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O'n s

oz:

insanlar, "insan olma bilinci"ne vardigi andan baslayarak, olumu
dusunmusler, ondan korkmus ya da cekinmisler; bu tur bir yokolus dusuncesinin altmda daima
ezilmisler. Belki de "insan olma bilinci" dedigimiz sey, bir tiir "kendinin farkma varma", "oliip bir
daha dirilemedigi gecegine ulasma" (yani "oliimlii oldugunu farketme, kesfetme") gibi fikirlerde gizli... Felsefe
bunu enine boyuna tart1~1yor...

Sozu uzatmadan .... Ben, insanlann caglar boyunca, olurne, olum sonrasma
nasil baknklanm merak ettim. Insanoglunun bu konudaki evrensel hafizasmdan bir avuc derleme
yaptim. Daha sonrasmda ise, bireysel yokolus fikrinin, biraz bencilce gelistirdigi, ama bilimin, hie
olmazsa gunesimiz ve dunyarruz icin kacmilmaz saydigi, "evrensel yokolus", yani dunyanm ve evrenin
sonu, "mahser", "ktyamet" fikirlerine bir goz attim. Son sanrlara ulastiguuzda, bunun ne kadar ilginc
ve iizerinde durulmasi gerekli bir konu oldugu kanmu paylasacagmiza inamyorum. Yer yer dusunurek,
yer yer gulumseyerek, hatta bazi noktalarda belki de gulerek... Arna elbette "dtisuncelerin ciddiyeti" ve
"inanclarm kanhg;" karsismda biraz da urpererek!..

Cok engin bir denizle karsi karsiyayiz. Iyi seyirler!
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Obiir diinya ve kiyamet iizerine ...

her seyin baslangm: yaratlhs ...

Insanoglunun, kendini bildigi anlardan baslayarak, en vazgecilmez
tutkusu, yaratihs'r anlamaya ve cozumlemeye cahsmak olmus. Tarih boyunca, evrenin ve dunyanm
yaranhsi, hayvan, bitkiler ve insamn yaranhsi konulannda, durmaksizm, fikirler, oykuler, efsaneler
gelistirilmis. Dinsel ve toplumsal yasami (ozellikle eski toplumlarda) genis olcude yonlendiren bu
soylenceler ve bunlara bagh eylemler (ornegin degisik tapinma bicimleri ve torenler) sonsuz gorunen
bir cesitlilik icinde gelismis, Temelde, yeryiizii yasamrm ve bu yasam icindeki yerini anlamaya
cahsan insanoglu, yaratihs dii~iinceleri ile oylesine genis bir inane alam yaratnus ki, bu alan bugun
dahi, kolayca anlasilabilir cozumlemelere ulasmis degil. Ve bu inane alamm tek bir cati altmda
toplamak neredeyse olanaksiz.

Yunanca, mythos- oyku ejsane ve logos- bilim sozcuklerinin bilesimiyle
"Mythologia" "Mitoloji" olarak adlandmlan bilgi ve arastirma alamnm en onemli bolumlerini,
yaratihs oykiileri olusturuyor, Bunlan, yazili tarih oncesinden, cagdas dinsel inanclara kadar uzanan
genis bir yelpazede izleyebiliyor; ortak noktalar saptayabiliyoruz.

Inanclara konu olan oykuler ve dusunceler incelendiginde, "inanma"nm
bu denli kolay olusu; buna karsm "inancm zamana dayanma gucu, sasirtiyor insam. Cunku, en eski,
en inamlmaz ve ilkel oykuler bile, tarihin zorlu yokusunu trrmamp, gunumuze ulasabiliyor ve bir
bicimde yasanum, inandmcihguu (belli bir kesim i~m olsa bile) surdurebiliyor. Boylesi bir guc, dinsel inane
ve dogmalardan kopmanus cagdas bir insam; bzi duygusal ya da dusuncesel duzeylerde, avcilik ve
toplayicihk donemlerini yasayan atalarmdan ayirdedilmez kilabiliyor. Kaldi ki, salt
belli
duzenlemelere ugranus dinsel inanclar degil; zaman icinde gucunu kaybederek bosinan haline
donusmus bir takim mitolojik ya da dinsel kavram ve eylemler de; (ozellikle kiiltiirsiiz ve egitimsiz) halk
kitleleri uzerinde egemenligini hala surdurebiliyor. Bazilan kavram ve inane olarak ici bosalrrus da
olsa, hala kelime dagarcigmuzda yasayabiliyor: "Toprak ana" diyoruz. "Aydede" diyoruz.
Eylemlerimizde yasiyabiliyorlar: Bitkilere agaclara caput baghyor, atalanmizm dedelerimizin
tiirbelerinde adaklar adiyoruz. Yagmur dualanna cikiyoruz, Cinler perilerle haberlesiyor, buyuler
yaptirabiliyoruz. Gunluk gazetelerimizin bir kosesini hala astral haberler isgal edebiliyor. Ozel
astroloji kitaplan ve dergileri genis kitlelerin ilgisini cekebiliyor. Kimi kapilarda at nallari var, kimi
omuzlarda goz boncuklan. Okunrnus pirinclerle smavlara girenler ... Corek otunun ya da sapm,
insanlan ya da nesneleri kotuluklerden koruduguna inananlar ... Atesle kutsanan eglenceler, ya da
torenler. Mum dikme, ates yakma adetleri. Kutsal kabul edilen daglar, taslar, sular ... Noel aga~lan.
Yilbasr kutlamalan. 20 metrelik sandukalanm ziyaret ettigimiz gecmisin dev kahramanlan. Tum
bunlar ve benzerleri ayiplanacak degil, elbette arastmlacak ve cozumlenecek konular. Bakimz,
gunumuzden 100 yih askm bir sure once gerceklestirdigi "Altm Dal" adnu tasiyan arastirmasmda,
dinin ve folklorun kokenlerini saptamaya cahsan unlu arasnrmaci James G. Frazer, goruslerini nasil
ozetliyor:

"Her ~ey olup bittikten sonra, bizim yabamla olan benzerliklerimiz,
ondan farkhhklannuzdan daha fazladir; onunla ortaklasa sahip oldugumuz ve bile isteye elimizde
gercek ve yararh olarak tuttugumuz seyleriyse yabarnl atalanrmza borcluyuzdur." (FRAZER, James G., "A/tin
Dal -Du,in ve Folklorun Kiikleri", Cilt.I., Ceviren: Mehmet H. DOGAN, Paye! yaymlan: 97, Bilim Kitaplan: 37, istanbul, 1991, llksoz,
sayfa: XIII.)

Yine Frazer 'a gore, "koylulerin 90k bilinen bosinanlan ve toreleri, eksik
gedik olmalanna karsm, Arilerin ilkel dini hakkmda sahip oldugumuz en tam ve gi.ivenilir karutlardir
hala. Aslmda, ilkel Ari, zihinsel yapi ve dokusuyla ilgili her seyiyle soyu tukenmis degildir. Hala
aranuzdadir. Egitimli dunyayi bastan asag: sarsrrus ve degistirmis olan buyuk entelektuel ve moral
gucler, koyluleri pek etkilememistir, On1ar, en derindeki inanclan yonunden, bugi.in Roma'nm ve
Londra'mn bulundugu yerlerde orman1arda agaclann hala boy attigi ve sincaplann oynasngi gi.inlerde
atalan ne idiyse hala odurlar." (FRAZER, James G., "Alnn Dal-Dinin ve Folklorun Kokleri", Cilt.I, Onsoz, sayfa: XV-XVI)

Unli.i dinler tarihi profesoru Mircae Eliade de, tarihsel bir gorungude
mitolojik verilere ve ilkel topluluklar arasmda yapilrms arasnrmalara dayanarak, hem inanclann
kokenlerini arastmr ve on1ann bir sistematigini yapmaya cahsir; hem de, ozellikle yaratihs mitoslan
ve on1ara bagli gelisen rituelin, tartistlmaz onemini ortaya koyar. "Ebedi Doniis Mitosu" adh
arastumasinda ula§t1g1 sonuclar gercekten carpicidir: "Y aratihs dusuncesi", tum inanclarda odak
noktasidir. Arkaik toplumlardan gunumuze, dinsel inane, agirhkh olarak yaratihs fikrinden
kaynaklanan bir riti.ielle (cesitli rituellerle), yaratihs eylemini tekrarlamakta, kutsallasma ve
kutsallasurmayi bu yolla saglamaktadir. Bu eylem gerceklestirilirken, goksel arketipler yani
ilkdrnekler temel almmakta; aynca kokendeki tannlar, kahramanlar veya atalar tarafmdan ortaya
konmus bir takim eylemler de bilincli olarak tekraralanarak, kutsalhklar anlamlandmlmaktadir.
( ELiADE, Mircae, "Ebedi D6niis Mitosu", Ceviren: Omit ALTUG, Imge Kitabevi, Ankara, 1994)

Dusuncenin ozii sudur: Yaratihs Dustincesi baslangictan bu yana,
insamn inanclanm ve ibadet tarzlanni bicimlemistir ve genel inane icinde en onemli yeri olusturur,
Hatta bazan genel inancm ta kendisidir yaratihs dusuncesi. Yaratihs eyleminin, inane ve ibadette
tekran, insanlann kutsal dunyasiru olusturur, Yani bir diger an1amda inane ve ibadet, yaratihs
eyleminin ritiiel olarak tekrarrdir. Bu kutsal di.inyadagoksel modeller ornek ahmr. Dinsel anlamda
bugunku inane sisteminin de onemli parcalanndan birini olusturan bu dusunce, zayif kaldigi ya da
eskidigi noktalarda, bosinanlara donusur ve varhguu bu bicimde surdurur.

