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Ders : 247 

Konu  : Kıyâmet Alâmetleri - 2 

 KIYÂMETİN ALÂMETLERİ 

2) DECCALİN ÇIKMASI: 

Âhir zamanda Deccal isminde bir kişi çıkacak ve ilâhlık iddiasında bulunacaktır. Deccal, istidrâc 

denen bazı olağanüstü şeyler de gösterecek ve büyük bir fitne kopararak insanları hak yoldan 

saptıracaktır. Hadislerde Deccal’in nasıl bir fitne olduğu haber verilmektedir.  

Rasûlullah (sav):  

ُسوُل اّلّلِ     ُم أّناُه را ،ُكّلُُهْم ياْزعا ثِينا ابُونا ِقريبًا ِمْن ثاَلا ّذا الُونا كا ّجا ّتى ياْنباِعثا دا ُة حا تاُقوُم الّساعا   َلا

“Otuz kadar yalancı deccal çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlardan her biri Allah’ın elçisi 

olduğunu zanneder.” 1 

Deccal’in çıkması akıllara hayret verecek derecede büyük bir fitne olacaktır. Deccal, birçok harikalar 

gösterecek, yanında sudan ve ateşten nehirler bulunduracak, bunlarla kendisinin ilâh olduğuna 

insanları inandırmaya çalışacaktır. Vardığı yerlerde durmayıp sür’atle geçeceği için imanı zayıf 

olanlar düşünmeye vakit bulamayacak, ona inanacaklardır.2 

Deccal: 

a. Deccal, bütün peygamberlerin ümmetlerine şerlerinden bahsettiği korkunç bir kâfirdir. 

Rasûlullah (sav): “Allah, hiçbir peygamber göndermemiştir ki, o peygamber ümmetini Deccaldan 

korkutmuş olmasın. Şüphe yok ki Deccal aranızdan çıkacaktır. Onun  durumundan hiç bir şey size 

gizli kalmayacaktır…” 3 buyurmuştur.  

b. Deccal, kendisinin ilah olduğunu iddia edecek, yanında bir nevi cennet ve cehennemi 

bulunacaktır. Bir müddet için istidrâc olarak bilinen birçok olağanüstü haller gösterecek, daha 

sonra durum kendi aleyhine çevrilecek ve rezil olacaktır. Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: 

ُتُه ناارٌ   ّنا جا ٌة، وا ّنا نااٌر،فانااُرُه جا ٌة وا ّنا ُه جا عا ِر، ما عا اُل الّشا ْيِن اْلُيْسراى ُجفا ُر اْلعا اُل ااْعوا ّجا   االّدا

“Deccal; sol gözü kör, saçı çok bir adamdır. Beraberinde cennet ve cehennem vardır. Onun 

cehennemi cennet, cenneti de cehennemdir.”4  Diğer bir hadiste ise: 

اِل إذاا  ّجا عا الّدا اءٌ  إّنا ما ا اّلاِذى يارى الّنااُس أاّناُه ما أاّما ْذٌب وا اٌء عا ا اّلاِذي ياراى الّنااُس أّناُه نااٌر فاما ناارًا فاأاّما اًء وا جا ما را  فانااٌر خا
ْذٌب  اٌء بااِرٌد عا قاْع ِفي اّلاِذى يارى أّنُه نااٌر فإّنُه ما كا ذلِكا ِمْنُكْم فالِيا ْن أاْدرا   تاْحِرُق فاما

“Deccal çıktığı vakit beraberinde su ve ateş vardır. Ancak halkın ateş olarak gördüğü tatlı 

sudur;  halkın su olarak gördüğü ise yakıcı bir ateştir. Sizden kim o güne ererse, halkın ateş 

olarak gördüğüne düşmeyi kabul etsin. Çünkü o, tatlı soğuk sudur.”5 buyurulmuştur. 

                                                             
1 Tirmizî, Fiten 43, Ebu Davud, Melahim 16 
2 Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Ahmed Davudoğlu, C.11, sh.384; Sönmez Neşriyat, İstanbul, 1980 
3 Buhârî, Fiten 26; Müslim, Fiten 20 
4 Müslim, Fiten 20 
5 Buhârî, Fiten 26, Enbiya 50; Müslim, Fiten 20; Ebû Dâvûd, Melahim 14, 



RIDVAN DERSLERİ        

  

Rıdvan Dersi 247 2  

 

c. Deccal’in iki kaşının arasında “kâfir” yazılı olacaktır. Hadiste: 

اِفرٌ   .ااْى كا را ْيِه كافا ْينا ْكُتوٌب باْينا عا اُل ما ّجا  االّدا
“Deccal’in iki gözü arasında ‘kefere’, yani kâfir yazılmış olacaktır.”6 buyrulur.  

