncelikle, geleceği bildirilen kıyametin

alametlerinin Kuran’da yer aldığı  anlaşılmaktadır. Bu

"büyük haber"in işaretlerini anlamak için yapmamız ge-

reken ayetler üzerinde düşünmektir. Aksi takdirde,

ayette bildirildiği gibi, kıyamet anı geldikten sonra dü-

şünmenin bir faydası olmayacaktır.

Peygamberimiz (sav)'in günümüze ulaşan sözlerinin,

yani hadislerinin bir bölümü kıyamet alametleri hakkın-

dadır. Peygamberimiz hadislerinde hem kıyamet işaret-

lerini haber vermiş, hem de kıyametin hemen öncesin-

deki dönem ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunmuştur.

Kıyamet alametlerinin ortaya çıkacağı bu devir İslami

kaynaklarda "Ahir Zaman" (Son Zaman) şeklinde isim-

lendirilmiştir. Ahir Zaman ve kıyamet alametleri konu-
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ları İslam tarihi boyunca oldukça dikkat çekmiş, İslam

alimlerinin ve araştırmacıların eserlerine sık sık konu ol-

muştur.

Tüm bilgiler biraraya getirildiğinde ortaya önemli bir

sonuç çıkmaktadır. Ayet ve hadisler Ahir Zaman’ın iki

safhalı olduğunu göstermektedir. Birinci devre dünyanın

maddi ve manevi sorunlarla dolu olduğu bir dönem; bu-

nun ardından gelecek ikinci devre ise "Altınçağ" olarak

adlandırılan, Kuran ahlakının ve her alanda üstün bir re-

fahın yaşanacağı bir çağdır. Dünyanın, Altınçağ’ın sona

ermesiyle birlikte çok hızlı bir sosyal çöküş içine girme-

siyle de kıyamet saatinin gelişi beklenmektedir.

Okuduğunuz kitabın amacı da kıyamet alametlerini

ayet ve hadisler doğrultusunda incelemek; bu işaretlerin

birbiri ardınca, birebir tasvir edildiği şekilde, içinde yaşa-

dığımız çağda ortaya çıkmaya başladığını gözler önüne

sermektir. On dört asır öncesinden bildirilen alametle-

rin çıkışı, inananların Allah’a olan iman ve bağlılıklarını

artıran son derece büyük olaylardır. İlerleyen sayfalar-

daki çalışmamız da Rabbimizin "Ve de ki: Allah’a ham-

dolsun. O size ayetlerini gösterecektir, siz de onla-

rı bilip tanıyacaksınız." (Neml Suresi, 93) vaadi doğ-

rultusunda hazırlanmıştır.

Özellikle belirtmek istediğimiz önemli bir husus da

şudur ki, herşeyin en doğrusunu Allah bilir. Her konuda

olduğu gibi kıyamet hakkında da O’nun bize öğrettiğin-

den başka hiçbir bilgimiz yoktur.
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KURAN’DA 

KIYAMET 

ALAMETLER‹

Kıyamet Saati Yakındır
İnsanların büyük bir bölümü kıyamet günü hakkında

bilgi sahibidir. Hemen hemen herkes kıyamet saatinin

dehşetinden az veya çok haberdardır. Buna rağmen, in-

sanların böylesine hayati bir konuda gösterdikleri ortak

bir tepki vardır; kıyamet üzerine düşünmek veya konuş-

mak istemezler. Kıyamet saati geldiğinde yaşanacak kor-

kuyu akıllarına getirmemek için yoğun bir çaba sarf

ederler. Gazetede okudukları bir afet haberinin veya bir

felaketi gösteren bir filmin kendilerine kıyameti hatırlat-

masına dahi tahammül edemezler. Bu günün mutlaka

karşılaşılacak olan büyük bir gerçek olduğunu düşün-

mekten kaçınırlar. Bu konudan bahseden kişileri dinle-

mek, bu büyük günü anlatan yazıları okumak istemezler.

Bunlar, kıyamet düşüncesinin neden olduğu korkudan

kaçmak amacıyla geliştirdikleri yöntemlerden bazılarıdır.

Çoğu insan da kıyamet saatinin gerçekleşeceğine

ciddi anlamda ihtimal vermez. Bunun bir örneğini Kehf

Suresi’nde anlatılan zengin bağ sahibinin ifadelerinde de

görmekteyiz: 

Kıyamet-saatinin kopacağını da sanmıyorum.

Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam,

şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulaca-

ğım. (Kehf Suresi, 36)



Bu ifadelerde Allah’a inandığını söyleyen, fakat kıyamet

gerçeğini düşünmeyen, üstelik ayetlere zıt iddialar ileri sü-

renlerin gerçek zihniyetleri gözler önüne serilmektedir.

Başka bir ayette de kıyamet saati ile ilgili olarak kuş-

kuya kapılan, şüpheye düşen inkarcılardan şöyle söz edil-

miştir:

"Gerçekten Allah’ın vaadi haktır, kıyamet-sa-

atinde hiçbir kuşku yoktur." denildiği zaman siz:

"kıyamet-saati de neymiş, biz bilmiyoruz; biz

yalnızca bir zanda (ve tahmin) bulunup zannedi-

yoruz; biz kesin bir bilgiyle inanmakta olanlar

değiliz." demiştiniz. (Casiye Suresi, 32)

Bir kısım insanlar da kıyamet saatini bütünüyle inkar

ederler. Böyle bir tavır gösterenler ise Kuran’da şöyle

bildirilmiştir:

Hayır, onlar kıyamet-saatini yalanladılar; Biz kı-

yamet-saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir

ateş hazırladık. (Furkan Suresi, 11)

Gerçeği öğrenmek amacıyla, bizlere yol gösterecek

tek kaynak olan Kuran’a baktığımızda apaçık bir gerçek-

le karşılaşırız. Kıyamet hakkında kendini kandıran insan-

lar büyük bir hata yapmaktadırlar. Çünkü Allah ayetlerin-

de, kıyamet saatinin yakın olduğunu ve bu konuda hiçbir

şüpheye yer olmadığını haber vermektedir:

Gerçek şu ki kıyamet-saati yaklaşarak gelmekte-

dir, onda şüphe yoktur... (Hac Suresi, 7)

Biz gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakileri

hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratma-

dık. Hiç şüphesiz o kıyamet-saati de yaklaşarak-

gelmektedir... (Hicr Suresi, 85)
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Şüphesiz kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir,

bunda hiçbir kuşku yok... (Mümin Suresi, 59)

Kuran’ın kıyamet ile ilgili mesajının üzerinden 1400

yıl kadar uzun süre geçtiğini, bu sürenin de bir insanın

hayatına kıyasla uzun olduğunu düşünenler olabilir. An-

cak burada söz konusu olan, Dünya’nın, Güneş’in, yıldız-

ların, kısacası tüm kainatın sonudur. Evrenin milyarlarca

yıllık geçmişi göz önüne alındığında, on dört yüzyıllık bir

zaman diliminin çok kısa olduğu kesindir.

Yakın tarihimizin büyük İslam alimi Bediüzzaman Sa-

id Nursi de benzer bir soruya hikmetli bir teşbih ile şöy-

le cevap vermiştir: 

Kuran, "kıyamet yakındır" ferman ediyor. Bu kadar se-

ne geçtikten sonra gelmemesi, yakınlığına zarar ver-

mez. Zira kıyamet dünyanın ecelidir. Dünyanın ömrüne

nispeten bin veya iki bin sene, bir seneye nispetle bir iki

gün veya bir iki dakika gibidir. Kıyamet saati yalnız insa-

niyetin eceli değil ki onun ömrüne nispet edilip uzak

görülsün. (Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, s.318)

Kuran Ahlakının Tüm 

Dünyaya Anlatılması
Kuran ayetlerinde, "Allah’ın sünneti" şeklinde bir ifa-

de ile karşılaşırız. Bu ifade Kuran’da "Allah’ın kanunları"

anlamında kullanılmaktadır. Ayetlerde, bu kanunların

daima geçerliliğini koruduğu haber verilmiştir. Bu konu-

daki bir ayet şöyledir: 

(Bu,) Daha önceden gelip-geçenler hakkında

(uygulanan) Allah’ın sünnetidir. Allah’ın sünne-

tinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın.

(Ahzab Suresi, 62)
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İşte değişmeyen bu İlahi kurallardan birisi toplumların

helak edilmeden önce peygamberler kanalıyla, kutsal bir

kitap gönderilerek uyarılmasıdır. Bu gerçek bir ayette şu

şekilde ifade edilmiştir:

Biz, kendisi için bilinen (takdir edilmiş) bir Kitap

olmaksızın hiçbir ülkeyi yıkıma uğratmadık. (Hicr

Suresi, 4)

Tarih boyunca Allah, yıkıma uğrayan her topluma ön-

ce, onları doğru yola davet eden bir kitap indirmiştir. Bu-

na rağmen isyan ve azgınlığa devam edenler, kendileri için

belirlenmiş süreleri dolduğunda helak edilmiş, gelecek ne-

siller için ibret konusu olmuşlardır. Allah’ın bu kanununu

düşündüğümüzde bazı önemli sırlar ortaya çıkmaktadır. 

Kıyamet, dünya üzerindeki tüm toplumların başına

gelecek son felakettir. Kuran insanların öğüt alıp düşün-

mesi için indirilen İlahi kitapların sonuncusudur ve kıya-

mete kadar tek yol gösterici olarak kalacaktır. Ayetlerde-

ki ifadeyle; "... O (Kuran) alemlere bir öğüt ve hatır-

latmadan başkası değildir." (Enam Suresi, 90) Kuran’ın

sadece belirli bir zamana ve mekana hitap ettiğini zanne-

den insanlar ise derin bir gaflet içindedir, çünkü Kuran,

tüm "alemler" için ortak bir çağrıdır. 

Peygamberimiz (sav) döneminden beri Kuran haki-

katleri tüm dünyaya tebliğ edilmektedir. Özellikle içinde

yaşadığımız çağ tarihte benzeri görülmedik teknolojik ge-

lişmeler sayesinde, Kuran’ın emirlerinin tüm insanlığa du-

yurulabildiği bir dönemdir. Bugün bilim, eğitim, ulaşım ve

iletişim alanlarındaki gelişmeler en uç noktaya varmak

üzeredir. Özellikle bilgisayar ve internet teknolojileri sa-

yesinde dünyanın dört bir yanındaki insanlar saniyeler

içinde birbirleriyle konuşabilmekte, bilgilerini paylaşmak-
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ta ve iletişim kurabilmektedir. Bilim ve teknoloji devri-

mi tüm dünya ülkelerini birleştirmekte; "küreselleşme",

"dünya vatandaşlığı" gibi ifadeleri söz dağarcığımıza ka-

zandırmaktadır. Kısacası tüm dünyadaki insanları birbi-

rinden ayıran bütün engeller hızla ortadan kalkmaktadır.

Bu gerçekler ışığında rahatlıkla şunu söylemek müm-

kündür: Yaşadığımız "Bilgi Çağı"nda Allah, her türlü tek-

nolojik gelişmeyi hizmetimize vermiştir. Müslümanların

üzerine düşen sorumluluk da, Allah’ın sunduğu bu im-

kanları en güzel ve faydalı şekilde kullanmak, dünyanın

ayak basılan her noktasında insanları Kuran ahlakına da-

vet etmektir. 

Elçiler

Allah’ın kainatın yaratılışından günümüze kadar var

olan değişmeyen kanunlarından önceki bölümde bahset-

miştik. Bu İlahi kanunlardan birisi de elçi gönderilmeyen

topluma Allah katından bir azap gelmemesidir. Allah’ın

bu vaadi aşağıdaki ayetlerde şöyle belirtilir:

Senin Rabbin, 'ana yerleşim merkezlerine’ onla-

ra ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe

şehirleri yıkıma uğratıcı değildir. Ve Biz, halkı

zulmeden şehirlerden başkasını da yıkıma uğra-

tıcı değiliz. (Kasas Suresi, 59)

... Biz bir elçi gönderinceye kadar (hiçbir toplu-

ma) azap edecek değiliz. (İsra Suresi, 15)

Kendisi için bir uyarıcı olmaksızın, Biz hiçbir ül-

keyi yıkıma uğratmış değiliz. (Onlara) Hatırlat-

ma (yapılmıştır). Biz zulmedici değiliz. (Şuara

Suresi, 208-209)
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Ayetlerde bildirildiği gibi, Allah toplumların merkezi

yerleşim birimlerine uyarıcı-korkutucu olarak elçilerini

gönderir. Bu elçilerde insanlara Allah’ın emirlerini bildi-

rirler. Ancak inkarcı toplumlar her dönemde kendileri-

ni uyaran elçileri alayla karşılar, yalancılık, çıkarcılık, de-

lilik gibi çeşitli iftiralarla onları suçlarlar. Ahlaksızlık ve

azgınlıklarına devam eden bu toplumları Allah hiç bekle-

medikleri bir anda büyük bir felaket ile helak etmekte-

dir. Nuh, Lut, Ad, Semud halklarının ve Kuran’da bahsi

geçen diğer kavimlerin ibret verici yıkımları söz konusu

helaka birer örnektir.

Allah bize Kuran’da elçilerini şu sebeplerle gönder-

diğini belirtmiştir: Toplumu müjdelemek, insanlara sap-

kın inançlarını bırakıp Allah’ın dinini ve güzel ahlakı ya-

şamaları için önemli bir fırsat tanımak, elçilerin davetin-

den sonra insanların kıyamet günü ileri sürecek mazeret

ve bahanelerinin kalmaması için onları uyarmak; İşte bu

amaçlar bir ayette şöyle vurgulanmıştır:

Elçiler, müjdeciler ve uyarıcılar olarak (gönde-

rildi). Öyle ki, elçilerden sonra insanların

Allah’a karşı (savunacak) delilleri olmasın...

(Nisa Suresi, 165)

Ahzab Suresi’nin 40. ayetinde haber verildiği gibi,

Peygamberimiz (sav) son peygamberdir. Hz. Muham-

med (sav), "... Allah’ın Resulü (elçisi) ve peygamber-

lerin (nebilerin) sonuncusudur." (Ahzap Suresi, 40)

Başka bir ifadeyle, Allah’ın insanlığa gönderdiği vahiyler

Hz. Muhammed (sav)  ile tamamlanmıştır. Buna karşın

Peygamberimiz (sav)'in tebliğ ettiği Kuran’ın anlatılması

ve hatırlatılması anlamındaki sorumluluk, kıyamete ka-

dar tüm Müslümanlar için sürmektedir.
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İslam Ahlakının Dünyaya 

Egemen Olması
Kuran’da sık sık vurgulanan hususlardan biri azgınlık-

ları ve isyanları nedeniyle Allah’ın helak ettiği kavimler

ve bunlardan çıkarılması gereken ibretlerdir. Sözü edi-

len geçmiş toplumlar ile günümüz toplumları arasında

büyük benzerlikler olduğu tartışma götürmez bir ger-

çektir. Hatta günümüzde, cinsel sapkınlıklarıyla tanınan

Lut kavmi, dolandırıcı ve sahtekar Medyen halkı, alaycı

ve kendini beğenmiş Nuh kavmi, isyankar ve azgın Se-

mud halkı, nankör İrem halkı ve helak edilen diğer top-

lumların tutumlarını bile aşmış şekilde hayat sürdüren

insanlar yaşamaktadır. Açıktır ki, tüm bu ahlaki dejene-

rasyonun arkasında insanın Allah’ı ve yaratılış amacını

unutması yatmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemdeki cinayet, sosyal

adaletsizlik, dolandırıcılık ve hırsızlık vakaları, ahlaki yoz-

laşma gibi olumsuzluklar insanların bir kısmını umutsuz-

luğa düşürmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, Allah

Kuran’da "rahmetinden umut kesilmemesini" emretmiş-

tir. Ümitsizlik, yılgınlık müminlere özgü özellikler değil-

dir. Allah, şirk koşmadan katıksız olarak Kendisine kul-

luk eden, O’nun rızasını kazanmaya yönelik hayırlı işler

yapan müminleri "güç ve iktidar sahibi" yapacağını müj-

delemektedir: 

Allah içinizden iman edenlere ve salih ameller-

de bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz on-

lardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi’ kıl-

dıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahi-

bi’ kılacak; kendileri için seçip beğendiği dinleri-

ni kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve
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onları korkularından sonra güvenliğe çevirecek-

tir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana

hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra

inkar ederse, işte onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55)

Hak dini içtenlikle yaşayan salih kulların yeryüzüne

mirasçı kılınmasının İlahi bir kanun olduğu da ayetlerde

şöyle bildirilir:

Andolsun, Biz Zikir’den sonra Zebur’da da

"Şüphesiz Arz’a salih kullarım varis olacaktır"

diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105)

"Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleşti-

receğiz. İşte bu, makamımdan korkana ve teh-

didimden korkana ait (bir ayrıcalıktır)." (İbrahim

Suresi, 14)

Andolsun, sizden önceki nesilleri, resulleri ken-

dilerine apaçık deliller getirdiği halde, zulmet-

tikleri ve iman etmeyecek oldukları için yıkıma

uğrattık. İşte Biz, suçlu-günahkar olan bir toplu-

luğu böyle cezalandırırız. Sonra, nasıl yapıp-

davranacaksınız diye gözlemek için, onların ar-

dından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. (Yunus

Suresi, 13-14)

Musa kavmine: "Allah’tan yardım dileyin ve sab-

redin. Gerçek şu ki arz Allah’ındır; ona kulların-

dan dilediğini mirasçı kılar. En güzel sonuç mut-

takiler içindir." dedi. Dediler ki: "Sen bize gel-

meden önce de geldikten sonra da eziyete uğra-

tıldık." (Musa) "Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı

helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler

(egemenler) kılacak, böylece nasıl davranacağı-

nızı gözleyecek." dedi. (Araf Suresi, 128-129)
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Allah yazmıştır: "Andolsun, Ben galip gelece-

ğim ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en bü-

yük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.

