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“Kehanetler ve Kur'an'daki
harflerden yola çıkarak yapılan
hesaplamalar tamamen anlamsız.
Çünkü yanlış beklentiler
yaratılıyor. Oysa bizim
geleceğimiz ümit tarihi olmalı.
İnsanın bilinçli olarak, iyilikle
oluşturacağı bir gelecek olmalı.
Yüz yıl önce yaşamış Nostradamus
gibi birinin bizimle ve
geleceğimizle ilgili söylediklerinin
hiçbir anlamı olmamalı.”
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
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›yamet konusundaki söylentiler bitmek bilmiyor.
Kimileri Maya takvimine göre 2012'de k›yametin
kopaca¤›n› söylüyor, kimileri ise, k›yametin ﬂifresini
çözdü¤ünü ve zaman›n› hesaplad›¤›n›… K›yamet nedir,
var m›d›r, varsa ne zaman kopacak? Sorular uzay›p
gidiyor. Biz de, bu konuda en do¤ru bilgiyi yine bir bilim insan›ndan
edinebilece¤imizi düﬂündük ve bir din bilimci ile görüﬂtük. Ankara
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr.
ﬁaban Ali Düzgün, k›yamet konusunu do¤ru yorumlayabilmemiz ve
anlayabilmemiz için bize rehberlik etti.
K›yamet kavram›n› kendisinden dinledi¤imiz Prof. Düzgün, temelde iki
tür k›yametten bahsetmenin mümkün olaca¤›na de¤iniyor ve ekliyor:
“Birincisi, kozmik k›yamet. Bu, yaﬂad›¤›m›z Güneﬂ sisteminin çökmesi
demek ve insan›n müdahalesine bütünüyle kapal› bir alan. Kozmik düzen
kendisi için takdir edilen/belirlenen zaman› yaﬂayacak sonra yerini baﬂka
bir âleme terk edecek. ‹kincisi ise, insan›n müdahalesine aç›k olan
k›yametler. Bu da bireysel, toplumsal ve çevresel düzlemlerde cereyan
eder.”
‹nsan›n bilgisine ve müdahalesine kapal› kozmik k›yametin ne zaman
kopaca¤›na iliﬂkin yap›lan tart›ﬂmalar ve tahminlerden ibaret. Bu konuda
peygamberler dâhil kimseye bir bilgi verilmemiﬂ. Kutsal metinlerin
harflerine say›sal de¤erler biçerek, gelece¤i tahmin etmek, en az›ndan,
kutsal metnin yaﬂam felsefesine ayk›r›. Bu durumda insan›n yapmas›
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gereken, k›yametin an›n› tespite u¤raﬂmaktan ziyade,
bireysel, toplumsal ve çevresel k›yamet(ler)in iﬂaretlerine
odaklanarak bu k›yametlerin kopmas›n› engellemek.
Örne¤in k›yametin kopuﬂ an›n› anlatt›¤› söylenen Kâria
suresindeki kâria teriminin 'önlenebilir büyük patlama ve
bunun yaratt›¤› gürültü' anlam›na geliyor. Bunu dikkate
ald›¤›m›zda, gelecekte yaﬂanmas› mukadder büyük
k›yametten önce, insanlar›n bilinçli ve sorumlu varl›klar
olarak, gündelik k›yametleri önlemede üzerlerine düﬂeni
yap›p yapmad›klar›na dair bir sorgulamaya ivedilikle
baﬂlamalar› gerekiyor.

Sembollere yak›ndan bakmak
Kur'an'›n dili çeﬂitli sembollerle donat›lm›ﬂ. Bu dili bize ilk
görünen haliyle ald›¤›m›zda, konuyla ilgili ayetlerin kozmik,
büyük bir k›yametin habercisi oldu¤unu ilk etapta fark
ediyoruz. Oysa daha yak›ndan bak›ld›¤›nda, bireysel,
toplumsal, kozmik k›yametlerden bahsetti¤ini anl›yoruz.
Kur'an'›n Tekvir suresinde “güneﬂ dürüldü¤ü zaman”
dendi¤ini, ancak bunun fizikçiler taraf›ndan da dile
getirildi¤ini belirten Düzgün, bizim dikkatimizin bu yok
oluﬂa çekilmesinin as›l sebebini baz› sorumluluklar›m›za
duyarl›l›k oluﬂturmak olarak yorumluyor ve Kur'an

