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Kıyamet Alametleri . 
Ilaşim VELİ 
Sadeleştiren: Kamil ÇAKIN* 

Fiten hadisleri ile ilgili yaptığım çalışmalar esnasında, Haşim Veli imzalı 
"Efsahu'l-Makat fi'I-Mesihi'd-Deccat Yahud Eşnltu's-Sa'a" isimli 
ve 1332/1916-1917 tarihinde Hikmet Matbaası tarafından yayınlanmış, 28 
sahifeden mürekkep bir kitapçık elime geçmişti. Haşim Veli, kitabın iç kapa
ğındaki nota göre, Osmanlı Devleti'nin Roma Sefareti'nde görevli bir imam
dır. Yine eserin arka iç kapağındaki bilgilere göre, yazarın "İslam' da İzdivac" 
{İtalyanca), "Tarikat-ı Mevlana" {Fransızca), "Esraru Mevlidi'n-Nebi'~ {Türk
çe) ve "Makamat-ı Harlr!Tercemesi" {Türkçe) isimli yayınlanmış eserleri bu
lunmaktadır. Efsahu'l-MakaJ" isimli bu kitap, nisbeten sade bir Osmanlı Türk
çe'si ile yazılmıştır. Yazar Haşim Veli, eserini rivayet türü eserlerde yer alan 
ve çoğu sahih kabul edilen hadisiere dayanarak kaleme alrrııştır. Fakat, okun
duğunda ayet ve hadislerin batıni denilebilecek bir tefsirine yöneldiği ve daha 
ilginci, yaptığı yorumların dönemin yönetimine karşı bir çeşit muhalefeti içer
diği görülmektedir. 

Hadis ve ayetlerin, batıni yorumlamalar surtiyle, siyasi alanda nasıl kullanıl
dığına örnek teşkil etmesi bakımından adı geçen eseri yeni harflerle yayınlama
yı uygun gördüm. Bunu yaparken, yazann dil ve üslup özelliklerine fazla müda
halede bulunmadım; sadece anlaşılması bugün için zor olan kelime ve kavram
ları günümüz Türkçe' si ile ifade etmeye çalıştım. Eserde çok sayıda hadis kulla
nılmış olmasına rağmen hiç birinin kaynağı verilmemişti. Bu hadislerin kaynak
larını da gösterdim. Bazı yerlerde, dipnotlar halinde açıklamalarda bulundum. 
Metne müdahale etmemek ve yazann düşüncelerini bağınamak açısından bu 
açıklamalarımı mümkün olduğu kadar kısa tuttum. Fakat, eserin metnine geç
meden önce bazı açıklama ve tespitlerimi zikretmeyi de uygun buluyorum. 

Eserde dikkati çeken noktalardan biri, hadislerin siyasi amaçlar için kullanıl
masıdır. Yazar, hayatı hakkında fazla bilgi olmamakla beraber, hayatının önemli 
bir kısmını IL Abdülhamid'in saltanatı altında geçirmiştir. O dönemdeki bir çok 
ilim adamında görüldüğü gibi, Haşim Veli'de de Abdülhamid düşmanlığı açıkça 
su yüzüne çıkmaktadır. Yazara göre, DeccaJ belirli bir şahıs olmayıp bir şahs-ı 
manevidir. Dolayısı ile her zaman DeccaJların gelmesi mümkündür. O tarihie
rin DeccaJ'ı ise II. Abdulhamid'dir. Buna göre, DeccaJ'ı öldürmekle görevli ola
rak yeryüzüne inecek olan Mesih de bir çok kereler gelmiştir. 

* Doç. Dr., Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi 
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Haşim Veli, rivayetlerde haber verilen Beni'I-Asfar (sarı ırk)' ın da Ruslar ve 
onların teşviki ile harekete geçen Bulgar, Sırp, Kara Dağ ve Yunanlılar olduğu 
düşüncesindedir. 

Mesih'in gelişi ile ilgili fikirlerini açıklarken, "hürriyet perveran" olarak nite
lendirdiği Abdulhamid karşıtlarını İsa'nın şahs-ı manevisi allında değerlendir
mektedir. Haşim Veli, Kör Ali vak'ası, Bitlis olayları ve 31 Mart gibi olayları 
İrtica'ın can çekişen çırpınmaları olarak görmektedir. 

Haşim Veli'nin burada bazı örneklerini verdiğimiz yaklaşımları, metin okun
duğunda daha açık bir biçimde ortaya çıkacaktır. 

*** 

KlYAMET ALAMETLERi 

Allahımi Acizlik, tembellik, korkaklık, ihtiyarlık ve cimrilikten sana sığınırım. 
Allahım! Kabir azabından ve Mesih Deccal'ın flmesinden sana sığınırım. 
Taşlanmış Şeytan'dan Allah'a sığınırım. 1 

GİRİŞ 
Kıyamet kopmadan önce bir takım belirtilerin ortaya çıkacağı sahih rivayet

ler tarafından tespit edilmiştir2 . Ne var ki, rivayetlerde anılan bu belirtilerin 
ifade şekillerinde anlam bakımından kapalılık söz konusudur. Bu nedenle, riva
yetlerin zahiri anlamları üzerinde takılıp kalanlar bir çok fikir ayrılıkları içerisine 
düşmüşler ve dalalet vadisinden bir türlü ayrılamamışlardır. Halbuki, hakikati 
görebilen irfan sahiplerine göre kıyamet alametlerinin mahiyet ve keyfiyeti malum 
ve belirli olduğundan, arbk, basiret sahiplerini aydınlatmak zamanı gelmiş, ör
tüyü açarak kıyamet alametlerinin başlıcalarını izah etmek uygun görülmüştür. 
Mesih Deccal'a dair fazlaca açıklama bulunduğundan bu risaleye "Efsahu'l
M:akW fi M:esihi'd-Deccru"3 adı verilmiştir. 

Bu gibi kıyamet alametlerini muğlak ve simgelerle ifacJe etmenin anlamı ne 
olabilir? Sorusuna şu şekilde bir açıklama yapılabilir: Öncelikle, düşünmelidir 
ki, ilk ve orta çağlarda gönderilen Musa, İsa ve Muhammed aleyhissalatu ves
selam hazretlerinin zamanı gibi medeniyet, ilim ve fennin ileri gitmediği bir 
devirde o gibi ilkel insanlara büyük hakikatleri tılsım ve şifre ile izah etmekten 

1 Risalemize başlarken besınele-i şerif zikredilmemiştir. Çünkü, kıyamet alametlerinin orta
ya çıkışı şerir bir topluluğa kılıç çekmek gibi olduğundan hakiki ehl-i iman olmayanlara 
besınele-i şerifin taşıdığı merhamet yokiur. Nasıl ki, Berae Suresi'nde de besınele-işerife 
zikrolunmamışve hikıneti yukarıda anialıldığı üzere açıklanmışhr.(H.V.) 

2 Hz. Peygamber'den gelen ve sahih olarak nitelendirilen rivayetlere bakıldığında, Hz. Pey
gamber kıyametin alametleri olarak bir takım olayların gerçekleşeceğini zikretmelctedir. 
Bunlar:Güneşin balıdan doğması; dabbetu'l-arzın (yer hayvanı) ortaya çıkınası; Ye'cüc 
ve Me'cüc'ün ortaya çıkınası ve dünyayı ele geçirmesi; Deccal'ın ortaya çıkınası; Hz. İsa'
nın inmesi; dünyayı kaplayacak bir dumanın oluşması; Bah'da, Doğu'da ve Arap Yarı
madası'nda yere batınanın vukua gelmesi; Yemen taraflarından bir ateşin çıkarak insan
ları mahşere sürmesi; Fırat Nehri'nin suyunun çekilmesi ve allın bir dağın ortaya Çıkması; 
İstanbul'un fethi gibi olaylardır. 

3 "Mesih Deccal'a Dair En Fasih Söz" 
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başka çare var mıydı? Zamanımızcia bile, söz ve vicdan hürriyeti hayli ilerlemiş 
olduğu halde, yaratılış hakikatlerinden ve tabiatın esranndan Avrupa gibi pek 
az yerlerden başka nerede bahsediliyor? Hatta bahsi bile caiz görülmüyor! İlim
de henüz ilkel halde olan insanlara yüce hakikatleri simgelerden soyutlayarak 
söylemek tepkiye yol açar ve fayda yerine zarar doğurur. Büyük İslam alimle
rinden Muhyiddin Arabi, Mevlana Celaleddin Rumi, Celaleddin Dewani ve 
Şeyh Bedreddin {Allah onlardan razı olsun) gibi kişilerin sözleri bile İslam ale
minde ne kadar ileri geri konuşmalara yol açmış ve n ehirler gibi kanlar akması
na sebeb olmuştur. Halbuki, o muhterem zatlar bile hakikatleri tamamen simge 
ve işaretten soyutlamamışlardı. Binaenaleyh, "kuru ve yaş, (her şey) apa
çık bir kitapta (kayıtlıdır)"4 diyen Kur'an-ı Kerim, sonsuz hakikatlerden 
bahseden bir mukaddes kitaptır. 