Yaranhs dusuncesi, ozellikle, yazimn icadiyla daha yakmdan
tarudigirmz arkaik uygarhklarda etkin olmustur. Cok tannh inane sistemlerinin gelistigi bu
uygarhklarda, dindisr hie bir eylem ve alan yoktur adeta. Bastaki krallar, ya tannmn temsilcisidir, ya
da, Misrr' da oldugu gibi, bizzat tannrun kendisi. Birincil tann ve tannlar, evrensel yaratrm eylemini
gerceklestirmis, her seyin temeli varsayilan bir kaos'tan, di.izene gecisi saglanuslardir. Onlarm
soyundan gelen yuzlerce, binlerce tann da, kentlerin koruyuculan, ve dunyasal her eylemin
di.izenleyicileri olarak gorev yaparlar. Sumer'de, diger pek 90k uygarhkta oldugu gibi, baltamn,
sabanm bile tannlan vardir.

Bu toplumlar icin, gokyuzu, gelisen astroloji gelenegi icinde, en onemli
tannsal eylem mekamdir. Gunes, ay, yildizlar, gezegenler ve tum bunlann kendi iclerindeki di.izeni ve
konumlanmalan kutsal an1amlar tasir. Zaman duygu ve dusuncesi olaganustu gelismistir. Bugun de
kullandignruz takvimlere 90k yakm takvimler bulunmus ve yasam pratigi icinde, bunlardan
yararlamlrmstir. Zaman bir yilhk bir periyot icinde kutsanrms, yaranhs'a uygun olarak, onu her an
tekrarlar bir bicimde bolumlenmistir. Bu bolumler, kutsal gi.inler ve bayramlar olarak kutlamr ve
yaranhs eylemi dongusel bir bicimde si.irekli tekrarlamr. Bu anlamda, arkaik toplumlar icin, Eliade'nin
de aynntih bir bicimde belirttigi gibi, tarih asla onemli degildir. Onemli olan, dinsel eylemler yoluyla,
dindismda kalan gunluk yasam parcalanmn kutsanmasi ve her seyin bir yilhk bir periyot icinde, kutsal
yaranlis dusuncesinin icinde degerlendirilmesidir. Bu bir an1amda, toplumsal bir giinah
crkartma' dir. Hi9 bir sey, inanclann kutsalhgi dismda kalamaz; her sey, zamanm yilhk dongusu
icinde, baslar, biter ve yeniden baslar. Yasam boylece kaostan kozmosa, kozmostan tekrar kaosa ve
tekrar kozmosa donuserek, devam eder. Kendini tekrarlar. Bir yil, bu an1amda, kendini si.irekli
tekrarlayan yaratihs eylemi'nin takibi ve kutsanmasiyla gecer,

"Her rituelin bir ilahi modeli, arketipi [ilk omegiJ vardir; bu olgu cok iyi
bilindiginden bir kac ornegi hatirlatmarmz yeterli olacak. 'Tannlar baslangicta ne yaptiysa onu
yapmahyiz' (Satapatha Brahmana, VII, 2, 1, 4). 'Tannlar boyle yaptilar; insanlar da boyle yapacak' (Taitiriya
Brahmana, I, s, 9, 4) Bu Hint deyisi butun ulkelerdeki rituellerin temelinde yatan teoriyi ozetlemektedir. ( ... )
tum dinsel eylemlerin temelinin tannlar, medenilestirici kahramanlar ya da mitsel atalar tara:findan
anlnus oldugu yonunde bir inams vardir. ( ... ) ilkeller arasmda mitsel modelleri olan sadece ritueller
degildir, her turden insani eylem zamanm baslangicmda bir tann, bir kahraman ya da bir ata tara:findan
icra edilen bir eylemi tami tamma tekrarladigi olcude gecerlilik kazamr." (ELiADE, Mircae, "Ebedi Doniis
Mitosu", sayfa: 35-36)

Evlilik bile, bu anlamm dismda kalamaz elbette, ve tum insani eylemler
icinde goksel modellere uygunlugu buyuk onem tasir.

