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u çalışmada Sami kültür gelenegi içinde uzunca bir süreye yayılmış belli bir dini
literatür üzerinde duracagız. Bu literatürün karakteristik özelligi dünyanın sonuna ilişkin konuşmasıdır. Bu literatür apokaliplik adını almaktadır. Kelime Yu.nanca
apokalipsiSten gelmektedir ve anlamı "örtülü bir şeyi açmak, örtüsünü kaldırmak" demektir. Apokaliptisizme göre Allah, sonu çok yaklaşmakta olan dünya hakkındaki sır
lan, insanlara anlatmaları için bazı kişilere açıklamıştır. Bu kişiler söz konusu gizlilikleri vizyonlar ve rüyalar aracılıgı ile ögrenirler ve yazıya geçirirler.ı Bu literatür tarzı
nın en eski örneklerini Yahudilik içerisinde görüyoruz. Daha sonra bunun Hıristiyan
kültürü içerisinde de etkili oldugunu biliyoruz.2 ~u çalışmada söz konusu edebiyatın
lslam kültürü içindeki uzanırrıları üzerinde duracagız. Bilindigi gibi bu . konu Hadis
külliyatı içerisinde daha çok fıten başlıgı altında yer almaktadır. Fiten rivayetleri de temel olarak dünyanın son zamanlarında ortaya çıkacak Mehdi, Mesih, Deccal, Ye'cuc
ve Me'cuc gibi şahsiyetleri ve çogunlukla olagan dışı bir şekilde gerçekleşecek olayları konu almaktadır.

B

Bu üslupla gelişen edebiyatın Yahudilik içinde ortaya çıkışı Hz. lsa'dan iki yüzyıl
öncesine dayandırılmaktadır. Daha sonra bu tarz, hayatiyerini sürdürerek lsa'dan sonraki yüzyıllarda da ürünler vermiştir. Yogun olarak Hz. lsa'dan sonraki iki yüzyıl içerisinde görülse de, ondan sonraki yüzyıllarda da apokaliplik tarzda ürünler verildigi
bilinrnektedir.3 lşte bu birkaç yüzyıllık dönem Kitab-ı Mukaddes Te~lojisinde 'apokaliptik dönem' adıyla anılmaktadır.· Apokaliplik kitaplarda yer alan fıkirler gerek Yahudilik, gerekse Hıristiyanlık teolojisinde oldukça etkili olmuştur. Mesela Yahudilik'te
ahiret inancının bu dönemde daha da belirgirıleşen Hıristiyanlık'taki ahiret inancını
hazırlayacak şekilde geliştigi söylenebilir. Apokaliptisizrnin Hıristiyanlık'taki etkisini
anlamak için ise Ernst Kaeseman'ın şu ifadesini aktarmak yeterlidir: "Apokaliptik, Hı
ristiyan teolojisinin anasıdır. "4
ı

Bkz. Mehmet Paçacı, Kıtr"an 'da ve Kitab-ı Mukaddes'te Abiretlııancı, Nun Yayıncılık, Istanbul 1994, s. 208 vd.
D.S. Russel, 1be Method and Message oj]ewisb Apocalyptlc, Wesuninster, Philadelphia 1964, s. 36.
3 George F. Moore,judatsm, Oxford University Press, London 1946, s.127.
~ "On the Subjeq_of Primitive Christian Apocalyptic", New Testament Qıtesllons of Today, Foıtress, Philadelphia,
1969, s. 108-137; zikreden, Hanson, P. D., Vlslotıaries and 71ıelr Apocalypses, SPCK, London 1983, s. 7.
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Apokaliplik edebiyatı, söz konusu ettigirniz dönem Yahudilerinin felaketlerle dolu
tarihlerinin belli bir tarzda anlatılması olarak _s!~g_erlendirmek mü~ndür. Yahudiler
Babilliler carafından esir edilmişler; daha sonra, Perslerin izni ile Kutsal Topraklar a
dönmüşlerdi. Yahudiler kısa süren bagımsızlıklanndan sonra bu defa Romalı lar'ın boyundurugu altına girmişler; Romalılar'ın acadıgı zalim idarecilerin zulmü altında ezilmiş
lerdi. Daha sonra Romalılar Kudüs'e ve Mescid'e girmişler ve Yahudiler'in bagımsızlık
umutlan Romalı askerlerin çizmeleri altında ezilmişti. Bekledikleri Allah'ın dünyevi Hükümranlıgı bir rurlü kurulamıyor, buna karşılık zalim krallıklar Allah'ın milletini her
fasında eziyordu. Bürun bu acılann bir gün geçecegine ve lsrailogullan'nın Allah'ın Hükümranlıgı'nı bir gün yeniden kuracakianna dair u~dun korunması gerekiyordu. tşre
apokaliptik literarur bu işlevi yerine getirerek, bu ilitiyaca cevap vermişti. Kicab-ı · Mukaddes alimlerine göre apokaliplik edebiyaca vücud veren b~lıca sebep bu olmuştur.'

de-]

/ lsl.a m carihine geldiğimizde ise, Rasulullah'ın (sav) vefatından kısa süre sonra b~
göstermiş, İslam düşünce ve siyasi carihinde derin izler bırakmış fıtne döneminin bu defa benzer zorluklan ve sıkıntılan areaya çıkardıgını görmekteyiz. Hz. Peygamber'den
sonra, daha ~it Halifeler döneminde çıkan iç savaş Müslümanlara büyük acılar çektirdi. Hz. Osman'ın öldürülmesi iç sav~ı başlatan olay oldu. Cemel Vak'ası Hz. Ali ile
Hz. Aişe'yi karşı karşıya getirmiş ve bu sav~ca onbin kişi ölmüşru. Arkasından Sıffın savaşında Hz. Ali ve Muaviye karşı karşıya gelmiş, bu sav~ca ise toplam yetmiş bin müslüman ölmüşru. Bu savaşların ardından, ardı arkası kesilmeyen siyasi kanşıklıklar, çalkalanmalar, hükümet degişiklikleri ve bunlann areaya çıkardıgı dini, toplumsal, siyasi,
ahlaki, ekonomik sorunlar devam etmiştir.
tslam tarihinde fıtne adıyla anılan olaylar ve bunların dogurdugu sorunlar, rivayet"lerde gelecekten haber verme şeklinde ve belli bir üslup içerisinde ifadelendirilmiştir.
Bu çerçevede fiten edebiyatındaki söylem ile apokaliptik söylem arasında gözden kaçırılamayacak benzerlikler görülmektedirJBu çalışmada bu ilgi çekici benzeriikiere örnekler getirecek ve bunlann muhtemel sebepleri üzerinde durarak düşünce dünyamız
ve bazı kabullerimiz üzerinde yaracabilecegi etkilere işaret edecegiz.
Şimdi

apokaliplik ve fıten edebiyatlarını ortaya koydukları malzeme açısından kargeçelim. Konu birliğinin ötesinde bu iki edebiyat arasmda üslup bakırnın
dan da göz ardı edilemeyecek benzerlikler bulunmakcadır. Apokaliptiklerde otantiklik
açısından yapılması gereken degerlendirme ise, apokalips yazarlannın kitaplarını kendilerine değil de, Eski Ahit şahsiyetlerinden birisine isnad etmeleridir. Bunlar daha önce yaşamış önemli bir ismi dikkatlice seçmişler ve yazdıklarını ona isnad etmişlerdir.
Böyle bir yola b~vurmalarmın sebebi, bu yazarların yazdıkları kirapiann daha çok kişi tarafından okunmasını saglamak olarak görülmüşrur. Onlara göre geçmişte saygı görmüş bir kişinin ismi ile yazmak, onlann yazdıklarına bir otorite kazandıracaktı.6 Diger
taraftan iki edeJ:?iyat arasında görülen üslup birligi de verecegimiz örneklerde açıklıkla
şıl~tırmaya

Norman Perrih, "Apocalypıic Christianiry", Vk.ionaries and 7befr Apocalypses, ed. Paul D. Hanson, SPCK,
London 1983, s. 121-145, s.121-122,
'' Russel, 7be Method, s. 130.
i
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ortaya konmuş olacaktır. ,Apokaliptiklerin ve fıten rivayetlerinin en büy_Qk ortak özel-_
likleri gclı;!~.kıe._v.e...özellikl~...zaman:da..olacakJ.qon~ıi&~J"!!~Şıdır. Dünyanın sonunun gelişi ve bu dönemden önce ortaya çıkacak olaganüstü ve şu anda yürürlükte
olan düzeni altüst edici olayiann dünyanın sonuna yaklaşıldıgını ·g österen 'alametler'
dizisi olarak ortaya çıkması ve yine bu çerçevede Mehdi ve Deccal gibi belli kahramanların belirmesi bu iki edebiyatın başlıca konularını teşkil etmektedir.
Dünyanın

sonunda alacaklara dair herkese açıklanmamış gizli bilgiler rüya/vizyon
anlatımlan yoluyla açıklanır. Kumran yazmalannda Allah'ın, sırlarını peygamberlere
bildirdigi belirtilmektedir. Ancak bu sırlar dünyanın sonuna gelene kadar açıklanma
dan kalmıştır. Mesela dünyanın sonunda olacaklan ögtenmek için. Esseneler'in önderi
bu sırlara nüfuz etmiştir.? Bazı apokaliptik kitaplarda semavi levhalardan bahsedilmektedir. Bu levhalardaki sırlar, zaman zaman okumalan ve gizli tuttuklan kitaplarına bunlan aktarmalan için bazı ayrıcalıklı kişilere açılır. I Enocb'ta anlatıldıgma göre bu levhalarda insaniann bütün arnellerinin kayıtlan vardır ve bu levhalar dünya tarihinde olacak olayları önceden bildirmektedir:
... 'ldris, göltOn levhalarına bak, onlar hakkında yazılanları oku ve onları tek tek ögren!" Bunun üzerine tabietiere baktım, onlarda yazılanların hepsini okudum ve herşe
yi anlar hale geldim. Bu kitabı okudum ve insanlıgın ve yeryüzünde bütün beden sahiplerinin çocuklannın bütün arnellerini dünyanın bütün nesillerini okudum. O an
Aziz olan Rabbi, Yüceligin ebedi Meliki'ni tesbih ettim....s

