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Ders  : 248 

Konu   : Kıyâmet Alâmetleri - 3 

 KIYÂMETİN ALÂMETLERİ 

6) HZ. İSÂ'NIN GÖKTEN İNMESİ: 

Kıyâmetin kopmasına yakın Hz. İsâ (as) gökten inecek, insanlar arasında adâletle hükmedecek, Hz. 

Peygamber (sav)‘in şeriâtıyla amel edecek, Allah’ın takdir ettiği bir süre kalacak, Deccâlı 

öldürecek,  sonra ölecektir.  

Bu konuda Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: 

لِيُب، َويَْقُتلُ   اْلِخْنِزيَر، َويََضُع اْلِجْزيََة، َويَِفيُض  َوالِّذي نَْفِسي بَِيِدِه لَُيوِشَكّنَ أْن يَْنِزَل فيُكُم اْبُن مْريََم َحَكمًا ُمْقِسطًا، َفَيْكِسُر الّصَ
ْجَدُة اْلَواِحَدُة َخْيرًا ِمنَ  ْنَيا َوَما فيَها.  اْلَماُل َحّتى َ يَْقَبلَُه أَحٌد َحّتى تَُكوَن الّسَ الّدُ   

“Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim! Meryem oğlu İsâ’nın, aranıza (bu şeriatle 

hükmedeceği) adâletli bir hakim olarak ineceği, haçı kırıp, domuzu öldüreceği, cizyeyi (Ehl-i 

Kitap‘tan)  kaldıracağı vakit yakındır. O zaman, mal öylesine artar ki, kimse onu kabul 

etmez; tek bir secde, dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlı olur.”1 

Hz. İsâ âdil bir hakem ve yönetici (devlet başkanı) olarak gökten inecek, haçı kırıp domuzu 

öldürecek, cizyeyi kaldıracak, artık zekât toplama memuruna ihtiyaç olmayacaktır. Çünkü mal o 

kadar artacak ki artık zekâta müstahak fakir kalmayacaktır. İhtiyaç kalmayınca cizye almaya da 

gerek kalmayacaktır. 

İsâ (as)’ın, haçı kırıp, domuzu öldürmesine dair ifadesinin anlamı şöyledir: Hıristiyanlığı iptal 

ederek İslam şeriatıyla hükmedecektir. O, domuz beslemeyi ve yemeyi de yasaklayacak, 

yenilmesini de tamamen önleyecektir, demektir.  

Âyet-i kerimede şöyle buyrulur: 

  َوإِْن ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب إِّّلَ لَُيْؤِمَنّنَ بِِه قَْبَل َمْوتِِه َويَْوَم اْلِقَياَمةِ يَُكوُن َعلَْيِهْم َشِهيًدا 

“Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce İsa’ya inanmış olmasın. İsâ ise kıyâmet 

günü (küfürlerinden dolayı) aleyhlerine şâhit olacaktır.”2  

Müfessirler bu âyeti farklı şekilde tefsir etmişlerdir. Bir kısmı; “Yahudilerden ve Hristiyanlardan 

hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce Hz. İsa’ya inanmış olmasın. Ölümleri anında Hz. İsa’ya iman 

ederler” demekte, diğer bir kısmı ise: “Hıristiyanlar ona iman edeceklerdir. Hz. İsa’ya yeryüzünde 

iman etmeyen kimse kalmayacaktır. Deccal çıkınca Hz. İsâ, Deccalı öldürür, kiliseleri yıkar, haçları 

                                                             

1 Buhârî, Buyû’ 102, Mezalim 31, Enbiyâ 49; Müslim, İman 242; Ebû Dâvûd, Melahim 14; Tirmizî, Fiten 54 
2 Nisâ Sûresi, 159. âyet 



RIDVAN DERSLERİ        

  

Rıdvan Dersi 248  2  

 

kırar. Kırk yıl yeryüzünde hüküm sürer ve insanları irşad eder. Kırk yıl sonra ölür, cenaze namazı 

mü’minler tarafından kılınır. O ana kadar imana gelmeyenler, o zaman tövbe edip, iman etseler 

bile, o imanlarının hiçbir anlamı yoktur” demişlerdir.3  

Kütüb-i Sitte’de rivayet edilen hadisler, kıyâmete yakın zamanda İsâ (as)’ın ineceğine ve İslam 

hükümlerini tatbik edeceğine delâlet eder. Rivayet edilen bu hadisler mütevâtir derecesine 

ulaşmıştır. Ehl-i Sünnet’e göre Hz. İsâ’nın kıyâmete yakın bir dönemde inmesi haktır ve 

gerçekleşecektir. Bu hadisler bunu ortaya koymaktadır.  

 

Kadı İyâz: İsâ (as)’ın inmesi, Deccal’i öldürmesi haktır ve gerçektir. Bu Ehl-i Sünnet’in yoludur. 