Ben de ahir zaman alameti olarak gösterilen lafızlardaki simge ve işaretleri 
oldukça açıklamış olmama rağmen, yine de bazı noktalarda simge ve işaret 
tercihine mecbur kalmıştım. Kısaca, olan oldu, kıyametler koptu. Ahir zaman 
fitnesinden kurtulmuş olan müslümanlara müjde verebiliriz ki, "korkulu rüya
nın akıbeti hayır olur" atasözü gereğince, bundan sonraki dönem, Muhammed! 
gerçeğin ve İslam! sırların {ledüniyyat-ı din-i mübinin) ortaya çıkma zamanıdır. 
Bu gibi büyük musibetlerin müslümanlara ve özellikle hilafet makamının idare
si altında olanlara hasredilmesi, onların büyük emaneti yüklenmiş olmaların
dan dolayı idi. Görev ne kadar önemli ise, sorumluluk da o oranda büyük 
olacağından, İslam' ı yanlış aniayıp anlatmak yüzünden müslümanların başına 
gelmedik felaket kalmadı. Bari, şimdiden sonra hak ve hakikate dönelim. "Azab 
gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun. Sonra yar
dım olunmazsmız"5 

DBCcAL'IN ORTAYA ÇII\IŞI6 

Deccal'ın belirli bir şahsın adı olmadığı erbabına gizli değildir7 . Belki, bu bir 
vasıftır ki, hakkı ve hakikati örten kimse için kullanılır. Nitekim, Sahih-i Buhar!' de 
açıklandığı üzere İbn Sayyad veya Safi namında biri Hz. Peygamber döne-

4 6-En'am-59: "Gaybın anahtarı Allah katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde 
olanları da bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içindeki 
tane, yaş ve kuru (her şey) apaçık bir kitapta (kayıtlıdır)". 

5 39-Zümer-54. 
6 Makalede bu başlık bulunmamaktadır. Ancak, yazarın diğer konulan müstakil başlıklar 

altında ele almasına dayanarak, burada konuya uygun gelecek şekilde bu başlık tarafı
mızdan koyulmuştur. 

7 Hz. Peygamber'den yapılan rivayetlere göre, Deccal'ın bir gözü kördür. Onun bu vasfı, 
hadislerde en ayıncı iki özelliğinden biri olarak geçmektedir. Deccal'ın diğer vasfı ise al
nında "kafır" veya "l<e-fe-ra" yazısının mü'minler tarafından okunabilecek açıklıkta bu
lunmasıdır. Rivayetlere göre Deccal'ın iri yarı, kırmızı tenli, düz ve siyah saçlı olduğu ve 
gözünün de feri gitmiş ve bir üzüm tanesi gibi olduğu zikredilmektedir. Deccfıl'ın bir ta
rafında ateş, bir tarafında su bulunacağı konusu da rivayetlerde sık sık işlenınektedir (Buha
ri, Kitabu'l-Fiten, Babu Zilm'd-Deccfıl; Müslim, Kitabu'l-Fiten ve Eşrati's~Sa'a, Babu Zikri'd
Deccal; Ebu Davud, Sünen, Kitabu'l-Melahim ve'l-Fiten, Babu HurCıcu'd-Deccfıl). Bu riva
yeller, bize Deccfıl'ın belirli bir şahıs olduğu izlenimini vermektedir. Yazarın, Deccal'ı belirli 
bir şahıs olmaktan çıkararak, her devirde görülebilen zalim insanlarateşmil etmesi, ileride 
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minde Medine'de ortaya çıkmış ve Decca.J. olduğu belli olmuş idi8 . Hz. Pey
gamber'in vefabndan sonra nice DeccaJ.ler ortaya çıkmış, bablı hak diye göster
mişlerdir. Aynı şekilde, onu öldürme görevi olan Mesih Ruhullah da bir çok defa
lar yeryüzüne inmiş ve nice kıyametler kopmuştur. Nitekim, Hazreti Mevlana
kuddise sırruhu- Hıristiyanlığı bozmaya çalışan bir hükümdar hakkında: 

Oysa ki o, gizlice, tek gözlü, lanetlenmiş Deçcal'dı, 
Ey Tanrı! Sen feryadımıza eriş, ne de güzel yardımcısın sen.9 

buyurmuşlardır. 10 Zamanımızcia ise Kıyametin büyük alametleri gerçekleşmiş, 
gözü görene gizli kalmamışbr. Fakat, bizim zamanımızcia ortaya çıkan büyük 
lanetli DeccaJ., 11 yukarıda zikredilen DeccaJ.ler ile kıyaslanamayacak tarzda alemi 
bozmuş, guya "Deccallerin spnuncusu" unvanın hak etmiştir. Ve onun neticesi 
olan Kıyamet de o nisbette büyük olmuştur. 

İmdi, lanetli Deccal'ın ortaya çıkışı, herkesin bildiği gibi, II. Abdulhamid 
hükümetinin devam ettiği süreden ibaret olup, sınırsız fitne, kötülük ve fesadın 
gerçekleşmesidir. 

Deccal'ın bir gözünün kör olması, 'din dilinin' ifade şeklindendir. Çünkü, 
bilginin kaynakları beş duyu ve akıldır. Bunlar, İslami hakikati görmeye (yara
yan) iki göz gibidir. Deccal'ın görme kabiliyeti olan bir gözü kördür. Allah'ın 
"gerçekte gözler kör olmaz, ancak göğüslerdeki kalpler kör 
olur''12 ifadesi bu gerçeği açıkça dile getirir. Binaen aleyh, lanetli Decca.J.'ın 
ilahi bilgiyi öğrenebilecek ve İslam'ın mahiyetini görecek gözü kördür. Yahudi 
mezhebinizirveye taşıyacağı da "din dilinin" ifadesidir. Yani, yalnız mezhebin 
dış görünüşüne riyakarane bağlanıp, mana ve hakikate asla temas etmeyecek 
olmasıdır. Yetmiş bin İsfahan13 Yahudisinin ona uyacağına, uyanların asıl 
maksadının sadece para ve gösteriş olacağına işarettir. 

görüleceği gibi, tamamen siyasi amaçlı olup, özellikle kendi devrinde siyasi yönetimi elin
de tutan II. Abdulhamid'i Deccai olarak nitelendirmek içindir. 

8 Buhari, Cenaiz, Bab: 80, Il. 96. Bu şahsın adı rivayetlerde hmu Sayyad, Safi İbnu Sayy
ad, İbnu's-Said, Abdullah İbnu's-Said, Abdullah İbnu's-Sayyad şekillerinde geçmektedir. 
Kütüb-ü Sitte gibi güvenilir kaynaklarda yer almış olmasına rağmen İbnu's-Sayyad hak
kındaki rivayetlerin gözden geçirilmesinde fayda vardır. Zira, İbnu's-Sayyad adındaki bu 
şahsın, eğer varlığı gerçekse, ya yargısız bir infaza kurban gitmiş olması veya ilerleyen 
asırların kişilik kaymalanna uğramış bazı şahıslarının Hz. Peygamber döneminde yeni
den yaratılmış ve peygall}berin dilinden kötüfenmiş olması mümkündür. 

9 Mesnevi Şerhi, Şerheden: Abdulbaki Gölpınarlı, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı, Kültür 
Yayınlan, İst. 1973, 1. Baskı, c:l, s:l33 

10 Hatta, Kur'an'ın inmesinden asırlarca önce, "antechrist" namıyla Kitab-ı Mukaddes'de 
"Deccai-ı Latn" adı geçmekte ve şerrinden Allah'a sığınılmakta idi. (H.V.). İnciller'de An
tichrist'ten açıkça bahsedilmektedir. Bkz. The First Epistle of John, 2.18. 

ll "ei-İşaa fi Eşrati' s-8aa" isminde bundan üç asır önce Arapça yazılmış bir kitapta Decc
allara dair tafsilat mevcud olup, özellikle İbnu Sayyad hakkında varid olan hadis-i şerifleri 
ve daha nice Deccallann isimlerini ve ortaya çıkış zamanlannı kaydetmektedir.(H.V.) 