Fiten rivayetlerinin bir derlernesi olan ve gelenegimizdeki bu tür rivayetlerin önemli kaynaklarından birisi olan Nuaym b. Hammad'ın (ö.H.229) Kita bu '1-Fiten adlı eserinde bu kıyametin gelişine kadar olacakların Rasulullah'a gösterilmesi şu ifadelerle verilmektedir:
kadar olup biteni görebilecegim şekilde benim önüme
gibi serdi. Bu, Allah'ın daha önceki peygamberlere de gösterdigi üzere, Peygamberine gösterdigi bir keşif (ceyeliin) tir.9
Allah

dünyayı,

onda

kıyamete

şu avuçlarıma baktıgım

Aynı

bir versiyonunda ceyelan kelimesi yerine kullanılan cilliyiinıo
kelimesi; 'kapalı, gizli tutulan bir şeyi açmak' anlamına gelen C.L.Y. kökünden gelmektedir. Bu anlam ilginç bir şekilde apoka/ipsis kelimesinin anlamıyla örtüşmektedir.ll
hadisin

başka

Hz. lsa'dan iki yüzyıl önce yazılan jubilees kitabında Hz. Yakub'un bir vizyonu anlatılmaktadır. Burada bir melek gökten elinde yedi levha ile iner ve onları Yakub'a verir. Yakub bu levhaları okuyunca tarih boyunca ogullarının başlarına gelecek her şeyi
:Bkz. F. F. Bruce, Biblical Exegests in Tbe Qumraıı Texts, Eerdmans, 1959, s. 7-17
s I Enocb, 81/2,3.
9 Nuaym b. Hammad ei-Mervezi, Kitiibu'l-Fiten, ıahk., Suheyl Zekkar, el-Mektebetu't-Ticiriyye, Mekke ırsz., s.13.
lll Hadisin Nlbilyede verilen bir b~ka ve.rsiyonunda bu kelime bulunmaktadır. lbn'ul-Esir, en-Nibayefi Garibt'l-Hadls, ıahk. : Tahir Ahmed ez-Zavi-Mahumd Muhammed eı-Tarıahi, ei-Mektebetu 'l-/slamiyye, Beyrut
ırsz., I. 29.
ıı Nitekim Ha11ş Wehr Ar.ıpça-lngilizce sözlü~nde eeleyan kelimesinin anlamlarını, ~vision, revelation, apocalypse" olar-.ıı< vermektedir. A Dieticmary ofModern Wrlllen Arabic, ed. Milton Cowan, Librarie du üban,
Beynıı 1980.
'
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ögrenir. Hatta Yakup bu vizyonda İbrahim ve İshak ile birlikte gömülecegini bile ögrenir. En sonunda vizyon Yakub'un gördüklerini unutabilecegine dair endişesini belietmesi ve Allah'ın da ona gördüklerini kaydetmesini emretmesiyle sona erer.ıı
Enes'ten gelen bir rivayette Peygamberimiz de birgün kendisine sorulan sorulara
hep birlikte cevap vermeye karar verir ve "Siz bana soru sormaym; ben size herşeyi
açıklayacagım " der. Bunun üzerine grup içerisinden babası konusunda şüphe bulunan·
birisi kalkar ve babasmın kim oldugunu sorar. Rasulullah da ona cevap verir. Ardından
Hz. Ömer kalkar ve kısa bir konuşmadan sonra, fıtnenin şercinden Allah'a sıgındıgıru
belirtir. Bunun üzerine Rasulullah şunları söyler:
Hayrı ve şerri açıkça gördüm. Cennet ve Cehennem gözümün önünde
ve arada bir engel olmaksızın onları gördüm.ı3

şekiilendirildi

Bir gün Rasulullah Medine'nin yüksek binalarmdan birinin üzerine çıkar ve yarundakilete, gördüklerini onlarm da görüp görmediklerini sorar. Onlar görmediklerini söylerler. Bunun üzerine Rasulullah şöyle der:
Fitnenin yagmur damlası gibi evlerinizin

arasına düştügünü görüyorum.ı4

Apokaliptik kitaplarda, tarihin _9nceden belirlendi&i v_~_oluQ.bite!)Jerin buna göre meydana geldigi düşün~esi _görülmekt~dir. Apokaliptik kitaplar genellikle önceden belirlenmiş olayların gerçekleştigini ve artık sonun gelrnek üzere oldugunu iddia etmektedirler.
Bu kitaplarm yazarları, ismini kullandıkları peygamberin zamanından kendi zamanlarma
kadar olan sürenin tarihini, önceden haber verme şeklinde yeniden yazmışlardır. Bu sözde kehanet, yazarın kendi dönemine kadar izlenebilmekte ve olayların arkası kesilince kı
yametin yaklaştıgı belirtilmektedir.l5 Bu özellik bariz bir şekilde fitende de görülmektedir.
- -··-..-------~··-·----··----Rasulullah'a isnad edilen bir rivayette, önce peygamberligin oldugu, sonra hilafetin geldigi, sonra Allah'ın emr~ gelinceye kadar şarap içen, ipek giyen, namusa göz diken baskıcı
krallıgın gelecegi söylenmektedir.I6
Apokaliptiklerde dünyanın sonunun geldigini gösteren birtakım alarnetler de yo&ı,ın- .
lukla işlenmiştir. Bu konuapôkaliptikleıTe:t'ireÖ edebiy~t;;;~-;;~rt;k!~;Ç;k o'ld~~ nok.
tatardan birisiöir. Ancak bu alamederin sayısı hakkında Kitabu'I-Fiten'deki rivayetler farklı rakamlar ortaya koymaktadır. Kimi rivayetlerde altı alarnet sayılmakta kimilerinde beş,
kimilerinde de dört alarnet sayılmaktadır.ı7 Bu birbirlerine benzeyen rivayetler arasında ai[J alarnet olduğunu belirten bir rivayet, alarnetler arasında şunları saymaktadır: Peygamber'in vefatı, Kudüs'ün fethedilmesi, koyunların hastalıktan kırılması gibi insanların topluca ölmesi, müslümanlar arasında çıkacak ve girmedik ev bırakmayacak fıtne, Rumlada

-·--·-·

ı ı jubilees,

32121-26 jubilei!Sdeki bu ifadelerin Hz.Yakub'un kimlerle birlikte gömülecegine dair kısmını, Buha-

ri'nin Ebu Musa ei-Eş'ari'den aldığı ve Ebu Musa'nın, Hz. Osman'ın diger Raşit Halifelerden ayrı gömülecegine
dair yorumuyl;ı hirlikte aktardığı rivayetle karşılaştınruz. Buhfui, Sabih, Bulak 1313, Fiten, 17, ıx. 54.
ı) Buhari, Sablb, Fiten, 15, lX. 53. 211
t·l

Buhari, Sahfh, Fiten, 4, IX. 48. 182;

ıs George Elden Ladd,
16 Nuaym, Fiten, s. 54.
ı7

Bkz.

Nılaym, Fften,

Tbe Presence of the Fııture, SPCK, London 1980, s. 85.
s. 25-32.
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(Beni Asfar) müslümanlar arasında geçecek bir banş süresinden sonra,ıa bir kadının hamilelik süresi olan dokuz ay içinde müslümanlara karşı toplanmaları.l9 Başka rivayetlerde kişinin yüz dinarı reddetmesi, Rumiara karşı silahlanma, Hz. Osman'ın katledilmesi,
lbn Zubeyr fıtnesi, insanların hayvana döndügü bir çeşit fitne, alametler arasında sayılmak
tadır. Kimi rivayetlerde de, çıkacak ilk fitnede kan dökülecek, ikincisinde can ve mala tecavüz mübah olacak, üçüncüsünde, can, mal ve namus kaybedilec~k, sonuncusunda ise Deccal çıkacaktır.ıo
~pokali.Qti~~erde

de kıyamet ~!Il!:tle!i_~~ sık zikredilmektedir. Mesela// Barucb tla Mesih'in gelmesine işaret eden olayiann-;;·il(T zaman dilTô1fTçfnde gerçekleşecegi belirtilmektedir. Her dönem bir kötülük, bir felaketle gelecektir. tık dönem fıt
nenin başlangıcı olacak. lkinci dönemde büyük insanlar bagazianacak Üçüncü dönemde insanlardan birçok ölen olacak. Dördüncü dönemde kılıç çekilecek: Daha sonra, kıtlık olacak ve yagmur yagmayacak. Altıncı dönemde, depremler ve kanşıklık olac..:<ık. Yedinci zikredilmeden sekizinci döneme geçilir ve bu dönem kötü ruhiann ve şey
tanların ortaya çıkacagı dönem olarak belirtilir. ·sonraki dokuzuncu dönem ateşin düş
tügü dönem olacaktır. Onuncu dönemde ırza tecavüz ve birçok kanunsuzluk olacaktır.
Onbirinci dönem ise, haksızlık ve iffetsizlik dönemi olacaktır. On ikinci dönem karışık
hgm ve daha önce olaniann hepsinin görülecegi bir dönem olacaktır.zı Başka eserlerde, başka birtakım alametler sayılmaktadır. Burada ise Allah önce yeryüzünde insan,
hayvan, bütün canlılan sarsacaktır. Kardeş kardeşi öldürecek, çocuklar ana babalarına,
hanımlar kocalanna isyan edecek, milletler birbirlerine karşı savaşa kalkacaklar. Bunlar oldugunda kıyametin yakın oldugu anlaşılacaktır.ıı Buhari'de verilen fıten rivayetlerinde ise, fıtne zamanı olacak zelzeleden23 ve çıkacak büyük bir ateşten24 söz etmektedirler.
Bu alametler dizisi dünyada normal şartlarda cari olan sosyal düzenin bozulması ve
tersine dönmesi şeklinde kendini göstermektedir. Bu tersine dönüş dostluklarda, aile iliş~ilerinde görülecegi gibi, siyasi, ilınl, ekonomik alanlarda da görülecektir.
tamamıyla

Şerefiiyi şerefsiz

yönetecek, degersizler kendilerini başanlılann üzerine çıkaracaklar,
... hiçbir şey olmayan adamlar güçlüyü yönetecek, fakirierin sayısı zenginlerden çok
olacak, günahkarlar kendilerini cesurların üzerine çıkaracaklar. Hakimler susacak, aptallar konuşacak ....fıtne insaniann üzerine inecek. Bazıları savaşta düşecek, diger bazıları, karışıklıklarda yok olacak ve yine bazılan kendi başlarını derde sokacaklar.25

Yine

aynı kaynagın başka

Sana hakkında

bir yerinde

konuştugum

1s Nuaym, Faeıı, s. 26.
19 Nuaym, Fatm, s. 25 vd.
ıo Nuaym, Fiteıı, s. 28.
21

ıı

11 Barucb, 27/2-13.

Greek Apacalypse uf Ezra, 3/ ll-13.