(Mücadele Suresi, 21)

Yukarıdaki ayetlerde verilen müjde ile birlikte Allah,

müminlere çok önemli bir vaatte daha bulunmaktadır.

İslam dininin bütün dinlere üstün kılınmak için insanlığa

gönderildiği Kuran’da şöyle bildirilir:

Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyor-

lar. Oysa kafirler istemese de Allah, kendi nuru-

nu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Müş-

rikler istemese de O dini (İslam’ı) bütün dinlere

üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle

gönderen O’dur. (Tevbe Suresi, 32-33)

Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek

istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlayı-

cıdır; kafirler hoş görmese bile. Elçilerini hida-

yet ve hak din üzere gönderen O’dur. Öyle ki

onu (hak din olan İslam’ı) bütün dinlere karşı

üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile.

(Saf Suresi, 8-9)

Sapkın felsefeleri, çarpık ideolojileri ve batıl din an-

layışlarını ortadan kaldıracak, insanları karanlıklardan ay-
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dınlığa çıkaracak olan güzel ahlak İslam ahlakıdır. Yuka-

rıdaki ayetlerde vurgulandığı gibi, inkarcıların ve müşrik-

lerin bu büyük olayı engelleyebilmesi ise söz konusu de-

ğildir. (Bu konudaki kapsamlı çalışmayı Harun Yahya'nın

"Altınçağ" isimli kitabında bulabilirsiniz.)

İslam ahlakının tam anlamıyla yaşanacağı bu dönem

sevginin, fedakarlığın, yardımlaşmanın, dürüstlüğün, sos-

yal adaletin, güven ve huzurun hakim olacağı bir zaman

olacaktır. Cennete benzeyen özellikleri nedeniyle Altın-

çağ olarak adlandırılan böyle bir dönem bugüne kadar

yaşanmamıştır. Bu kutlu dönem kıyamet öncesinde ya-

şanacaktır; şu an Allah’ın takdir ettiği zamanı beklemek-

tedir.

Hz. İsa’nın Yeryüzüne Dönüşü

Hz. İsa, Allah’ın seçkin kıldığı bir peygamberdir; dün-

ya tarihinde hakkında en çok konuşulan elçilerden de bi-

risidir. Allah’a şükürler olsun ki konuşulanlardan neyin

doğru neyin yanlış olduğunu seçmemize yarayacak bir

kaynak elimizde bulunmaktadır, o da Allah’ın koruması

altında bulunan tek İlahi kitap olan Kuran’dır.

İsa Peygamber ile ilgili gerçek bilgilere ulaşmak için

Kuran’a başvurduğumuzda şunları görürüz: 

- Hz. İsa Allah’ın elçisi ve kelimesidir. (Nisa Suresi,

171) 

- Allah kendisine "İsa Mesih" ismini vermiştir. (Al-i

İmran Suresi, 45) 

- İnsanlığa bir ayet, bir işaret kılınmıştır. (Enbiya Su-

resi, 91) 

- İsa Peygamber daha beşikteyken insanlarla konuş-

muş (Al-i İmran Suresi, 46), birçok mucize göstermiştir.
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Bir başka mucizesi, yetişkinliğinde yeryüzüne geri dön-

mesi ve insanlarla konuşmasıdır. (Al-i İmran Suresi, 49;

Maide Suresi, 110) 

- Hz. İsa İncil’i tebliğ etmiştir. (Hadid Suresi, 27) 

- Onu tanrılaştıranlar doğru yoldan sapmış, küfre

düşmüşlerdir. (Maide Suresi, 72)

- İnkarcılar onu öldürmek için tuzak kurmuşlardır,

ama Allah bu tuzağı bozmuştur. (Al-i İmran Suresi, 54) 

Allah, inkarcıların Hz. İsa’yı öldürmelerine izin ver-

memiş, onu Kendi katına yükseltmiştir. Ve tekrar yeryü-

züne döneceğini insanlara müjdelemiştir. Hz. İsa’nın yer-

yüzüne dönüşü ile ilgili olarak da Kuran’da şu haberler

verilir:

- İsa Peygamberi öldürmek için tuzak kuran inkarcı-

ların onu kesinlikle öldüremedikleri bir ayette şöyle

vurgulanır:

Ve : "Biz, Allah’ın Resulü Meryem oğlu Mesih

İsa’yı gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle

de (onlara böyle bir ceza verdik) Oysa onu öl-

dürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara

(onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hak-

kında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe

içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka

buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin

olarak öldürmediler. (Nisa Suresi, 157)

- Hz. İsa’nın ölmediği insanların yaşadığı boyuttan alı-

narak, Allah katına yükseltildiği ayette şöyle bildirilir:

Hayır; Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün

ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa

Suresi, 158)

- Al-i İmran Suresi’nin 55. ayetinde, Hz. İsa’ya uyan-
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ların kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçirilece-

ği haber verilmektedir. Günümüzden 2000 yıl kadar ön-

ce Hz. İsa’ya tabi olan havarilerin hiçbir siyasi güce sahip

olmadıkları tarihi bir gerçektir. Bu dönem ile günümüz

arasında yaşayan ve kendilerini Hıristiyan olarak adlan-

dıranların ise başta teslis (üçleme) olmak üzere pek çok

sapkın inancı savundukları, dolayısıyla gerçek anlamda

İsevi olarak tabir edilemeyecekleri de açıktır. Çünkü

Kuran’ın birçok ayetinde teslise inananların inkara sap-

tıkları ifade edilir. O halde kıyamet saati öncesindeki bir

dönemde, inkarcılara üstün gelecek gerçek İseviler or-

taya çıkacak Al-i İmran Suresi’ndeki İlahi vaat de böyle-

ce tecelli edecektir. Kuşkusuz müjdelenmiş bu topluluk,

Hz. İsa’nın yeryüzüne dönüşüyle kendini gösterecektir.

- Kuran’da verilen bir diğer bilgi de Hz. İsa’nın ölü-

münden önce tüm Ehli Kitap’ın kendisine iman edeceği

şeklindedir:

Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona

(Hz. İsa’ya) inanmayacak kimse yoktur. Kıya-

met günü, o (Hz. İsa) da onların aleyhine şahit

olacaktır. (Nisa Suresi, 159)

Bu ayetten açıkça anlaşılmaktadır ki, Hz. İsa ile ilgili

olarak henüz gerçekleşmemiş olan üç İlahi vaat vardır.

İlk olarak, İsa Peygamberin her insan gibi yaşadıktan

sonra öleceği bildirilmektedir. İkinci vaat, tüm Ehli Ki-

tap’ın onu cismani olarak göreceği ve ona yaşarken ita-

at edeceğidir. Şüphesiz söz konusu bu iki haber de Hz.

İsa’nın kıyamet öncesindeki gelişinde gerçekleşecek

olaylardır. Ayetteki üçüncü haber olan Hz. İsa’nın Ehli

Kitap hakkındaki şahitliği de kıyamet gününde gerçekle-

şecektir.
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- Kuran’da Hz. İsa’nın ölümünü açıklayan bir diğer

ayet ise Meryem Suresi’nde geçmektedir. 

Selam üzerimedir; doğduğum gün, öleceğim

gün ve diri olarak yeniden-kaldırılacağım gün

de. (Meryem Suresi, 33)

Bu ayet Al-i İmran Suresi’nin 55. ayetiyle birlikte in-

celendiğinde çok önemli bir gerçeğe işaret etmektedir.

Al-i İmran Suresi’ndeki ayette Hz. İsa’nın Allah katına

yükseltildiği ifade edilmektedir. Bu ayette ölme ya da öl-

dürülme ile ilgili bir bilgi verilmemektedir. Ancak Mer-

yem Suresi’nin 33. ayetinde Hz. İsa’nın öleceği günden

bahsedilmektedir. Bu ikinci ölüm ise ancak Hz. İsa’nın

ikinci kez dünyaya gelişi ve bir süre yaşadıktan sonra, ve-

fat etmesiyle mümkün olabilir. (En doğrusunu Allah bilir)

- Hz. İsa’nın yeryüzüne dönüşüne işaret eden bir di-

ğer ayet şöyledir:

Ona (Hz. İsa’ya) kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve İn-

cil’i öğretecek. (Al-i İmran Suresi, 48)

Bu ayette geçen "kitap" kelimesinin neyi ifade ettiği-

ni anlamak için konuyla ilgili diğer Kuran ayetlerine bak-

tığımızda şunu görürüz: Tevrat ve İncil ile birlikte aynı

ayette kullanılması halinde kitap, Kuran anlamını ifade

etmektedir; Al-i İmran Suresi’nin 3. ayeti buna bir örnek

olarak verilebilir. Bu durumda, 48. ayetteki Hz. İsa’nın

öğreneceği bildirilen kitap da ancak Kuran olabilir. İsa

Peygamberin bundan yaklaşık 2000 sene önceki yaşa-

mında, Tevrat ve İncil üzerine bilgi sahibi olduğu bilin-

mektedir. Kuran’ı öğrenmesinin ise yeryüzüne yeniden

gelişinde gerçekleşeceği açıktır.

- Al-i İmran Suresi’nin 59. ayetindeki "şüphesiz,
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Allah katında İsa’nın durumu, Adem’in durumu gi-

bidir" ifadesi de oldukça dikkat çekicidir. Bu ayette iki

peygamber arasındaki bazı benzerliklere dikkat çekilmiş

olabilir. Bilindiği gibi, hem Hz. Adem hem de Hz. İsa ba-

basızdır. Ayrıca yukarıdaki ayette, Hz. Adem’in cennet-

ten yeryüzüne indirilmesi Hz. İsa’nın Ahir Zaman’da

Allah katından yeryüzüne indirilmesine de benzetilmiş

olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.)

- Kuran’da Hz. İsa ile ilgili şöyle bir bilgi de verilir:

Şüphesiz o (Hz. İsa) kıyamet-saati için bir ilim-

dir. Öyleyse ondan (kıyametten) yana hiçbir

kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol

budur. (Zuhruf Suresi, 61)

Hz. İsa’nın Kuran’ın indirilişinden altı yüzyıl önce ya-

şadığını biliyoruz. O halde yukarıdaki ayette bildirilen,

onun ilk hayatının değil Ahir Zaman’daki dönüşünün kı-

yamet için bir bilgi kaynağı olacağıdır. Hz. İsa’nın ikinci

gelişi hem Hıristiyan hem de İslam dünyasında sabırsız-

lıkla beklenmektedir. Bu kutlu misafirin yeryüzünü şe-

reflendirmesiyle de çok önemli bir kıyamet alameti da-

ha tecelli etmiş olacaktır.

- Hz. İsa’nın tekrar dünyaya geleceği ile ilgili bir baş-

ka delil ise Maide Suresi 110. ayette ve Al-i İmran Sure-

si 46. ayette geçen "kehlen" kelimesidir. Ayetlerde şu

şekilde buyurulmaktadır:

Allah şöyle diyecek: "Ey Meryemoğlu İsa, sana

ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ru-

hu’l-Kudüs ile destekledim, beşikte iken de, ye-

tişkin (kehlen) iken de insanlarla konuşuyor-

dun…" (Maide Suresi, 110)

Beşikte de, yetişkinliğinde (kehlen) de insanlar-
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la konuşacaktır. Ve O salihlerdendir. (Al-i İmran

Suresi, 46)

Bu kelime Kuran’da sadece yukarıdaki iki ayette ve

sadece Hz. İsa için kullanılmaktadır. Hz. İsa’nın yetişkin

halini ifade etmek için kullanılan "kehlen" kelimesinin an-

lamı "otuz ile elli yaşları arasında, gençlik devresini bitirip

ihtiyarlığa ayak basan, yaşı kemale ermiş kimse" şeklinde-

dir. Bu kelime İslam alimleri arasında ittifakla "35 yaş son-

rası döneme işaret ediyor" şeklinde çevrilmektedir. 

Hz. İsa’nın genç bir yaş olan otuz yaşının başlarında

göğe yükseldiğini, yeryüzüne indikten sonra kırk yıl ka-

lacağını ifade eden ve İbn Abbas’tan rivayet edilen hadi-

se dayanan İslam alimleri, Hz. İsa’nın yaşlılık döneminin,

tekrar dünyaya gelişinden sonra olacağını, dolayısıyla bu

ayetin, Hz. İsa’nın nüzulüne (yeniden yeryüzüne gelişine)

dair bir delil olduğunu söylemektedirler. (Faslu’l-Makal fi

Ref’I İsa Hayyen ve Nüzulihi ve Katlihi’d-Deccal, s. 20)

Kuran ayetlerine bakıldığında bu ifadenin bir tek Hz.

İsa için kullanıldığını görürüz. Tüm peygamberler insan-

larla konuşup, onları dine davet etmişlerdir. Hepsi de

yetişkin oldukları dönemde tebliğ görevini yerine getir-

mişlerdir. Ancak Kuran’da hiçbir peygamber için bu şe-

kilde bir ifade kullanılmamıştır. Bu ifade sadece Hz. İsa

için ve mucizevi bir durumu ifade etmek amacıyla kulla-

nılmıştır. Çünkü ayetlerde birbiri ardından gelen "beşik-

te" ve "yetişkin iken" kelimeleri iki büyük mucizevi za-

mana dikkat çekmektedirler. 

Hz. İsa’nın beşikteyken konuşması bir mucizedir. Bu

görülmüş bir olay değildir ve ayetlerde bu mucizevi olay

birçok kez anlatılmaktadır. Bu kelimenin hemen ardın-

dan gelen "yetişkin iken de insanlarla konuşması" şeklin-
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deki ifadenin de bir mucize olduğu anlaşılmaktadır. Eğer

"yetişkin iken" ifadesi, Hz. İsa’nın Allah katına alınmadan

önceki hayatına işaret ediyor olsaydı, o zaman Hz.