Ne akli yönden, ne de şer’i yönden bunu iptal edebilecek hiç bir delil yoktur… Mu’tezile ve 

Cehmiyye mezhebine mensup bazı kimseler ve onlara katılanlar, bunu kabul etmezler. Bunu 

kabul etmenin şeriatımızın yürürlükten kaldırılacağı anlamına geldiğini ileri sürerler. Halbuki İsâ 

(as)’ın inmesinden maksat, onun şeriatımızı yürürlükten kaldırıcı bir şeriatla ve peygamber olarak 

inmesi değildir. Bilakis İsâ (as), şeriatımızla hükmedecek, âdil bir hakim olarak ineceği ve halkın 

terkettiği şeriatımızın hükümlerini ihyâ edeceği sahih hadislerle sabittir, demiştir.4   

Hz. İsâ, mehdînin arkasında namaz kılıp ona yardım edecektir.5  

Hadis-i şerifte: 

ِتي يَُقاتِلُوَن َعلى اْلَحّقِ َظاِهريَن اِلَى يَْوِم اْلِقَياَمةِ. َفَيْنِزُل ِعيَسى اْبنُ  َ ْْريََم َفَيُقوُل أَِميُرُهْم: تََعاَل َصّلِ لََنا.   َّل تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أُّمَ
ةِ   َفَيُقوُل: َ. إّنَ بَْعَضُكْم َعلى بَْعٍض أَُمَراُء، تَْكِرَمةِ الّل  تََعالى لِهِذِه اّْلُّمَ   

“Ümmetimden bir grup, hak için muzaffer şekilde  mücadeleye  kıyâmet gününe kadar 

devam edecektir. O zaman İsâ İbn Meryem de iner. Bu Müslümanların reisi: “Gel bize namaz 

kıldır!” der. Fakat Hz. İsâ (as): “Hayır! Allah‘ın bu ümmete bir ikramı  olarak siz birbirinize 

emîrsiniz, der.”6  

Diğer bir hadiste ise:  

ِمْنُكمْ َكْيَف اَْنُتْم اَِذانََزَل اْبُن َمْريََم ِفيُكْم َواَِماُمُكْم     

“Sizin imamınız kendinizden olacağı halde, Meryem oğlunun ineceği zamanda haliniz asıl 

olacak?”7 

 

                                                             

3 Tefsirü‘l-Kur’an, Ebul-Leys Semerkandi, C.2, Shf. 135 
4 Sünen-i İbn Mâce Tercümesi ve Şerhi, Terc. Haydar Hatipoğlu,C.10, sh.337-339; Kahraman Neşriyat, İstanbul, Tarihsiz 
5 İbn Mâce, Fiten 33 
6 Müslim, İman 247 
7 Buhârî, Enbiyâ 49; Müslim, İman 242 



RIDVAN DERSLERİ        

  

Rıdvan Dersi 248  3  

 

Adâlet şaşsa bile, sanma ki hak kaybolur, 

Son söz ancak Hakk’ındır, “Hakk’ın dediği olur.” 

Beşir Kara 

Hz. İsâ, mehdînin arkasında namaz kılıp ona yardım edecektir.8 İbn Hâcer el-Askalânî: Mehdi’nin 

bu ümmetten olacağı ve İsâ (as)’ın arkasında namaz kılacağına dair hadisler tevatür derecesine 

ulaşmıştır, der.9 

 َواّلَِذى نَفْسى بَِيِدِه،لَُيِشَكّنَ اَْن يَْنِزَل ِفيُكُم اْبُن َمْريََم َحَكًما َعْدّلً 

“Hayatım kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, yakında Meryem oğlu İsâ aranızda âdil bir 

hakem olarak inecektir.”10   

Diğer bir hadîs-i şerifte ise: “Onunla (İsâ ile) aramda peygamber yoktur. O şüphesiz inecektir. Onu 

gördüğünüz zaman tanıyın. O, orta boylu, beyaza çalan kırmızı renklidir. Sarıya boyalı iki elbise içinde 

olacak. Yağmur yağmasa da saçından su damlayacaktır. İnsanlarla İslâm için savaşacaktır. Mesih 

Deccal’i öldürecek, sonra yeryüzünde tam kırk sene kalacak. Sonra ölecek ve namazını Müslümanlar 

kılacaklardır.”11 buyurulmaktadır. 

Aynı dönemde ortaya çıkarak yeryüzünü fesada boğacak olan Ye’cûc ve Me’cûc onun yapacağı 

dua sayesinde Allah tarafından bir anda helâk edilecektir.12  

07) DOĞUDA BİR YERİN BATMASI: 

Kıyâmetin büyük âlametlerinden biri de doğu’da bir yerin batmasıdır. 