12 22-Hacc-46: "Yeryüzünde dolaşmadılar mı? (Eğer dolaşsalardıl düşünecek kalpleri, işite
cek kulakları olurdu. Gerçekte gözler kör olmaz, ancak göğüslerdeki kalpler kör olur". 

13 Hadis-i şerifte geçen kelime, şehir manasma ve İran' da bulunan kasaba değil, 'kötülük'
ten kinayedir. İsfahan Yahudisi gibi kötü demektir. Ya da 'sefih' in ism-i tafdili olan 'es
feh'dir. Ya da sıfat-ı müşebbehe'dir.(H.V.). "Deccai'a yetmiş bin İsfahan Yahudisitabi 
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Deccal, Kamus-ı Arabi'nin açıklamasına göre, dal harfinin fethalı ve dm 
harfinin sükün harekelenmesiyle, Deccal ve avanesinin yalancılıkta fevkala
de mahareti olduğundan, "yalan" anlamında olan (de-ce-le/declen) kelime
sinden türemiştir. Ya da küfür ve isyanıyla ve taraftarlarının çokluğuyla in
sanları ve bütün yer yüzünü kapladığı, yahut ta hakkı batıila örttüğü için "bü
rümek" anlamındadır. Batılı hak suretinde allayıp pullayacağı için "yaldızla
rnak" anlamındaki "tedlic" kelimesinden alınmış olabilir. Yer yüzünün hazi
neleri kendisinin olacağı ve ona boyun eğeceği için "altın" anlamındaki 
"deccale" kelimesinden alınmış olması ihtimali de vardır. Yahud kılıç yapı
mında kullanılan bir ham madde olan "deccal" ile aynı ismi taşımaktadır. 
İnsanların gözünde sihir ve şüpheye düşürmek ile herkesten seçkin ve üstün 
göründüğü cihetledir. Veya pis vücudu ile yer yüzünü murdar ettiği için "fış
kı", "necaset" anlamındaki "deccal" kelimesinden alınmıştır. Kendisine uyanlar 
çok olacağından "büyük yoldaş topluluğu" anlamındaki "deccale" kelimesin
den alınmıştır. Yahut "toplama güruh" anlamındaki "de-ce-le" den alınmış 
olup, ona uyanlar onun gibi kişiler olacaktır. 

Şimdi düşünelim: Bu anlamların tamamı (Il.) Abdulhamid'in hükümetine 
tam anlamıyla uygun düşmektedir. Deccal'ın bineğinin adı "tecessüs" kelime
sinden alınmış olan Cessase' dir14 • Bütün saltanat süresinin batı! hamlelerle ve 
anlamsız bir şekilde gelip geçeceğine işarettir. 

Sağında Cennet, solunda Cehennem olup15 kendine u yanı Cennet' e; zevk 
ve sefaya korsa da, bunlar hakikatte elim bir azapta idiler. Cehennem' e koy
dukları vicdanen müsterih olduklarına işarettir. Yazıcı zade, Muhammediyye'de 
"ana kim irişirse okusun Süre-i Kehfi" mısraı ile, Hz. İsa Ruhuilah'ın yandaşı 
olacak Ashab-ı Kehfden olmak ümidine işaret eder. Hz. Celaleddin Rümf'nin: 

Dünyada, bu zamanda da nice Ashab-ı Kehf vardır ki, 
Senin yanı başındadır, karşındadır. 
Dost da onunla nağmeler terennüm eder, mağara da; 
Fakat, ne fayda ki gözünde kulağında mühür var.16 

olacaktır. Omuzlannda §allar bulunacaktır." Müslim, Fiten ve E§rati's-Sa'a, Bab: 25, Had. 
No: 124. IV. 2266. 

14 Cessase'den bahseden bir rivayet özetle şöyledir: "Hz. Peygamber zamanında, önceden 
Hıristiyan iken müslüman olan Temim ed-Dari isminde bir ki§i, başından geçen bir mace
rayı Hz. Peygamber'in izni ile mescidde müslümanlara anlatır. Temim ve bazı arkada§la
n, bir deniz yolculuğu sırasında, gemilerinin parçalanması sonucunda bir adaya çıkarlar. 
Bu adada her tarafı kıllarla kaplı, önü arkası ayırt edilemeyen bir yaratıkla kar§ılaşırlar. 
Bu yaratık kendisinin Cessase olduğunu söyler ve onlara Deccal'ın bulunduğu yeri göste
rir (Rivayetin ayrıntıları ve değerlendirmeler için bkz. Hadis Problemleri, Enbiya Yıldırım, 
İst. 1996, Ümran Yay. S.259 vd.). Bazı rivayetlere göre Cessase, zıplayan, sıçrayarak 
hareket eden bir yaratıktır. 

15 Deccal ile ilgili rivayetlerde onun yanında ateş ve su olacağı, ateşin aslının su, suyun 
aslının da ateş olduğu belirtilmektedir. Mesela bkz. Buhari, Fiten, Babu Zikri'd-Deccal. 
Bazı rivayetlerde de bir tarafında Cennet, diğer tarafında Cehennem olacağı bildirilmek
tedir. Bkz. El-Azimabadi, Avnu'l-Ma'bud, el-Fiten ve'l-Melahim, (14) Babu Hurllcu'd
Deccal, Had. No: 4293. 

16 Mesnevi Şerhi, Şerh: Abdülbaki Gölpınarlı, c:!, s:136 
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buyurduğu şekilde nice Ashab-ı Kehf Daccill'ın zamanında emin ve korunmuş 
olarak bulunurlar. Binaen aleyh, Kehf Suresi'ni ihlasla okumaya devam eden 
kişilere nice ilahi sırlar açılır da Ashab-ı Kehf grubu ile karşılaşır ve lanetli Deccaı' 
ın şerrinden emin olur. ilahlık davasında bulunması, (Büyüklük ve ululuk 
benim elbisemdir ... )17 kudsi hadisinde ifadesini bulan yüce Allah'ın özel 
sıfatları ile çatıştığını göstermektedir. O devirde Yıldız Sarayı'ndan bir nida (ben 
sizin en büyük rabbinizim)18 diyor ve bütün mahiyetindekileri kulluğa da
vet ediyordu. İlahlık iddia ettiği için kırk seneye varmadan yok olması kaçınılmaz
dır. Zira, kırk, olgunluk makamı, nübüwet ve peygamberliğin başlangıcıdır. 

Deccill'ın ilk çıktığı gün bir sene kadar, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir 
hafta, diğer günleri normal günler gibi olması19 , Deccill'ın başlangıç devrindeki 
insanların bildiği musibetlerin çokluğundan dolayı geçen zamanın sene kadar 
uzun olacağı, ikinci devrede musibetlerin biraz hafifteyeceği ve üçüncü, dördün
cü devirlerde her ne kadar musibetler vaki olmakta ise de cehalet, gaflet ve ta
hammüle alışkanlık kazanmak sebebiyle, cahilce ve ahmakça yaşayanlara geçen 
günler sıradan günler gibi geleceğine işarettir. Deccal'ın başlangıç devrinde güne
şin renginin gitmesi, ikinci günü sarımtırak olması, üçüncü günü tamamıyla siyah 
olması bilgi nurunun Deccaı devrinde azalması ve git gide bütün ilmi mahfillerde 
İslam'a ve vatana faydalı eserlerin yasak olmasıyla karanlıkta kalmak ve güneşin 
ışığının yok olmasıdır. Yüce Allah'a sığınırız~ Fakat, bu karanlık gecede teheccüd 
namazı kılanlar, yani uyanık olanlar kıyametin yakın olduğunu içlerinde hisse
derler. Yüce rabbimize sığınırlar. Sözün özü, Deccillların sonuncusu olan (II.) 
Abdulhamid hükümeti otuz şu kadar sene çeşitli hile ve fesat ile alemi yoldan 
çıkarıp dehşetli bir kıyamet hazırladı. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. 

BENİ'L-ASFAR'IN ORTAYA ÇIKIŞI . 

Yazıcı Zade: (Muhammediyye) 
"Muhaddisler dediler kim Beni'l-Asfar'dır, Efrenc"20 

Halis sarı cins olan Moskof un oğulları ve onların t:lirilttiği Bulgar, Sırb, Ka-
radağ, Yunan hükümetlerinin ortaya çıkışı ve bütün Rumeli kıtasını istilalarıdır. 