“Kıyametin işaretleri
küçük ve büyük işaretler diye ikiye ayrılır.
Küçük işaretler: Ahlaki çöküş
bu alametlerden sayılmış;
onur, saygı, sevgi, şefkat, edep, hayâ,
bilgi, cömertlik, ahde vefa, doğruluk, dostluk
gibi üstün özelliklerin yok olması gibi.
Kıyametten önce ortaya çıkacak
büyük işaretlerden bazıları ise şöyle
sıralanmakta; salgın hastalıkların yayılması
ve buna bağlı olarak ölümlerin yaygınlaşması,
bilginin ve bilginlerin azalması.”
21

K›yametin ‹nsan Unsuru

ayetlerinin vurgular›n›n ahlaki bir temelde anlaﬂ›lmas›
gerekti¤ini söylüyor. “Büyük k›yamete yap›lan vurgunun
bizlerde yaratt›¤› sorumluluk bilinci ve ahlaki davran›ﬂ refleksi,
kendi bireysel, toplumsal ve çevresel k›yametlerimizin
kopuﬂunu geciktirecek.” diye de ekliyor.
Prof. Dr. ﬁaban Ali Düzgün'e göre, kehanetler ve Kur'an'daki
harflerden yola ç›karak yap›lan hesaplamalar tamamen
anlams›z. Çünkü yanl›ﬂ beklentiler yarat›l›yor. Oysa bizim
gelece¤imiz ümit tarihi olmal›. ‹nsan›n bilinçli olarak, iyilikle
oluﬂturaca¤› bir gelecek olmal›. Yüzy›l önce yaﬂam›ﬂ
Nostradamus gibi birinin bizimle ve gelece¤imizle ilgili
söylediklerinin hiçbir anlam› olmamal›. ‹ncil, Tevrat ya da
Kur'an gibi kutsal kitaplar›n bu harf de¤erlendirmelerine
alet edilmesi do¤ru de¤il. Bu kitaplar›n ana gayesi, hitap
ettikleri her bir bireye verdikleri hidayet yani kendi gelece¤ini
belirleme yetisi ile kendi gelecek tarihlerini yaﬂanabilir bir
yaﬂam alan›na çevirmeye çal›ﬂmak. Eskiden birilerinin
kehanetleriyle bizim için karalad›klar› bir tarihin mahkûmlar›
olmak de¤il.
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(Ye'cüc-Me'cüc ve Deccal)
Prof. Düzgün K›yametin büyük iﬂaretleri olarak an›lan
unsurlar› ise ﬂu ﬂekilde aç›kl›yor:
“Ye'cüc ve Me'cüc Kur'anda geçmektedir. (Kehf 18: 9298 ve Enbiya 21: 96-97.) Milletleri huzursuz eden, yak›c›,
y›k›c› ve çapulcu milletleri tan›mlayan bir terim. Bu
terimler belirli bir milletten ziyade bu niteliklere sahip
olan her ulus için potansiyel tan›mlay›c›. Bu milletler
dünyay› felakete sürükleyen, kendi d›ﬂ›ndaki uluslar›
köleleﬂtirme peﬂinde koﬂan milletler… Bunlara karﬂ›
geliﬂtirilecek toplu bilinç, dünyan›n k›yametinin kopuﬂunu
(bozulmas›n›) engelleyecek.
Deccal terimi, Kur'an'da de¤il baz› hadislerde geçmekte.
Kök anlam› olarak örtmek, yalan söylemek ve aldatmak
anlam›na gelen kelime bu nitelikleriyle bütün kötülüklere
kaynakl›k eden insanlar için kullan›l›r. Bu da özel olarak
bir insan› göstermekten ziyade, bu özelliklere sahip
insan türüne iﬂaret eder.
Deccal'i çok yak›n bir tehlike olarak tan›mlayan Hz.
Peygamber çok canl› bir dramatizasyonda bulunmuﬂ.
Deccal tan›mlamas›yla sahteyi gerçek, gerçe¤i sahte
gibi gösterecek insanlara karﬂ› inananlar› uyarmaya
çal›ﬂm›ﬂ.
Hem Ye'cüc ve Me'cüc (Tevrat›n ifadesiyle Gog ve Magog)
hem de Deccal ifadeleri, k›yametin (yaﬂanacak her türlü
toplumsal bozulman›n ve fesad›n) insan unsuruna dikkat
çekmekte. Bozulmay› tetikleyen ve Tanr›'y› k›yamete
zorlayan bu insan unsuru Kur'an'da, yarat›l›ﬂ› bozanlar,
ekini ve ürünleri de¤iﬂtirenler olarak ﬂu ﬂekilde
resmedilmekte:
'Allah, ﬂeytana (insan›n bozguncu taraf›na) lanet etmiﬂti.
O da demiﬂti ki: And olsun ki kullar›ndan bir k›sm›n›
ayartaca¤›m; onlardan kendime pay alaca¤›m. Onlar›
yoldan ç›karaca¤›m ve onlar› ütopyalar peﬂinde
koﬂturaca¤›m. Onlara emredece¤im de, hayvanlar›n
kulaklar›n› yaracaklar ve senin yaratma tarz›n› de¤iﬂikli¤e
u¤ratacaklar.' (Nisa 4: 118-119)
Allah, ﬂeytan›n (ﬂeytan›n misyonunu üstlenmiﬂ insan›n),
insan› aldat›p teﬂvik ederek, yaratma usullerini
de¤iﬂtirece¤ini ve ilahi kudreti taklit ederek, eﬂyan›n
geneti¤iyle (temel kodlar›yla; kaderiyle) oynay›p onlar›
bozaca¤› uyar›s›nda bulunmakta.”