08) BATIDA BİR YERİN BATMASI: 

Batıda bir yer batacak. İnsanlar bunun kıyâmet âlâmeti olduğunu anlayacaktır. 

09) ARAP YARIMADASINDA BİR YERİN BATMASI: 

Arap yarımadasında bir yer batacaktır. 

10) HİCAZ TARAFINDAN BÜYÜK BİR ATEŞİN ÇIKMASI: 

Hicaz veya Yemen tarafından büyük bir ateş çıkacak ve her tarafı aydınlatacaktır.13  

 

 

 

 

                                                             

8 İbn Mâce, Fiten 33 
9 Fethu’l-Bârî Terc. İbn Hâcer el-Askalânî, C.7, sh.168, Had. No:3449 
10 Buhârî, Buyu’102 
11 Ebû Dâvûd- Melahim14 
12 TDV İslam Ansiklopedisi, C.25, sh.524  
13 a.g.e. Dr. Saim Kılavuz, sh.180-182  
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Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: 

اَعُة   بِِل بُِبْصَرىَّلتَُقوُم الّسَ َحّتى تَْخُرَج نَاٌْر ِمْن أْْرِض اْلِحَجاِز تُِضُئ أْعَناَق اّْلِ   

“Hicaz bölgesinden bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ateş Busra’daki develerin 

boyunlarını aydınlatacaktır.”14  

ْنَيا لَُكَع ْبَن لَُكعٍ  اَعُة َحّتى يَُكوَن أْسَعُد الّنَاِس بِالّدُ   َّلتَُقوُم الّسَ

“İnsanların dünyaca en bahtiyarını âdi oğlu âdiler teşkil etmedikçe kıyamet kopmaz.”15 

 

اَعُة؟   ُث اْلَقْوَم إْذ َجاَءُه َْرُجٌل فَقالَ : َمَتى الّسَ عن أبي هريرة َْرِضَي الّلُ َعْنه قال: بَْيَنا َْرُسوُل الّلِ َصّلى اللُ َعلَْيِه وَسّلَم يَُحّدِ
ائُِل؟ قَال: َها أنَا َذا يَا َْرُسوَل الّلِ. قَاَل: إَذا ُضّيَِعِت اّْلَمَ انَُة  َفَمضى َْرُسوَل الّلِ َصّلى اللُ َعلَْيِه وَسّلَم في َحِديِثِه َحّتى إَذا قََضاُه قَاَل: أْيَن الّسَ

اَعةَ  َد اّْلَ ْمُر اِلَى َغْيِر أِْهلِِه َفاْنَتِظِر الّسَ اَعَة. قَاَل: َوَكْيَف إَضاَعُتَها؟ قَ اَل: إَذا ُوّسِ   َفاْنَتِظر الّسَ
 

Hz. Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: Rasûlullah (sav), yanındaki cemaate konuşurken, bir adam 
gelerek: “(Ey Allah’ın Resûlü!) Kıyâmet ne zaman kopacak?” dedi. Rasûlullah (sav) 
konuşmasına devam etti, sözlerini bitirdiği vakit: “Soru sahibi nerede?” buyurdular: Adam: 
“İşte buradayım ey Allah‘ın Resûlü!” dedi. Rasûlullah (sav): “Emânet zayi edildiği vakit 
kıyameti bekleyin!” buyurdular. Adam: “Emânet nasıl zayi edilir?” diye sordu. Efendimiz: 
“İş, ehil olmayana tevdi edildi mi kıyâmeti bekleyin!” buyurdular.” 16 

 

“İşi nâ-ehle vermek bozunca sıhhatini, 

Beklemek lazım artık kıyâmet saatini…” 

N. Fazıl Kısakürek          

Alınacak Dersler: 

1. Hz. İsâ (as)’ın kıyamete yakın yeryüzüne inmesi haktır ve gerçekleşecektir. Bunun aksini 

iddia edenlere itibar edilmemelidir. 

2. Hz. İsâ (as), peygamber olarak gelmeyecek, Rasûlullah (sav)’in şeriatıyla amel edecektir. 

3. Ehl-i Kitaptan Hz. İsâ (as)’a iman edecek, iman etmeyen kalmayacaktır. Bu da Hz. Hz. İsâ 

(as)’ın nüzulüne işarettir. 

Not bu hafta: 

1. İsâ (as)’ın nüzulü ile ilgili Ehl- Sünnet’in görüşünü Fıkh-ı Ekber’in şerhinden okuyalım. 

2. Ehl-i Sünnet’e göre Mehdi inancını araştıralım. 

3. Bu dersi bir grup arkadaşımızla da işleyelim. 

                                                             

14 Buharî, Fiten 24; Müslim, Fiten 42 
15 Tirmizî, Fiten 37 
16 Buharî, İlm 2, Rikak 35 