(Muhammediyye) 
"Benim ümmetimin mülkü iriser şark ile garba" 
"Pes andan sonra çıkıser Beni'l-Asfar, idiser zur"21 

17 İbn u Mace, Zühd, 16. Ebu Davud, Ubas, 25. 
18 79-Naziat-15-24: "Sana Musa'nın haberi geldi mi? Tur'daki kutsal vadide rabbi ona ses

lenmişti. Firavun'a git, çünkü o isyan etti. Annmak ister misin; sana rabbinin yolunu 
göstereyim ve O'ndan kork. (Musa) ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise yalaniadı ve 
isyan etti. Sonra, tuzak kurmaya çalışarak geri döndü. Adamlarını topladı ve onlara ba
ğırdı: Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi". 

19 Ebu Davud, el-Fiten ve'l-Melahim, Babu Zikri'd-Deccal, Had.no: 4299: " ... Ya RasUlal
lah! Deccaı dünyada ne kadar kalacak? Diye sorduk. Kırk gün kalacak, diye cevap verdi; 
bir gün bir sene gibi, bir gün bir ay gibi, bir gün bir hafta gibi ve diğer günleri ise şu anki 
günleriniz gibi geçecektir, dedi...". 

20 Yazıcızade, Muhammediyye, Fas! fi Eşrati's-Sa'a, Matbaa-i Osmaniyye, s. 245. 
21 Yazıcızade, Muhammediyye, s.245. 
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Sonuçta, san cins büyük baba Rusya'nın teşvikiyle İslami hükümetler aleyhi
ne tecavüzleri vuku bulan bütün Beni'l-Asfar'ın ortaya çıkışı ve istilasıdır.ZZ Bu 
yolda Beni'l-Asfar'ın ortaya çıkışı asırlardan beri bir çok kereler vuku bulmuş ise 
de bu defa ki ortaya çıkışı en sondur. Almanya devletinin kuruluş şekli de bir çok 
küçük hükümetlerin birleşmesi olduğundan Beni'I-Asfar ünvanına layıktır. Bu 
halde, onların ortaya çıkışı cihanı iktisaden kontrolleri altına aldıkianna işarettir. 

İSA ALEYHİSSELAM'IN İNİŞİ 

Hz. İsa' nın in işi Kur' ani işaretler ve sahih hadisler ile sabittiı-23 • Hz. İsa aley
hisselam, hakikat lisanında "saf hakikat" anlamınadır. Onun mesleği bu idi. 
Binaen aleyh, özel vasıflarıyla isimlendirilme kabilinden, (İsa) Ruhuilah'ın özü
ne mazhar olan ve gerçeği gören bütün büyük zatlar İsa Mesih'dir. 

Lanetli Deccal sırf yalan olduğu gibi, onun aleyhinde bulunmak da sırf hak 
idi. Şimdi, "iniş=nüzül" den önce "yükseltilme=ref' in anlamını ifade edelim: 
İsa ruhuilah hakkında Kur' anı Kerim'de (bilakis,Allah onu kendine yük
seltti)24 huyurulduğu gibi, İdris aleyhisselam hakkında da (onu yüce bir 
mekana yükselttik)25 ayeti varid olmuştur. Burada "mekan", Muhyiddin 
Arabi'nin Fusus'unda tahkikine göre, makam ve derecenin yüksekliği manası
nadır. Zaten, "ref" sözlükte 'değerin ve durumun yüceliği' manasında hakikat 
olduğu bilinmektedir. (Allah içinizden iman edenleri yükseltsin)26 , 

(senin şanını yüceitmedik mi)27 (O, dereceleri yükseltendir)28 gibi 
ayeti kerimeler "durum ve değerin yüceliği" manasını kuwetlendirmektedir. 

Aynı şekilde "inmek" kelimesi de "yücelik" anlamını içererek, ortaya çık
mak ve apaçık meydana gelmektir. (ve demiri indirdik)29 ayeti demirin 
diğer bir yerden dünyaya gelmiş olmadığını pek açık gösteriyor. Belki burada 
"inzal-indirme" lahutiyyetten nasutiyyete çıkmak demektir. Sonuç olarak, "in-

22 Garb, ki Avrupa ve Afrika' dır; mülkün o kısmı Beni'I-Astar'ın hilesi ile isları:ı'ın kontrolün
den çıktı. Bütün o tarafta kıyamet koptu.(H.V.) 

23 Hz. isa'nın kıyamet kopmadan önce yeniden dünyaya inmesi inancı, bütün müslümanlar 
tarafından kabul edilen bir inançbr. Hz. isa'nın bu inişi Kur'an'da açık bir şekilde zikredil
memektedir. Bununla beraber alimler, Hz. İsa'nın inişini bazı müteşabih ayetlere dayan
dırmaktadır. Hadislerde ise Hz. isa'nın inişi oldukça açık ve net bir şekilde ifadesini bul
maktadır. Bu konuda bkz. Zeki Santoprak, Nüzül-i isa Meselesi, Çağlayan Yayınları, İz
mir 1997. 

244-Nisa-157,158: "Allah'ın Rasulü Mesih isa b. Meryem'i öldürdük, dedikleri için (lanete 
uğradılar). isa'yı ne öldürebildiler, ne de asabildiler. Fakat, onlara bir benzetme yapıldı. 
Onun hakkında ihtilafa düşenler tam bir kararsızlık içerisindedirler. Herhangi bir bilgileri 
olmayıp, sadece zan peşinde giderler. Onu kesinlikle öldüremediler. Bilakis, Allah onu 
kendine yükseltti. Allah aziz ve hakimdir". 

25 19-Meryem-57 
26 58-Mücadele-11: "Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denilince yer açın ki Allah 

da size genişlik versin. Size kalkın denilince de kalkın ki, Allah içinizden iman edenleri ve 
kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yapbklannızdan haberdardır." 

27 94-inşirah-4. 
28 40-Mü'min-15: "0, dereceleri yükselten, Arş'ın sahibidir. Seçtiği kuluna,_ kıyametle uyar

ması için emrinden Ruh'u indirir." 
29 57-Hadid-25. 
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mek=nuzul, tenezzul" yüksek bir mertebeden aşağıya inmek, mesela Hz. Me
sih İsa b. Meryem aleyhisselam'ın ruhaniyyetten cismaniyyete inişive ortaya 
çıkışı demektir. Nitekim, Ak Minare üzerine inmesi İslam üzere olması demek
tiı-30 . İsa Mesih, lanetli Deccal'ı katıetmese dahi tuz gibi erir, mahvolur. Zira, 
hakikat karşısında yalanın hükmü yoktur. Yalancının mumu yatsıya kadar ya
nar. Binaen aleyh, "Deccal'ın eceli" hulul eder. Mesih Ruhullah'ın bundan sonra 
domuzlan öldürmesi ve cizyeyi kaldırması31 ·. Hınzır (domuz) demek pislik, 
murdarlık manasındadır. Binaen aleyh, Hz. İsa'nın domuzlara dönüşmüş olan 
batılları ve arkadaşlarını rriahvedeceğine işarettir. Cizyenin kaldırılması, hürri
yet taraftarlarından zorluklara yol açan kanunların kaldınlmasıdır. Tefsir-i Şeyh 
adı ile meşhur Te'vilat-ı Kaşani isimli kitapta (ve o (İsa) kıyametin ilmidir) 
ayet-i kerimesinin tefsirinde diyor ki, "İsa aleyhisselam büyük kıyamet kendisi 
ile malum olan kişidir". 