"Sumerler Yeni Yil gununde elementlerin birlesmesini kutlarlardi; o gun,
Antik Dogu'nun her yerinde sasaasmi sadece kutsal evlilik mitosundan degil aym zamanda krahn
tannca ile birlesme ayinlerinden almaktadir. Yeni Y1l gununde Istar, Tammuz ile yatar ve kral da
tanncanm zifaf yatagmin bulundugu tapmagm gizli bir odasmda tanncayla (yani onu yeryiiziinde temsil eden
nedimesiyle) ritiiel birlesme gerceklestirerek bu mitsel kutsal evliligi yeniden uretir. ilahi birlesme
yeryuzunun dogurganhguu saglar, Ninlil ile Enlil birlikte yattiklannda yagmur baslar. Bu dogurganlik
kralm, yeryuzundeki ciftlerin, vb. torensel birlesmesiyle de saglama baglanir. Kutsal evliligin her taklit
edilisinde, yani her nikah birlesmesinde dimya yeniden dogar." (ELiADE,Mircae,"Ebedi Do11ii5 Maosu, sayfa:39)

"Ozetle diyebiliriz ki arkaik dunyada 'dindisi' eylem diye bir sey
bilinmez." diyerek konuyu butunler Eliade. "Belirli bir anlarm olan her eylem, -avlanma, bahkcihk,
tanm; oyunlar, catismalar, cinsellik-, su veya bu sekilde kutsal olana katilmaktadir, Dindisi olan tek
eylem mitsel anlami olmayan, yani, ornek modellerden yoksun eylemlerdir. 0 halde diyebiliriz ki
belirli bir amaca yonelik her sorumlu eylem arkaik dunya icin bir ritueldir." ( ELiADE, Mircae,"Ebedi Donii§
Mitosu", sayfa: 41) Ancak bu eylemlerin cogunlugu tarih icinde uzun suren bir kutsalhktan annma sureci
yasarms ve gunumuze kadar pek cogu dindisma kaymayi basarabilmistir. Bu noktada en onernli ornek
dans 'tir, "Her turlu dans baslangicta kutsaldi; bir baska deyisle, insandisi bir modeli vardi." (ELiADE,
Mircae, "Ebedi Doniis Mitosu", sayfa: 41) der Eliade. Bu kutsalhgm bazi inane guruplan icinde hala devam
ettigini biliyoruz. Omegin Mevlevi Torenleri, Alevi Semahlan, ya da ilkeller arasmda hala devam
eden kareografik torenler, dinsel icerikli danslann tumu ...

Boylece, yaratihs dii~iincesi, inaner ve eylemleri, zaman icinde bazi
kayiplara ugranustir diyebiliriz belki; ama, kokeninden butun butune kopmus, degismis olduklan asla
soylenemez. Cunku arkaik donemin evee1betteoncesindeki Inanclarm) tek tannh dinlere yansimalan ya da bu
inanclann tek tannh dinlere ragmen (onlar tarafmdan giinah kabul edilseler bile), halk yasarru icine siznus olan
uzannlan, varhklanm surdurmeye devam etmislerdir. Ateist (tanntanunaz) inanca sahip insanlann
dusunceleri arasmda bile varhklanm surdurmeye devam edebildikleri de bir gercektir.. Bu kisa
deginmelerin ardmdan asil konumuza gecebiliriz.

***
hiikiim giinii ...islamda kiyamet fikrinin ana hatlan

"Yaratihs" dusuncesinin en gelismis sonuclanndan birisi de, (toptan,
insanhk adma tiimden) "yokolus", "yok edilis" gibi bir inanci ve dusunceyi gelistirmis olmasidir.
Dilimizde bunun tam karsihgi "kiyamet"tir. Tek tannh dinlerin inamslanna gore dunyanm sonu ve

butun olulerin dirilerek, mahserde toplanacagi zamam anlatir bu kelime. "Kiyamet gilnil"nde,
dunyanm yokolacagma ve olulerin dirilecegine inamhr. Bu gun; hesap gilnil, hilkilm gilnil, din gilnil
olarak da bilinir. Cemil Sena, "Hz. Muhammed'in
Felsefesi" adli aynntih ve seckin arastirmasmda
kiyamet dusuncesini, "Mistik hayal gucunun en trajik buluslarindan biri'', olarak vurgular. (SENA, Cerni!,
"Ha,reti Muhammed'in Felsefesi'', 5. Basim, Remzi Kitabevi, Istanbul, 1989, sayfa: 105) Ve

konunun ruhun niteligi, olum ve

olumden sonra dirilme problemleriyle ilgili oldugunu belirtir.