1•

Buhari, Sabfb, Fiıc:n , 16, be. 54. 214.
Buhari, Sabi"b; Fiıen, 24, IX. 58. 234.

ı;

II Banıcb, 70/3-7, I: 645,

:!J

şu

cümlelere

rastlıyoruz:

zaman gelecek; ve fitne getirecek olan zaman ortaya

çık-
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maya başladı. .. O zaman hikmetli adamlara çok rastlaruna yacak; akıllı adamlar da bulunmayacak.... şeref utanca dönecek, güç degersiz bir şey olacak, güçlü olan zelil olacak; güzel, hoşlanılmayan hale gelecek. O zaman birçok kişi birbirine 'aklın çogu nereye gizlendi ve hikmetin çogu nereye gitti?' diye soracaklar.... birçokları birbirlerini
yaralamak için kızgınlıkla tahrik edilecek. Kan dökmek için ordu çıkaracaklar ve onlarla birlikte yok olacaklar.26

3. babın adı: 'Ümmetimin Yok Oluşu Aptal Genç
Elinden Olacaktır'. Bu bab altında ilk hadis Ebü Hureyre'den gelen rivayettir ve fıtne olaylannda oynadıgı önemli role işaret editireesine bu aptal genç adamlai-ın
Kureyş'ten olacaklan belirtilmektedir. Burada karşılaşrıgımız durum aslında apokaliptik
üslubun güncelleştirilmesinin güzel bir örnegidir. Yine Bu bari'nin kaydertlgi bir başka ·
rivayet şöyledir:
Sahib-i Buhiirf, Kitabu'l-Fiten'de

Adamların

Saat yaklaşrıgında, ilmin kaldırıldıgı ve cehaletin indirildigi günler olacak. O günlerde
'here· çogalacaktır. 'Here' öldürmek demektir.27

Bir sonraki rivayere göre Rasulullah kullandıktan hemen sonra 'here' kelimesinin
vermektedir. Kelime rivayere göre Habeşçe'dir ve 'öldürmek' demektir.ıa Bu
açıklama bu gelenegin kaynagı ve önceki ürünleri hakkında bir başka ipucu olarak kabul edilebilir. Çünkü apokaliptik ürünlerin Yunanca'nın yanısıra Habeşçe, Süryanice,
Aramca, İbranice gibi Sami dillerinde yazıldıgını biliyoruz. Hana bunlar arasında Arapça nüshalar dahi bulunmaktadır. Mesela kendisinden örnekler verdigirniz ll Barucb kitabı Yunanca yazılmış daha sonra İbranice'ye tercüme edilmiştir. Kitabın ayrıca Ararnca
ve Süryanice tercümeleri vardır. Nihayet aynı kitabın yakınlarda Arapça bir nüshası bulunmuştur. Bu nüsha muhtemelen Süryanice'den tercüme edilmiştir.29 Bir sonraki alın
tıyı yapacagırruz IV Book oj Ezra ise, Hz. lsa'dan sonraki yüzyılın sonlarında yazılmış
bir kitaptır. Bu kitabın da Süryanice ve Habeşçe nüshalan bulunmaktadır. Aynca bu kitabın da iki ayrı Arapça tercümesi bu lunmaktadır.3n Şimdi örnegimizi görelim:
anlamını

Alarneriere gelince; dünyada yaşayanların büyük bir fitne3t ile sarsılacakları günler geliyor. O gün hak yolu gizlenecek ve yer imandan yoksun olacak. Daha önce gördügünden ve duydugundan çok inlcir olacak....32

E,_ünya sona yaklaş_!!.ğında_;ı:_ap}_aQ!n. ~.~l~ ..ak!-~ag2_ ve son günü getirecegi fikri yine
. söz konusu iki edebiyana da ~l~n bir konud!;l..ı::.._ .
Zaman çok hızlı geçecek, iyi arneller azalacak. Cimrilik
kacak ve 'here· çogalacak....33

yaygınlaşacak.

Fitne ortaya

çı

u. U Banıcb, 48133-39, 1: 637
27

Buhari, Sabib, Fiten, 5,

rx. 48. 184-185.

:ıs Buhari, Sablh, Fiıen, 5, IX. 48. 186. 'hereg' kelimesi lbranice'de 'boğazlamak' anlamına gelmektedir. Kelime Kitab-ı Mukaddes'te lşaya 30/25'de geçmektedir. Kelimenin Habeşçe'de bulunmadıgı fakat, Güney Ara-

bistan Arapçası'nda kullanıldıgı ileri süıülmüştür. Bkz. Rabin Chaim, Qumran Studies, Greenwood Press,
Connecticut 1976, s. 119.
29 1be Old Testament Pseudepigrapba, ed. james H. Charlesworth, Doubleday, New York 1983, ı. 616.
30 1be Old Testament Pseu., ı. 518.
31 Süryanice nüshadan yapılan Ingilizce tercüme buradaki keümeyi 'great ıerror' şeklinde vermekıedir. Aynı
kelimenin Habeşçe karşılığı 'confusion' olarak verilmiştir. Bkz.: IV. Book of Ezra, 5/1-3.
32 IV Book of Ezra, 5/1-3; ayr. bkz., IV Book of.t;zra, 14/16-18.
33 Buhari, Sabib, Fiten, 5, IX,48. 183.
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... o günler gelecek, öncekilere göre zaman hızlanacak; geçmiş olanlara göre zamanın
dönemleri hızlanacak, yıllar şimdikinden daha hızlı geçecek.3-4

Ahir zamanda ~!!ğlı,l!ğı.ı:uız~@~ğ~..f!@:j>ngörü apokaliplik ve firen edebiyat. ·--···
..
··~--~--

J---·---·----

lannın her ikisinde de görülmektedir:
.....
.... ·-·
..-· ...-. .. - ....... --

___

·-··~· ~·

..----- ------

-

Dinle ey buranın hikmet sahibi kişisi! Son günlerde çogalacak ve kendileri için AJlah'tan olmayan inançlar ortaya koyacak olan hilekarlar hakkında ... Allah'ın şeriat'ini
bir kenara bırakacaklar. Karınlarını ilahları edinen bu adamlar, 'Oruç diye birşey yoktur. Ne de Allah böyle bir şey yaratmıştır" diyecekler. Onlar Allah ile yaptıklan ahidden uzaklaşmışlardır ve kendilerini parlak vaadlerle aldatmaktadırlar. Bunlar zaten
gerçekten inanmamışlardı. Öyleyse onların seni saptırmalanna izin verme';

şu

Fiten edebiyatında da bu söyleme yakın ifadeleri, Ömer b. e l-Hartab'dan aktanlan
rivayette görüyoruz:
Sizden sonra 'recm'i, Deccal'i, Havz'ı, kabir
çıkacakları yalanlayan bir kavim gelecek.36

Yine
lan

işleri

azabını

yalanlayanlar ve Cehennem'den

dünyanın

sonunu getirecek olaylar ansızın ortaya çıkacak ve insanlar başladık
bitiremeyecekler:
... Saat geldiginde, iki adam elbiselerini aralanna yayacaklar, ama alıp satamayacaklar
ve onu katlayamayacaklar. Saat geldiginde kişi devesini sagıp sütünü alacak, ama onu
tadamayacak. Saat geldiginde adam havuzunu tamir edecek, ama ondan sulayamayacak. Saat geldiginde adam yemegini agzına götürecek ama onu yi yemeyecek ~37
... felaketierin ortasında dünyada yabancı gibi olacaksınız. Satan, kaçacakmış gibi satalan, zarar edecekmiş gibi satın alsın. Ticaret yapan kar etmeyecekmiş gibi
ticaret yapsın. Ev yapan içinde yaşamayacakmış gibi ev yapsın. Ekin eken hasat etmeyecekmiş gibi eksin. Bag buda.yanlar üzümü toplamayacakmış gibi budasın. Evlenenler çocuk sahibi olmayacakmış gibi evlensin.....38
sın. Satın

Apokaliplik yazarlar bütün bu olanlarda_!!..s.çmra . haklı· olarak bu dünya-kenusunda,....
_:_pk l?.!r...IsQtü.ı:nş~!fü<".g8srerirler: -çü·iilii··b~dünya, aıtıle yukanda da sözünü ettiğimiz gibi bütünüyle şeyranın hakimiyer alaruna girmiştir. Onlara göre bu dünya kötülük ve günahlarla doludur.3!1 Allah iki dünya yaratmıştır. Bunlardan birincisinde mürninler az olacak; ama küfür çok olacakur.40 Bu dünya düşmanın, yani kafirlerin dünyasıdır.4L·Şeyra
nl güçlerin yok edilmesi ise tamarnı ile gelecekte kurulacak yeni bir düzene ait kılınmış
tır. Çünkü dünya aıtıle düzeltil~mı:y~ç~l.< ..Kasi.~r.Jc.9tüc!Qr, .J:!u_yü,z<;l~ı,ulo.gn.t. ku.llaoıı.,.y~=-

pabilecegi_@.:ş;,y_Jib!!J.~_9!arı!~@_b.ı;ıy,un eğmektir. Dünya o hale gelmiştir ki yakın ar-

kadaŞİ;·bile birbirlerine saİdınr hale gelmiştir. Fısk ve fücür artmıştır. Komşu komşusu
na 'iyiye

rasrladın mı'