İsa’nın konuşuyor olması bir mucize olmayacaktı. Bir

mucize olmadığı için de beşikteyken konuşmasının ar-

dından ve bu mucizevi durumla eşdeğer bir anlamda kul-

lanılmazdı. O zaman "beşikten yetişkin oluncaya kadar"

şeklinde bir ifade kullanılırdı ki, bu da, Hz. İsa’nın beşik-

te konuşmaya başlamasından göğe yükseltilmesine kadar

süren tebliğini anlatmış olurdu. Ancak ayette iki büyük

mucizevi zamana dikkat çekilmektedir. Bunlardan birin-

cisi beşikteyken konuşması, ikincisi ise yetişkin iken ko-

nuşmasıdır. Dolayısıyla mucizevi bir döneme işaret eden

"yetişkin iken" ifadesi, Hz. İsa’nın mucizevi bir şekilde

tekrar yeryüzüne döndükten sonraki dönemde, yetişkin

iken insanlarla konuşmasıdır. (En doğrusunu Allah bilir)

Hz. İsa’nın yeryüzüne ikinci kez gelişi hakkındaki bil-

giler Peygamber Efendimizin hadislerinde de mevcuttur.

Peygamberimiz (sav)'in birçok hadisinde bu müjdenin

yanı sıra Hz. İsa’nın dünyada yapacakları ile ilgili haber-

ler de bulunmaktadır. Bu konu hadisler doğrultusunda,

elinizdeki kitabın "Hz. İsa ve Sahte Peygamberler" bölü-

münde incelenmektedir. (Daha geniş bilgi edinmek iste-

yenler Harun Yahya'nın "Hz. İsa Gelecek" isimli kitabından

faydalanabilirler.)

Burada önemli bir konuyu daha hatırlatmakta yarar

vardır: Hz. Muhammed (sav) Allah’ın insanlara gönder-

diği son peygamberdir. Allah Peygamberimiz (sav)'e Ku-

ran’ı vahyetmiş ve kıyamete kadar tüm insanları Kuran’a

uymaktan sorumlu tutmuştur. Hz. İsa da Ahir Zaman’da

bir mucize olarak dünyaya gelecek, ancak Peygamberi-
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miz (sav)'in de bildirdiği gibi, yeni bir din getirmeyecek-

tir. Peygamberimiz (sav) tarafından insanlığa öğretilen

hak din Kuran’da bildirilen İslam dinidir ve Hz. İsa da

yeryüzüne ikinci gelişinde Kuran’a tabi olacaktır.

Ay’ın Yarılması

Kuran’ın 54. Suresi’nin adı olan "Kamer"in Türkçe

karşılığı "Ay"dır. Bu surenin büyük bir bölümünde, kendi-

lerine gönderilen peygamberlerin "uyarılarını yalanlayan"

Nuh, Ad, Semud ve Lut halkının, Firavun ve çevresinin

başlarına gelen yıkımlar anlatılır. Aynı zamanda birinci

ayette kıyamet vakti ile ilgili çok önemli bir mesaj verilir:

Saat (kıyamet saati) yakınlaştı ve Ay yarıldı.

(Kamer Suresi, 1)

Ayette kullanılan "yarmak" fiilinin Arapça karşılığı

"şakka"dır. Bu kelimenin Arapçada farklı anlamları bu-

lunmaktadır. Bazı Kuran tefsirlerinde "ikiye yarılmak"

manası tercih edilmektedir. Bununla birlikte, "şakka" ke-

limesi Arapçada "toprağı sürme, toprağı kazma" anlam-

larında kullanılmaktadır. 

İkinci anlamına örnek olarak, Abese Suresi’nin 26.

ayetinde geçen kullanımını verebiliriz:

Biz, şüphesiz, suyu akıttıkça akıttık. Sonra yeri

yardıkça yardık. Böylece onda taneler bitirdik,

üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar. (Abese

Suresi, 25-29)

Açıkça görüldüğü gibi, bu ayetteki "şakka" ifadesi

"yerin ikiye yarılması" manasında değil, "çeşitli bitkilerin

yetişmesi için toprağın sürülerek yarılması" anlamında

kullanılmıştır.
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İşte tam bu noktada, 1969 yılına geri döndüğümüz-

de Kuran’ın çok büyük bir mucizesiyle karşılaşmaktayız.

Kamer Suresi’nde on dört yüzyıl öncesinden haber ve-

rilen ayet, 20 Temmuz 1969’da Ay yüzeyinde yapılan ça-

lışmalar ile gerçekleşmiştir. Amerikalı astronotların Ay’a

ayak basarak, Ay toprağı üzerinde bilimsel araştırmalar

yapmaları, taş ve toprak örnekleri toplamaları ayın yarıl-

ması ayetindeki ifadelere tam olarak uymaktadır.

Astronotlar Ay yüzeyinde bulundukları süre boyun-

ca bilimsel çalışma ve deneyler yapmışlar, 22 kilogram

ağırlığında taş ve toprak örneği toplamışlardır. Bu nu-

muneler daha sonra büyük bir ilgi odağı olmuştur. NA-

SA’nın raporlarında halkın örneklere gösterdiği alaka-

nın, muhtemelen 20. yüzyıldaki diğer uzay araştırmaları-

nın topladığı ilginin üstünde olduğu belirtilmiştir.

(http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4214/ch9-

6.html)

Ay’ın keşfi, "Bir insan için küçük bir adım, insanlık

için büyük bir atılım" sloganıyla özdeşleşmiştir. Bu tarihi

gezi uzay araştırmalarında bir dönüm noktasıdır; kame-

ralar aracılığıyla belgelenmiş ve o tarihten bu yana yaşa-

yan insanların seyrettikleri bir olay olmuştur. Kamer Su-

resi’nin ilk ayetinde bildirildiği gibi, bu büyük olay aynı

zamanda bir kıyamet alametidir; dünyanın kıyamet ön-

cesi son zaman diliminde olduğunun bir belirtisidir. (En

doğrusunu Allah bilir.)

Son olarak şunu da belirtelim ki, sözü edilen alameti

haber veren ayetlerin devamında çok önemli bir ihtar

vardır. Bu ayetlerde, Allah katından gelen işaretlerin in-

sanları gaflet ve hatalarından döndürecek büyük fırsatlar

olduğu, bu uyarıları gördükleri halde yalanlayanların "ne
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tanınmış-ne görülmüş" bir gün olarak tanıtılan kıyamet

günü diriltildiklerinde pişman olacakları hatırlatılmaktadır.

Bu gerçeği haber veren ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

Saat (kıyamet saati) yakınlaştı ve Ay yarıldı.

Onlar bir ayet (mucize) görseler, sırt çevirirler

ve "(Bu) süregelen bir büyüdür" derler. Yalan-

ladılar ve kendi hevalarına (istek ve tutkularına)

uydular; oysa her iş 'sonunda kendi amacına va-

rıp karar kılacaktır.’ Andolsun, onlara (kendile-

rini şirkten ve bozulmalardan) caydırıp vazge-

çirtecek nice haberler geldi. (Ki her biri) Doru-

ğunda-olgunlaşmış hikmettir. Fakat uyarmalar

bir yarar sağlamıyor. Öyleyse sen onlardan yüz

çevir. O çağrıcının 'ne tanınmış, ne görülmüş’

bir şeye çağıracağı gün… Gözleri 'zillet ve deh-

şetten düşmüş olarak’, sanki yayılan çekirgeler

gibi kabirlerinden çıkarlar. Boyunlarını çağırana

doğru uzatmış olarak koşarlarken, kafirler der-

ler ki: "Bu, zorlu bir gün". (Kamer Suresi, 1-8)

On dört as›r öncesinden bildirilen alametlerin ç›k›fl›, ina-

nanlar›n Allah'a olan iman ve ba¤l›l›klar›n› art›ran son

derece büyük olaylard›r.
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KIYAMET 

ALAMETLER‹

On dört yüzyıl önce Peygamberimiz Hz. Muham-

med, kıyamet ile ilgili bazı gaybi bilgileri ve bunlara daya-

lı düşüncelerini kendisiyle birlikte olan Müslümanlara

aktarmıştır. Bu değerli sözler nesilden nesile geçmiş, ha-

dis kitapları ve İslam alimlerinin eserleriyle günümüze

ulaşmıştır. Elinizdeki kitabın ilerleyen bölümlerinde kul-

lanılan hadisler de Peygamberimiz (sav) tarafından işte

bu anlamda söylenmiş haberleri içermektedir.

Bu aşamada, kıyamet alametleri hakkındaki hadislerin

doğruluğu ve güvenilirliğine ilişkin bazı şüpheler akla ge-

lebilir. Tarihte Peygamberimiz (sav)'e atfen bazı sahte ha-

disler uydurulduğu bilinen bir gerçektir. Fakat araştırma-

mıza konu olan hadislerin Peygamberimiz (sav) tarafın-

dan söylenmiş sözler olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Eli-

mizde doğruyu yanlıştan ayırmaya yarayan bir yöntem

bilgisi bulunmaktadır. Bilindiği gibi, kıyamet ile ilgili hadis-

ler geleceğe yönelik olayları ihtiva etmektedir. Bu neden-

le zaman içerisinde, hadisin birebir gerçekleşmesi sözle-

rin kaynağı konusundaki tüm kuşkuları ortadan kaldır-

maktadır.

Söz konusu kıstas Ahir Zaman ve kıyamet alametle-

ri üzerine araştırma yapan birçok İslam alimi tarafından

da kullanılmıştır. Konunun uzmanlarından Bediüzzaman

Said Nursi de Ahir Zaman hakkındaki hadislerin günü-
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müzde meydana gelen ve gözle görülen olaylara tam

mutabık çıkmasının hadislerin hakikat olduğunu göster-

diğini ifade etmiştir. 

Hadislerde bildirilen işaretlerin bir kısmı 1400 yıllık

İslam tarihinin herhangi bir döneminde, dünyanın belirli

bir bölgesinde, belirli bir oranda görülmüş olabilir. Böy-

le bir durum o dönemin Ahir Zaman olduğunu göster-

mez. Zira bir devrin Ahir Zaman olarak nitelendirilme-

si için kıyamet alametlerinin tümünün aynı çağda, birbir-

lerini izleyerek gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu durum

bir hadiste şöyle ifade edilmiştir:

Yukarıdaki bilgi ışığında Ahir Zaman hadisleri ince-

lendiğinde hayret verici bir sonuç meydana çıkmaktadır.

Peygamberimiz (sav)'in yüzyıllar önce ayrıntılarıyla açık-

ladığı işaretler yeryüzünün hemen hemen her köşesin-

de, birbiri ardınca ve tam anlamıyla belirtildiği biçimde

içinde bulunduğumuz çağda yaşanmaktadır. Hadisler

sanki zamanımızın eksiksiz bir portresini çizmektedir.

Elbette bu, derin düşünülmesi gereken son derece mu-

cizevi bir olaydır. Gerçekleşen her alamet insanlara,

Allah’ın huzurunda hesap verecekleri kıyamet gününün

çok yaklaşmış olduğunu ve bir an önce Kuran ahlakını

hayata geçirmelerinin önemini bir kez daha hatırlatmak-

tadır.

Hadislerde K›yamet Alametleri 33

Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana

gelir. Bir dizideki boncukların art arda kopması

gibi.

Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü's-Sagir, 3/167
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Savaşlar ve Anarşi
Peygamberimiz (sav) Ahir Zaman’ın özelliklerini an-

lattığı bir hadisinde şunları haber vermiştir:

"Hercü merc" kelimesinin sözlüklerdeki karşılığı

"darmadağınıklık, karmakarışıklık" anlamlarıdır ve hadiste

bu durumun belirli bir bölge ile sınırlı kalmayıp, dünyanın

her tarafına yayılacağı belirtilmektedir. Yolların kesilmesi

ve bir kısım insanların diğerlerine saldırmaları da hadiste

işaret edilen çağın belirtileri arasında sayılmaktadır.

Başka bir hadiste de yukarıdaki olay benzer şekilde

34

Dünya hercü merc içinde kaldığında, fitneler

zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları ba-

zılarına  hücum ettiğinde…

Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s.454
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yer almaktadır. "kıyamet yaklaşır… herc çoğalır" di-

yen Peygamberimiz (sav)'e "herc"in ne olduğu sorul-

muş, O da "herc öldürmelerdir" yanıtını vermiştir.

(Kur’an ve Sünnette Kıyamet ve Ahiret, s.172 )

Peygamberimiz (sav)'den bu konu hakkında bizlere

ulaşan diğer bazı hadisler de şunlardır:

Yukarıdaki hadislerin incelenmesi bizleri önemli bir

sonuca götürmektedir. Peygamberimiz (sav), sözünü et-

tiği çarpışmalar, kargaşa ve katliamlar ile tüm yeryüzünü

kaplayan savaşları ve terör eylemlerini tasvir etmekte,

bu olayların da bir kıyamet alameti olduğunu belirtmek-

tedir.

Geride kalan on dört asırlık döneme baktığımızda

görürüz ki, 20. yüzyıldan önceki savaşlar bölgesel kal-

mışlardır. Tüm dünya halklarını, siyasi mekanizmalarını,

ekonomilerini, sosyal yapılarını etkileyen savaşlar ise ya-

kın geçmişte yaşanan iki dünya savaşı olmuştur. I.

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kop-

mayacaktır… Ölümler ve katliamlar yaygın ha-

le gelecek…

Camiü's-Sagir, 3:211, Müsned, 2:492, 4:391, 392

Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa

günleri vardır.

Suyuti, Cami'üs Sagir, 3/211; Ahmed bin Han-

bel, Müsned, 2/492



Bir yanda dünyan›n pek çok
ülkesi kendi vatandafllar›n›n
sebep oldu¤u terör ile u¤rafl›-
yor. Öte yanda Çeçenistan'da
oldu¤u gibi toplu mezarlar
bulunuyor (yanda), yafll›lar,
bebekler, çocuklar, kad›nlar
eziyet görüyor. Tüm dünyay›
ilgilendiren terör ve kargafla
ortam› her insan›n düflünmesi
gereken ve içinde bulundu¤u-
muz ça¤da tam anlam›yla ya-
flanan k›yamet iflaretlerinden-
dir. Hadislerde haber verilen
bu olaylar tüm insanlar›n dü-
flünmesi ve ibret almas› için
birer vesiledir.



Peygamber Efendimizin hadislerinde yer
alan ve günümüz için iflaret olan haberlerin
gerçeklefliyor olmas›, tüm dünyada yaflanan
bu gibi görüntüler insanlar›n bir an önce Ku-
ran ahlak›n› yaflamalar› için yap›lan önemli
birer uyar›d›r.  



Peygamberimiz (sav) hadislerinde yeryüzünü kaplayan

savafllar› ve terör eylemlerini tasvir etmekte ve bu olay-

lar›n da k›yamet alameti oldu¤unu belirtmektedir. Nitekim

dünyan›n dört bir yan›nda çat›flmalar, bölgesel ve iç sa-

vafllar durmak bilmeksizin devam etmektedir.
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Dünya Savaşı’nda 20 milyondan, II. Dünya Savaşı’nda da

50 milyondan fazla insan ölmüştür. II. Dünya Savaşı’nın

aynı zamanda, tarihin en kanlı, en büyük ve en yıkıcı sa-

vaşı olduğu bilinen bir gerçektir. 

Çağımızın modern savaş teknolojisi, nükleer, biyo-

lojik ve kimyasal silahları savaşların etkilerini tarihte gö-

rülmemiş boyutlara taşımıştır. Hatta geliştirilen kitle

imha silahları nedeniyle dünyanın üçüncü bir dünya sa-

vaşını kaldıramayacağı da genel kabul görmüştür.

II. Dünya Savaşı sonrasındaki Soğuk Savaş, Kore Sa-

vaşı, Vietnam Savaşı, Arap-İsrail Savaşları, İran-Irak Sa-

vaşı ve Körfez Savaşı çağımızın en önemli olayları ara-

sındadır. Bölgesel savaşlar, çatışmalar ve iç savaşlar ay-

nı anda dünyanın birçok bölgesinde yıkıcı sonuçlara ne-

den olmaktadır. Bosna, Filistin, Çeçenistan, Afganistan,

Keşmir ve daha pek çok yerde yaşanan sorunlar insan-

lığı etkilemeye devam etmektedir. 

Savaşlar kadar tüm dünya insanlarını ilgilendiren di-

ğer bir "kargaşa" konusu da uluslararası ve organize te-

rör olaylarıdır. Boston Üniversitesi’nden Prof. Vojtech

Mastny’nin belirttiği gibi, terör olayları 20. yüzyılın or-

talarından sonra kat kat artmıştır. Gerçekte terörizmin

20. yüzyıla has bir olgu olduğunu söylemek bile müm-

kündür. Irkçılık, komünizm ve benzeri ideolojik amaç-

larla ya da etnik iddialarla ortaya çıkan örgütler, gelişen

teknolojinin de yardımıyla kanlı eylemler yapmışlardır. 