Zira onun inişi kıyamet alametlerindendir. Hadis-i şerifte varid oldu ki (İsa, 
mukaddes topraklarda ismi Afik olan bir tepeye iner. Elinde bir 
mızrak vardır. Onunla Decdil'ı öldürür, haçı kırar, kiliseleri ve 
havralan yıkar, insaniann sabah namazını kıldıkları bir sırada 
Beyt-i Makdis'e girer)32 . Afik Tepesi adı verilen yere inişi Hz. İsa'nın ora
da bedenleşmesiyle ortaya çıkacağı yere işaret olup, Mukaddes topraklarda 
mübarek bedeniniri oluşacağı temiz maddeye işarettir. Elinde mızrak bulunması, 
kendisi ortaya çıktığında kudret ve şevkete sahip bulunacağına işarettir. Deccal'ı 
öldürmesi, alemi saptıran baskıcı ve zalime galip ve muzaffer olacağına işaret
tir. Haçı kırması, kiliseleri yıkması ve mabedieri tahrip etmesi çeşitli dinleri kal
dıracağına işarettir. Beyt-i Makdis' e girişi, 'velayet-i zatıyye' makamına girmesi
ne işarettir. Ümmet-i Muhammed'in sabah namazında bulunması33 büyük kı
yametten sonra vahdet güneşinin n uru ortaya çıkınakla müslümanların tevhid
de bulunmalanna işarettir. (alıntı bitiyor) 

İşte kutbu'l-arifin hazretleri bu kadar açık söylE\rse bize ne kalır? Hakikat 
ruhununcisim ve cesed ile alakasının İsa aleyhissel<Im'ın inişi olduğunu tahkik 
buyurdular. Hz. İsa'nın teşekkül edeceği ve ineceği yer olarak açıklanan mu
kaddes toprak, kadındır. Mezheb-i tahkikte temiz olan meni maddesinden Hz. 
İsa'nın oluşması, ortaya çıkması ve nasut alemine gelmesidir. 

Şurası da gizli kalmasın ki, sufilerin te'vili, "Onun te'vili geldiği 
gün"34 kabilinden bir şeyi hak ve hakikate irca demektir. Yoksa, 
tercilıe layık olanı seçmek değildir. 

30 Müslim, ei-Fiten veEşratu's-Sa'a, Babu Zikri'd-Deccal ve Sıfatihi ve ma Ma'ahu, Had. 
No: 110, IV. 2253. 

31 Buhari, Suyu, 102, III. 40; Mezalim, 31, III. 107 ; Tirmizi, Fiten, 54: "Nefsim elinde olan 
Allah'a yemin olsun ki, çok geçmeden, İbnu Meryem adil bir hükümdar olarak aranıza 
inecektir. Haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. Mal öyle artacak ki, hiç 
kimse onu kabul etmeyecek". 

32 Zeki Sarıtoprak, Nüzul-ü İsa Meselesi, Çağlayan yayınlan, İzmir 1997, 79. 
33 Müslim, Fiten, 34, Bab:9, IV. 2221. 
34 7 -A'raf-52-53.: "Onlara, bir bilgi temeli üzerinde açıkladığımız, inananlara yol gösterici ve 

rahmet olarak bir kitap getirdik. (şimdi ise) Onun te'vilinden başka bir şey beklemiyorlar. 
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Yeygamber neslinden bir mehdi'nin ortaya çıkışı 
Peygamberlerin sonuncusu Hz. Peygamber'in aile ve eviadına Yezidiler ve 

Emevi hükümeti bir çok i§kence ve eziyetlerde bulundular. Kur' an! hakikatleri 
yüklenen peygamber soyunu yok ederek hürriyeti engellemeye ve gizlerneye 
gayret ettiler. Bu durumda, peygamberin neslinden olanlar yer yer kaçtılar ve 
yüklenmi§ oldukları Kur'an anlamlarından olu§an büyükemaneti nesilden ne
!5ile, ehline beliete geldiler. Peygamber soyundan gelen insanların ortaya çıkı§ı, 
bu gibi Kur' ani hakikatiere vakıf büyük ki§ilerin apaçık bir §ekilde ortaya çıkma
ları demektir. Ehl-i beyt ve peygamber soyundan olmak için mutlaka Arap ol
mak gerekmez. Nitekim, Hüsamettin Çelebi hakkında Hz. Mevlana {k.s) "Kürt 
olarak yattım, Arap olarak sabahladım"35 buyurdular. Ba§ka bir yer
de de "diğer kavimlerden eğer bir kimse olsa ebi-i dil, ebi-i beytin 
zümresinden sayılır, Selman olur"36 demektedir:İ§te bunun gibi nice 
büyükler ve peygamber nesli ortaya çıkarak açıkça bütün insanları hidayet ve 
hak yoluna davet ederler. Mehdi'nin ortaya çıkı§ı bu demektir. Hürriyet taraf
tarları ehl-i beyte mensup birer müctehid-i mutlak oldukları için dört mezhep
ten hiç birini taklit etmezler. 

İslam ülkelerinde hürriyeti ilan ve tesis etmek Mehdi'nin ortaya çıkı§t ve 
galip gelmesinde en büyük §arttır. Binaen aleyh, asırlardan beri korudukları 
Kur' ani anlamlardan zamana göre hüküm çıkarırlar. Hz. Peygamber soyundan 
olan Mehdi ile İsa aleyhisselam'ın kar§ıla§ması ve Mehdi'nin imamlığı buna 
i§arettir. Ashab-ı Kehf, {İsa) Ruhuilah'ın emri altında bulunacaktır. Bu da haki
kat erbabının, bütün hürriyet taraftarlarının ve sayısız gizli hürriyet ve barı§ ör
gütlerinin İsa'ya yardım edeceklerine işarettir.37 Allah hepsinden razı olsun. 

"Aiimler peygamberlerin mirasçılarıdır"38 hadisi gereğince, pey
gamber mirasına uygunluk ilim ve hakikat erbabı olmakla mümkün olur. İman 
hakikatlerine ve Kur' ani sırlara vakıf olan büyük alimler bu yakınlığı elde etmiş
ler ve mirasa hak kazanmışlardır. Binaen aleyh, Hz. Hasan ve Hüseyin ile şe
refyab olanlar mezkur ilimiere vakıf olurlarsa, maddi ve manevi açıdan seyyid 
ve ne b evi yakınlık ile şereflenirler. Bunlardan başka, vukuf ve irfan sahibi hangi 
ırktan olursa olsun manen Hz. Muhammed'in yakını ve Hz. Hasan ve Hüseyin 
makamındadırlar.39 

M:uhammediyye: 
Kılıser ol yiğiti bir kılıçla iki pare 
Dönüb anı kığırıser idub ana işaratı 

Onun te'vili geldiği gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki, (meğer) Rabbimizin 
elçileri doğruyu getirmişler ... ". 

35 Mesnevi Şerhi, Şerh: Abdülbaki Gölpınarlı, c:l, s:24. 
36 Bulunamadı. 
37 Bugün için Deccat hükümetin şevket ve gücü kınlmış ise de vaktiyle ona kulluk bilinciyle 

bağlı olarak görev yapmış, şahsi menfaatlerini halkın zarar görmesi bahasına temin etmiş 
olan gammazların henüz hepsi yok olmadıkları için, doğru yolda ilerleyenlerin daima 
uyanık olmaları ve Kehf Suresi'ni okumaları lazımdır.(H.V.) 

38 Buhari, ilim, Bab: 10, I. 25. 
39 Selman-ı Farisi ve ehl-i beyt hakkında Futuhat-ı Mekkiyye'nin 29. Faslında yeterli açıkla

ma vardır.(H.V.) 

~----------------------- ---------------------
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Yiğit giru diri ola tura uru güle güle 
Anı dirler ki Hızır ola anın çoktur keramatı40 

Lanetli Deccal'a karşı hak ve hakikati savunan ve Deccal tarafından iki par
ça edildiği halde yine de hayat kazanarak Deccal'ın yüzüne karşı hakkı söyle
yen ve hakikat dilinde "feta" Oeune) denilen kişi41 , o zaman hürriyet taraftarı 
olarak kurulan ve hakikati gören kişilerin "feta" gibi büyük kuwet ile hürriyet 
taraftarlarınca basılıp neşredilen ve layiha şeklinde Yıldız (sarayına) verilen doğru 
sözlerinden ibarettir. 

Muhammediyye: 
Helak olsa kaçan Deccal deveyle yürüye arslan 
Koyun kurt ile yürüye hiç etmeye hıyanatı 
Yılanla oynaya oğlan cihan emn ü eman ola 
İmarat oluser sonu niceyse hem bidayatı42 

Bu yolda evrensel barış ve insanlığın mutluluğuna hayli zaman lazımdır. 
Binaen aleyh, zamanımızın Deccal'ı (II. Abdulhamid) kırk seneye varmadan 
iktidardan düşürülmüştür, Buna rağmen, yer yer görülen ihtilal ve irtica hare
ketleri, İslam adı altında gizli fitne eserleri, fesad ve münafıklann tertipleri; kısa
ca İslam'ı kendilerine alet etmek isteyen rnekruh güruh, mesela Kör Ali, 31 
Mart ve Bitlis olayları gibi olaylar Deccal'ın son irticai eserleri ve yok olmaya 
mahkum kılıç artığı bir takım kötü insanlardan ibarettir. Bunlar ise, "nerede 
bulunurlarsa bulunsunlar onlara zillet yaftası vurulmuştur"43 

hükmüne layıktırlar. Allah onları perişan etsin ve Allah'ın laneti onlara olsun. 
Bu konuda şahıslar önemli değildir. "Mehdi'nin ismi Muhammed ola

caktır''44 sözü Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın yoluna mazhar olaca
ğına işarettir. Nasıl ki Şeyh-i Ekber radıyallahu anh kendi asnnda Fas'ta emir 
olan Yakub adındaki kişinin resulün soyundan gelen bir Mehdi olduğunu bunun
la beraber halkın adı geçen bu şahsın içyüzünden gafil bulunduğunu açıklıyorlar. 