d. Deccal, yeryüzünde kırk gün kalacak, bu günlerin ilki bir yıl, ikincisi bir ay, üçüncüsü bir 

hafta, diğer günleri de normal günler gibi olacak; Mekke ve Medine’den başka girmedik bir yer 

bırakmayacaktır.7 Kendisine ayak takımından pek çok kimse tabi olacaktır.8 

e. Deccal; zulüm ve fesadın dünyayı kapladığı, müminlerin gücünün tükendiği ve iyice 

bunaldıkları bir anda İsâ (as) tarafından öldürülerek fitnesine son verilecektir.9 Rasûlullah (sav): 

“Hz. Âdem’in yaratıldığı zamandan kıyametin kopacağı ana kadar deccâlden daha büyük bir fitne 

yoktur.”10 buyurmuştur. Diğer bir hadiste ise şöyle buyurulmaktadır: “İnsanlar deccâlden kaçıp 

dağlara sığınırlar.”11 

f. Kehf suresinin ilk on ayetini okuyan ve onun zamanına ulaşan kimseler, onun şerrinden 

emin kalacaklardır. Rasûlullah (sav): 

ْهِف   ِة اْلكا ورا تِحا سا لاْيِه فاوا ْأ عا ْقرا ُه ِمْنُكْم فااْليا كا ْن ااْدرا   فاما

“Sizden ona (Deccal’e) kim yetişirse, üzerine Kehf suresinin ilk ayetlerini okusun..”12 

buyurmuştur. 

“Bir anlık emanetle ne türlü övünelim; 
Gel, rahmet kapısında ağlaşıp dövünelim!..” 

         (N. Fazıl Kısakürek) 
3) DABBETÜ’L- ARZ’IN ÇIKMASI: 

Kıyametin büyük alâmetlerinden biri de, yerden Dabbetü’l- Arz diye bir canlının çıkmasıdır. Dabbe 
kelimesi sözlükte, “canlı, hafif yürüyen, debelenen, binek hayvanı, nüfûz ve sirâyet eden” 
anlamlarına gelir. Bu kelime, yeryüzü anlamına gelen “arz” kelimesinin birleşmesinden oluşan bir 
terkiptir. Kur’ân-ı Kerîm’de “Dabbetün mine’l-arz” şeklinde kıyâmet alâmeti olarak bir ayette 
geçmektedir:13 

ّلُِمُهْم أاّنا الّنااسا كاانُوا بِآيااتِناا َلا يُوِقُنونا   اْرِض تُكا اّباًة ِمنا اْْل ا لاُهْم دا ْجنا لاْيِهْم أاْخرا ْوُل عا قاعا اْلقا ا وا إِذا   وا

“O söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir Dabbe çıkarırız; o da insanların bizim 

âyetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler.”14  

Kıyâmetin alâmeti olarak yerden çıkacağı bildirilen Dabbetü’l- Arz’ın nasıl bir yaratık olduğu ve ne 

zaman çıkacağı bildirilmemiştir. Ancak Rasûlullah (sav): 

                                                             
6 Müslim, Fiten 20 
7 Müslim, Fiten 19, 21 
8 Müslim, Fiten 20 
9 Müslim, Fiten 9,21,23 
10 Müslim, Fiten 126 
11 Müslim, Fiten 125 
12 Müslim, Fiten 20 
13 DİB Dinî Kavramlar Sözlüğü, sh.111 
14 Neml, 27 /82 
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اباةِ   ُخُروُج الّدا ا وا ْغِربها ْمِس ِمْن ما ُل آياِت ُطلُوع الّشا ا قِريًب ااّوا ْت قاْبلا أُْخرى فاأُْخرى ِمْنها جا را ا خا لى الّنااِس ُضحًى فأيُُّهما اعا   

“Kıyâmet alâmetlerinin ilki güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vaktinde insanlara 

Dabbetü‘l-Arz‘ın çıkmasıdır. Bunlardan hangisi önce çıkarsa diğerinin çıkması buna 

yakındır.”15 buyurmuştur.  

Diğer bir hadiste ise; “Dabbe, Süleyman bin Davûd’un mührü ve Mûsâ b. İmrân’ın asâsı ile 

mü’minin yüzünü parlatır ve mührü kâfirin burnuna vurup damgalar (mü’min ile kafiri bu 

şekilde ayırt edecek) öyle ki  oba halkı toplanacak da bu: Ya Mü’min! diyecek, şu da Ya Kâfir! 

diyecek.”16   

Dabbetü’l- Arz, takip edenin yetişemeyeceği, kaçanın kurtulamayacağı bir sür’atte olacaktır. 