islami anlamda, "kiyamet, (Arapcada ktyam 'olumden sonra dirilip
ayaga kalkma '), ( ... ) Allah'tan baska her seyin yok olup (imha) ardmdan yeniden dirildigi (ihya) ahiret
yasarmmn baslangici.t'drr. (AnaBritannica 1989, Cilt: 13, sayfa: 282, siitun: 3, "kiyamet" maddesi.) Islamm alti iman
kosulundan biri olan ahiret inancmm aynlmaz parcasidir. Ukba ya da Dar-i Beka da denilen ahiret
ise, kiyametle baslayarak sonsuza kadar surecek olan dunya otesi yasami anlatir. "Islama gore yasam
ii9 evreden olusmaktadir. Birinci evre, kisa sureli olan ve ruhun bedenden aynlmasi ile sona eren, bu
dunyadaki yasamdir. Olumle birlikte yasamm ikinci evresi, tam olarak ne dunya yasanuna, ne de
ahiret yasarruna benzeyen 'Berzah' yasanu baslar, Berzah, kiyamete, butun evrenin, Allah'tan baska
her seyin yok olusuna ve arkasmdan sonsuz ahiret yasanumn baslangici olan yeniden dirilise kadar
surer. Kur'an'a gore bu dunya fanidir, mutlaka son bulacaktir. insan bu dunyadaki butun
yaptiklarmdan, butun davramslanndan sorumlu oldugu ve ahirette bunlann hesabmi verecegi icin
dunya yasarru ahiret icin bir hazrrlik ve smanma donemidir, Ahirette Allah'm haklannda iyi hukum
verdigi insanlar Cennet' e, kotu hukum verdigi insanlar da Cehennem' e gideceklerdir." (Ana Britannica
1989, Cilt: I, sayfa: 201, siitun: 1, "ahiret" maddesi.)

"Kuran'da kiyamet gunu (yevmil'l-ktyame) icin es-saat, el-vakia (kesin
olay), et-tammeti'l-kilbra (buyuk felaket), el-hakka (gercek olan), el-gasiye (siddetiyle halki ansizm
kusatan) ve el-karia (carpacak bela) gibi baska adlar da kullanihr. Kiyametin imha asamasmda
israfil'in sura ilk ufleyisiyle (nefha-i ula) evrenin duzeni bozularak altust olacak, simdiki yapisi ve
butun canhlar yok olacaktir. Ihya asamasmda sura ikinci kez uflenecek (nefha-i saniye), olenler
yeniden dirilerek ayaga kalkacak ve mahsere yonelecektir, "(AnaBritannica 1989, Cilt: 13, sayfa: 282-83, sutun: 3-1,
"ktyamet" maddesi.) Bir islami kaynaga gore de "Kiyametin kopmasi demek, kainatin yok olmasi ve
dunyada yapilan iyiligin mukafatinm gorulmesi, kotulugun cezasmm cektirilmesi gunu olan ahiret
aleminin baslamasi demektir. Saat, Karia, Gasiye, Hakka, Tamme, Vakia ve Hesap Gunu adlan ile
Allahu Teala'nm bize bildirdigi kiyametin kopmasi, suphe kabul etmeyen bir gercektir." (BURSALI,
\1.Necati, "Oliim Kabir-Kzvamet Cennet-Cehem1em", Erhan Yaym Dagitim, Istanbul, Arahk-1996, sayfa: 23)

islam'da kiyamet inancr'mn baslangic cizgileri bunlardir. Konuyu, tek
tannh dinlerin son halkasi oldugu icin islami acidan ele alarak baslattik. Ancak bu inancm, islamiyetin
90k oncesinde, cesitli toplumlar ve inane sistemleri icinde gelismis oldugunu, koklerinin tarih icinde
90k derinlere gittigini de vurgulamarmz gerekli. ilerideki satirlarda bunlara aynntih olarak
deginecegiz.

islami dusunce smirlan icinde, yukanda gordugumuz gibi, kiyamet
tasarimi; ashnda, diger pek 90k inane sisteminde oldugu gibi, buyuk bir dongunun tarnarnlamsim
ifade etmektedir. Evren, dunya, canh varliklar ve insan, tann tarafindan yaratilnus olmamn sonunda,
yine tann tarafindan yok edilmektedir. Bundan sonrasi, ozellikle insanoglu adma, iyilerin cennette,
kotulerin cehennemde surdurecegi, sonsuz ve kutsal bir obilr dilnya yasanudir. Pek 90k inanca gore,
iyiler odullendirilir, kotuler cezalandmhrlar bu tannsal dunyada.