diye soracak; ama olumsuz cevap

alacaktır.42

Bütün umutlar, dün-

3-i II Barucb, 20/1, 2; Ayr. bkz.: IV Book of Ezra, 4126, 27.
35 Apocalypsıt of FJfjab, 1113, 14.
3C. Abdurrazzak, Musannaf, ıahk. Habiburrahman
37 Dulıari, Sabib, Fıten, 25, IX 59. 237.
38 IV Book of Ezra, 16/40-43.
39 IV Book of Ezra, 4/28.
~~~IV Book

of Ezı;fl, 7/51;8/1-3.
6/4.
u IV Book of &ra, 5/I0-12.
~~ 7be TıtStamıtnr ·oJDem,

el-Azami, el-Medisu'l-llrni, Deyru[ 1390/1972, 2086o, XI. 412.
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yanın

sonunun gelmesine ve Allah'ın HükümranJıgı'nı kurmasına baglanmıştır. Mesela
IV Book qf Ezra'ya göre tek umut gelecektedir. Bütün acılann sonu gelecek çagdadır.
Bu yüzden doğru kullar, kötülügün gelecekte yok olacağına kesinlikle inanarak, dünyada inananiann haksızlığa uğramasından ve acı çekmesinden rahatsız olmamalıdır:H
Bu fikir fıten rivayetlerinde şöyle ifadelendirilınektedir:
Abdullah şöyle rivayet eder: Rasulullah bize şöyle dedi: 'Benden sonra bencillik ve
göreceksiniz.' Bunun üzerine onlar şöyle sordular: 'Bize ne
yapmamızı erneedersiniz ya Rasulullah?" O da 'onlara haklannı ödeyiniz ve kendi hakkınızı Allalı"tan isteyiniz" dedi.~•
onaylamayaca~ınız şeyler

Buhari'de yer alan_Qjğt:r:.lıadisl@ı:de,yaptlru:r-J::ıaks~21ıkJaFa-ve-z~::.~l~rnlere-sa~ıFia-00yun eğilmt!!ii öğütlen~ktedir.11.Bu konuda daha ilginç rivayetler Kitabıı'l-Fiten'de bulunmaktadır.

Bu rivayetlere göre fıtne zuhur ettiğinde kişi yakın dostundan bile emin
Mümin kişi yapılanlara hiçbir şekilde karşılık vermemeli ve hatta kendisini soyutlayıp evine çekilmdidir. Düşmıuıı kendisini takip edip evine kadar geldigmde ise sadece "Rabbim Allah'tır"' dedikten sonra, onun kendisini öldürmesine izin verolaın~yacaktır.

melidir.~(ı

Fitne ortaya çıktığı zaman o kadar kötülükler olacaktır ki, insanlar yaşamaktansa ölmeyi ve mezardaki ölülerin yerinde olmayı isteyecekler. Bu nokta da apokaliptiklerin
ve fiten rivayetlerinin paylaştığı bir noktadır. Rasulullah'a atfedilen bir rivayere göre öyle bir zaman gelecek ki insanlar kabirierin yanından geçerken keşke bu kabirde yaranın yerinde hen olsaydım da bu fıtneyi görmeseydim diyecektir. 47 Apocalypse of Danielde bu teınenniyi neredeyse aynıyla okumaktayız.
... Ve insanlar ölümü isteyecekler, mez:ırlan şöyle diyerek kazacaklar, "ölmüş olan sizlere rahmet olsun, üç kere rahmet olsun.. Çünkü sizler bu günleri giirmediniz.4l!

Ancak bu ibarenin asıl kaynağı Pavlus'a atfedilen Vahry kitabındaki 9/6'daki ayettir.
Ve insanlar o günl~rde ölümü ar.ıyacaklar ve onu asla bulamayacaklar; ve ölmeyi arzu edecekler, ve ölüm onlardan kaçacaktır.
~o ka li ntik..t:debiyat.-de...aklığı..konula.L'ie.bebLile,..oldukça_~bolik

bir dil kullanBu onun bir başka özelliğidir•.Alabildiğine_Iruı~tik anlatımlar, son derece sernheTik bir dil ile ya~ılmıştır. AQQkaliptiklerde bu sembolik ifadeleri;-tarih anlatılmaktacıır.
Danyal'ın vizyonunda gördüğü dört korkunç canavar, dört büyük imparatorluğu anlatmaktadır. Bunlar Babil, Med, Pers ve Yunan imparatorluklandır.~9 Yine Danyal'da altın,
gümüş, pirinç _ve demir Allah'ın Hükümranlığı'ndan önce gelecek dört millete işaret etmektedir.5n IV Book ofEzra'da anlatılan on iki kanatlı, üç başlı ve karşılıklı sekiz kanatmıştır.

ı3

IV Bcxık uf r:Zra, 8/37, 55.

·i• Buhari, Sabtb, Fiıen, 2, IX. 47. 175.
~;

13uhari, Sahfb, Fiten, 2, 47; 6, IX. 49, 179, HIS.
Nuaym, Fllcm, s. 78.
·ı7 Nuaym, Flten, s. 38.
-uı Apucctlypse of Daniel, 1214-6.
19 Dantel, 7/4-7.
"' Daııtel, 2.
ıcı
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karta!, Roma ile ilgili tarihi olaylara işaret etmektedir. sı Fiten edebiyatında ise apokaliptiklerde bulundugu kadar yoğun bir sembolizm görülmemektedir. Rivayetlerde kastedilen kişinin adı açıkça verilebilmektedir.52 Ancak yine de kendilerinden söz edilenler
baskıcı melikler olduğunda onlara doğrudan değil, kendilerine has sıfatlarıyla ve yaptık
larıyla dolaylı olarak işaret edilmektedir. Ka'b'dan gelen bir rivayene Rasulullah'tan sonra islam ümmetinin başına geçecek olan kişiler Tevrat'a dayanılarak aktarılmaktadır.
... Tevrat'tıı on iki melik oldugunu okudum. Bunlardan ilki Sıddık, sonra Faruk, sonnı
Emin, sonr.ı Meliklerin Başı (Muaviye), sonra Sahibu'l-ElırJs, sonra Cebbar, sonr.ı farklı bir şekilde ölecek olan Sahibu'l-Usab, sonra yine farldı bir şekilde ölecek olan Sahibu'l-Alame melik olacak, buridan sonr.ı fıtne lbnu Mahiki'z-Zehebiyyat öldürölünce
ortııya çıkacak ve bela herkesin başını saracak, bolluk kalkacak. Bu dönemde Sahibu'l-Alame'nin hanedanından dört melik gelecek. Onlardan iki melikin sözü dinlenmeyecek; birinin hükmü kısa sürüp yatağında ölecek, digeri ise ei-Ceifin53 derinliklerinden gelecek ve elinden birçok bela çıkacak. Onun döneminde tııçlar (eJ.<iili/) artacak, yüz yirmi sabah Humus'a hükmedecek. Humus topraklarından bir korku gelecek. Bunun üzerine oradan aynlacak. ei-Cevfin derinliklerinde bela ortaya çıkacak ve
kendi aralarında yayılacak. Sonr.ı onların dönemi sona erecek. Ardından başka bir hanedan gelecek ve onlara hükmedecek.54
Başka

bir çeşit sembolizm de sayılarla yapılmaktadır. Bu kitaplarda 3, 4, 7, 10, 12 ve
çarpanlan sürekli yer alır. Bunların bir kısmı Eski Ahir'te Babil ve Pers kaynaklarında bulunmaktadır. ss Fakat apokalipslerde bunlar ayrı bir yere sahiptirler. Özellikle 7 ve 70 sayıları bunlar arasında önemlidir. Fiten edebiyatında da sık sık sayılara rastlanmaktadır. Özellikle 3, 7, 9, 10, 12 gibi sayıları fıten edebiyatında sık sık görmek
mümkündür. 56
bunların

:'-P~~~~ps~rQ~_gQfill~g_ l;>~-~~.h!f _ö3.~!i\u.!~.J.~~ Y~§~~!~E..~~l!Y~~~:_ ~~h'ın

gelecekte ~!eSe&.0.911Y.2-..51-J.?..,5mı:la.k~sin.bi.c.ay.r.ıl~ ..göruJın.~J.fl!.L Şimdiki dünya "ğ{f~--~-
~ ile dolu bir dünyadır. Gelecekte Allah'ın kuracağı dünya, bunlardan kurtulmuş
olacaktır. Apokalips yazarları, Eski Ahit'te bulunan şeytan fıgürünü ve benzeri kötü figürleri geliştirerek, çok belirgin bir dualizm geliştirmişlerdir. Ancak, Eski Ahit'te bu
ayrılık hiçbir zaman kesin ve mutlak olmamıştır. Bu kitaplar şeytani güçlerin, başların
daki büyüklecin önderliginde, insanı ve onun yaşadığı dünyayı kontrolleri altına aldıgı şeklinde bir tablo çizmektedirler.
Apokaliptik edebiyat, bu dualistik anlayış sebebi ile bu çag ve gelecek çag kavramlarını işleyerek, bu iki zaman dilimi arasında derin bir ayrılığın oldugunu varsaymıştır.
Gelecek çag mefhumu farklı kitaplarda farklı şekillerde anlaşılabilmiştir. Çoğunlukla ilk
dönemlerdeki kitaplarda Mesihi Hükümranlık'ın yeryüzünde kurulacağı düşüncesi yer
sı

IV Book oj Ezra, ı ı.
Nuaym, Fiten, s. 80.
Bu kelime Kitabu'J-Filım'in British Museum'un 9449 no'lu nüshasında (V.
Yeri gelmişken; Kitabu '1-Fileıı'in özel kütüphanesinde bulunan yazma
Muhterem Hocam Prof. Dr. Mehmed !:iaid Hatiboğlu'na teşekkür ederim.
54 Nuaym, File11 s. 113; ayr. bkz. s. 65
55 Russel, 7be Method, s. 127, 226.
56 Bkz. Nuaym, Filim, s. 124-126, 207, 233, 318-321.
52
53

4

26b"ei-J:ıarr olarak geçmektedir.
nüshalarına ub~ıııamı saglayan
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almıştır. Yine Mesihi Hükümranlık fikri vurgulu bir şekilde aktanlmıştır. Mesih, bu dünyada ortaya çıkacak ve gelecek çağın sonunda mahkeme ve diritme gerçekleşecektir.
Bu hükümranlık, daha sonra gökte kurulacak ve ebedi olacak olan gelecek çağın baş
langıcı olacaktır. Özellilde son dönem apokaliptiklerinde, bu çağ ile gelecek çağ arasın
da bir Mesihi Hükümranlık döneminin kurulacagı öngörülmektedir.

Apokaliptik edebiyat, dünyaru_rı_sonunda-Allah:ın...gönderecegi..bicku~Q.Çı me@l_.