 

4) GÜNEŞİN BATIDAN DOĞMASI: 

Kâinattaki her şey Allah’ın irade ve tedbirine bağlıdır. Kıyamete yakın bir zamanda güneş, Allah’ın 

irade ve emriyle bir defaya mahsus olmak üzere batıdan doğar ve yine batıdan batar. Bu bir Cuma 

gününe rastlayacaktır. Güneşin batıdan doğması, artık tevbe kapısının artık bir daha açılmamak 

üzere kapanması demektir. Artık ne bir kâfirin, ne münafığın tövbesi, ne de bir isyancının 

pişmanlığı ve yalvarması fayda vermeyecektir.17  

Nitekim Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: 

لاْيها   ا،تاابا اّلّلُ عا ْغِربِها ْن تاابا قاْبلا  ااْن تاْطلُعا الّشْمُس ِمْن ما   ما

“Güneş batıdan doğmadan önce kim tevbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder.” 

Güneş batıdan doğunca, bütün insanlar bunu görecek ve inanmayanlar da imân edecekler, fakat 

bunu gördükten sonra imân edenlere bu imanları fayda vermeyecektir.  

Bir hadîs-i şerifte: 

ذلِكا ِحينا ياْنفا َلا تاُقوُم   ، وا ُعونا ُنوا أاْجما ا الّناُس آما آها را ْت وا ا، فإذاا طالاعا ْغِربِها ّتى تاْطلُعا الّشْمُس ِمْن ما ُة حا اعا ُع ناْفسًا الّسا
ْيراً  ا خا انُها باْت في إيما ناْت ِمْن قاْبُل أْو كاسا ا لاْم تاُكْن آما انُها   إيما

“Güneş, battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Batıdan doğunca, insanlar görür ve 
hepsi de iman eder. Ancak, daha önce inanmamış veya imanın sevkiyle hayır 
kazanamamış olan hiç kimseye bu iman fayda sağlamaz.”18 diğer bir hadiste ise: “Güneş 
batı tarafından doğmadıkça kıyamet kopmaz, Güneş batı tarafından doğup, insanlar bu 
olayı görünce toptan iman edecekler, fakat bu önceden iman etmemiş olan yahut 
imanında hayır  ve üstünlük kazanmayan kimselerin imanlarının kendilerine fayda 
vermediği zamandır.”19 buyurulmaktadır. 
 

                                                             
15 Müslim, Fiten 118 
16 İbn-i Mâce, Fitan 31 
17 İslam Akaidi, A. Lütfi Kazancı, sh.200-201;Marifet Yayınları, 2006, İstanbul 
18 Buhârî, Rikak 39, İstiska 27, Zekât 9; Müslim, İman 248; Ebû Dâvûd, Melahim 12 
19 Buhârî, Fiten 25; Müslim, İman 72 
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5) YE’CÛC VE ME’CÛC’UN ÇIKMASI: 

Ye’cûc kelimesi, “tutuşup yanmak” veya “tuzlu olmak” anlamındaki “ecc” kökünden türemiştir. 

Kıyamet kopmadan önce Ye’cûc ve Me’cûc adında iki kabile, yeryüzüne dağılarak bir süre 

yeryüzünde bozgunculuk yapacaklardır. Ye’cûc ve Me’cûc hakkında Kur’an’da verilen bilgi oldukça 

azdır. 

اُر اّلاِذينا  ٌة أاْبصا اِخصا ّقُ فاإِذاا ِهيا  شا ْعُد اْلحا اْقتارابا اْلوا * وا ٍب ياْنِسلُونا دا ُهْم ِمْن ُكّلِ حا أُْجوُج وا ما ْت ياأُْجوُج وا ا ُفِتحا ٰى إِذا ّتا حا
ا باْل ُكّناا ظاالِِمينا  ذا ْفلاةٍ ِمْن هاٰ ا ِفي غا ْيلاناا قاْد ُكّنا ُروا ياا وا  كافا

“Ye’cûc ve Me’cûc’ün önündeki engeller kaldırılıp her tepeden indikleri ve gerçek vaad 

(kıyamet) yaklaştığı zaman inkârcıların gözleri donup kalacaktır. Yazıklar olsun bize! gerçekten 

biz, bu durumdan habersizmişiz; hatta biz zalim kimselermişiz, (derler).”20 buyurulmaktadır. 