Dünyamızın yakın tarihindeki terör eylemlerinde

çok kan dökülmüş, sayısız insan ölmüş veya sakat kal-

mıştır. Ancak insanlık hala bu trajik olaylardan hissesi-

ne düşen dersi almış değildir. Terör dünyanın birçok

bölgesinde devam etmektedir.



Rum Suresi’nde insanların yaptıkları şeyler dolayısıy-

la yeryüzünde karışıklıkların ortaya çıktığı şöyle bildiril-

mektedir:

İnsanların kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla,

karada ve denizde fesad (karışıklık, kötülük) or-

taya çıktı. Umulur ki dönerler diye (Allah) onla-

ra yaptıklarının bir kısmını kendilerine taddır-

maktadır. (Rum Suresi, 41)

Şunu da eklemek gerekir ki, ayette önemli bir hatır-

latma yapılmaktadır. İnsanların yaptıkları yanlışlardan

kaynaklanan acı ve üzüntüler, onları hatalarından dön-

dürmesi için birer fırsat mahiyetindedir. 

Kısacası, "dünyanın hercü merc içinde kaldığı" dö-

nem içinde bulunduğumuz çağda tam anlamıyla yaşanmış

ve neticede bir kıyamet işareti daha tecelli etmiştir. Ay-

nı zamanda bu işaret, insanlara bir an önce Kuran ahla-

kını yaşamaları için yapılan önemli bir uyarı olmuştur.

Büyük Şehirlerin Yok Olması: 

Savaşlar ve Afetler
Peygamberimiz (sav)'in Ahir Zaman’la ilgili verdiği

haberlerden birisi de şu şekildedir:

Hadiste belirtilen büyük şehirlerin helak oluşu, sa-

vaşlar ve çeşitli doğal afetler sonucunda meydana gelen

yıkımları akla getirmektedir. Yakın geçmişte geliştirilen

Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur.

Kitabül Burhan Fi Alametil 

Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38
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20. yüzy›l için en çok kullan›lan tan›mlama "felaketler yüzy›l›"d›r. Ge-

rek depremler, kas›rgalar ya da seller gibi do¤al afetler, gerek iç sa-

vafllar ve çat›flmalar, gerekse de büyük deniz ya da uçak kazalar› çok

say›da insan›n ölümüne yol açm›flt›r. Yok olan flehirler, tarihten sili-

nen halklar k›yametin hadislerde haber verilen alametlerindendir.



nükleer silahlar, uçaklar, bombalar, füzeler ve benzeri

çağdaş silahların savaşlarda kullanılması büyük tahribata

neden olmuştur. Bu korkunç silahlar tarihteki benzerle-

riyle kıyaslanmayacak düzeyde yıkımlara yol açmıştır. El-

bette hedef konumundaki "büyük şehirler" de bu yıkım-

lardan birinci derecede etkilenen yerler olmuştur. II.

Dünya Savaşı’nın benzersiz sonuçları buna bir örnek

olarak verilebilir. Dünya tarihinin en büyük savaşında,

atom bombasının kullanılmasıyla Hiroşima ve Nagasaki

tamamen yerle bir olmuştur. Avrupa’nın başkentleri ve

önemli şehirleri de ağır bombardımanlar neticesinde

büyük ölçüde yıkılmıştır. Britannica Ansiklopedisi II.

Dünya Savaşı’nın Avrupa şehirlerinde neden olduğu ha-

sarı şöyle anlatır:

Meydana gelen tahribat Avrupa’nın büyük bölümünü

ayın yüzeyine dönüştürmüştü: Şehirler bombardımanlar

Hadislerde Ahir Zaman'da büyük flehir-

lerin dün yokmufl gibi olacaklar› haber

verilir. Geçti¤imiz yüzy›l yok olan flehir-

lerle doludur. Atom bombas›ndan son-

ra Hiroflima (üstte) ve Çeçen flehirleri

(yanda) buna sadece iki örnektir.
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sonucunda harap oldu, sayfiye yerleri kavruldu ve sim-

siyah oldu, yollar bombaların açtığı çukurlarla kaplandı,

demiryolları kullanılamaz hale geldi, köprüler yıkıldı, li-

manlar batık gemilerle doldu. Savaş sonrası Alman-

ya’nın Amerikan Bölgesi askeri valisi General Lucius D.

Clay’in dediği gibi, "Berlin sanki ölülerin şehri gibiydi." 

Kısacası, II. Dünya Savaşı’nın tarihte benzeri görül-

meyen genişlikteki tahribatı hadisin işaret ettiği olayla

birebir uyuşmaktadır.

"Şehirlerin yok olmasına" neden olan bir diğer etken

de doğal afetlerdir. Doğal afetlerin içinde bulunduğumuz

çağda hem sayısal hem de büyüklük olarak arttığı istatis-
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Teknolojik imkanlara ya da al›-

nan tedbirlere ra¤men engellene-

meyen do¤al afetler insano¤lu-

nun gerçekte ne kadar aciz oldu-

¤unu göstermektedir. Depremler,

çamur selleri, yanarda¤ patlama-

lar›, sel felaketleri gibi afetlerin

özellikle büyük flehirlerdeki y›-

k›mlar› önemli birer iflarettir.
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tiksel bir gerçektir. Son on yılda baş gösteren iklim de-

ğişikliklerinin yol açtığı felaketler bir dönüm noktası ola-

rak kabul edilmektedir. Sanayi, zararlı ve istenmeyen bir

yan ürün olan küresel ısınmaya sebep olmakta, giderek

ısınan dünya atmosferindeki dengeler bozulmakta ve

böylece iklim değişiklikleri meydana gelmektedir. 1998

yılı şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl olmuştur.

Amerika Ulusal İklimsel Veri Merkezi’nin kayıtlarına gö-

re de en fazla iklimsel afet 1998’de meydana gelmiştir.

Örneğin gözlemciler, 1998’deki Mitch Kasırgası’nın Or-

ta Amerika’nın tarihinde meydana gelen en kötü felaket

olduğunu belirtmişlerdir.  

Son yıllardaki kasırga, fırtına, tayfun ve hortum gibi

felaketler başta Amerika kıtası olmak üzere dünyanın

birçok yerinde yıkıcı zarara neden olmuştur. Bunlara ek

olarak seller de bazı yerleşim merkezlerinin sular ve ça-

mur altında kalmasına yol açmıştır. Ayrıca depremler,

volkanlar ve tsunami dalgalarının yaptığı büyük tahribat-

lar da unutulmamıştır. Sonuç olarak, tüm bu  afetlerin

"büyük şehirlerde" sebep olduğu yıkımlar önemli birer

işaret olmuşlardır.

Depremler
Hiç şüphesiz tarih boyunca çok az doğa olayı dep-

remler kadar insanlığı etkilemiştir. Her an, her yerde

meydana gelebilen depremler yüzyıllar boyunca çok sa-

yıda kişinin ölümüne ve astronomik boyutlarda maddi

zarara yol açmış, bu özellikleri nedeniyle insanlar için

korku kaynağı olmuştur. 20. ve 21. yüzyılın teknolojik

koşulları bile depremlerin verdiği hasarı ancak belirli öl-

çülerde engelleyebilmiştir.

Teknolojinin, kendilerine doğaya hükmetme olanağı

44



sağlayacağı hayaline kapılan bazı insanlara ise 1995 Kobe

depremi anlamlı bir ders vermiştir. Hatırlanacağı gibi, Ja-

ponya’nın büyük endüstri ve ulaşım merkezinde yaşanan

deprem hiç beklenmedik bir anda meydana gelmiştir. Bu

deprem sadece 20 saniye sürmesine rağmen, Time der-

gisinde belirtildiğine göre, 100 milyar dolar civarında za-

rara neden olmuştur. 

Son birkaç yıl içinde meydana gelen büyük ve sürek-

li depremler, dünya kamuoyunun gündeminde devamlı

olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Amerikan Ulusal

Deprem Enformasyon Merkezi verilerine bakılırsa 1999

yılında, yeryüzünde 20.832 deprem meydana gelmiştir.

Bu depremlerde tahmini olarak 22.711 insan hayatını

kaybetmiştir. 

Tüm bu vakalar Peygamberimiz (sav)'in 1400 yıl ön-

ce söylediği şu sözleri akıllara getirmektedir:
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Depremler -hadislerde haber verildi¤i üzere- önemli

k›yamet alametlerindendir.

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kop-

mayacaktır… depremler çoğalacak…

Ramuz-El Ehadis, 476/11
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Kuran’da da deprem ile kıyamet arasındaki ilişkiyi

işaret eden ayetler bulunmaktadır. Kuran’ın 99. Sure-

si’nin adı Zelzele (büyük sarsıntı, deprem) Suresi’dir. Se-

kiz ayetten oluşan bu surede yerin şiddetli sarsıntısı tas-

vir edilmekte, bunun ardından da kıyamet günü insanla-

rın diriltilecekleri ve Allah’ın huzurunda hesap verecek-

leri, zerre ağırlığınca da olsa yaptıkları işlerin karşılığını

alacakları anlatılmaktadır:

Yer, o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı, Yer, ağırlık-

larını dışa atıp-çıkar-

dığı, Ve insan: "Buna

ne oluyor?" dediği za-

man, O gün (yer) ha-

berlerini anlatacak-

tır. Çünkü senin Rab-

bin ona vahyetmiş-

tir.O gün insanlar,

amelleri kendilerine

gösterilsin diye bölük

46

Peygamberimiz (sav)'in
hadislerinde Ahir Za-

man'da vuku bulacak dep-

remlerin çoklu¤una da dik-

kat çekilmifltir. Son y›llar-

da s›k s›k meydana gelen

depremler, dünya kamu-

oyunun gündeminde ilk

s›ralarda yer almaktad›r.

Kıyametten önce iki büyük hadise vardır… ve

sonra da zelzeleli yıllar.

Ramuz-El Ehadis, 187/2
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bölük fırlayıp-çıkarlar. Artık kim zerre ağırlığın-

ca hayır işlerse, onu görür. Artık kim zerre ağır-

lığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür. (Zel-

zele Suresi, 1-8)

Fakirlik
Bilindiği gibi, fakirlik, düşük gelir düzeyi nedeniyle in-

sanın beslenme, barınma, kıyafet, sağlık hizmetleri gibi

temel ihtiyaçlarından yoksun kalmasıdır. İleri teknolojik

olanaklara rağmen fakirlik, günümüz dünyasının önünde-

ki başlıca sorunlardan biridir. Halen Afrika, Asya, Güney

Amerika ve Doğu Avrupa’da pek çok insan her gün aç-

lıkla içiçe yaşamaktadır. Sömürgecilik ve vahşi kapitalizm

dünyadaki gelir dağılımının geri kalmış ve gelişmekte

olan ülkeler aleyhine bozulmasına neden olmuştur.

Dünyada az sayıdaki mutlu azınlık ihtiyaçlarından fazlası-

na sahip iken fakirlik ve yoksulluğun getirdiği sorunlarla

mücadele eden önemli sayıda insan bulunmaktadır.

Günümüzde dünya genelinde fakirlik çok ciddi bo-

yutlara ulaşmış durumdadır. UNICEF’in son raporları

göz önünde tutulursa, dünya nüfusunun dörtte biri "ta-

savvur edilemez sıkıntı ve yokluk koşullarında" yaşamak-

tadır. Bir milyar üç yüz milyon kişi günde 1 dolar, üç mil-

yar kişi de günde 2 dolar ile geçinmektedir. Yaklaşık bir

milyar üç yüz milyon insan temiz sudan, iki milyar altı

yüz milyon insan temel sağlık hizmetlerinden yoksundur.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün

(FAO) 2000 yılı raporuna göre, 826 milyon insan yeter-

siz beslenmektedir. Diğer bir ifadeyle her altı kişiden bi-

ri açlık çekmektedir. 

Gelir dağılımındaki adaletsizlik de son birkaç on yıl



Fakir-zengin ayr›m›na yol açan sosyal

adaletsizli¤in temel nedeni elbette Kuran

ahlak›n›n yaflanmamas›d›r. 



içinde aşırı derecede, düşünülenin çok ötesinde büyü-

müştür. Birleşmiş Milletler kaynakları göstermektedir ki

1960’da dünya nüfusunun en fakir %20’si ile en zengin

%20’si arasındaki gelir oranı 1’e 30 iken, 1995’te 1’e 82

olmuştur. Sosyal adaletteki çöküşe bir örnek de dünya-

nın en zengin 225 şahsının servetinin dünya nüfusunun

%47’sinin senelik gelirine eşit hale gelmesidir. 

İstatistiklerin ortaya koyduğu bu güncel veriler aynı

zamanda, Peygamberimiz (sav)'in sözünü ettiği fakirliğin

artacağı haberinin de göstergeleridir. Ahir Zaman’ın ilk

döneminin belirtileri olan fakirlik ve açlık hadislerde

şöyle bildirilmiştir:

Peygamberimiz (sav)'in işaret ettiği dönemin günü-

müz koşullarını tasvir ettiği açıktır. Geçmiş yüzyıllara ba-

kıldığında kuraklık, savaşlar veya felaketler gibi nedenler-

le zorluk ve sıkıntılar yaşandığı fakat bunların geçici ve

bölgesel boyutlarda kaldığı görülmektedir. Oysa içinde

bulunduğumuz çağda yaşanan fakirlik ve geçim zorlukları

kalıcı, düzenli ve büyük ölçekli bir yapı taşımaktadır.

Şüphesiz Rabbimiz sonsuz şefkat ve merhamet sahi-

bidir; insanlara zulmedici değildir. Ancak insanlar yaptık-

ları kötülük ve nankörlükler nedeniyle yoksulluk ve sı-
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Fakirler çoğalacak.
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455

Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak.
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 440
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kıntılara zemin hazırlamaktadırlar. Elbette böyle haksız

ve üzücü durumlar dini, ahlaki ve vicdani değerlerden

yoksun, bencillik ve çıkar ilişkileri üzerine kurulu bir

dünya düzeninin kaçınılmaz sonucudur.

Ahlaki Çöküş
İçinde bulunduğumuz zamanda dünya toplumlarının

sosyal yapılarını tehdit eden çok büyük bir tehlike söz

konusudur. Bu tehlike insan bedenini ölüme götüren vi-

rüslere benzer şekilde sinsi bir faaliyet göstererek top-

lumu yıkıma sürüklemektedir. İşte bu tehlike bir insan

50

Sizden, faziletli ve varlıklı olanlar,

yakınlara, yoksullara ve 

Allah yolunda hicret edenlere

vermekte eksiltme 

yapmasınlar,  

affetsinler ve  

hoşgörsünler. 

Allah'ın sizi 

bağışlamasını  

sevmez misiniz? 

Allah, 

bağışlayandır, 

esirgeyendir. 

(Nur Suresi, 22)



topluluğunu ayakta tutan ahlaki değerlerin yozlaşması-

dır. Eşcinselliğin, fuhuş ticaretinin, evlilik dışı cinselliğin,

cinsel suçların, pornografinin, tecavüz vakalarının ve cin-

sel hastalıkların artışı ahlaki çöküşün bazı önemli göster-

geleridir. 

Bahsi geçen konular sürekli olarak dünya kamuoyu-

nun gündemindedir. Pek çok insan çevresinde olup bi-

tenlerin, tehlikenin farkında değildir veya bu olayları

sosyal hayatın bir parçası olarak değerlendirme gafletine

düşmektedir. Ancak istatistikler tehlikenin boyutlarının

görülmemiş bir artışla her geçen gün büyüdüğünü gös-

termektedir.