GÜNEŞİN BATIDAN DOÖMASI 

Malum olsun ki, ilimierin ve irfanın harfi ve kelimesi güneştir. Hakikat erba
bı ilimlerden ve sanatlardansimge yolu ile "ziya" ve "güneş" diye bahsederler. 
"Şems=güneş" bazı kere ruhtan ibaret olup "mağribu'ş-şems=güneşin batma
sı" insan bedenidir. Mekan tayin edilmeksizin "mağribu'ş-şems" insan bedeni 
olduğuna göre, bu gibi ilerleme ve hakikatierin insandan zuhuruna işarettir. 

Hakikat dilinde, güneşin batıdan doğuşu, en başta Hazreti Şeyh Muhyid
din-i Ara bi el-Endelusi et-Tat ve İbn Rüşd hazretlerine göre bütün hakikatierin 
Batı'dan yani Avrupa tarafından ortaya çıkışıdır. Mebde ve Mead, ahval-i ma
işet (geçim şekilleri), ticaret usulleri, ilahiyyat, felsefe, üstün ahlak ve aksi45, 

40Yazıcızade, Muhammediyye, Fas! fi Huruci'd-Deccal, s.249. 
41 Bazı rivayetlerde "racul=bir adam" §eklinde geçmektedir: Müslim, Fiten, Had no: 110, 

N. 2253. Buhari, Fiten, Bab: 27, liN. 103. 
42 Yazıcızade, Muhammediyye, Fasl fi Nüzfıli İsa, s.250. 
43 3-Ali İmran-112. 
44 Er-Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, V. 365, Had. Na: 9915 
45 Çünkü, e§ya zıddı ile ortaya çıkar.(H.V) 
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ahval-i ruh (psikoloji), esrar-ı tabiat (tabiat bilimleri), hbbın sırları ve geometri
nin incelikleri kısaca ilkel durumda olanlara göre bütün adetleri yok eden şeyle
rin Avrupa' dan ortaya çıkışı ve yayılmasıdır. Bütün bu gerçekleri öz olarak içe
ren İslami esaslar sanki külçe halinde Avrupa'ya naklolundu da sonradan işlen
miş ve süslenmiş alhn olarak yine Doğu'ya geri dönmektedir. Arhk simge ve 
işaretlerle hakikat ifade olunınayıp apaçık ortaya çıkrnışhr. Bu garip hallere 
(Gecenin bir kısmında, sadece sana ait olmak üzere, kalkıp namaz kıl. Omulur 
ki, rabbin seni övülmüş bir makama yükseltir)46 sırrına mazhar olan, uyanık 
halde bulunan ve teheccüd namazı kılanlar vakıf oldular. 

(Rab b inin bazı ayetleri -alametleri- geldiği gün, kişiye imanı fayda vermez. 
Çünkü bundan önce iman etmemiş veya imanı sayesinde hayır kazanmamış
h)47 ayeti, ilahi sıfatiarın Avrupa ve Amerika gibi medeni ülkelerde ortaya çıkışı 
zamanında iman üzere bulunmayanların, yani hazır vaziyette olmayanların yok 
olması mukadderdir. 

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyen kişi, Ruhu'I-Beyan tefsirinin 
Mearic Suresi'ndeki incelemesine müracaat etsin. 

DABBBTU'L~ARZ'IN (YER HAYVANININ) ORTAYA ÇIKIŞI 

Yüce Allah şöyle buyurmuştur: (Onlara verilen söz gerçekleştiği 
zaman, onlara yerden bir Dahbe - hayvan ~ çıkannz. İnsanlara 
ayetlerimize iman etmediklerini söylerier)48. "Dabbe", yer yüzünde 
yürüyen her mahluka denir. Terminolojide, "dabbetu'l-arz" bir hayvandır ki, 
onun ortaya çıkışı kıyamet alametlerindendir. "Dabbetu'l-arz"ın ortaya çıkışı 
şöyledir: Ebediyyen isyankar olan insanların pis yapılarında toplanmış olan 
kötülüğü ortaya çıkarmaya ilahi murad karar verdiği zaman, her türlü kıyafet ve 
şekillerde, çeşitle ahlak ve yarahlışta garip bir zümre ortaya çıkar; bunlar, geçim 
şekilleri, sahip oldukları sıfati ar ve halleriyle her kese her şeyi söylerler. Özellikle 
öldükten sonra dirilmeye iman etmeyenleri ikaz ve tenbih ederler. İmdi, dabbe
tu'l-arz hakkında söylenmiş olan sözler tamamen Cizvit ruhhanları hakkında 
uygun düşmektedir.49 Bunların, yani hıristiyan babalarının yayınları İslam'ı 
bilmeyerek doğruladığı için mürninleri aklayıp İslam hakikatini teyid; inkarcıla
ra karaiayıp mezheplerinin balı! olduğunu ortaya koyar. Yazıcızade, Muham
mediyye'de buyurur: 

"Dabbetu'l-Arz canavardır, çıka yerden aşikar 
Alemi ide şikar, ol anı kim ide şikar 
Başı öküz başlıdır hınzıra benzer gözleri 

46 17-İsra-79 
47 6-En'am-158: "Onlar, kendilerine meleklerin gelmesini, veya rabbinin gelmesini ya da 

rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini bekliyorlar. Rabbinin bazı ayetleri --alametleri- geldiği 
gün, ki§iye imanı fayda vermez. Çünkü, bundan önce iman ebnemi§ veya imanı sayesin
de hayır kazanmamı§tı. De ki, bekleyin! Biz de bekliyoruz." 

48 27-Neml-82. 
49 "Cizvitler, Katelik Kilisesi'ne mensup görevli rahiplerden olu§an dini bir cemaattır. .. Kuru

cusu, asıl adı lnigo Lopez olan Loyalalı Jgnatius'tur (1491-1556). Geni§ bilgi için bkz. Ali 
İsra Güngör, Cizvitler ve Katelik Kilisesi'ndeki Yeri, Asam Yay. Ankara 2002. 

"----------------~-------·- --------
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T urledir gayette §ekli, vasfı olmaz inhisar"50 

Ba§ının öküz ba§ı gibi olması hayvani duyulardan soyutlanmadıklanna i§a
ret eder. Gözünün domuz gözüne benzemesi alçaklık ve bayağılık tabialına 
delalet olup, kulağının fil kulağına benzemesi §eytan §eklinde bulunmalarına 
İ§arettir. Göğsünün arslan göğsü gibi olması, topluluğun gücüne ve dayanakla
rının kuwetine delalet ve işarettir. İki kandili olması §imendifer, vapur gibi hızlı 
araçlar ile dünyanın her tarafına gitmelerine İ§arettir. Dabbetu'l-arzın her dilde 
ve özellikle fasih Arapça konu§acağı da hakikat dilinin ifadelerindendir. Adı 
geçen topluluk bir çok dilde ve özellikle Arap dilinde bir çok kitaplar basıp 
yayınlayarak halkın mal ve parasını çekip almaları; hakikat ehlinin imanını par
latmak, taklitçi, mutaassıp ve hurafelere inanan kişilerin sapıklık ve yanlışlıkla
rını anlatmak gibi etkilerinin olması söz konusu topluluğun özelliklerindendir. 
Zira, dabbetu'l-arzın elinde Musa'nın asası ve Süleyman'ın yüzüğü bulunacağı 
da !isan-ı sıdkın ifadelerindendir. Muhammediyye: 

"Bile Musa'nın asasın tuta çıkıserdirür 
Hem Süleyman'ın yüzüğü bilesinde §ahivar"51 

Dabbetu'l-arzın dayanağı, düvel-i muazzamanın güçlü dayanağı ve asli 
makamı olan Roma' daki Vatikan' dır. Safaile Merve' den çıkı§ı52 , Cizvit misyo
nerierin bir takım mürüwette bulunmalarına i§arettir. 