kişiliği geliştirmi~tir. Bu anlamdaki mesihlik mefhumu, daha sonra Hıristiyan teolojisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Kavramın apokaliptik edebiyana geliş.tirilen anlanuna geçmeden önce. Eski Ahit'teki kullanımına temas etmek istiyoruz. Eski Ahir'te
meşiah, bir sıfat olarak 'kutsal yağ ile meshedilmiş, yağlanmış kişi' anlamına gelmektedir. Bu dirıi işlem çoğunlukla İsrail kralları tahta oturduklarında onlara yapılırdı.
Çünkü yönetimin de dini bir aniarnı bulunmaktaydı. Bir din adanu tarafından yapılan
bu işlem ile krala kutsal bir kişilik kazandırılırdı. Böylece kral, Allah adına hükmederdi. Yahve'nin Mesih'i ünvanı dirı adamları, krallar ve muhtemelen peygamberler içirı
kullanılmıştır. Bu yağlanma ··kısaca dini bir makarna atama işlemi olarak görülebilir.
Atanan kişi kutsama sebebi ile diğer insanlardan farklıdır ve dirıi, kutsal bir kimliğe
sahiptir.57 Ancak Eski Ahir'te meşiah kelimesi •son günlerde gelecek ve mü minleri
kunaracak bir kişi' anJaey.ıında hiç kullanılmanuştır.58 Kelimeye yüklenen bu sonraki
anlam Yahudiliğin sonraki dönernlerirıde, bir başka deyişle apokaliptik dönemde olmuştur. Hıristiyanlığın ve İslam kültürünün de paylaştığı bu sonraki mesih tanımının
oluşumu Beni İsrail'in tarihinde geçirdiği zor dönemler ve ilişkide olduğu kültürler
çerçevesirlde açıklanmaktadır.59 Bu mesih tanımının gelişimi M.Ö. 2. yüzyıla kadar gitmektedir. Apokaliplik eserlerdeki anlamıyla mesih kıyametin gelişinden önce nihai olarak Allah'ın dinini ve mürninleri düşmaniarına karşı galibiyere ulaştırmak için Allah tarafından seçilmiş bir kurtaneıyı ifade ı:::tmektedir. Bu ideal şahsiyet doğruluk ve hikmetle hükmedecektir.lllı
~ Apokaliptiklerde Mesih'nin zamanında tam bir barışın hakim olacağı fikri bulunmaktadır.

Allah Güneş'ten bir melik gönderecek ve dünyadaki kötülük saçan savaşı
durduracaktır. Bu melik yaptıklarını kendisinden değil, Allah'ın yüce emirlerine uyarak
. yapacaktır.6ı Allah'ın peygambı:::rleri kılıcı bırakacaklar ve adaletle insanlar arasında
hükmedecelderdir. İnsanlar adaletle servet sahibi olacaktır. Bunun yarıında adeta yaratılmışların tabiatı değişecektir:

Kurtlar ve kuzular daglarda birlikte otlayacaldar, leoparlar çocuklarla birlikte karınları
nı doyur.ıt-aklar. Daglarda gezinen ayılar, danalarla birlikte geceleyecek; etobur arslanlar ağılda öküz gibi kepek yiyecek ve küçük bir çocuk onları bir urganla güdecektir.
57
>ıı

Russel, 1be Method, s. 304 vd.
Russel, 71ıe Method, s. 305.

"' Cross F. Moore, 1be Aııcfent LfbraTJ' of Qıtnıran and Modem Biblical Studies, Greenwood, Connecticut

1956-57, s. ;; vd.
f~ı
(,ı
62

Pst1/ms ofSolumun, 17/23-44.

Sibillyne Oracles, 655.
Sfb/1/yne Oracles, 780-795.
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Çünkü o bütün hayvanları zararsız kılacaktır. Yılanlar ve çiyarılar bebeklerle uyuyacak;
ama onlara zarar vermeyeceklerdir. Çünkü Allah'ın eli onların üzerinde olacaktır.62

Fiten

edebiyatında

konulmuştur.

ise Mesih'in yerine çogunlukla Mehdi

Mehdi'nin

gelişiyle bütün kötülüklenn ve o[ümsüzlukiarirtortadan.kai'k:i~~ğ7J;efirtii-;:;;~'ıct~dl~. Fitsona erecek, dünyaya güvenlik ve bereket gelecek, kadınlar yanlannda erkek
Hacc edebilecekler,63 Mehdi yerin hazinelerini çıkaracak ve onları taksim
edecek, yerde ve gökte herkes ondan razı olacak, yeıyüzünü adaletle dolduracak, uyuyaru uyandırmayacak, kan dökmeyecek, dünya'da bolluk olacak, iyilik artacaktır.64
Mehdi'nin· döneminde kötülük öylesine ortadan kalkacaktır ki, neredeyse hayvanların
tabiatı da degişecek ve butü n hayvaniann vahşilikleri (hum ma) gidecek, çocuklar ellerini yılan yuvasına sokacaklar, ama yılan onlara zarar vermeyecek; kız çocugu arslanla
karşılaşacak, ama arslan ona zarar vermeyecek; arslan develer arasında onları koruyan
köpek gibi; kurt, koyunlar arasında çoban köpegi gibi olacaktır.65 Kız çocugu arslanın
başına basacak; ama arslan ona bir şey yapmayacak, arslan inek ile, kurt da koyun ile
birlikte bulunacaktır.66
ne

ateşi

olmaksızın

p.pokaliptiklerde ve fiten

edebiyatında

görQM.Q!!lüz Mesih/Mehdi'ye

ilişkin

anla-

tımlar üstüste konulabilecek kadar yakınlık ortaya koy~;~.Aslı;;&- bu yakln ben:·

;e"ime~~aı.Ta~!s~r;~~I~~if:z~te0N§19.te!ra6nlf~_§.~§.~.~Y.:~:~:~~~-man kaynaklan hakkında bilgiler ~~E.!~~Q!r.•Mehdfye~ilişkin haberlerj,n_J.:~x.~r~..~-~ ·oı:ı~~§! ıiı:.~~Ei~~ı:[~iiô:..ıiti'P~ct~-~.a ~o.k.\!.P.ç!.\:!g.l!..~~, .~.;!irte_n cümleler bulunmaktadır.67
Ancak·bu benzeşmenin ötesinde bir güncelleştirmenin old~ğü'nil'görmeltgereKm'ektedir.
Mesela bu rivayetlerde Mehdi'nin haçı kıracağı , domuzu öldürecegi, cizyeyi kaldıracagı
belirtilmektedir.68 Diger taraftan Mehdi'nin kırk yaşlannda "sanki Beni İsrail'den bir
adam"69 veya lsa b. Meryem olacağı70 şeklindeki rivayete karşın, fıtne olaylannın siyasi
çekişmelerini yansıtırcasına onun Ehl-i Beyt'ten çıkacagı, ,Fatıma'run çocugu, Hüseyin'in
oğlu, Abdu Şems'ten, Abbas'tan olacagı, Ömer b. Abdulaziz'in Mehdi olduğu şeklinde rivayetlere de rastlamak mümkündür.7ı
Mehdi'nin karşısına konulan Deccal (Antichrist) şahsiyeri de fiten ve apokaliptiklerde
önemli bir yere sahiptir. Deccal kelimesinin Süryanice 'yalancı' anlamına gelen daggala
kelimesinden geldiği belirtilmektedir. Yalancı anlamından 'antichrist' anlamına geçiş
muhtemelen Yahudilik içinde gerçekleşmiştir.72 Fiten liraratüründe de 'deccal' kelimesinin 'kezzab' (yalancı) ile eşanlarnlı olarak kullanıldıgı rivayetler bulunmaktadır.73
6.3 Nuaym, Filım, s. 221.
6<1 Nuayrn, Fften, s. 222.

65 Nuaym, Fften, s. 346.
«ı Nuaym,. Fitım, s. 348.
67 Nuaym, Fitım, s. 220, 221.
68 Nuaym, Fitım, s. 348.
M Nuaym, Fllen, -s. 225.
ili Nuaym, Fften, s. 230.
71 Nuaym, Filen, s. 228.
n Rabin, Qumran; s. 120.
73 Nuaym, Filım, s. 316.
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Deccal'in gelişi ayrı bir fıtne olayı olarak göıiHmüştür. O geldigi zaman dünyaya kötülÜkler yeniden hakim olacaktır. Deccal'in yalancılıgı iki edebiyana da ortak bir karakterdir. Yahudiler ve Kudüslüler ona kanıp onu kral yaparlar. Üç yıl hükümdar olur. Hükümdarlığımn daha ilk yılında her şey kurur ve büyük bir kıtlık baş gösterir. Daha sonralan göller, nehirler ve kuyular kurur. Karada bulunanlar adalara, adada bulunanlar karaya kaçarlar. Bütün yeryüzü bakır gibi olur, ve bütün yeşillik kurur ve veba salgıru ortaya
çıkaf.74 Rasulullah'tan bir rivayet de Deccal'in işleri hakkında şunları aktarmaktadır: Deccal üç sene hükümdar olacakDr. Birinci yılı11:da göğün suyunun üçte biri tutulacak, yerin
bitkilerinin üçte biri yok olacak. lkinci senesinde bu üçte ikiye ulaşacak. Üçüncü yılda ise
tamamı yok olacak. Yeryüzünde hiç canlı kalmayacakDr.75 Başka bir rivayet bu üç senc.:lik hükümranlık süresi içinde alacaklara şunları da ekler: lns·anlar boş daglara kaçacaklar, kuyular, Fırat nehri ve diger nehirler kuruyac.:aktır.76
Deccal her iki edebiyatta da olağanüstü güçleri olan biri olarak anlatılmaktadır. Apocalypse ofE!ijah onun Güneş'e ve Ay'a istediği gibi hükmedeceğini, onlara "ışıt" dediğin
de aniann ışıtacaklarını, "karar" dediğinde aniann da kararacaklarını. aktarmaktadır. o
denizde yürüyecek, topalı yürütecek, dilsizi konuşturacak, sağın işi.tt.;·-;'=ek, köıi.i görür
kılacak, cüzzarnlıyı temizleyecek, hastaları iyileştirecek, cinleri çıkaracaktır." Fiten edebiyatında ise Oeccal, göğe emrederek onun yağmur yağdırmasını, yere emrederek onun
bitki çıkarmasıru sağlamaktadır-'8 Körlügü gidermekte ve cüzzamı tedavi etmektedir.79
Güneşi yarmakta, havadaki kuşlara ulaşabilmektedir.ao Diğer taraftan Deccal, kendisirıe
inarulmasıru saglamak için çeşitli güç gösterileri yapar. Bir bedevinin devesini diriltir ve
ondan kendisinin Rab olduğunu kabul etmesini ister.sı Apocalypse oj Danie!'de buna