Cinsel hastalık oranları insanlığın önündeki sorunla-

rın büyüklüğünü gözler önüne seren önemli bir kriter-

dir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) kayıtlarına göre,

cinsel yoldan bulaşan hastalıklar en çok rastlanan hasta-

lık gruplarından birini oluşturmaktadır; raporlar her yıl

tahmini olarak 333 milyon yeni vakanın meydana geldi-

ğini göstermektedir. Bunlara ek olarak, AIDS büyük bir
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Dini ve ahlaki de¤erlerden yoksun toplumlar için AIDS

h›zla yay›lan ve bafla ç›k›lamayan bir bela olmufltur. 
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sorun olma konumunu korumaktadır. WHO istatistik-

leri bugüne kadar 18.8 milyon insanın bu hastalıktan ha-

yatını kaybettiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Dünya

Sağlık Örgütü’nün AIDS ile ilgili 2000 yılı raporundaki şu

ifadeler konuyu çok iyi özetlemektedir: "AIDS sosyal,

ekonomik ve demografik yapılar üzerindeki yıkıcı etki-

siyle benzersizdir." 

Ürkütücü gelişmeler arasında eşcinselliğin yayılışı da

oldukça dikkat çekicidir. Eşcinsellerin bazı ülkelerde

resmi olarak evlenebilmeleri, evliliğin getirmiş olduğu

sosyal haklardan istifade edebilmeleri, dernek ve parti-

ler kurmaları, dünya çapında yapılanmaları, kutsal inanç-

lara karşı gelmeleri, dini değer-

lere savaş açmaları, Peygambe-

rimiz (sav)'in döneminden bu
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Son y›llarda eflcinselli¤in kaydetti¤i h›z-

l› art›fl ürkütücü geliflmelerden biridir.

Bu geliflmeler 14 as›r önce Peygamberi-

miz (sav)'in hadislerinde yer alm›flt›r.



yana geçen on dört yüzyıllık süre zarfında sadece çağı-

mıza mahsus olaylardır.

Günümüzdeki eşcinsellerin bu cüret ve pervasızlık-

ları eşcinselliği ile tanınmış Lut halkının başına gelenleri

düşündürmektedir. Kuran’da anlatıldığı gibi, Allah Hz.

Lut’un doğru yola davetine azgınlıkla karşılık veren Lut

şehri ve halkını büyük bir felaketle helak etmiştir. Bu sa-

pık toplumdan geri kalanlar halen bir ibret belgesi ola-

rak Lut Gölü’nün suları altında durmaktadır.

Ahir Zaman toplumlarındaki ahlaki dejenerasyonu

tasvir eden hadislerin bugünün dünyasında tam anlamıy-

la ortaya çıktığı açık bir gerçektir.

- Fuhşun utanma ve gizlemeye gerek duyulmaksızın,

açıkça yapılmasının bir kıyamet alameti olduğu hadiste

şöyle belirtilmiştir:

- Toplumda evlilik dışı cinsel ilişkilerin yaygınlaşma-

sının bir işaret olduğu da Peygamberimiz (sav) tarafın-

dan şu şekilde dile getirilmiştir:

- Ahlaki değerlerin, utanma duygusunun zayıflaması

şöyle tasvir edilmiştir:
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Fuhuş açık olmadan… kıyamet kopmaz.
Ramuz-El Ehadis, 91/7

Zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir.
Buhari, Tecrid'i 1/16



Toplumlardaki ahlaki çöküntünün birer delili olan benzer ha-

berler her gün gazete sayfalar›nda yer almakta ve pek çok

insan taraf›ndan normal karfl›lanmaktad›r.



Çok ilginçtir son dönemde TV kanallarında gizli ka-

merayla çekilmiş fuhuş görüntüleri yayınlanmaktadır.

Yollarda insanlarla pazarlık yapan hayat kadınları herke-

sin gözü önünde açıkça yol ortalarında fuhuş yapmakta-

dırlar. 

Burada, hadiste kıyamet alameti olarak belirtilen bir

olay daha tam dikkat çekildiği şekilde ortaya çıkmış ve

milyonlarca insana bu olay gösterilmiştir. Hadisler gös-

termektedir ki eşcinselliğin normal bir yaşam biçimi ola-

rak kabul edilmesi kıyamet öncesindeki dönemin önem-

li bir belirtisidir:

Hak Dinin ve Kuran Ahlakının 

Terk Edilmesi 
Kıyamet alametleri ile ilgili hadisler bizlere söz ko-

nusu işaretlerin baş göstereceği dönemin ayrıntılı bir

tasvirini sunmaktadır. Peygamberimiz (sav)'in hadislerin-

den anlaşılmaktadır ki, Ahir Zaman’ın birinci safhası di-

nin görünüşte uygulandığı, fakat gerçekte Allah’ın dininin
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Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetin-

diklerinde… kıyamet yaklaşmış olacaktır.
Ramuz-El Ehadis, 448/8; Ölüm Kıyamet ve Diriliş, 

s. 480

Kıyamet yaklaşınca… kadınla yolun ortasında

cinsel münasebette bulunacak kadar haya orta-

dan kalkar.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 97
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ve Kuran ahlakının neredeyse tamamen terk edildiği bir

dönemdir. Apaçık olan Kuran ayetlerinin görmezlikten

gelindiği, Allah adına hükümler öne sürüldüğü, dinde ay-

rılığa düşüldüğü, ibadetlerin gösteriş amaçlı yapıldığı, di-

nin çıkar ve menfaat sağlamak için araç olarak kullanıldı-

ğı bir zamandır. İmanın bilgi ve araştırmaya değil de tak-

litçiliğe dayalı olması da bu dönemin bir özelliğidir. Bu

devirde sözde Müslümanlar çoğunlukta, hakiki alimler

ve samimi Müslümanlar ise azınlıktadır.

Peygamberimiz (sav) tarafından günümüzden on

dört yüzyıl önce bildirilen ve tamamı içinde bulunduğu-

muz çağda eksiksiz yaşanan alametler şunlardır: 

- Kuran’da bildirildiğine göre, Peygamberimiz (sav)

ahiret günü kendi kavminin "Kuran’ı terk edilmiş (bir

kitap) olarak bıraktığını" (Furkan Suresi, 30) ifade

edecektir. Hadislerde de Ahir Zaman’da Kuran’ın yol

gösterici vasfının göz ardı edileceği, Kuran’dan uzaklaşı-

lacağı şöyle bildirilmiştir: 
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İnsanlara bir zaman gelir ki Kuran-ı Kerim bir

vadide, insanlar başka bir vadide olurlar.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 23

İnsanlara bir zaman gelecektir ki Kuran-ı Ke-

rim'in yalnız resmi, İslam'ın yalnız ismi kalacak-

tır. Onlar İslam'dan en uzak insanlar oldukları

halde İslami isimlerle isimlenecekler, mescitleri

görünüşte mamur olduğu halde hidayet yönün-

den harap olacaktır.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 24



- Cuma Suresi’nin 5. ayetinde, "Kendilerine Tevrat

yükletilip de sonra onu (içindeki derin anlamları,

hikmet ve hükümleriyle gereği gibi) yüklenmemiş

olanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşe-

ğin durumu gibidir." benzetmesi yapılmıştır. Kuşkusuz

bu ayette Müslümanlar uyarılmakta, aynı vahim hataya

düşmemek için dikkatli olmaları gerektiği hatırlatılmak-

tadır. Zira Kuran öğüt alınması ve üzerinde düşünülme-

si için indirilmiş bir Kitap’tır. 

Peygamberimiz (sav) Kuran’ın okunmasına rağmen

içerdiği bilgi ve hikmet üzerine düşünülmemesinin Ahir

Zaman’ın bir özelliği olduğunu şöyle ifade etmiştir:
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Peygamber şöyle dedi: "İlim insanlardan alınacak."

Ziyad şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, biz Kuran'ı

okuduk ve okuyoruz, hanımlarımıza ve çocukları-

mıza da okutuyoruz. Bu ilim bizden nasıl alınacak?" 

Peygamber şöyle buyurdu: "Yahudilerin Tevrat'ı

ve Hıristiyanların İncil'i hakkında bilgin yok mu-

dur? Onlar o kadar Tevrat ve İncil okudular, ha-

ni onlarda bundan birşey kaldı mı?"
Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 483

Bundan sonra birtakım, Kuran okuyan fakat

okudukları dillerinde kalan, kalplerine inmeyen

insanların türeyeceği bir zaman gelecektir.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 61
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- Bazı Müslümanların, Yahudi ve Hıristiyanların sap-

kın yönlerini kendilerine rehber edinmeleri, onları körü

körüne taklit etmeleri de Ahir Zaman’ın bir özelliğidir:

- Enam Suresi’nin 26. ayetinde insanları "Kuran’dan

alıkoyanlara" dikkat çekilmektedir. Hadislerden de sap-

kın fikir akımlarının, hak ve hakikatten uzak sistemlerin

kıyamet öncesinde, insanları Allah’ın yolundan saptıra-

cak büyük fitneler meydana getireceği anlaşılmaktadır. 
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(Ahir Zaman'da) Sizden önceki milletleri karış

karış, arşın arşın izleyeceksiniz, hatta onlar (Ya-

hudi ve Hıristiyanlar) kertenkele deliğine girse-

ler, siz de peşlerinden gireceksiniz.
Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 470

Kıyamet önü sıra karanlık geceler gibi fitneler

vardır.
Ramuz-El Ehadis, 121/5

Kıyamete yakın karanlık gecelerin parçaları gibi

karışıklıklar olacaktır. Bu karışıklıklar içinde ki-

şi mümin olarak sabahlayıp kafir olarak akşam-

layacak, mümin olarak akşamlayıp kafir olarak

sabahlayacaktır.
Kur'an ve Sünnette Kiyamet ve Ahiret, s.155



- Haram ve helal fiilleri Allah Kuran’da eksiksiz ola-

rak bildirmişken, dinde aslında olmayan kuralların ve hü-

kümlerin ortaya çıkması bir kıyamet alametidir:

- Ahir Zaman’da alim olarak kabul edilen bazı insan-

ların gerçekte ikiyüzlü ve sahtekar olduklarını, Peygam-

berimiz Hz. Muhammed şöyle haber vermiştir: 
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Haram olan şeylerin helal sayılması… kıyamet

alametlerindendir.
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 45

Ahir Zaman'da kurt okuyucular olacak. Kim o

zamana yetişirse, şerlerinden Allah'a sığınsın.

Onlar çok kokmuş insanlardır. Riyakarlık (iki-

yüzlülük) hakim olacak, riya (ikiyüzlülük) ve

gösterişten utanılmayacak. (Ölüm Kıyamet ve Di-

riliş, s. 470)

Alimler ilmi sırf para kazanmak için öğrendiğin-

de… dini dünyalık karşılığında sattıklarında…

hükmü sattıklarında… kıyamet yaklaşmış ola-

caktır. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

Ahir Zaman'da öyle adamlar çıkacak ki, dinleri-

ni dünya menfaatleri karşılığında satacaklardır.

Bunlar yumuşak görünmek için koyun postuna

bürünecekler, dilleri şekerden tatlı, fakat kalple-

ri kurt kalbi gibi katı olacaktır. (Tirmizi, Zühd, 60)
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- İslam’ın kurallarına gereken saygı ve özeni göster-

meyen, dini, kendi menfaatleri doğrultusunda araç ola-

rak kullanmaktan çekinmeyen insanların durumu da şu

şekilde anlatılmıştır:

- Samimi Müslümanların günahkarların baskısı altın-

da zayıf duruma düşmelerinin bir kıyamet alameti oldu-

ğu hadiste şöyle bildirilmiştir:

- Peygamberimiz (sav)'in verdiği bir haber de Ahir

Zaman’da gerçek müminlerin neredeyse yok denecek

kadar az sayıda olmasıdır:

60

Ümmetimin son zamanlarında mescitlerini süs-

leyip kalplerini harap bırakan, elbisesini sakınıp

koruduğu kadar dinini sakınıp korumayan, dün-

ya işlerinin yolunda gitmesi uğrunda dinini vası-

ta yapmağa aldırış etmeyen birtakım insanlar

türeyecektir. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 25)

(Kıyametin bir alameti) Mescitler içerisinde gü-

nahkarların seslerinin yükselmesi ve günahkar-

ların dinin emrettiklerini yerine getiren samimi

müminler üzerine galip gelip onlara tahakküm

etmeleridir.

Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 450

İnsanlara bir zaman gelir ki camilerinde topla-

nıp namaz kılarlar. Fakat aralarında mümin bu-

lunmaz.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 17



- İyiliğin tavsiye edilmesi ve kötülüğün önlenmesinin

Allah’ın önemli bir emri olduğu bilindiği halde yapılma-

ması da kıyametin yaklaştığının bir göstergesidir:

- Cami ve mescitlerin sadece yol olarak kullanılan

mekanlara dönüşmesinin bir işaret olduğu aşağıdaki ha-

diste haber verilmektedir:

- Ahir Zaman’da Kuran’ı Allah’ın rızasını kazanmak

için değil de kazanç elde etmek için okuyan insanların da

ortaya çıkacağı hadiste şöyle dile getirilmiştir:
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İyilik terk edilip emredilmediğinde, kötülük iş-

lenip alıkonulmadığında… kıyamet yaklaşmış

olacaktır.
Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480

Mescitler namaz kılınmayıp gelip geçilen bir yol

haline geldiği… bir zaman gelmedikçe kıyamet

kopmaz.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 87

Kim Kuran okursa (mükafatını) Allah'tan iste-

sin. Zira son zamanlarda Kuran okuyup (müka-

fatını) insanlardan isteyen birtakım insanlar tü-

reyecektir.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 9
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- Kuran’ın sadece haz almak için adeta bir şarkı gibi

okunması da bir işarettir:

- Müslüman olarak tanınan bazı şahısların çarpık bir

kader anlayışına sahip olmaları, bazılarının da yıldızların

geleceğe dair haber verdiğine inanmaları Ahir Zaman’ın

göstergelerindendir:

- Samimi müminlerin inançlarını saklamaları ve iba-

detlerini gizli sürdürmelerinin hadisteki tasviri şöyledir:
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Kuran-ı Kerim'in şarkı söylercesine okunup

haz duyulduğu, hatta kişi alim olmadığı halde bu

okuyuşundan dolayı itibar gördüğü zaman…
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 31

Ahir Zaman'da ümmetim hakkında en çok en-

dişe duyduğum: yıldızlara (inanmak), kaderi ya-

lanlamak…
Ramuz-El Ehadis, 1/1540

Bu gün sizin aranızda münafıkların gizli yaşa-

dıkları gibi bir zaman gelir ki mümin olanlar da

diğerlerinin arasında gizli olarak dini hayatları-

nı sürdürmeye çalışırlar.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 9



- Faizin, Allah’ın haram kıldığı bir fiil olmasına rağ-

men alenen uygulanmasının bir alamet olduğu hadisler-

de şöyle belirtilmiştir:

- Hac ibadetinin yapılış amacının gezmek, ticaret

yapmak, gösteriş yapmak veya dilenmek olması Ahir Za-

man’ın bir diğer belirtisidir:

Allah'›n ayetlerde kesin olarak haram k›ld›¤› faiz günlük

yaflam›n bir parças› haline gelmifltir.

İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki zenginler te-

nezzüh (seyahat) için, orta halliler ticaret için,

onların kuraları (alimleri) riya ve gösteriş için,

fakirleri ise dilenmek için hac ederler.
Ramuz-El Ehadis, 503/8

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, faiz ye-

meyen adam kalmaz. Onu yemese bile kendisi-

ne tozu isabet eder.
Ramuz-El Ehadis, 360/8, 503/7
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Sosyal Bozulma

Günümüz insanlarının karşı karşıya olduğu önemli

bir sorun toplumun temelini oluşturan sosyal yapılarda-

ki bozulmadır. Toplumsal çöküş değişik şekillerde ken-

dini göstermektedir. Dağılmış aileler, boşanmalardaki

artış ve gayrimeşru çocuklar aile kurumundaki tahriba-

tın doğal sonucudur. Stres, huzursuzluk, mutsuzluk, en-

dişe ve kaos pek çok insanın hayatını adeta bir kabusa

dönüştürmektedir. Manevi boşluk içindeki insanlar bu-

nalımlarına çare ararken alkol ve uyuşturucu bataklığına

düşmekte veya karanlık yollara girmektedir. Çözüm yo-

lu kalmadığını düşünen bazıları da intiharı bir kurtuluş

zannetmektedirler. 