Fakir ve dü§künleri korumak, zalimleri cezalandırmak dabbetu'l-arzın özel
liğidir, nice zevk veren kitaplar, faydalı eserler meydana getirdiler ki bütün ciha
nı zevk ve sefaya gark ettiler. Yazıcızade: 

"Dabbetu'l-arz çıka arz-ı Safa'dan 
Alemi doldura zevk ve sefadan"53 

Tabiidir ki ilimierin ve mearifin genelle§mesi isyankar insanların pisliğini ve iyi 
insanların temizliğini ortaya çıkaracağından, bütün yaratılış sırları, onların saye
sinde meydana çıkacak, bab! ve hurafe olan şeyler dağılacakbr. Yazıcızade: 

"Böylelikle dabbetu'l-arz seyr idiser alemi 1 
Hakkı izhar eyleyüp butlanı ide tar u mar"54 

Dabbetu'l-arz sıfabyla55 Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münewere'den 
ba§ka ayak basmadıkları yerleri kalmamışbr. Bütün Asya, Çin, Japonya, Ame
rika, Afrika dabbetu'l-arzın gezdiği yerler olmu§tur ve daha Allah'ın dilediği 
kadar gezip dolaşacakbr. Dabbetu'l-arzın iki kere ortaya çıkışı da §eriat dilinin 
(kendine has) ifade §eklidir56 • Tarihçiler bilirler ki Cizvit cemiyeti bundan üç 

50 Yazıcızade, Muhammediyye, Fas! fı HurCıci Dabbeti'l-Arz, s.252. 
51 Yazıcızade, aynı yer. . 
52 "Ciyad ne kötü bir vadidir ... Çünkü oradan dabbe çıkıp üç kere haykırdıktan sonra ... " 

"Dabbe mescidlerin en büyüğünden zuhur edecektir ... ". " ... Sonra Safa'nın yank yerin
den dabbe çıkacak. .. ". Bkz. Büyük Hadis Külliyatı, V. 363, Had. No: 9902, 9903, 9904. 

53 Yazıcızade, aynı yer: "Yanla yer çıka Dabbe Safi\.' dan- Cihanı doldura zevk u sefadan". 
54Bir nüshada "putları" şeklindedir (H.V.). Yazıcızade, Muhammediyye, Fas! fı Dabbeti'I

Arz, s.252: "İş bu resme Dabbetu'l-Arz seyr idiser alemi". 
55 Çünkü, Cizvit sıfatı olmayarak İslam adı altında Mekke ve Medineye' de girdikleri muhak

kak hatta bazıları bizzat tarafımızdan görülmüştür. (H. V.) 
56 Dabbetu'l-arzın iki kere ortaya çıkacağına dair rivayetlerde her hangi bir bilgiye rastlaya

madık. Bununla beraber, Dabbe'nin üç defa çıkacağı bazı kitaplarda belirtilmektedir. Ali 
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yüz sene önce kurulmuş ise de şimdiki gibi hakim olmamıştı. Kaldı ki ayet-i 
kerime bir kıraatte ikinci babdan "taarruf' vezninde cerh anlamına gelen (kelle
me=konuştu) den "tukellimuhum=onlara söyler" şeklindedir. Yani sapık inanç 
sahiplerinin delillerini yok eder demektir. "el-Fena fi İ'rabi'l-Kur'ani'l-Mecfd" 
isimli kitapta Übeyy b. Ka'b (v.h.l9) hazretlerinin kıraanna göre "tunebbiu
hurrı=onlara haber verir" şeklindedir; yani "tuhaddisuhum bi keyte ve keyte
=onlara şöyle şöyle haber verir" demektir. "Ahrecna=çıkarttık"kelimesi (di-li) 
geçmiş zaman kipidir. Her ortaya çıkan kişi yer yarılıp da çıkmaz, belki "hun1c 
ala's-sultan=iktidara karşı ayaklanma" olarak Mehdi'nin ortaya çıkışı, Deccal'ın 
ortaya çıkışı demek apaçık meydana gelmek demektir. Yoksa cahil halkın zan
nettiği gibi bukalemun şeklinde bir hayvan ne geldi, ne gelir ne yer yantıp çıJ.:t. 
ne çıkar. İşte bunun gibi diğer bazı kıyamet alametleri de gerçekleşmiş, göz1·~'~"" 
gizli kalmamıştır. Allah her .türlü noksanlıktan münezzehtir. O'na şükreôe:·l:.:. 
Şurası da kapalı kalmasın ki kıyamet alametlerinden hangisi olursa olsL:' ;:-;ız.n 
edenlere göre faydalı, şeririnsanlara göre zararlıdır. Zira kıyamet şer ir ;:-::::c.<cır 
üzerine kopar57 , kıyamet alametlerinin gerçekleşmesi peygamberi;:rıı, :::;:~ı;d;e 
varid olan bir takım örneklerin mahiyet ve hakikati meydana çıkması c:ç:sındcı.n 
bu babda korkulacak bir şey yoktur. Kıyametin yaklaşması hakikat üzerine:~;-:~ 
örtünün kalkması demektir. Son peygamber, muttakilerin imaını Muhammed 
aleyhisselam'ın gönderilmesi ve peygamberliği de kıyamet alametlerinin en 
büyüklerindendir. (Onlar, kıyaınetin kopmasını bekliyorlar. Kıyamet 
onlara ansızın gelir. İşte, alametleri gelmiştir)58 bu gerçeği dile ge
tirmektedir. Zevra sahibi üstad Celaluddin el-Dewani hazretleri Hisale'sinin 
mukaddimesinde (hakikat güneşinin batıdan doğuşu ve nebilerin 
dilinde vaki olan misallerin yerlerinde meydana gelmesi yaklaş
tı) diyerek59 ta bundan birkaç asır önce ahir zamanın acayip olaylarını hiss_et
mişlerdi. Hatta o zaman Zevra gibi bir risale yazmak da kıyametin alametlerin
den olabilir. Kısaca, hürriyet taraftarları ve bütün inananlar kıyamet alametle
rinden telaşa düşmezler. Etrafa bakıtdığı zaman, bu konuda varid olan nasların 
uygulaması bu yoldadır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ketarnı olduğundan, insan 
nefsine oranla alametler her zaman ortaya çıkmakta ve ilelebet her zaman Kur' an 
ayetlerinin anlamı gerçekleşmektedir. 

İşte (ölen kimsenin kıyaıneti kopmuş demektir)60 hadisi bu ger
çeği göstermektedir. Bizim araştırmak istediğimiz taraf, insanlar arasında şöh
reti yaygın olan kıyamet alametlerinin mahiyetini açıklamaktır. Ve bir de ina
nanlara açıklarız ki, buraya kadar ele alınan büyük kıyamet alametleri gerçek-

Çelik, Hz. Peygamber'in Hadislerinde Fitne, İzmir 1996, 53 (Seharenflıri, Bezlu'l-Mech
ud, XV!i. 230'dan) 

57 İbn Mace, Fiten, Bab: 24, Had. No: 4()39, II. 1341; Müslim, İmare, Bab: 53, Had. No: 
176, III. 1524. 

58 47-Muhammed (Kıtal)-18. 
59 Celaluddin Dewani, Zevra, Tasvir-i Efkar Matbaası, 1286, 5.1 (Eser, 62 sahifeden mü

rekkep küçük boy bir risaledir). 
60 Muhammed b. Derviş el-Hut, el-Ehadisu'l-Müşkile fı'r-Rütbe, Beyrut 1403/1983, s. 259. 

Deylemi'nin eserinde geçen bu ifadeler "haber" olarak nitelendirilmektedir. 

--------~------~·---------· ------·------------
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leşmiş, Rumeli'de ve diğer İslam ülkelerinde meydana gelen feci olaylar ile 
kıyamet kopmuştur. Kaldı ki "kıyamet" "kıyam" dan alınmış olup kıyamet ko
pan yerde sükun ve rahat kalmayıp halk ayaklanarak "ateş etrafında yayıl
mış pervaneler gibi"61 şuraya buraya darmadağın olduklanndan öyle bir 
büyük felakete -müsebbibin ismiyle sebeb in tesmiyesi- kabilinden kıyamet de
nildi. Allah ne güzel yardımcıdır. 