benzer bir güç gösterisi sahnesi aktarılmaktadır:
...ve Deccal ellerinde bir kaya
mek yapacagun: 82

kaldıracak ve şöyle diyecek: 'Bana inanın, bu taşları ek-

Buhfu"l'de geçen bir hadis, Deccal'i şöyle tanımlamaktadır:
Hiçbir peygamber yoktur ki, toplumunu Tek Gözlü"ye (Deccal) karşı uyarmamış olsun. Dikkat edin onun tek gözü kördür, ama sizin Rabbiniz öyle degildir. Deccal'in
gözleri arasında 'kafır" yazılı olacaktır.83

Nuaym ise, Oeccal'in sol gözünün şaşı olduğunu, alnında 'kafir' yazılı olduğunu ve
gözünde büyük bir et beni bulunduğunu Rasulullah'a dayandırdıgı bir rivayetle aktarmaktadır. Hadisin ravisi Sehl, bu yazıyı şöyle tasvir etmektedir: "Bu kef, fe ve re harfle'" Apocalypse of Daııiel, 11, 12
7; Nuayrn, Flten, s. 320.
76 Nuaym, Fiten, s. 321.
n ApocalypseofE/ijab, 315-11.
78 Nuayrn, Fiten, s. 327.
79 Nuaym, Flten, s. 330.
so Nuaym, Flten, s. 333.
sı Nuaym, FUen, s. 327.
sı Apocalypse of Dan fe/, 13/1-3.
ıu Buhari, Sahib, Fiten, 26, IX. 60. 245.
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bitişmesinden oluşmaktadır. "84

Deccal'in ayrıntılı tasvirlerini Apocalypse oj Danie/'de de bulmaktayız. Bu tasvirler
genellikle onu güçlü, fakat çirkin bir insan olarak tasvir etmektedir. Ayaklarının izi geniştir, gözleri sabah dagan :yıldız gibidir. Sag gözü arslan gözü gibidir. Uzun yüzlü, uzuıi
burunlu birisidir. Bu tasvir Deccal'in alnındaki yazıyı okuyarak bitmektedir:
... Alnında üç harf bulunacak A.K.T.; A. 'inkar ediyorum'; K. 've kesinlikle inkar ediyorum'; T. ise. 'iğre nç canavar' anlamına gelmektedir. Deccal ögretecek ve ögretilecı::ktir.l~5
·
Bilebildiğin,ıiz kad:ırıy!a

apokaliptisizm ve fiten edebiyatının birinci derecedeki kaynakları ilk kez hu çalı~ınada y:ın yana konulup karşılaştırılmaktadır. Ancak konu daha
kapsamlı ve ayrıntılı ~,_:alı~malar:ı ihtiyaç duyınaktadır. Buraya kadar apokaliptikler ile fı
ten edebiyatı arasında ilk bakışta göze çarpan benzerlikleri ortaya koymaya çalıştık. Samiligin alt kültürleri arasındaki etkileşimi ve bu kültürlerin beUi unsurlannın canlılıgını
ve işlevini sürdürüşünü gözlemlemek bakımından bu karşılaştırmarün ilginç oldugunu
düşünüyoruz. Ayrıca bu karşılaştırmanın tarih, siyasi tarih, kültür tarihi, hadis ve hadis
renkidi açısından doguracagı önemli sonuçları oldugu kanaatindeyiz. Yukanda verdigirniz örnekleri çogalrmamız mümkündür. Ancak burada verilen örneklerin miktannın
karşı karşıya oldugumuz durumu yeterince sergileyebildigini düşünüyoruz. Apokaliptikler ile fıten rivayetleri arasında gerek konu ve şahsiyetler ve gerekse üslup bakımın
dan inkar edilemez benzerlikler ortadadır. Özellikle İslam'ın kaynaklanndan ikincisi
olan Sünnet'i ilgilendiriyorsa, ortaya çıkan durum önemini kat kat artırmaktadır. Bu, zorunlu olarak, Rasulullah'a (sav) dayandırılan fiten rivayetlerinin sıhhati sorununu ortaya çıkaracaktır. Şu anda geldigirniz nokta itibariyle zihnimizde dogal olarak belirebilecek önemli bir kaç soru şunlar olacaktır: Bu sözler gerçekten Rasulullah tarafından söylenmiş olabilir mi? Yoksa bunlar ona atfedilen sözler midir? Bu sözlerin Rasulullah tarafından söylendigi kabul edilirse, zaman zaman neredeyse cümlelere ve hatta kelimelere varan söz konusu benzerlik nasıl açıklanacaktır? Bunlar, Rasulullah tarafından söylenınemiş ve sonraki dönemlerde ona isnad edilmiş sözler ise, bu işlem hangi şartlarda
ve nasıl yapılmıştır?
Ele aldığımız konu çerçevesinde bu ve benzeri sorulara bir çırpıda cevap verebilmek kolay görünmemektedir. Bu soruların cevaplan bu çalışmanın boyutlarını herhaJükarda aşan bir gayreti ve zamanı gerektirmektedir. Ancak en azından bu sorulann cevaplanna katkıda bulunabilecek baz ı ipuçları üzerinde durmamız mümkündür. Öncelikle kabul edilmesi gereken nokta, Yahudi ve Hristiyan dini kültürlerinin zaman açısın
dan Müslüman kültüre göre önceligidir. Başka bir deyişle Ehl-i Kitab kültürünün Müslüman kültürden önce oluşması, ürünlerini daha önce ortaya koyması söz konusudur.
Bu zamansal öncelik, Ehl-i Kitab kültürünün kendi ürünlerini, sonraki bir zamanda tarih sahnesine çıkan Müslüman dini kültürünün kullanımına şu ya da bu şekilde sunmuş
ıw NuaYın. Filen, il. 317.
s; Apocalypse of Dan tel, 9/10-27.
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olabilecegi sonucunu dogurmakıadır. Dogal olarak eski, ve kabul edilmelidir ki ürünlerin ve tecrübelerin çeşitliilgi ve zenginligi dolayısıyla baskın kültür, kendi cografyasın
da etkisini bir şekilde yararabilecek bazı yollan kendisine açacaktır. Esasen bu durumun basit bir erkileşim açıklamalarını aşan ve Hz. İbrahim'den başlayarak bir vahiy geleneginin, bir dini gelenegin oluşması, onun birikim oluşturması ve olgunlaşması şek
linde bir veebesi de bulunmaktadır. Hz. İbrahim'in torunlarının oluşrurdugu gele nek
içindeki d ini duyarlılıgın canlılıgı , yaygınlığı ve homojenligi sadece apokalip tik ile de
sırurlandırılamaz. Eskinin yeniyi birikim bakımından desteklemesi ve yeninin eskiyi tasdik etmesi olagan bir durumdur. Kur'an vahyi bunun açık bir örnegini teşkil etmekte-

dir. Bu baglarnda Eski Ahir'te göriilen bir ayetin Yeni Abit'te de okunabilmesi şaşılacak
bir şey degildir. Daha da ileride, Rasulullah'a (sav) atfen aktanlan bir ifadeyi,86 Hz. lsa'dan
yüzyılı aşkın bir zaman öncesine ait olan ve Deuterokanonikler arasınd~ yer alan Hikmet edebiyatı türundeki Sirak Kitabinda hemen hemen aynıyla okumak mümkGndür:

'

Allah korkusu bilgeligin

başlangıcıdır.87

Incillerde görülen bazı ibarelerin hadis olarak aktanlmasına başka örnekler de verilebilir.
Sadaka vermeyi özendiren ve bunu gösterişte bulunmaksızın yapmayı ögürleyen sözler, bu
gelenegin iki büyük temsilcisi Hz. lsa ve Hz. Muhammed tarafından altı yüzyıl arayla tekrar
edilmiştir.

Fakat sadaka verdigin zaman, sol elin sağ elin ne yapugıru bilmesin de sadakan gizlide olsun; gizlide gören Baban da sana ödeyecektir.88

·.Buhar!'de yer alan bir hadiste Kıyamet günü gölgelenecek yedi çeşit insan arasında sadaolmayacak kadar gizli veren kişiler de sayılmak

kasını, sağ elinin verdiginden sol elinin haberi
radır.B\1

Bütün bu örnekler herhalükarda eski kültürden yeniye dogru bir geçişliligin ve bir bil/ gi ve tecrübe akışının olduğunu bize göstermektedir. Nitekim bu görüşü fıten rivayetlerinin
··:· kendilerinden yola çıkarak güçlendirmek de oldukça mümkün görünmektedir. Fiten riva-·-. yerlerinde gelecekle ilgili olarak verilen bilgilere zaman zaman Tevrat, Ehl-i Kitap'tan biri,
; "bir yerde bulunan bir kitap" veya bir Yahudi kaynaklık edebilmektediıft1esela fıten riva' yerlerinin birinde Islam ümmetinin on iki önderi (ribbi) bulunduğu, burdardan ilkinin Hz.
(, Peygamber olacagı, ondan sonra ümmetin azacağı ve birbirleriyle ugraşacaklan belirtil\mekte ve bu bilginin kaynagı Tevrat olarak gösterilmektedir.90 Yine Peygamber'den sonra
8(ı

Bu hadisi, Beyhaki, Askeri ve Deylemi rivayet eımişıir. Aynca Aduni hadis hakkındaki açıklamalannın sonuna, Hz. Davud'un Zeburlan'nın tıaşlangıcının "Hikmetin başı Rab korkusudur" şeklinde olduguna dair
bir bilgi eklemektedir. Aduıü, Keşfu 'l-Haja, D3ru lhy.ii't-Turıisi'I-Ar.ıbi, Beyruı 1352, I. 421; Aynca
Hz.lsa'nın bazı mesellerinin lruısi badis olarak rivayet edilmesi konusunda bkz. Hayri Kırbaşoğlu, Islam
Düşancesl1ıde Satınet, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 1997, s . 317-319.
87 Ben Sfrak, 1114.
ıııı Matta,
89 Buharl,

6/34
Sabfb, 1313, Ezan, 37, 1,133; Aynca Markos, 10/4.H4'ıa geçen şu if.ıdeyle, "... aranızda ise kim büyük ol-

mak l'iterse, hizmetçiniz olsun; ve aranızda kim birind olmak isterse, hepsinin kulu olsun.", şu hadisi karşılaşu