Toplumsal yozlaşmanın en çarpıcı göstergelerinden

birisi de yasalara aykırı davranışlardaki büyük artıştır.

Suç oranlarındaki artış konunun uzmanlarını dahi hayre-

te düşüren boyutlara ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler

Uluslararası Suç Önleme Merkezi’nin hazırladığı "Evren-

sel Suç ve Adalet Raporu" tüm dünya ülkelerini kapsa-

yan şu genellemeleri içermektedir:

Ortalama olarak, suç oranları 1980’lerde olduğu gibi,

1990’larda da yükselmeye devam etmektedir. Dünya-

nın neresi olursa olsun, beş yıllık bir periyotta, büyük

şehirlerin sakinlerinin üçte ikisi en az bir kere suç sayı-

lan fiillerin hedefi olmaktadır. Evrensel olarak ciddi suç-

lara hedef olma olasılığı (soygun, cinsel suçlar, saldırı)

beşte birdir. Bölge ayrımı olmaksızın, gençler kategori-

sindeki mülkiyete yönelik suçlar ve şiddet suçlarının

her ikisi de ekonomik problemler ile ilgilidir. Son yıllar-

da yasadışı uyuşturucu madde türleri sayıca artmış ve

nitelik olarak da çeşitlenmiştir. (United Nations Office
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for Drug Control and Crime Prevention, Global Report

on Crime and Justice, 1999, http://www.uncjin.org/Spe-

cial/GlobalReport.html)

Aslında söz konusu olaylarda şaşılacak bir durum

yoktur. Böyle bir sosyolojik gelişmenin nedenleri Ku-

ran’daki geçmiş toplumların kıssalarında açıkça anlatıl-

maktadır. Sosyal dejenerasyon ve buna bağlı olarak orta-

ya çıkan her türlü sorun insanların Allah’ı ve yaratılış

amaçlarını unutmalarının, hak dinden ve manevi değer-

lerden uzaklaşmalarının kaçınılmaz bir sonucudur.

Toplumsal bozulmanın unsurları aynı zamanda Pey-

gamberimiz (sav)'in on dört yüzyıl önce haber verdiği,

günümüzde de eksiksiz olarak ortaya çıkan gelişmeler-

dir. Hz. Muhammed (sav)'in "insanların ihtilaf ve içti-

mai (sosyal) sarsıntılar içinde bulundukları zaman"

(Ramuz-El Ehadis, 7/7) olarak tanımladığı Ahir Zaman’ın

ilk devresi ile ilgili hadisler şöyledir:

- Hadislerden anlaşılmaktadır ki, toplumda kötü in-

sanların çoğalması, güvenilir kabul edilen bazı insanların

gerçekte yalancı, yalancı olarak tanınan bazılarının da ger-

çekte güvenilir kişiler olması Ahir Zaman’ın bir özelliğidir: 
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İnsanlar üzerine aldatıcı seneler gelecek. O se-

nelerde… haine itimat edilecek, doğru kişi ha-

in sayılacak.
Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 476

Dünyada alçak oğlu alçak kimseler insanların en

mutlusu oluncaya kadar kıyamet kopmayacaktır.
Tirmizi, Fiten, 37



Gazetelerde yer alan ve toplumdaki ahlaks›zl›klar›n dola-

y›s›yla kötü insanlar›n say›s›n›n artt›¤›n› kan›tlayan bu

gibi haberler Ahir Zaman'›n da habercisidirler.



- Dinimizin kurallarına ve kanunlara uygun elde edil-

miş kazanç ile güvenilir insanların az bulunacağı hadiste

şöyle belirtilmiştir:

-Gerçek şahitliğin gizlenmesi, yalancı şahitliğin ve if-

tiranın ise yaygınlaşması bir alamettir:

Hadislerde K›yamet Alametleri 67

Ahir Zaman'da ümmetim içerisinde en az bulu-

nacak şey helal para ve kendisine güvenilir ar-

kadaştır.
Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/71

Kötülerin çoğaldıkça çoğalması, yalancıların

doğru kabul edilip doğruların yalancı sayılması,

hainlerin güvenilir, güvenilir kimselerin hain sa-

yılması… kıyamet alametlerindendir.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 92

Kıyametten hemen önce… yalancı şahitlik yay-

gınlaşır, hakka şahitlik ise gizlenir.
Ramuz-El Ehadis, 1/121

İftiranın yaygınlaşması kıyamet alametlerindendir.
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 450
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- Toplumdaki tek üstünlük kriterinin zenginlik olma-

sı, saygının kişinin zenginliğine endeksli olmasının bir kı-

yamet alameti olduğu şöyle bildirilmiştir: 

- İnsanlar arasındaki sosyal ilişkilerin bozulmasının da

kıyametin bir işareti olduğu hadislerdeki tasvirlerden an-

laşılmaktadır:

- Sorumluluğun işin ehli olmayanlara verilmesinin

sonuçları da aşağıdaki hadiste şöyle vurgulanmaktadır:

68

Zengine itibar edilip kendinden daha üstün kişi-

ler ona ayağa kalktıklarında ve ona selam ver-

diklerinde… kıyamet yaklaşmış demektir.
Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480-481

Selam halka değil de özel insanlara verilince-

ye… kadar kıyamet kopmaz.
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 470

Kişinin yalnız tanıdıklarına selam vermesi… kı-

yamet alametlerindendir.
Ramuz-El Ehadis, 121/4

İş ehil olmayana verilince, artık kıyameti bekle!
Zebidi, Tecridi Sarih, 12/201



- Aile, akraba ve komşuluk ilişkilerinin bozulması,

fertler arasındaki sosyal ve manevi değerlerin kaybolma-

sı bu dönemin başka bir özelliğidir:

Ahir Zaman'›n en önemli

özelliklerinden biri de insan-

lar aras›nda sevgi ve sayg›-

n›n kalmamas›d›r. Sokakta

yere y›¤›lm›fl hasta bir kifli-

ye kimsenin yard›m etme-

mesi günümüzde s›k rastla-

n›labilen bir durumdur.

Kişinin annesine isyan etmesi, babasına sıkıntı

vermesi…
Tirmizi, Fiten, 38

Kıyametten hemen önce… akraba ile ilişkiler

kesilir.
Ramuz-El Ehadis, 448/7

Komşular arasında geçimsizliğin yaygın hale gel-

mesi kıyamet alametlerindendir.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 86
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- Gençlerin sinirli olmaları, çocuklar ile yetişkin in-

sanlar arasındaki sevgi ve saygı ilişkilerinin bozulması ha-

dislerde şöyle anlatılmıştır: 

- Hadisler göstermektedir ki, aile kurumundaki bo-

zulmaya bağlı olarak boşanmaların ve evlilik dışı çocuk-

ların çoğalması Ahir Zaman toplumlarının bir niteliğidir.

- Materyalist felsefe ve dünya görüşlerinin etkisiyle

insanların ahireti unutmaları, dünyaya büyük bir hırsla

bağlanmaları kıyamet öncesindeki dönemin bir vasfıdır:

70

Kıyamet yaklaşınca… gayri meşru çocuklar ço-

ğalır.
Ramuz-El Ehadis, 33/7

Boşanmaların çoğalması… kıyamet alametlerin-

dendir.
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455

Büyükler küçüklere merhamet etmediklerinde,

küçükler de büyüklerine saygı göstermedikle-

rinde… çocuk öfkeli olduğunda… kıyamet yak-

laşmış olacaktır.
Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480

İnsanlarda cimrilik ve hırs artacak.
Müslim, İmare, 176; İbni Mace, Fiten, 24



- Birbirlerine kaba sövgü ve küfürlerle hitap eden in-

sanların durumu hadiste şöyle ifade edilmiştir: 

- Bu dönemin başka bir özelliği de dedikodu ve ala-

Hadislerde K›yamet Alametleri 71

Kıyamet yaklaştı. Halbuki insanlar dünyaya kar-

şı ancak hırslarını arttırıyorlar, Allah'tan da

uzaklaşıyorlar.
Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/57

Son zamanlarda türeyen, birbirleriyle karşılaştık-

ları zaman selamları lanetleşmeden ibaret olan

sarhoş ve asi bir nesil (ortaya çıkmadıkça)…
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 54

Aile yap›s›ndaki bozul-

ma, insanlar aras›nda-

ki iletiflimsizlik, iliflki-

lerin sevgi ve sayg›ya

de¤il de ç›kara ayarl›

olmas›, yaln›z insan-

lar›n artmas› gibi

sorunlar Ahir Zaman

toplumlar›n›n ortak

özelliklerindendir.

Hadislerde haber 

verilen bu bozulmalar

k›yametin yaklaflt›¤›n›n

anlafl›lmas› ve Allah'a

yönelip dönülmesi için

birer ibret vesilesidir. 
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yın büyük rağbet görmesidir:

- Dalkavukların toplum içinde itibar görmeleri de

şöyle haber verilmiştir:

- Ahir Zaman’da sık karşılaşılan bir durum da ticaret

hayatında sahtekarlığın ve rüşvetin olağan hale gelmesidir:

72

Dedikoducuların, gıybetçilerin ve alaycıların

artması kıyamet alametlerindendir.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 93

Kıyamet yaklaşınca… o devrin en itibarlıları

yaltaklık ve dalkavukluk yapanlardır.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 97

Sığırların dilleriyle yalayarak yediği gibi, dilleriy-

le geçimlerini temin eden birtakım insanlar or-

taya çıkmadıkça kıyamet kopmaz.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 101

Kıyamet yaklaşınca… ölçü ve tartılarda hile ya-

pılır.
Ramuz-El Ehadis, 33/7

Rüşvetlerin alınması… kıyamet alametlerinden-

dir.
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri,

s.454



- Peygamberimiz (sav) Ahir Zaman’da cinayetlerin

artışını şöyle bildirmiştir:  

Bilim ve Teknoloji
Tarihi kaynaklar Arap toplumunun, Kuran’ın tebliğ

edildiği dönemde, evren ve doğa üzerine herhangi bir

inceleme yapabilecek teknolojiye sahip olmadığını gös-

termektedir. Bu tespit şu anlama gelmektedir ki, Pey-

gamberimiz (sav)'in yaşadığı dönem ile günümüzün bilim

ve teknoloji düzeyi arasında kıyas kabul etmez bir fark-

lılık vardır. 

Bu devasa farklılıklara rağmen Peygamberimiz (sav)

7. yüzyılda, geleceğe yönelik bazı haberler vermiştir.

İlerleyen sayfalarda da Ahir Zaman’daki bilim ve tekno-

loji ortamını tasvir eden söz konusu hadisler incelene-

cek, Peygamberimiz (sav)'in on dört yüzyıl önce verdiği

haberlerin günümüzde aynı şekilde gerçekleştiği gözler

önüne serilecektir.

Cinayetler artmadıkça… kıyamet kopmaz.
Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468

Cinayetlerdeki dikkat çekici art›fl da hadislerde

haber verilen alametlerdendir.
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Tıp Teknolojisi:

Uzun yaşamak çağlar boyunca insanların belli başlı

hedefleri arasında yer almıştır. Bu uğurda büyük bir ça-

ba harcanmıştır. Konuyla ilgili olarak, Hz. Muhammed

(sav) de Ahir Zaman’daki gelişmeleri haber verdiği bir

hadisinde şunları söylemiştir:

Peygamberimiz (sav)'in verdiği bu haberin üzerinden

on dört asır geçmiştir. Kayıtlar geçen bu zaman aralığın-

da, ortalama yaşam süresinin içinde bulunduğumuz çağ-

da diğer tüm dönemlerden daha fazla olduğunu açıkça

ortaya koymaktadır. Hatta 20. yüzyılın başları ile sonla-

rı arasında dahi büyük bir fark vardır. Örneğin geçmişte

100 seneden fazla yaşayan insanların oldukça nadir, gü-

nümüzde ise çok sayıdadır.

Birleşmiş Milletler Nüfus Departmanı kaynaklarına

göre, son birkaç yılda dünya nüfusu yüksek ölüm oran-

larından düşük ölüm oranlarına doğru bir geçiş devre-

sindedir. Demografik devrim olarak nitelenen bu geliş-

menin merkezinde de yaşlıların sayıca ve oranca artışı

yer almaktadır. Böylesine hızlı ve geniş ölçekli bir geliş-

menin uygarlık tarihinin hiçbir döneminde görülmediği

de aynı kaynakta önemle vurgulanmaktadır.

(http://www.un.org/esa/socdev/ageing/agewpop.htm)

Şüphesiz yaşam süresindeki bu artış sebepsiz değil-

dir. Tıp teknolojisinin ilerlemesine bağlı olarak sağlık

74

Onun zamanında… ömürler uzayacaktır.
El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil 

Mehdiyyil Muntazar, s. 43



hizmetlerindeki gelişme insanların böyle bir nimete ka-

vuşmasına olanak sağlamıştır. Bunlara ek olarak, genetik

bilimindeki gelişmeler ve halen büyük bir hızla ilerle-

mekte olan İnsan Genomu Projesi sağlık alanında yepye-

ni bir dönem başlatmak üzeredir. Tüm bu gelişmelere

dayanarak şunu söylemek mümkündür: Yaşadığımız ça-

ğın insanları yukarıdaki hadisin haber verdiği uzun ve

sağlıklı hayat standardını yakalamışlardır.

Eğitim:

20. ve 21. yüzyılı geçmiş yüzyıllardan ayıran önemli

bir özellik de okuryazarlık oranlarında kaydedilen ilerle-

medir. Geçmiş dönemlerde okur-yazarlık toplumun be-

lirli bir kesiminin sahip olduğu bir imtiyaz statüsünde kal-

mıştır. 20. yüzyılın sonlarına doğru ise başta UNESCO ol-

mak üzere, hükümetler ve sivil toplum örgütleri dünya

Bu küpürlerde yer alan bilimsel geliflmeleri

Peygamber Efendimiz 1400 y›l öncesinde Ahir

Zaman alameti olarak haber vermifltir.
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genelinde kampanyalar düzenlemişlerdir. Bu eğitim sefer-

berliği, teknolojik yeniliklerin de insanlığın hizmetinde

kullanılmasıyla birlikte günümüzde meyvelerini vermekte-

dir. UNESCO’nun 1997 yılında yayınlanan raporuna gö-

re, dünya nüfusunun %77.4’ü okur-yazar konumundadır.

(UNESCO Statistical Yearbook, 1997, http://www.educati-

on.nic.in/htmlweb/arhrne.htm)

Bu rakam kuşkusuz, geçen on dört yüzyıl içindeki en

yüksek orandır. Aynı zamanda da Peygamberimiz

(sav)'in hadislerinde haber verdiği Ahir Zaman toplum-

larının bir niteliğidir.

İnşaat Teknolojisi:

Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği, içinde bulun-

duğumuz dönemin ileri teknolojik koşullarını tasvir

eden bir işaret de yüksek binaların inşa edilmesidir.

76

Kıyametin yaklaşmasına doğru… okuryazar ço-

ğalır.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 93; Ramuz-El Eha-

dis, 1/121

Yüksek yüksek binalar inşa edilmedikçe… kıya-

met kopmaz.

Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopma-

yacaktır… Yüksek binalar yapmada insanlar birbir-

leriyle yarışacak.

Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313



Mimarlık ve mühendislik tarihine baktığımızda görü-

rüz ki, yüksek katlı binalar 19. yüzyılın sonlarında inşa

edilmeye başlanmıştır. Gökdelenler 20. ve 21. yüzyıl mi-

marisinin önemli bir parçası olmuş, günümüzde de birer

prestij sembolü haline gelmiştir. Hadiste belirtilen, insan-

ların yüksek binalar yapma yarışı da ülkelerin daha yük-

sek gökdelenler yapabilmek için büyük bir rekabet ve ya-

rış içerisine girmeleriyle tam olarak gerçekleşmiştir.

Ulaşım Teknolojisi:

Tarih boyunca ulusların zenginlikleri ve güçleri, sa-

hip oldukları ulaşım teknikleri ile doğrudan doğruya bağ-

lantılı olmuştur. Etkili ulaşım sistemlerini kuran toplum-

lar kalkınma atılımlarını gerçekleştirmişlerdir. 