***

evrensel diis: obiir diinva ve ...
Bu noktada obiir diinya deyiminin altim cizmekte yarar var. Bu yeni bir
kavram degil. Tam aksine, temelini ilkel kulturlerde bulan ve arkaik toplumlarda aynntilanyla
betimlenen bir tannsal yasam alam obiir diinya. Olduklerinde insanlann da gittikleri bir yer.
Genellikle iyi, olumlu nitelikler tasiyan tannlar bu diinyanm goksel bolumunde; kotu ve olumsuz
nitelikler tasiyanlan (ozellikle oliirnle ilgili olanlan) da, yeraltmda yasarlar. "En eski Yunan dininde ruh,

styks denilen bir yeralti irmagmdan gecerek bazi yeralti tannlan tarafmdan yargilamr; suclu ruhlar,
tartaros (cehennem) denilen bir cezaevine gonderilir; gunahsiz ruhlar da, Elysian denilen cennette mutlu
bir omur gecirirler. ( ... ) Eski Misir'da da bir 90k kisimlan muslumanhga gecmis olan bu inancm
romantik ve dramatik ozellikleri yasatilnus, belki de oradan ve daha 90k Babil koleligi doneminde
Kaldelilerden ve Mazdeizmden sizarak Yahudilere de gecmistir." (SENA, Cemil, age., sayfa: 105.) Hemen
her kavmin bir obiir dtinya'si vardir. "Homeros, Hades'e; Etrusk ve Romahlar Tartar'a; eski
Yunanhlar Sanzelize (golgeler bolgesi); Persefon, Proserpin adi verilen alemlere; Hesiod, Fortuna
adalarma; Ibraniler Seol'a; Misirhlar Amenti'ye; ozet olarak her kavim, olumden sonra ahrette haz ve
elem veren bir yerlere gidilecegine inarurlar. Bunlar genel olarak yeryuzunun derinliklerinde karanhk
ve yeis veren bir alemdir. Fisagor yer depremini, yeryuzunun derinliklerinde kalan ruhlarm cikrnak
icin giristikleri savas ve gurultu sayar. Homeros Ulsi'i, Virgil Ene'yi, Dante kendisini bu alemde
gezdirir. Orfik siirlerin cogu, cehenneme inme temasmi tasir.. Hiristiyanhk mitolojisi de Hz. Isa'yi
cehennemlerde gezdirir. Hz. Muhammed ise, Mirac'ta boyle ugursuz bir alem gormemis, fakat cogu
sonradan uydurulmus veya bir egitim telkini olarak mistik hayal gucunun etkisi altmda, bazi korkunc
bolgeleri ve halleri gormus oldugunu bildiren hadislerden soz edilmistir. Zendavesta'mn [Zerdilstilerln
kutsal kitabi] Bihist'i, nurlu bir alemdir. Oluler yeryuzunun derinligindeki karanhkta oldugu kadar da
gok- yuzunun derinliklerindeki nur icinde yasarlar ve bunlann arasinda Araf (purgatoire) vardir. Araf'i
Hiristiyanhga, rniladm III. yuzyilmdaki Tannbilimcilerden Khriologos, vaftiz edilmemis cocuklann
pek de iskence edilmeden yakilacaklan bir yer olarak icad etmis ve sokmustur. Muslumanhga da
girmis olan Araf [Cennet ile cehennem arasmda oldugu dtlsllnillen bir tepe. ans.Larousse], Kur'an'da bir surenin de adi
olmustur. ( ... ) Ahret hayatun kabul eden kavimlerin cogu, o hayan, diinyadaki hayatm yalmc bir
devammdan ibaret sayarlar. Bu inanclara gore, adeta olum, bizim alemimizden biraz daha iyi olan bir
aleme seyahat etmektir." (SENA, Cemil, age., sayfa: 148)

***
ilkellerde obiir diinya ..
Obiir Diinya, "genellikle yeraltmda, yeryuzunde ve gokyuzunde
canlandmlmaktadir. Denizlerin dibini, daglann tepesini, uzerinde yasamlan topragm suurlanm, ban
yonunu (gunesin batmasiyla ilgili), ormanlan, kayahklan, batakhklan, magaralan ve adalan, olulerin
eglestikleri yerler olarak sayabiliriz. Eskimolar genellikle iki ote diinya tasanmlamaktadirlar;
bunlardan biri gokyuzunde, oburu de yeryuzundedir. Alaska'da, Bering Bogazmda yasayan
Eskimolara gore, oluler ya yeme icmenin 90k bol oldugu gokyuzundeki aydmhk bir dimyaya ya da olu
sahiplerinin mezarlara koyduklan yiyeceklerle kannlanm doyurduklan yeralti diinyasma
gitmektedirler. Eskimolar yeralti dunyasmi sicak bir yer olarak tasarlamaktadirlar (Huitzkranz, 1962,
.ffl8)." (ORNEK, Sedat Veyis, "100 Soruda Ilkellerde, Din, Biiyii, Sanat, Efsane", Gercek Yayinevi, 100 sornda Dizisi: 25, Ucancu
Basia 1995, Istanbul, sayfa: 118)