nnız, "Kavmin efendisi ona hizmet edendir." Sebavi, el-Makastdu'l-Hasene, Mektebetu'l-Hanci, Mısır
90

1375/1956, s. 246.
Nuaym, Ffl~n, s. 53.
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hilafetin geleceği ve daha sonra da krallığın olacağına dair bilgi Ehl-i Kitap bir şahıstan alın
maktadır.9ı

Burada cevabı belirleyici olacak so(U ise, söz konusu kültür malzemesi akışının ne zamandan beri sürdüğüdür. Kendimizi apokaliptik.ler ile sınıriayacak olursak; bu kitapların
Hz. lsa'dan iki yüzyıl önce örneklerini vermeye başladığını biliyoruz. Bu tarihin bizim açı
mızdan ifade ettiği şey, Hz. Peygamber'in risaletinden çok önce bu edebiyatın ortaya çık
mış olmasıdır. Diğer taraftan bu kitapların bütün Sami dillerine ve hatta Slavca ve Ermenice gibi bazı Sami olmayan dillere çevrilmiş olmasın apokaliptik kültürün etkisinin oldukça
güçlü olduğunu gösterir bir deW olmaktadır. Arapça'nın büyük oranda bir yazım dili olarak
kullandınasının Islam sonrası döneme rasdadıgı ve bu yüzden Arapça çevirilerin hemen ortaya çıkmadığı kabul edilse bile, apokaliptik ürünlerin erken sayılabilecek bir dönemde
Arabistan Yanmadası'na ve Hicaz bölgesine ulaştığını söylemek iddialı bir tez olmayacaktır. Bu çerçevede yine rivayerlerin verdiği ipuçlan takip edilirse, dışarıdan Hicaz'a apokaliptik malzeme akışının kanallarından en azından birisinin Güney Arabistan oldugunu söylememiz mümkün görünmektedir. Yemen, o dönemde önemli sayılabilecek bir Hıristiyan
ülke olan Habeşistan ile komşu durumundaydı. Ayrıca Yemen'de uzun sayılabilecek bir süreden beri Yahudiler'in yaşadığını biliyoruz. Bu tarihi bilgilerle Hz. Peygamber'in rivayetinde geçen; rivayette Habeşçe oldugu ifade edilen ve neredeyse fitne teriminin eşanlamlısı
olan 'here' kelimesine ait etimalajik bilgiler birleştirildiğinde bu görüş bir dereceye kadar
deliilendirilmiş olmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında Rasulullah'ın (sav) en
azından bazılarını kendisinin söylemiş olması uzak görüninemektedir. Ancak hemen belirtilmelidir ki, bu sözlerin Rasulullah'ın sahili hadisleri olarak kabul edilmesi, ardından baş
.ka sorulan ve cevap arayışlanru getirmek durumundadır. Bir kere bu kabul ardından Hicaz
bölgesinin şimdiye kadar kabul edilegeldiği gibi dışarıya ve dış kültürlere karşı yalıtılmış bir
kültür coğrafyası olmadığını kabul etmemizi getirecektir. Yine bu görüş kabul edilirse, Rasulullah Hicaz'da risaletine başladığında cari olan kültüre katılmış unsurlar hakkında bazı
varsayımlara yönelmemiz daha saglam bir zemin kazanabilecektir. Bu takdirde sorulabilecek bir önemli soru da, bu kültürün Kur'an vahyine ne şekilde ve ne oranda yansıdığı olabilecektir. Çünkü Eski Ahit'te okunabilmesi ancak güçlü yorumlara ihtiyaç gösteren yeniden dirilme fıkri, apokaliptik kitaplarda açıkça görülebilmektedir.93 Diğer taraftan öte dünyada, yapılaniann karşılığının verilmesi fikrinin bu kitaplarda açıkça yer aldığını görüyoruz. Bunun yanısıra, apokaliptiklerdeki Cennet tasvirleri gözden geçirilecek olursa;
Kur'an'ın "aldanndan ırmaklar akan" ve "her türlü meyvanın bulunduğu" şeklindeki
Cennet tasvirlerinin çöl ikliminde yaşayan Hicaz Araplarının özlemlerine hitap ettiği
şeklindeki çok yaygın yorumdan da vazgeçmemiz gerekecektir. lsa'dan önce ikinci
yüzyıl ile tarihlendirilen Odes of Salomon'daki şu tasvirlere bakınız:
... Bütün agaçlar çiçek dolu. Bütün meyvalar olgun. Her besin amacına uygun tüketilir. Her koku güzeldir. Dört nehir agır agır akmaktadır. Her çeşidinden bahçe her çe91

92
~

Nuaym, Flten, s. 57; ayr. bkz.: s. 63, 68.
Mesela O Enocliün orijinal dili ve tercüme edildigi diller hakkında hkz. 1be Old Testament Pseu., 1. 94.
1be Old Testament Pseu., ı, ıcxxiii.
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yiyecegi üretmektedir.... Or.ıda iki ırmak vardır, birisinden bal ve süt akmakde yağ ve şarap akar'.14 ...95

ıadır. Di~erinden

...

Onların dalları gelişmiştir. Onların meyvaları parlakıır. Onların

raklardadır.

kökleri ebedi top-

Mutluluk veren bir nehir onları !iulamaktadır.%

/._ Fiten hadislerinin Rasulullah'a (sav) sonradan atfedildigi ve bunların onun hadisle) :;~lmadıgı kabul edildigi takdirde sorulacak ilk soru ise, bu hadislerin ne zaman üretil1 digi ve Rasulullah'a kimler tarafından atfedildiği olacaktır. Bu edebiyatın ismine ve ele
1
\ aldıg"ı konularına bakılacak olursa, bu sorunun cevabı olan zaman dilimi Rasulullah'tan
sonra ortaya çıkan fıtne veya iç savaş ile tarihtendirilebilir götünmektedir. Nitekim bu
sırada farklı grupların kendi konumlarını ve iddialarını desteklemek için çeşitli söylem!ere ihtiyaç duyduklan ve bunun için Hz. Peygamber'in otoritesini kullandıklan tezi titiz bir çalışmayla ortaya konmuş bulunmaktadır.97 Bu bakımdan bu soruya cevap arayışları bu olaylara ilişkin tarihi bilgileri dikkate almalıdır. Ancak bütün bunlardan önce
Buhan;· Muslim, Tirmizi, lbn M:ke gibi en sahih kabul ettiğimiz ve fiten hadisleri için
belli bölümler ayınlrruş Hadis kolleksiyonlarının; fiten ve me/ahim haberlerini bir araya getiren müstakil kolleksiyonların konumu zorunlu olarak taruşmaya açılmış olacaktır.98 Hadislerin sıhhati kabul edilmediği takdirde apokaliptisizm açısından sorulacak
soru ise, yine apokaliptisizmin ne zaman ve ne şekilde Müslüman kültüre geçiş yolu
buldugu olacakur. Bu takdirde yukanda öne sürdüğümüz Güney Arabistan kanalı yine
geçerliliğini korumaktadır. Buna ilave olarak, Müslüman devletin genişleme alanı olarak götünen Kuzey yönünden de belli bir bilgi akışının gerçekleştiğini söylememiz gerekecektir. Müslümaniann Filistin'e, Suriye'ye çıkışları demek, apokaliptik edebiyatın
doğdugu kaynağı barındıran topraklara ulaşmaları demektir. Burada İbranice, Aramca,
Süryanice hatta Yunanca apokaliptik k~ynaklar kullanımda bulunmaktadır. Söz konusu
bilgi akışı, bu şekilde ve bu tarihlerde gerçekleşti ise, şöyle bir fikir geliştirmemiz yanlış olmayacaktır: Söz konusu dönemde Sami kültütünün temsilcisi artık Müslüman Hicazlılar, yani Araplar olmuştur. Samiliğin ;.yeşerdiği, geliştlgi hemen bütün topraklar artık Araplar'ın elindedir. Bunun bir başka 'önemli sonucu da, bu topraklarda gelişen bü. tün bir kültür birikimine mirasçı olmaktır. Bu topraklarda bir iç savaşın çıkması ve büyük acıların yaşanınası Sami kül tütünün" bu konudaki bir refleksini tekrar harekete ge. çirmiştir. Başka bir ifadeyle burada gör4üğümüz durum, şartlar oluştuğunda kültür içerisinde hala canlı olan bir söylemin gün~elleştirilerek bütün işlevselligi ile kullanıma yeniden sokulması şeklinde açıklanabilir..Yine burada gördüğümüz durum, apokaliptik
malzemelerin tıpa up kopyalanmış o~ından ziyade, Sami üst-kültütü içerisinde canlılığını sürdürmeyi başarabilen bir dini e~ebiyat geleneğinin devam ettirilmesi ve yeni
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örnelderini vermesidir. Deccal ve Mesih/Mehdi tasvirlerinde bu güncelleştirmeyi izlemekteyiz. Bu anlaumJarda uygun görülen tarihsel şahsiyetlerin Deccal ve Mehdi kişilik
lerinin genel karakteristikleri çerçevesinde tasvir edildigini görüyoruz. Çok dogal olarak şehir isimlerinde de güncelleştirmeler vardır. Apokaliptilderdeki Kudüs, fıten söyleminde yerini tamamen kaybetmese de Medine, Şam, Cezire, Irak daha öne çıkmakta
dır.99.

Yukarıdaki paragrafın

temel varsayımı, ayrıca İslam tarihçilerini ve siyasi tarihçileri
de ilgilendirmektedir. Bu rivayetler tarihi anlatmaktaysalar, o takdirde · bunlar dikkate
alınması ve degeriendirilmesi gereken birer tarih! delil olmak durumundadırlar. Bunlar
öyle görünmektedir ki, devletlerarası siyasi tarih açısından da ele alınacak rivayetlerdir.