Peygamberimiz (sav)’in hanımı Zeyneb binti Cahş (r.anha)’dan rivayet edilen bir hadiste 

Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: 

قادا  ُسْفياانُ  بِياِدهِ    عا ِذِه «. وا أُْجوجا ِمثْ ُل ها ما ْدِم ياأُْجوجا وا ْوما ِمْن را ّرٍ قاِد اْقتارابا ُفِتحا اْليا ِب ِمْن شا را ْيٌل لِْلعا ُ وا َلا إِلاها إَِّلا اّلّلا
باثُ  ُثرا  اْلخا مْ  إِذاا كا الُِحونا قاالا » ناعا ِفينا ا الّصا ِ أاناْهلُِك  وا ُسولا  اّلّلا ةً . قُْلُت  ياا را را شا   عا

“Allah’tan başka ilâh yoktur! Yaklaşan şerden vay Arabın haline! Bugün Ye’cûc ve Me’cûc 

seddinden şunun kadarı açıldı.’’ Ravi, baş parmağı ile ondan sonra gelen parmağı halka 

yapmıştır. Zeyneb (r.anha), ben: “Ya Rasûlallah! Aramızda sâlihler varken biz helâk mı 

olacağız.” dedim. Rasûlallah (sav): “Evet! Fısk u fücûr çoğaldığı vakit!” buyurdu.21 

 

Ye’cûc ve Me’cûc, fesatçı bir kavim olup, kıyâmete yakın zuhur edecek, yeryüzünde fitne ve fesat 

çıkaracaklardır. Kur’ân-ı Kerîm’de: 

د  ا   ُهْم سا باْينا لا باْيناناا وا لاٰى أانْ  تاْجعا ْرًجا عا ُل لاكا خا ْل ناْجعا اْرِض فاها أُْجوجا ُمْفِسُدونا ِفي اْْل ما ْرناْيِن إِّنا ياْأُجوجا وا ا اْلقا   قاالُوا ياا ذا

“Ey Zülkarneyn, Ye’cûc ve Me’cûc yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor. Bizimle onlar arasında 

bir set çekmek için sana bir vergi verelim mi? dediler.”22 buyurulmuş, onlardan zulüm gören 

insanların isteği üzerine Zülkarneyn’in aralarına bir set inşa ettiği bildirilmiştir.  

Hadiste bu seddin az bir kısmının açıldığı haber verilmektedir. Kıyamete yakın set yıkılacak ve 

Ye’cûc ve Me’cûc etrafa dağılacaklardır. 

 

Ye’cûc ve Me’cûc’un kimin neslinden geldiği, şekil ve kıyafetleri, yemeleri, içmeleri, yapacakları 

tahribat gibi hususlarda mübalağalı sözler söylenmiştir. Ancak bu sözler sağlam delillere 

dayanmamaktadır.23 

Ye’cûc ve Me’cûc olayının gerçekleştiğini, bunların İslâm ülkelerini işgal eden Moğollar olduğunu 

yahut da I ve II. Dünya savaşlarından ibaret bulunduğunu ileri sürenler de vardır.24 Ancak bu 

                                                             
20 Enbiyâ, 21/96-97 
21 Müslim, Fiten 1 

22 Kehf,  18 /94 

23 Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Ahmed Davudoğlu, C.11, sh.299-300 

24 TDV İslam Ansiklopedisi, C.25, sh.524 
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olayın, henüz gerçekleşmemiş ve Hz. İsâ’nın nüzûlünden sonra meydana geleceği daha isabetli bir 

görüştür.  

Kıyamete yakın ortaya çıkarak yeryüzünü fesada boğacak olan Ye’cûc ve Me’cûc Hz. İsâ (as)’ın 

yapacağı dua sayesinde Allah tarafından bir anda helâk edilecektir.25  

“Ne doğru söylemiş şu sözü şair Lebid: 

Allah’tan başka her şey bâtıl”, içi boş ümid… 

                                                                       (N. Fazıl Kısakürek) 

Alınacak Dersler:  

1. Deccal fitnesinden her gün Allah’a sığınmak gerekir. 

2. Güneşi doğudan doğuran Allah, batıdan doğurmaya da Kâdirdir. 

3. Günah ve kusurlara tevbe etmeli, gaflete düşülmemelidir. Çünkü, insan her an küçük 

kıyâmeti olan ölümle  karşılaşabilir. 

4. Ye’cûc ve Me’cûc ile ilgili mübalağalı ve aslı olmayan yorumlara itibar edilmemelidir. 

 

Not: Bu hafta; 

1. Deccal fitnesinden Allah’a sığınıp, dualarımızda alışkanlık haline getirelim.  

2. Neml suresi 82. ayetinin tefsirini okuyalım. 

 

                                                             

25TDV İslam Ansiklopedisi, C.25, sh.524  