İnsanların dilinde kullanılmakta olan ve hurafe gibi görünen bir takım hika
yelerin hakikati ve anlatılarının ortaya çıkması da ahir zamanın acayip olayla
nndandır. Mesela denilir ki "rim papa" (Roma'daki Papa demektir) Hz. Ali 
kerremallahu veche'nin vurduğu kılıç ile yaralanmasına rağmen, Rim Papa hayat 
suyundan bir damla içmiş olduğu için, ölümü Deccal'ın ortaya çıkışı sırasında 
olacağı söylenmektedir. İşte bu da ahir zamanın acayipliklerinden dem vuran 
bir örnektir. Bunun da hal ve açıklaması erbabına malumdur. 

YE'CÜC VE MB'CÜC'ÜN ORTAYA ÇIKIŞI 

Ye'cüc ve Me'cüc'ün ortaya çıkışı kıyamet alametlerindendir. 
Sahih-i Müslim ve Buhari'nin rivayet ettikleri hadislerde Ye' cüc'ün seddinin 

yıkılmasını çok yakın olarak göstermişlerdir. 
Ye'cüd topluluklar, hakikat dilinde, kültürü ve nesli bozan her topluluğa 

denildiği gibi; sed, fesad ve fitneye engel olan yüce kanunlardan ve Zülkameyn 
de onun kurucusundan ibarettir. 

Asr-ı saadetten sonra kuzey milletlerinden Hülagü ve Cengiz gibi nice fitne 
sahibi Ye' cü eler çıkmış ve yer yüzünü ifsad etmişlerdir. Malumdur ki Çin halkı
nın bir kısmıkuzeydeki toplulukların vahşiliklerinden emin olmak için milattan 
önce 247 tarihinde Çin imparatoru Shi Huangdi zamanında62 Asya'da o bili
nen büyük seddi yapmışlardı. Bu yolda, sed ile korunmak ilk dönemlerde bü
tün topluluklarda cari idi. Görülmez mi ki Pekin, İstanbul, Roma ve diğer ma
m ur ve yıkılmış eski büyük şehirlerin etrafı s1dlerle güçlendirilmiştir. 

Çünkü sedden, Ye'cüc ve Me'cüc'den Kutsal kitapların en eskisi olan Tev
rat bile bahsediyor.63 

Zülkameyn çeşitli kimseler olup, mutlak anlamda, bir adil hükümdarın la
kabıdır. Bunlardan birisinin ismi Sa'b'dır. Bundan birkaç bin sene önce ortaya 
çıkıp hakimiyetini genişletmiş, doğu ve batıya yolculuk etmiş, Asya'da bir çok 
sedlerden birisini yapmış olduğu için o da, hakikat diline uygun düşmesi bakı
mından, Kur' an-~ Kerim'de söz konusu olmuştur. Hatta yukarıda adı geçen Çin 
imparatoru, bilinen büyük seddi yapmak fikrini Zülkameyn'in "zübüru'l~hadi
d=demir kütleler"64 i eriterek sağlamlaştırmış olduğu sedden almış olabilir. 

61101-Karia-4 
62 Çin Seddi'nin bazı bölümleri İÖ. 4. Yüzyılda yapılmı§h. Qin hanedanının (İÖ. 221-206) 

ilk imparatoru Shi Huangdi'nin komutanlarından Meng Tian tarafından tamamlanmı§hr. 
(AnaBiritannica). 

63 Kitab-ı Mukaddes, Tekvin, 10. 
64 18-Kehf-94,95,96: "Dediler ki: Ey Zülkameyn! Ye' cü c ve Me' cü c bu yerde fesat çıkarıyor

lar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman §arhyla sana bir vergi versek. Zülkameyn dedi 
ki: Rabbimi beni içinde bulundurduğu iktidar daha hayırlıdır. Bedeni kuweUe bana yar-
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Ye'cüc ve Me'cüc'ün coğrafyası Arabistan'a göre doğu ve kuzey doğu ka
vimlerinden ibarettir. Bu topluluk sedleri yıkarak biraz önce açıklandığı gibi, 
defalarca ortaya çıkmı§, ayak bastıkları yeri harabeye çevirmi§lerdir. Fakat son 
ve büyük çıkı§ları günümüzde ve §U anda gerçekle§mektedir. Yani Çin ve Ja
pon milletleri bütün güçleriyle Asya'yı zorlamakta ve ku§atma altına almakta 
oldukları, yani Japonya'nın Kore ve Mançurya'yı ele geçirmesi ve hatta Japon
latın Küçük Asya ve Anadolu 'ya göçleri fikrinin söz konusu olması, To ky o yerel 
gazetelerinin bu konuda te§vikleri, Çin' de uyanma belirtileri görülerek "Asya 
Asyalılarındır" fikrinin genel kabul görmesi ve aynı zamanda adı geçen seddin 
ilerisinde ve gerisinde kültürü ve nesli ifsad eden ihtilal hareketlerinin zamanı
mızcia olması Ye'cüc ve Me'cüc'ün ortaya çıktığını gösterir. 

Bu topluluk ortaya çıktığında, Ruhullah'a mazhar olan Mesih İsa rolündeki 
ki§iyi ve peygamber soyundan gelecek Mehdi'yi Şam' da, yani Asya kıtasında 
ku§atıp sıkı§tıracakları hadislerde ifade edilmektedir ki, bugün için bu baskıya 
Mehdi rolünü üstlenen hürriyet taraftarları ile İsa rolünü üstlenen Ruhuilah maruz 
kalmaktadır. 

Kamus mütercimi Asım Efendi'nin açıklamasına göre Hazreti Ali kerremal
lahu vecheh ve radıyallahu anhın bir lakabı da hakikat dilinde "seçilmi§ Zülkar
neyn"dir. Zira Hz. Ali'nin ifsatçı topluluğa kar§ı yapmı§ olduğu seddi gayet sağ
lam ve yüksek, maddi değil manevidir. 

Kısaca, Ye'cüc ve Me'cüc'ün ortaya çıkı§ ve faaliyet alanı Asya kıtasıdır. 
İnsan nefsine nazaran daima Ye'cüc ve Me'cüc var ve faaliyet halindedir. 

Fakat, dı§ dünyaya nazaran Ye'cüc ve Me'cüc, Çin-iMaçin ve bayraktarları 
Japonlardır. 

Ye'cüd toplulukların ortaya çıkı§ı.hakikatlerin daha çok ortaya çıkmasına 
sebep olacağı için İslam daha parlayacaktır. Zira Kur'an-ı Kerim'de (0 gi,in, 
bazdarını serbest bırakmışızdır; bazdan içinde dalgalanır dıırıır
lar. Sur'a üfürülmüş ve onlan bir araya toplamışızdır)65 ayetinin 
gereği, büyük müfessirlerin açıklamasına göre, Ye' cüc ve Me' cüc diğer insan
larla fikir birliği ederek hepsi Tanrı'yı birlernede bir ümmet olacağına i§arettir. 
Sur'un üflenmesi uyanı§ın meydana gelmesidir. 

SONUÇ 

Sufilikte insan nefsine oranla bütün kıyamet alametleri meydana gelmekte 
olup Kur'an'ın anlamları her zaman ve her yerde herkese uygun dü§mektedir. 

Bu yüce meslekte cansızlar, hayvanlar ve bütün yaratıklar çe§itli anlamlara 
delalet eden harfler ve kelimelerden ibaret olup, alemi kendisinde toplayan 
insan bu anlamların hepsini kısa ve öz olarak içine almaktadır. 

dım edin de sizinle onlar arasına bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. İki ucu 
B§itlendiği zaman körükleyin. Nihayet, demiri bir atB§ haline soktuğunda, getirin bana 
üzerine erimiş bakır dökeyim, dedi." 

65 18-Kehf-98,99: "Zülkameyn dedi ki: Bu sed Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi 
geldiği zaman onu dümdüz yapacakbr. Rabbimin vaadi hakbr. O gün, bazılarını serbest 
bırakmışızdır; bazıları içinde dalgatanır dururlar. Sfır'a üfürülmüş ve onları bir araya top
lamışızdır." 
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Bu anlamiann hepsini açıklamakta söz ve kalem yetersiz kal
dığından, (arif olana bir i§aret yeter) sözü bu meslekte değişmez bir 
ilkedir. Binaen aleyh (yer yüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa, yedi deniz 
de bir araya gelse, Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez ... )66 ayeti gere
ğince, Allah'ın kelimelerinin sonsuzluğu karşısında kalem aciz 
kalır ve hayretle susar. 

Allah her türlü noksanlıktan uzaktır; O'na §Ükrederiz. 

66 31-Lokman-27 .. 