Bu çerçevedeki anlaumJar iç siyaseti aşan bir anlama sahiptir. Fiten rivayetlerinde gelecekten haber verme şeklinde bir çok önemli devletlerarası olayın anlauldıgını görmekteyiz. Nuaym b. Hammad'ın Kitabu '1-Fiten'inde Mısır, Filistin ve Suriye bölgesinde Bizanslılar'la yapılan savaşlara, Antakya, Humus, Tarsus, Yafa ve İstanbul'un fethi için yapılan seferlere ilişkin rivayetlere yer ayrılmaktadır.ıoo
Karşılaşurmayı

sürdürdügümüz ve bakışımızı bir miktar daha derinleştirdigirniz zaman oldukça ilginç sonuçlar dogurabilecek verilerle karşılaşmaktayız. Bu olaylar tarihte
yedi, sekiz ve dokuzuncu miladi yüzyıliann konularıdır. Aynı olaylar dokuzuncu miladi
yüzyıl ile tarihlendirilen Apocalypse ojDanielde de ele alınmaktadır. Dogal olarak, olanlar bu defa diger tarafın gözüyle anlaulmaktadır. Hacer'in ogulları (Araplar) bütün bölgeyi ele geçirerek geleeelder ve Kadıköy'de Bizans'a karşı kamp kuracaklar.ıoı AnJaulanlara göre Araplar'ın üzerine yürüdügü yerler arasında Antakya, Kilikya (Tarsus), İzmir,
Yedi Tepeli şehir; yani İstanbul, Trabzon, Amasya, Sinop gibi şehirler sayılmaktadır.ıoı tstanbul'a Müslümanlar'ın yapugı saldırının bazı safahatı şu şekilde anlatılmaktadır:
Ve tsmail103 yüksek sesle bagıracak, ve kibirlenerek şöyle diyecek 'Rumların Tanrı'sı
nerede? Onlara yardım edecek kimse yok. Çünkü biz onları kesin olarak hezimete ugnmık.' Gerçekten de onlar Yedi Tepeli'ye (Istanbul) karşı, Bizans'a dogru saldırıya geçecekler. Danışardk, kendi araJarında şöyle diyecekler: 'Gelin denize teknelerden bir
köprü yapalım ve Bizans'a, Yedi Tepeli'ye karşı adaruruzı karşıya geçire lim.' Fakat
Rumların idarecileri ve Yedi Tepeli'nin büyükleri daglarına, vadilerine kaçacaklar.
Korku ve fitne olacak.... ı04

Apocalypse of Dainele göre, bu dönemde Yahudiler yayıldıklan şehirlerden Kudüs'e
toplanacaklar ve bütün dünyadaki Hıristiyanlar'a karşı zulme kalkışacaklar.l05 Yahudiler
Nuaym, Filen, s. 66.
Nuaym. Fllen, s. 272 vd.; 284 vd.
ıııı Yedinci yüzyılda Bi.z ans'a karşı yapılan kapsamlı fetih seferleri hakkında bkz. lrfan Aycan, Saftanata Giden Yolda Muaviye b. /:'bi Süfyan, Fecr Yayınları, Ankara 1990, s. 255-26o.
ıuı Apocafypse of Danief, lll.
1113 Burada tsrnail ismiyle hir semholizm yapılmaktadır. !smail ile kastedilen Hacer'in ogullan Araplar ve do-
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isliim!yiitl (1998),

sayı ı

Deccal'e uyacaklar ve onu kendilerine kral yapacaklar.106 Yahudiler geçici olarak sevinecekler ve yükselecekler, Rumlar ise zulüm ve işkence altında olacaklardır.ıoı
Bu karşılıklı örnekler bizi her iki tarafuı. apokaliptik tarzda verilen eserlerle, iç ve ilginç olanı dış siyasete yönelik propoganda faaliyetinin gerçekleştirildigi şeklinde bir sonuca götürebilecek nileliktedirler. Bu olanlara ve anlatılanlara bakılclıgtnda belli ittifakIann oluştugu şeklinde ipuçlanna rastlamak da mümkün görünmektedir. Taraflar Müslümanlar ve Hıristiyan Bizans'tır. Yahudiler ise bu çatışmada, apokaliptik ve fıten edebiyatına bakılırsa, Müslümanlar'la ittifak halinde Bizans'a karşıdırlar.ıos Mesela, Humus'un fethinde Müslümanlar önce şehri mancınıkla dövmüşler, daha sonra Güney-Batı kapısını bir Yahudi'nin açması üzerine şehre girmişlerdir.l09 Ka'b'dan gelen bir
haberde, İstanbul'un kuşatılması ile ilgili olarak, Allah'ın yardımıyla Müslümanlar'ın
Rumlar'ın kralını helak edecegi, Rumlar'ı hezimete uğratacağı anlatılmaktadır. Daha
soru~ haber şöyle devam eder:
... ve adamlar atlarında egederinin üstüne çıkarak "Ey Müslümanlar! Allah bu fethi siz
kadar kesinlikle bırakmayacaktır"' diye yüksek sesle bagırular; Rumlar·ı
yakalarlar ve onlan her ovada ve dagda öldurürler. Bu sırada Musa kavminden bir topluluk MGsiGmanlar'a katılır ve fetihte onlarla birlikte bulunurlar. MüslGmanlar tekblrlerle şehrin duvarını yıkarlar ve Kostantiniyye·ye girerler... Müslümanlar bu olaylardan
sonra oradan ayrılırlar... Allah'ın onlaı-d verdigi ganimetieri taksim ederlerken, kendi
aralanndan Deccdl'in çıktıgını duyarlar. Daha sonra ... bu haberin yalan oldugunu anlarlar ve Beyt-i Makdes'e vanrlar. Deccal çıkıncaya kadar burası onlann sıgınagı
bırakıncaya

olur.ııo

Görünüşe

ci unsura

göre Kudüs'ün fethinde gördüğümüz Helen-Ortadoks Hıristiyan
Müslüman-Yahudi Sami ittifakı devam etmektedir.

işgal

karşı oluşan,

Diğer

taraftan Deccal'in alnında yazan yazı hakkında belirtilenlerden yola çıkıla
rak başka bazı muhtemel ilişkilere dikkat çekilebilir görünmektedir. Fiten rivayetlerinde ve Apoca.lypse of Danielde hemen hemen ayruyla rastlanan bu ibareler o zaman
çarpışan devletler arasında bir çatışma ve rekabette apokaliplik unsurların nasıl karşı
lıklı bir şekilde bir propaganda aracı olarak kullanıldıgının bir başka delili olmaktadır.
Acaba müttefik Yahudiler bu propaganda savaşında MüslUcnanlar'a apokaliplik nitellgi olan bilgileri aktaracak destek mi olcnaktaydılar? Böyle bir desteğe ihtiyaç duyulabileceği düşünülebilir, çünkü apokaliplik söylernin Hıristiyan unsurlar üzerinde oldukça etkili oldugu bilinmektedir. Apocalypse of Daniellstanbul'un Türkler tarafın
dan fethedilmt!sirıde; daha sonralan Osmanlı Devleti'nin Ortodoks dünya ile olan iliş
kilerinde ve hatta Yunanlıların I. Dünya Savaşı'nda Anadolu'yu işgallerinde bile etkili
bir şekilde gündemde tutulmuştur.ııı Ayrıca bu örnek, başka hususları da akla getirmektedir: Apocalypse of Danietin bir Hıristiyan ürünü oldugu açıktır. Hıristiyanlık
ıuc. Apocalypse of Daııiid, ll.
ıın
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özellikle Pavlus'un Vahry adlı kitabıyla apokaliptik mirasın sürdürücüsü olmuştur.
Ancak Müslümanlar'ın da daha sonra bu mirası sürdürenler arasına girdikleri ve söz
konusu Hıristiyan ürün ortaya çıktıgı sıralarda Müslümanlar'ın da bu konuda orijinal
ürünler vermekte oldukları kabul edilecek olursa bu bize, yukandaki Deccal tasvirinin Müslüman apokaliptisizminin bir üretimi olabilecegi ve bu defa akışın artık tersine döndügü; sonraki bir unsurdan önceki bir unsura yöneldigi şeklinde bir sonuca
ulaşabilecegirniz yolunda bir ipucu vermektedir. Nitekim, söz konusu tasvirin bulundugu orijinal Yunanca ibarede geçen "A.K.T." harflerinin, "inkar ediyorum" gibi veya
buna benzer ifadelerin baş harfleri olamayacagı; bunu Yunanca tercümeyi yapanın
aslında Sami dillerinden birinde yazılmış bir kaynaktan aktardıgı, ancak mütercirnin
iyi bir çalışma yapamadıgı belirtilmektedir. m Ancak hu Sami kaynak hakkında da kesinleşen bir bilgi verilememektedir. Buradaki bu boşluktan yararlanarak bu Sami kaynagın Arapça olabilecegini ileri sürmemiz mümkün görünmektedir.
Son bir degerlendirme olarak, apokaliptikler; Habeşiyle, lbranisiyle, Süryanisiyle,
bütün hir Sami kültürünün homojenleşmesinde etkili olmuş dini bir akım
olarak belirmektedir. Bu akım aslında sadece Sami unsur ile de kendini sınırlamaz;
Sami kavimlerin ilişkiye girdigi bütün kültürlerden de izler taşır. Mesela apokaliptikler Pers ve Helen kültürlerinin birçok unsurunun Sami kültürü içerisinde yogurulmasında önemli bir rol almıştır. Bu akım ayrıca uzun bir süre devam etmiş ve oldukça
da etkili olmuştur. Onun etkilerini İstanbul'un Müslüman Türkler tarafından fetbedilmesi gibi büyük olaylara kadar genişletebiliriz. Apoka!iptikler hakkında yapılacak ve
derinleştirilecek çalışmalann şu anda sahip oldugumuz birçok dini telakkinin kökenleri, gelişimi ve nihayet dini arılayışımızda yer alışının aydınlıga çıkanlması balamından
oldukça ilgi çekici sonuçlar doguracagı kanaatindeyiz. Aynca, yine belirtilmelidir ki, bu
sonuçlar öyle anlaşılmaktadır ki, apokaliptisizmin kendisi kadar derin izler bırakacak
ve oldukça belirleyici olacaklardır. v'allahıı a'lem .
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