"Netsilik Eskimolanysa, bu iki dunyadan baska, yerkabugunun hemen
altmda ucuncu bir dunya daha olduguna inanmaktadirlar. Yenisey'le Ob nehri arasmdaki Selkuplar
Ostiyak Samoyatlan), insanm olumunden sonra ozgur kalan ruhunun yeryuzundekine benzer bir hayat
surmek icin, yeralti dunyasina gittigine inanirlar. Tundra Yukagirlerine gore, olenin bedenden aynlan
ruhu, yeraltmdaki oluler dunyasma gider; buna karsihk aym insanm nefes ruhu da gokyuzune cikar.
Tavgi Samoyatlannm inarusma gore, olenin ruhu, dogan bir cocukla yeniden dunyaya <loner; beden ise

ote diinyadaki varhklann yasadiklan 'soguk ve karanhk ' bir yeralti diinyasmda kahr. (Paulson, s.115, 117,
121). Kuzey Amerika yerlilerinden Vailakiler, olulerin gokyuzunde eglestiklerine inamrlar. Ciceklerle
bezenmis bu diinyada ruhlar ekmek ve palamut corbasiyla kannlanm doyurmaktadirlar. Algonkinler
ve Patvinler (Kuzey Amerika) ote dunyayi Batida bir yerde dusunmektedirler. Foxlara gore de olulerin
dunyasi Banda, yerin altmdadir. Aym sekilde Yuki guruplannm cogu olulerin eglestikleri yeri
yeraltmda tasanmlamaktadirlar. Guney Si yam' da, olenlerin ruhlannm ilkin batiya giderek gokyuzune
ciktigma, sonra da yeryuzune inerek oluler adasma gittiklerine inarulmaktadir (Schmidt, v., s.96, 145, 642).
Maoriler (Yeni Zelanda'da) birisi oldugu zaman, ruhunun oluler diinyasma gidecegine inanmaktadirlar.
Fakat bu dunya hakkmda acik secik bir tasanmlan yoktur. Endonezya'da ve Filipinler'de yasayan
yerlilerin bir bolumunce olulerin eglestikleri yer yeryuzunun ustunde ya da altmda kabul edilirken, bir
bolumunce de bir adada ya da yiiksek bir dagm tepesinde dusunulmektedir. Ornegin Kuzey
Borneo'da, oranm en yuksek dagi olan Kinabalu'nun tepesi olulerin eglestikleri yerdir (Stohr, s.189).
(ORNEK, Sedat Veyis, "100 Soruda Ilkellerde, Din, Biiyii, Sanat, Efsane", Gercek Yayinevi, 100 somda Dizisi: 25, Ueuncu Baskt 1995,
Istanbul, sayfa: 118-119)

Cesitli soylencelerde bu oteki dunya, bazi ozel kosullarda, gidip donulen
bir yer olarak da anlanhr: "Kamerun yerlileri arasmda anlatilan bir oykuye gore, bir kiz, bir oluye asik
olmustur ve onu gormek, onunla bulusmak icin, oluler iilkesine gidip donmustur. Dahasi, yine
Kamerun yerlilerine gore, bu kizcagiz, yolculugu sirasmda, hem ziyaret, hem de ticaret yaprmstir ve
yalmzca sevgilisini gormekle kalmamistir, oluler iilkesinden, yani oteki diinyadan, iilkesine domates
tohumunu da getirmistir. Bir Paraguay soylencesine gore ise, kuruyan dallan yesertmek, olen insanlan
diriltmek isteyen bir buyucu, bu isin gizini bilen Go-ncono-hodi'yi bulmak icin, kendisine bagh
hayvanlann yardnmyla, bu tanrmm oturdugu oluler iilkesine gider ve onune cikartilan butun engellere
karsm, geri donmeyi basanr ama, aradigiru elde edemez. ("Oteki diinyaya !!idip l!elme iitopyalan", ProfDr. Gurhan
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n)MER, Bilim ve Utopya Dergisi, Kasun 1997, Sayr: 41, sayfa: 14)

Obiir ya da oteki bir diinyaya inane, insanm soyutlama yetenegi kadar
eski olmah. Az sonra Neanderthallerle ilgili olarak deginecegiz. Bu noktada, ilk yazih kaynaklara
ulasnguruz Sumerlerden de soz etmek gerek.