Foto¤raflar: AFP

K›yametin saati

K›yametin çevre unsuru

K›yametin zaman›na dair ipuçlar›n›n, bizim ilk olarak
alg›lad›¤›m›zdan çok daha derin tahlilleri gerektirdi¤ini
bir kez daha vurgulayan Düzgün'e göre, büyük k›yamet
uzak, bir toplumun yaﬂayaca¤› kaos ve alt-üst oluﬂlar ise
yak›n tehdit.
Kur'an, k›yamet anlam›nda saat terimini de kullan›yor.
Her bir peygamber ümmetine 'saat'ten haber veriyor. Bu
saat, o toplumun k›yameti, alt-üst oluﬂu, eskinin yerine
yenisinin geliﬂidir. Saati en temelde insan› ilgilendiren
üç olay olarak tan›mlamak mümkün: Birincisi, kendi
ölümü. ‹kincisi içinde bulundu¤u toplumun ölümü, ki bu
kendi ölümünü de kapsar. Üçüncüsü de en büyük saat,
yani insan›n bütün yapt›klar›ndan sorguya çekilece¤i
'Büyük Duruﬂma' günü. K›yamet suresinin edebi bir
üslupla anlatt›¤› bu gün, yeryüzünün a¤›rlad›¤› bütün
insanlar›n toplu duruﬂmas›na ev sahipli¤i yapacak; her
san›k kendisine tan›kl›k edecek ve Allah'›n adaleti gere¤i,
herkes yapt›¤›n›n karﬂ›l›¤›n› alacak. K›yametin alameti
olarak say›lan hususlara bak›l›nca, bunlar›n sosyal
yozlaﬂmaya, ahlaki çöküntüye dikkat çekti¤i ve bu gibi
olaylar›n yayg›nl›k kazanmas›n›n uzun vadede koparaca¤›
bireysel ve toplumsal k›yametler konusunda insanlar›
uyard›¤› görülüyor.
Bu iﬂaretlerin do¤ru okunmas›, her an (saat) farkl› bir
boyutta yaﬂad›¤›m›z k›yametlerin ortaya ç›kmas›n›
engelleyecek. Mesela, 30 bin kiﬂinin öldü¤ü deprem,
Hiroﬂima, Nagazaki'ye atom bombas› at›lmas› veya salg›n
hastal›klar saattir.