Yüksek binalar ve inflaat teknolojisindeki yar›fl, içinde bulundu¤u-

muz dönemi tasvir eden hadislerde 14 as›r önce haber verilmifltir.
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Peygamberimiz (sav) de Ahir Zaman’ın özelliklerini

anlatırken, ulaşımın gelişeceğini şöyle ifade etmiştir:

Yukarıdaki hadisin son bölümündeki mesaj Ahir Za-

man’da yeni araçlarla uzak mesafelerin kısa hale geleceği

dir. Yaşadığımız yüzyılın sesten hızlı uçakları, trenleri ve

diğer gelişmiş ulaşım araçlarıyla, eski dönemlerde aylar

süren yolculuklar şimdi birkaç saat içinde yapılabilmek-

tedir. Hadisin işareti de bu şekilde gerçekleşmektedir.

Günümüzün ileri teknoloji ürünü ulaşım araçlarına

Kuran’da da şu şekilde işaret edilmiştir:

Onlara binmeniz ve süs için atları, katırları ve

merkepleri (yarattı). Ve daha sizlerin bilmediği-

niz neleri yaratmaktadır. (Nahl

Suresi, 8)

Başta verdiğimiz hadisin birinci

bölümündeki "zaman kısalacak"

ifadesiyle açıktır ki, Peygamberimiz

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kop-
mayacaktır… Zaman kısalacak ve vasıtalarla me-
safeler kısalacak.
Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313

20. ve 21. yüzy›lda teknoloji

oldukça yüksek bir seviyeye

ulaflm›flt›r. Özellikle ulafl›m

teknolojisi, mimarl›k

ve di¤er mühendis-

lik kollar›nda

mükemmel sonuç-

lara ulafl›lm›flt›r.



(sav) Ahir Zaman’da işlerin diğer dönemlere oranla da-

ha kısa zaman dilimlerinde tamamlanacağını bu şekilde

ifade etmiştir.  Benzer başka bir hadis de bu görüşümü-

zü doğrulamaktadır:

Örneğin haberleşme şu anda internet ve iletişim

teknolojileriyle saniyeler içerisinde tamamlanmaktadır.

Geçmişin kervanları ile aylar süren seyahatler sonucu

ulaşılabilen eşyaları, günümüzde anında temin etmek

mümkündür. Çok değil, daha birkaç yüzyıl önce tek bir

kitabın yazılması için geçen sürede bugün milyarlarca ki-

tap basılabilmektedir. Temizlik, yemek pişirme, çocuk

bakımı gibi gündelik işler, "teknoloji harikası" aletlerin

yardımıyla vakit almaktan çıkmıştır.

Bu örnekler rahatlıkla çoğaltılabilir. Elbette burada

üzerinde durulması gereken Peygamberimiz (sav)'in 7.

yüzyılda haber verdiği kıyamet işaretlerinin günümüzde

aynen gerçekleşmesidir.

Hadislerde K›yamet Alametleri 79

Zaman kısalıp sene ay, ay hafta, hafta gün, gün

saat, saat de ateş tutuşturacak kadar az bir za-

man olmadıkça kıyamet kopmaz.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 95
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Hadislerde bildirilen diğer bir alamet olan Ahir Za-

man’da "ticaretin yaygınlaşması" (Ölüm Kıyamet ve Diri-

liş, s. 473) da ulaşımdaki ilerlemelere paralel olarak tam

anlamıyla gerçekleşmiş durumdadır. Gelişmiş ulaşım

araçları tüm dünya ülkelerinin kendi aralarında yoğun ti-

cari ilişkiler kurmalarına ortam hazırlamıştır.

Haberleşme Teknolojisi:

Peygamberimiz (sav)'in verdiği haberler arasında ol-

dukça dikkat çeken bir bilgi de günümüzün iletişim tek-

nolojisine işaret eden hadislerdir. Mucize niteliğine sa-

hip bu haberlerden birisi şöyledir: 

Bu hadis dikkatli bir şekilde değerlendirildiğinde,

içinde gizlenen hakikatler anlaşılabilir. Kamçı bilindiği gi-

bi, eski çağlarda özellikle at, deve gibi binek hayvanları-

nı sürerken yaygın olarak kullanılmış bir araçtır; hadis

incelendiğinde Peygamberimiz (sav)'in bir benzetme

yaptığı ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde yaşayan insanlara yönelik şöyle bir so-

ru hazırlayalım: "Kamçının şekline benzetebileceğimiz ve

konuşan nesne nedir?" 

Bu sorunun en mantıklı cevabı telsiz, cep telefonu

veya benzeri iletişim araçları olacaktır. 

Cep telefonu veya uydu telefonu gibi kablosuz ileti-

şim araçlarının çok kısa bir geçmişi olduğunu göz önün-

de bulundurursak, Peygamberimiz (sav)'in 1400 yıl önce

80

Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça… kıyamet

kopmaz.
Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 471



yaptığı tasvirin de ne kadar hikmetli olduğu anlaşılacaktır. 

Kıyamet öncesi zaman diliminin içinde bulunduğu-

muza dair bir haber daha böylece tecelli etmiştir.

Peygamberimiz (sav)'e ait başka bir rivayette de ha-

berleşme teknolojisinin gelişimine şöyle işaret edilmek-

tedir:

Hadisteki mesaj oldukça açıktır: Kişinin kendi sesini

duymasının Ahir Zaman’ın bir özelliği olduğu belirtil-

mektedir. Şüphesiz insanın kendi sesini işitebilmesi için

öncelikle sesini kayıt etmesi ve sonra da dinlemesi ge-

rekmektedir. Ses kayıt ve reprodüksiyon teknolojisi de

20. yüzyılın bir ürünüdür; bu gelişme bilimsel bir dönüm

noktası olmuş, haberleşme ve medya sektörlerinin doğ-

masına yol açmıştır. Ses kaydı özellikle bilgisayar ve la-

zer teknolojilerindeki son gelişmelerle mükemmele

ulaşmış durumdadır.

Kısacası, günümüzün elektronik aletleri, mikrofonla-

rı ve hoparlörleri sesin kaydedilmesi ve dinlenmesine

imkan sağlamakta ve bizlere yukarıdaki hadisin verdiği

haberin tecelli ettiğini göstermektedir.

Tek bir tufl ile binlerce kilometre öteye sesi ve görüntüyü tafl›yan

teknoloji, rivayetlerle flafl›rt›c› bir flekilde paralellik göstermektedir.

Kişiye (kendi) sesi konuşmadıkça… kıyamet

kopmaz.
Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 471
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Konuyla ilgili diğer hadislerde de oldukça dikkat çe-

kici işaretler yer almaktadır:

Yukarıdaki hadislerde belirtilen "el"in mecazi bir an-

lamı olduğu açıktır. 

İnsanların baktıklarında görebilecekleri bir nesne

geçmiş dönemler için fazla bir anlam taşımamaktadır.

Ancak bugünün dünyasının vazgeçilmez bir parçası olan

televizyon, kamera ve bilgisayar gibi cihazlar hadislerde

tarif edilen olaya tam olarak açıklık getirmektedir. Yani

bu hadiste geçen "el" ifadesi, güç anlamında kullanılmış-

tır. Ve gökten dalgalar halinde gelen görüntülere yani

televizyona işaret ettiği anlaşılmaktadır. 

Konuyla ilgili diğer rivayetler de oldukça ilgi çekicidir:

82

O günün alameti: Semadan (gökyüzünden) bir el

uzanacak ve insanlar ona bakacak ve görecek-

lerdir.
El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 53

O günün alameti semada (gökyüzünde) uzatılmış

ve insanların kendisine bakıp durduğu bir el'dir.
Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 69

Semadan (gökyüzünden) bir ses onu ismiyle ça-

ğıracak ve doğuda, batıda… olan bile bu sesi du-

yacak…
El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar,

s.54-55



Bu hadisler bütün yeryüzünde duyulacak ve her top-

lumun kendi lisanlarında işitecekleri bir sesten bahset-

mektedir; bu şekilde radyo, televizyon ve benzeri ha-

berleşme vasıtalarına işaret edildiği açıktır. Daha yüz yıl

önce hayal edilemeyen bir gelişmeyi Peygamberimiz

(sav)'in 1400 sene önce haber vermesi de bir mucizedir.

Bediüzzaman Said Nursi de sözü edilen hadisleri yo-

rumlamış; bunların radyo, telefon gibi haberleşme vası-

talarını mucizevi bir şekilde haber verdiğini belirtmiştir.

(Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, s. 496)

Bu ses bütün yeryüzüne yayılacaktır, her kavim

kendi dilinden duyacaktır.
Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 51

Semadan (gökyüzünden) bir ses ki herkes bunu

kendi lisanında işitir.
Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 37

Uydular ile her türlü yay›n, an›nda istenilen yere ulaflt›r›la-

bilmektedir. Bu ola¤anüstü olay da Peygamber Efendimizin

1400 y›l önceden bildirdi¤i alametlerdendir.
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Hz. İsa ve Sahte Peygamberler
Tarih boyunca bazı yalancı ve sahtekarların peygam-

berlik iddiasıyla ortaya çıktıkları bilinen bir durumdur. Bu

nevi sahtekarlar çıkar elde etmek için insanların temiz

inançlarını sömürmüş ve her türlü düzenbazlığa başvur-

muşlardır. Ayrıca hadislerde, kıyamet öncesinde sahte

peygamberlerin ortaya çıkacağına da dikkat çekilmektedir.

Yukarıdaki hadis bizlere günümüz dünyasındaki geliş-

meleri anımsatmaktadır. Bazı sahtekarlar Müslümanların

ve Hıristiyanların beklentilerini suistimal ederek peygam-

berlik iddialarıyla ortaya çıkmakta ve bazen de büyük fe-

laketlere neden olmaktadırlar. 

Uzmanlar sözde mesih akımlarının 1970'li yıllarda or-

taya çıkmaya başladığını, o tarihten bu yana da hızlı bir

artış içinde olduklarını ifade etmektedir. 

Konuyla ilgili aşağıdaki alıntılar hafızalarımızı canlan-

dırmaya yardımcı olmak için seçilmiş birkaç örnektir:

(Britannica Ansiklopedisi'nden) Federal ajanlar ve mez-

hep üyeleri arasındaki 51 günlük gerginlik trajediyle so-

nuçlandı. Mezhebin Waco, Texas yakınlarındaki tesisle-

ri tamamen yandı. 33 yaşındaki, "Branch Davidians" ha-

reketinin lideri ve sözde Mesihi David Koresh de diğer

74 kişiyle birlikte öldü. (Britannica CD 2000, "From Ye-

ar in Review 1993: Chronology")

84

Her biri Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden

otuza yakın yalancı gönderilmedikçe kıyamet

kopmayacaktır.
Tirmizi, Fiten 43; Ebu Davud, Melahim 16



Sahte mesih David

Koresh (üstte) ve yanan

evi (yanda)

Üstte Uganda'da bulu-

nan toplu mezar ve

sa¤da Jim Jones ta-

raftarlar›n›n intihar›

görülmektedir.

Dünya çap›nda örgütlenmeye

sahip olan Moon tarikat›n›n ku-

rucusu Sun Myung, tören es-

nas›nda (yukar›da)
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Geçen hafta İsviçre ve Kanada'da, sözde Mesih Luc Jo-

uret'in taraftarlarından ve onların çocuklarından oluşan

53 kişi öldü. Bu iki ülkenin polisleri ölümlerin nedeni-

nin toplu intihar, toplu katliam veya ikisinin bir karışı-

mı olup olmadığını araştırıyor. (Time, 17 Ekim 1994,

"In The Reign Of Fire")

Sun Myung, Moon Unification (Birleştirme) Kilisesi'nin

kurucusudur. 16 yaşındayken bir rüya gördüğünü; bu

rüyasında da İsa Mesih'in, Tanrının yeryüzündeki krallı-

ğını kurmak için, Moon'un Tanrı tarafından seçildiğini

ilan ettiğini iddia etmiştir. Bu kilise 1990'ların ortaların-

da 2 milyondan fazla üyesi olduğunu ve 100'den fazla

ülkede örgütlendiğini ileri sürmüştür; günümüzde

açıkça Moon'u İsa'nın halefi olarak kabul et-

mektedir. (M. Encarta Encyclopedia 2000)

En kötü mezhep katliamının korkunç delili… Ugan-

da'da yeni mezarlar bulundukça, liderleri tarafından

kandırılan fanatik bir mezhebin 1000'e yakın taraftarı-

nın öldüğünden endişe ediliyor… (The Guardian, 29

Mart 2000)

Gündemden düşmeyen sahte peygamberlere Kuran

ayetlerinde de dikkat çekilmiştir. Bu konudaki bir ayet

şöyledir:

Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden ve-

ya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken "Ba-

na da vahy geldi" diyen ve "Allah'ın indirdiğinin

bir benzerini de ben indireceğim" diyenden da-

ha zalim kimdir? Sen bu zalimleri, ölümün 'şid-

detli sarsıntıları' sırasında meleklerin ellerini

uzatarak onlara: "Canlarınızı (bu kıskıvrak ya-

kalanıştan) çıkarın, bugün Allah'a karşı haksız

olanı söylediğiniz ve O'nun ayetlerinden büyük-

lenerek (yüz çevirmeniz) dolayısıyla alçaltıcı bir
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azapla karşılık göreceksiniz" (dediklerinde) bir

görsen... (Enam Suresi, 93)

Ayetin devamında haber verildiği gibi, bu insanlar uy-

durdukları yalanın karşılığını mutlaka göreceklerdir. 

Şüphesiz, tüm düzmece peygamberlerin yalanlarının

tümüyle ortaya çıkacağı günler yakındır. Çünkü Peygam-

berimiz (sav) yalancıların ardından Hz. İsa'nın geri dönü-

şünü de müjdelemiştir.

Hz. İsa'nın yeryüzüne dönüşünün Kuran'da haber ve-

rildiğinden, gerek Müslümanlar gerekse Hıristiyanlar ta-

rafından büyük bir özlemle beklendiğinden bundan ön-

ceki bölümlerde söz etmiştik. Hz. İsa'nın dünyaya tekrar

gelişi ile ilgili Peygamberimiz (sav)'in de birçok hadisi bu-

lunmaktadır. İslam alimlerinden Şevkani, Hz. İsa'nın dö-

nüşüne dair 29 hadis olduğunu, bu hadislerin içerdiği bil-

gilerin de yanlış olma ihtimalinin bulunmadığını belirtmiş-

tir. (Sünen-i İbn-i Mace, 10/338)  

Sözü edilen hadisler ile bizlere ulaşan önemli bir ha-

ber daha vardır. Hz. İsa'nın dönüşü Ahir Zaman'ın ikinci

devresi ve kıyametin büyük bir alameti olacaktır. Bu ko-

nudaki bazı hadisler şöyledir:

Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki

Meryem oğlu (İsa Aleyhisselam)'ın adil bir

hakim olarak sizin içinize inmesi muhakkak

yakındır.
Sahihi Müslim, 6/532

İsa bin Meryem adil bir hakim ve adaletli bir

imam (devlet başkanı) olarak inmedikçe

kıyamet kopmayacaktır.
Sünen-i İbn-i Mace, 10/340
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Peygamberimiz (sav) Hz. İsa'nın geldiğinde, yapacak-

larını da şöyle ifade etmiştir:

On büyük alamet vuku bulmadıkça kıyamet

kopmayacaktır… İsa bin Meryem'in çıkması…
Sünen-i İbn-i Mace, 10/293

İsa adil bir imam ve hakim olarak yeryüzünde

kırk yıl kalır.
Kur'an ve Sünnette Kıyamet ve Ahiret, s.134

İsa bin Meryem iner, kırk yıl Allah'ın kitabı ve

benim sünnetimle hükmeder, vefat eder.
Ahir Zaman Mehdi'sinin Alametleri, s. 92

İsa bin Meryem benim ümmetim içinde; adalet-

li bir hakim ve (yönetimde) adil bir imam ola-

cak, haçı kırıp ezecek ve domuzu öldürecek-

tir… Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla

dolacaktır. Din birliği de olacak, artık Allah'tan

başkasına tapılmayacaktır.
Sünen-i İbn-i Mace, 10/334

O (Hz. İsa) haçı kıracak, domuzu öldürecek,

cizyeyi kaldıracak, mal (o kadar) çoğalacak ki,

kimse onu kabul etmeyecektir.
Sünen-i Tirmizi, 4/93; Kur'an ve Sünnette Kıyamet

ve Ahiret, s.133



Kuran'da K›yamet Alametleri 89

Öyle anlaşılmaktadır ki Hz. İsa, gelişiyle birlikte, teslis

(üçleme) gibi putperest inançları, haç, ruhbanlık gibi batıl

uygulamaları, domuz eti yemek gibi haram fiilleri ortadan

kaldıracak, Hıristiyan dünyasını içinde bulunduğu çarpık

durumdan kurtaracak, tüm insanları Kuran'da bildirilen

hak dini ve üstün ahlak modelini yaşamaya çağıracaktır.