(Dâbbetü'l-Arz)
Dabbe terimi Kur'an'da 14 yerde tekil, 4 yerde ço¤ul
(devvâb) olarak canl› yahut canl›l›k belirtisi anlam›nda
kullan›l›yor: “Allah her dabbe'yi (canl›) sudan yaratm›ﬂt›r.”
(Nur 45.), “Yeryüzündeki her dabbenin r›zk› Allah'tand›r.”
(Hud 11: 6), “Yeryüzündeki ve gökyüzündeki her türlü
dabbe (canl›) Allah'a secde eder ve onlar kibirlenmezler.”
(Nahl 16: 49), “Sözün gerçekleﬂme zaman› yaklaﬂ›nca
onlara yeryüzünden bir dabbe ç›kar›r›z ve insanlar›n
bizim ayetlerimize inanmad›klar›n› söyler” (Neml 27:
82). Özellikle son ayetle ilgili yorumlarda akla ziyan
noktalara var›l›p ve yerden bir canl›n›n ç›k›p konuﬂaca¤›
gibi kurgulara gidiliyor. Halbuki dâbbe yerden ç›kacak
olan bir canl›y› de¤il, yeryüzündeki bütün tabiat olaylar›n›
(yeryüzünün konuﬂma tarzlar›n›) karﬂ›l›yor. Buna
yeryüzünün hareket ederek bir canl› gibi konuﬂmas›
(deprem) da dâhil. Bu ayette yer ve yeryüzü aras›nda bir
ayr›m yap›lmad›¤› için yanl›ﬂ yorumlara gidilebiliniyor.
Konuﬂma ifadesi Arapçada kelam kelimesiyle karﬂ›lan›r.
Kelam etimolojik olarak yaralamak ve incitmek demek.
Yerin konuﬂarak insanlar›n Allah'›n ayetlerini dikkate
almad›klar›n›, inkâr ettiklerini söylemesi, onlar› zarara
u¤ratan bir harekete sebep olmas› anlam› taﬂ›yor.
Yeryüzünün konuﬂmas›n› insan›n konuﬂmas› gibi
anlamak gerekmez ﬂüphesiz. ‹nsan›n konuﬂmas›
kelimelerle, yeryüzünün konuﬂmas› depremlerle,
heyelanlarla, yanarda¤ patlamalar›yla, kas›rgalarla
oluyor.
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Küçük ve büyük iﬂaretler
Prof. Düzgün, hadislerde genelde “eﬂrâtu's-sâat” diye
geçen ifadenin, k›yametin iﬂaretleri olarak
yorumland›¤›n› ama bilginlerin büyük bir k›sm›n›n
bunu gelecek büyük k›yamete de¤il, bir toplumdaki
bozulmaya ba¤l› musibet ve olaylar olarak
yorumlamay› tercih ettiklerini belirtiyor.
Gelecek büyük kozmik k›yameti/dünyan›n sonunu bir
tarafa b›rakacak olursak, en az›ndan üç tür k›yametten
bahsetmenin olas› göründü¤ünü sözlerine ekliyor:
Bireysel, toplumsal ve kozmik/çevresel k›yamet. Bu
üç alandaki k›yametin kopmas›n›n da baz› iﬂaretlerinin
olmas›n›n do¤all›¤›na de¤iniyor. K›yametin iﬂaretlerinin
küçük ve büyük iﬂaretler diye ayr›ld›¤›n› dikkate
ald›¤›m›zda ﬂöyle bir çerçeveyle karﬂ›laﬂt›¤›m›z›
anlat›yor:
“K›yametin küçük iﬂaretleri: Ahlaki çöküﬂ bu
alametlerden say›lm›ﬂ; onur, sayg›, sevgi, ﬂefkat, edep,
hayâ, bilgi, cömertlik, ahde vefa, do¤ruluk, dostluk
gibi üstün özelliklerin yok olmas› gibi.
K›yametin büyük iﬂaretleri: K›yametten önce ortaya
ç›kacak büyük iﬂaretlerden baz›lar› ise ﬂöyle
s›ralanmakta; salg›n hastal›klar›n yay›lmas› ve buna
ba¤l› olarak ölümlerin yayg›nlaﬂmas›, bilginin ve
bilginlerin azalmas›.”O
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Prof. Dr. ﬁaban Ali DÜZGÜN

K›yametin kopuﬂu
Prof. Düzgün, baz› ayetlerde k›yamet günü insanlar›n
“kaçacak yer var m›” diye soracaklar›na de¤inildi¤ini
söylüyor ve günümüzde yaﬂananlarla bir paralellik
kuruyor. ﬁu an soludu¤umuz havan›n, evimizde
yedi¤imiz g›dan›n ve yaﬂad›¤›m›z tüm olaylar›n bizde
bir anlamda kaçacak yer ihtiyac› hissettirdi¤inin alt›n›
çiziyor. Bu konuda düﬂünmek ise yine bizlere düﬂüyor.
Ne dersiniz!