Büyük İslam alimlerinden İmam Rabbani "Hz. İsa'nın

Peygamber Efendimizin yoluna tabi olacağını" (Mektubat-

ı Rabbani, 2/1309) belirtmiş ; İmam Nevevi "... Hz. Mu-

hammed (sav)'in yolunu tatbik etmek için geleceğini" (El

Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 64) ifa-

de etmiştir. Bu konuda Kadı İyaz da "Hz. İsa'nın İslam'ın

hükümleriyle hükmedeceğini ve halkın terk ettiği dini uy-

gulamaları yeniden canlandıracağını" (Sünen-i İbn-i Mace,

10/338) söylemiştir. Suyuti'ye göre, sözü edilen bu konu-

da tüm İslam alimleri fikir birliğine varmışlardır. (Suyuti,

Alam, http://members.nbci.com/islam12/Imam-al-Mah-

di.htm)

Geçtiğimiz yüzyılın en büyük alimlerinden Bediüzza-

man Said Nursi de Risale-i Nur Külliyatı'nda, bu konuyla

ilgili dikkat çekici açıklamalar yapmıştır. Bediüzzaman'ın

tahlillerine göre, Hz. İsa Ahir Zaman'da cismani olarak

yeryüzüne dönecek, maddeci ve tabiatçı felsefe akımla-

rından doğan inkarcı odaklar ile mücadele edecektir.

Onun liderliğinde İsevilik ve Müslümanlık birleşerek güç-

lü dinsizlik akımını tamamen ortadan kaldıracaktır. Hıris-

tiyanlığı boş inançlardan, sapkınlıklardan, hurafelerden

temizleyecektir. Hıristiyanların Kuran'a tabi olmalarını

sağlayacaktır. Bediüzzaman, Peygamberimiz (sav)'in, bu

müjdeleri herşeye gücü yeten Allah'ın sözüne dayanarak

verdiğini, bu nedenle de gerçekleşeceğinin kesin olduğu-

nu belirtmiştir. 
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Bu noktada, akla gelen önemli bir soru da Hz. İsa'yı

nasıl tanıyacağımızdır. Elbette, Kuran'da anlatılan peygam-

berlerin ortak özelliklerine sahip olması onun en belirgin

alameti olacaktır. Bunun yanında onun gerçek İsa Mesih

olduğunun önemli bir fiziki alameti daha vardır. Hz. İsa

ikinci gelişinde, onu daha önce gördüğünü, tanıdığını, geç-

mişini bildiğini söyleyebilecek hiç kimse çıkmayacaktır.

Onun fiziksel özelliklerini, simasını ya da  ses tonunu bi-

len tek bir kişi dahi olmayacaktır. Dünya üzerinde tek bir

kişi "ben onu daha önceden tanıyorum, filanca zaman gör-

müştüm, onun ailesi ve yakınları şu kimselerdir" gibi bir

iddiada bulunamayacaktır. Çünkü onu tanıyan tüm insan-

lar bundan yaklaşık olarak 2000 sene kadar önce yaşamış

ve ölmüşlerdir. Annesi Hz. Meryem, Hz. Zekeriya, onun-

la yıllarını geçirmiş olan havarileri, dönemin Yahudi önde

gelenleri ve bizzat Hz. İsa'dan tebliğ almış olan insanlar ve-

fat etmişlerdir. Dolayısıyla ikinci kez yeryüzüne gelişinde,

onun doğumuna, çocukluğuna, gençliğine ve yetişkinliğine

şahit olmuş tek bir kimse olmayacak ve onun hakkında hiç

kimse hiçbir şey bilmeyecektir. 

Kitabın önceki bölümlerinde de açıkladığımız gibi,

Hz. İsa Allah'ın "Ol" emriyle babasız olarak dünyaya gel-

miştir. Aradan yüzyıllar geçtikten sonra ise bilinen hiçbir

akrabası olmaması çok doğaldır. Allah, Hz. İsa'nın bu du-

rumunu Kuran'da Hz. Adem'in yaratılışına benzetmiş ve

şöyle demiştir:

Şüphesiz, Allah katında İsa'nın durumu Adem'in

durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra

ona "ol" demesiyle o da hemen oluverdi. (Al-i

İmran Suresi, 59)

Ayette de belirtildiği gibi, Allah Hz. Adem'e "Ol" de-
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miştir ve Hz. Adem'i yaratmıştır. İşte Hz. İsa'nın ilk ya-

ratılışı da Allah'ın "Ol" demesiyle gerçekleşmiştir. Hz.

Adem'in anne ve babası yoktur; Hz. İsa'nın ilk dünyaya

gelişinde ise sadece annesi Hz. Meryem vardır, fakat

yeryüzüne yeniden geleceği ikinci seferde onun annesi

de hayatta olmayacaktır.

Kuşkusuz bu durum, dönem dönem ortaya çıkan

"sahte Mesih" tehlikesini de tamamen ortadan kaldır-

maktadır. Hz. İsa'nın yeryüzüne yeniden gelişinde, onun

Hz. İsa olduğundan şüphe edilebilecek bir durum oluş-

mayacaktır. Hiç kimse "bu kişi Hz. İsa olamaz" diyecek

geçerli bir sebep bulamayacaktır. Çünkü Hz. İsa, dünya-

daki tüm diğer insanlardan ayrılabilecek bu çok önemli

özellikle, yani yeryüzünde kendisini tanıyan tek bir kişi

bile olmamasıyla hemen tanınabilecektir. 

Sonuç olarak, buraya kadar ortaya konulan bilgiler

Hz. İsa'nın gelişine ve yapacaklarına ilişkin İlahi vaatlerin

vaktinin çok yakın olduğunu düşündürmektedir. Şüphesiz

bizlere düşen görev, yüzyıllardır beklenen bu mübarek ki-

şiyi en güzel şekilde karşılamak için hazırlık yapmaktır.

Altınçağ

Hz. Muhammed (sav)'in tüm detaylarıyla tasvir etti-

ği Altınçağ ve bu dönemin özellikleri de kıyametin ala-

metleri arasındadır. İslam alimleri bu döneme cennet

benzeri özellikleri nedeniyle Altınçağ ismini vermişler-

dir. Hadislerden anlaşıldığına göre, Altınçağ Ahir Za-

man'ın ikinci döneminde yaşanacaktır.

Bu  dönemin önemli özelliklerinden birisi bolluk ve

zenginliktir. Sözü edilen bolluğun tarihte bir eşinin ol-

madığı da hadislerde bilhassa vurgulanmıştır:
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Adı geçen dönemdeki zenginlik, başka bir hadiste de

şöyle tasvir edilmiştir:

Bu konudaki diğer hadislerde de sıkıntı ve darlık yıl-

larının biteceği, ihtiyaç içinde olan kimsenin kalmayaca-

ğı, hatta insanların sadaka verecek fakir bulamayacakları

belirtilmiştir:  

Benim ümmetim o devirde öyle bir refah bula-

cak ki, o güne dek onun benzerini kesinlikle bul-

mamıştır…
Sünen-i İbn-i Mace, 10/3)

Onun zamanında yeryüzü içindeki hazineleri

dışarıya fırlatacaktır.
El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 43

Öyle bir zaman gelecek ki kişi (ayırdığı) altın

sadakasıyla (taraf taraf) dolaşacak da sonra elin-

den sadakasını alacak hiçbir (fakir) kimse bula-

mayacak.
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 462

Muhakkak o zamanda mal çoğalıp su gibi akacak

da onu hiçbir kimse (tenezzül edip) kabul et-

meyecektir.
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 464
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Altınçağ'ın dikkat çeken bir niteliği de adaletin yerleş-

mesi olacaktır. Hadislerdeki ifadeyle, "Yeryüzü zulüm ve

işkence yerine adaletle dolacaktır." (Ramuz-El Ehadis, 7/7)

Silahların susması, düşmanlığın, kavgaların, sosyal çöküşün

son bulması, insanlar arasında dostluk ve sevgi bağının ku-

rulması da bu devrin özellikleri arasındadır. Savaş endüst-

risine harcanan olağanüstü meblağlardaki para, gıda, sağlık,

imar, kültür gereksinimlerine ve bütün insanların mutlulu-

ğunu sağlamaya yönelik yatırımlara kayacaktır.

Bu dönemin karakteristik özelliklerinden biri de dinin

özüne dönülmesidir. İslam dininde aslında olmayan, son-

radan uydurulmuş adetler, hükümler, hurafeler ortadan

kaldırılacaktır. Gerçek dinin uygulanmasıyla Müslümanlar

arasındaki ayrılıklar son bulacaktır.  

Kısacası Altınçağ, bolluk, huzur, barış, mutluluk, zen-

ginlik ve rahatlık ortamının hakim olacağı, sanat, tıp, ha-

berleşme, üretim, ulaşım ve bunun gibi hayatın tüm alan-

larında dünya tarihinde yaşanmamış gelişmelerin görüle-

ceği, Kuran ahlakının yaşanacağı bir çağ olacaktır. 
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Altınçağ Sonrası
Kuran'daki kıssaları okuduğumuzda önemli bir İlahi

kuralın her dönemde geçerli olduğunu görürüz: Allah'ın

gönderdiği elçiyi yalanlayan ve ona karşı savaş açan top-

lumlar helak edilmiş, elçiye tabi olan insanlar ise hak di-

nin getirdiği maddi bolluk ve manevi huzuru yaşamışlar-

dır. Elçinin ardından gelen dönemde ise bazı toplumlar

kendilerine açıkça tebliğ edilmiş olan hak dini hemen terk

ederek şirke ve inkara sapmışlar, fitne ve fesat çıkararak

adeta kendi elleriyle kendi sonlarını hazırlamışlardır.

Söz konusu kural elbette Ahir Zaman için de geçerli ola-

caktır. Peygamberimiz (sav), Hz. İsa'nın ölümü ve Altınçağ'ın

ardından kıyamet saatinin geleceğini şöyle belirtmiştir:

Şüphesiz Ahir Zaman ve Altınçağ insanlığa son uya-

rının tam anlamıyla yapılacağı dönemdir. Bazı hadislerde

bu dönemden sonra artık "dünyada hayırlı bir şey" kal-

mayacağı vurgulanır. Öyle anlaşılmaktadır ki, Hz. İsa'nın

ölümünden çok kısa bir süre sonra, tüm dünya halkları

Altınçağ'ın getirmiş olduğu maddi refah ortamında şıma-

rıp azgınlaşacak, hak dini tamamen terk edeceklerdir. kı-

yamet saatinin de işte böyle bir ortamda, ansızın gelme-

si söz konusu olabilir. (Elbette, en doğrusunu Allah bilir)

Ondan (Hz. İsa'dan) sonra kıyametin kopması an

meselesi olacaktır.
Ramuz-El Ehadis, 1/1336

Ondan (Hz. İsa'dan) sonra kıyamet kopacak.
Ramuz-El Ehadis, 28/5948



Peygamberimiz (sav) ha-

dislerinde, Ahir Zaman'›n

ikinci bir döneminin olaca-

¤›ndan ve bu dönemde ta-

rihte efli görülmemifl bir

zenginli¤in yaflanaca¤›ndan

bahsetmifltir. ‹slam alimleri

bu döneme cennet benzeri

özellikleri nedeniyle "Alt›n-

ça¤" ismini vermifllerdir.



Kuran ahlak›n›n yafla-

naca¤› bir dönem olan

Alt›nça¤'da, ayetlerde-

ki cennet tasvirlerine

benzeyen bir bolluk,

bereket, zenginlik ve

ihtiflam yaflanacakt›r.

Öyle ki bu dönem ha-

dislerde  "sadaka veri-

lecek fakirin buluna-

mayaca¤›" bir dönem

olarak tasvir edilmek-

tedir.



SONUÇ 

Şüphesiz Allah zamandan ve mekandan münezzehtir.

İnsan ise zamana ve mekana tabidir. Bu apaçık gerçek şu

anlama gelir ki, bizim için geçmiş, şu an ve gelecek olan

Allah katında sadece bir andır; herşey O'nun katında tek

bir anda olup bitmiştir. Dünyanın yaratılışından kıyame-

te kadar herşeyi Allah en ince ayrıntısına kadar düzenle-

miş, en küçüğünden en büyüğüne her olay "Levh-i Mah-

fuz" isimli kitapta kaydedilmiştir.

Allah'ın yarattığı kader içerisinde her olayın tüm de-

taylarıyla yeri ve zamanı belirlenmiştir. Ayette bu gerçek

"Her bir haber için kararlaştırılmış bir zaman (müs-

takar) vardır. Siz de bileceksiniz." (Enam Suresi, 67)

şeklinde ifade edilir. Bu süre öylesine kesin ölçülerle be-

lirlenmiştir ki, "ne bir an ertelenebilir, ne de bir an

öne alınabilir." (Sebe Suresi, 30)

Elbette kıyamet alametleri ve Ahir Zaman ile ilgili

olayların gerçekleşeceği zamanlar da saniyesi saniyesine

Allah katında tespit edilmiştir. Allah'a samimiyetle iman

eden müminler kaderi izlediklerinin bilincinde olarak asır-

lar boyunca kıyamet alametlerinin çıkışını büyük bir me-

rak ve heyecanla gözlemişlerdir. Ayet ve hadislerdeki işa-

retler üzerine derin derin düşünmüşler, Ahir Zaman'ın ilk

dönemindeki fitne ve belalara karşı hazırlıklı olmaya gay-

ret göstermişler, bununla birlikte müjdelendikleri Altın-

çağ'da yaşamayı da yürekten arzu etmişlerdir.

Elinizdeki kitap boyunca incelenen ayet ve hadisler

de sözü edilen İlahi vaatler ile ilgili bazı gerçekleri açıkça
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ortaya koymaktadır. İçinde bulunduğumuz çağ kıyamet

alametlerinin büyük bir kısmının tam anlamıyla meydana

geldiği bir dönemdir. Günümüz dünyası söz konusu İla-

hi işaretlerin art arda ve tam tasvir edildiği şekilde orta-

ya çıkmaya başladığına, dünya tarihinde benzeri görül-

meyen gelişmelerin ilk defa yaşandığına şahit olmaktadır.

Hiç şüphesiz bunlar Peygamberimiz (sav)'in döneminden

sonra yaşanan en önemli gelişmelerdir. Bu İlahi işaretle-

rin ön yargıyla değerlendirilmesi, görmezlikten gelinme-

si veya yalanlanması ise böyle düşünenler için  büyük bir

kayıptır.

Öyle anlaşılmaktadır ki, 21. yüzyıl dünya tarihinde

yepyeni bir dönemin başlangıcı olmaktadır.

Allah'ın vaadi kesin bir gerçektir. O'nun vaatlerini

değiştirebilecek veya engelleyebilecek hiçbir kimse yok-

tur. Her konuda olduğu gibi, bu noktada da en hikmetli

ve en güzel son söz Kuran'da şöyle ifade edilir:

Ve de ki: "Allah'a hamdolsun. O size ayetlerini

gösterecektir, siz de onları bilip tanıyacaksı-

nız..." (Neml Suresi, 93)

Sen yücesin,

bize öğrettiğinden başka bizim

hiçbir bilgimiz yok.

Gerçekten Sen, herşeyi bilen,

hüküm ve hikmet sahibi olansın.

(Bakara Suresi, 32)