***
Siimer'de obiir diinya ..
Degerli bilim adarru Afsar Timucin, "Sumer dini dogalci oldugu kadar
insarun dilekleri acismdan gercekci bir dindir;" diye belirtir; " .. onda her sey yasarmn korunmasi ve
uygun kosullarda surdurulmesi icindir. Dunyaya boylesine guclu baglarla baglanrms insanlann
gozunde olumu anlamsiz ve sikmtih kilacaktir. Bu anlamsizhk ve sikmti ancak cok gelismis bir obur
dunya fikriyle asilabilirdi, Sumerli icin olum bir kurtulus degil ebedi bir mahkumiyettir, mutlu ve
sonsuz bir yasamm baslangici degil insan ruhunu sikmtiya sokan bir bitistir.
Bu bitiste insan
yasammdaki etkinliklerinden uzak olacak, tam anlammda caresiz bir duralhga mahkum edilecektir.
Olumden sonraki yasam bir acilar, gucsuzlukler yasanudir, yasayan icin bir korku kaynagidir. Bir
Sumer metninde su satirlan okuruz:
Artik sevinc dolu bir adam degilim ben
Y attigrm yer toprak
kotulerin arasmda gomuluyum,
Uykum busbutun sikmti,
dusmanlar arasindayim.
Bacnn artik bu berbat yataktan
kalkamam ben."
(Tirnucin, AF~AR, "Dil§iince Tarihi", Genisletilmis 2. Baski, Insancil Yaymlan, istanbul, Ekim
1997,sayfa: 45-46)

ilkin Sumer yazih metinleri arasmda rastladigirmz unlu Grlgarms
Destam, oz olarak, arkadasi Enkidu'nun olumune 90k uzulerek, olumsuzlugun gizini cozme ugrasma
girisen Gilganus'm oykusunu anlatir. Bu oykude de obur dunyaya bir gidis ve donus anlatihr.
"olumsuzlugun gizini, bu gize sahip olan Utnapistim'den ogrenebilmek icin, insan-Akrep tarafindan
korunan ve daha once hicbir olumluniin asamadigi engelleri, ormanlan, okyanuslan asarak oteki
dunya Dilmun'a varan; orada, olumsuzluk otunu buyuk zorluklarla ele geciren, ama daha sonra, onu
bir su yilamna kaptirarak, diinyaya eli bos donen Gilganus'm bu yolculugu, hem hayli trajiktir, hem de
turunun en unlulerinden biridir. (Prof Dr. Giirhan TOMER, ag.makale, Bilim ve Otopya Dergisi, Sayi: 41, sayfa: 14)
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Obur dunyaya gidip-gelisin en eski ornegine de Sumer mitoslan icinde
rastlarur. Dumusi ile Inanna mitosunda. htar'm yeraltt dunyasina inisi" adiyla bilinen bu mitosda;
"bilinmeyen nedenlerle, gogun kralicesi inanna, oluler ulkesine, uzerinde kizkardesi tannca
Eraskigal'in egemenlik surdugu 'donusu olmayan ulke'ye inmeye karar verir. Kramer, onu boyle bir
karara iten nedenin tutku, oluler dunyasim da egemenligi altma alma istegi olabilecegini ileri
siirmektedir. Oluler diinyasmda ugrayabilecegi herhangi bir kazaya karsi haztrhkli olmak icin inanna,
veziri Ninsubur'a, u9 gun icinde donmezse kendisi icin yas torenleri yapmasuu ve daha sonra, u9
buyuk tannya, Nippur kentinin tannsi Enlil'e, Ur kentinin ay-tannsi Nanna'ya, Babilonya'mn Eridu
kentindeki bilgelik tannsi Enki'ye gitmesini ister ve kendisinin oteki diinyada oldurulmesini
engellemek yolunda ise kansmalan icin, onlara yalvarmasi buyrultusunu verir. Bundan sonra inanna,
kiralicelik giysilerini uzerine gecirir, degerli takilanm takar ve oluler dunyasmm kapisma vanr.
Burada, 'yedi kapi'nm bekcisi Neti'nin kendisine meydan okumasiyla karsilasir.. (Hooke, s.H., "01iadoeu
'\1itolojisi", Cev.Alaeddin Senel, lmge Kitabevi Yaymlan: 20, Ankara 1991, sayfa: 21-22) Arna sonunda oluler dunyasma
ulasmayi basanr. Tannca burada oldurulur ve daha sonra, Tann Enki'nin yardnmyla yeniden hayata
donmeyi basanr. Ancak yerine bir baskasuu
bulup koymadikca oluler dunyasmdan geri
donemeyecektir. Bu arayis adma yanmda gelen iki cinle birlikte tekrar yeryuzune doner., Oyku bir
yere kadar bu arayisla devam eder ve kesin bir sona ulasmadan kopar. Sumerce ozgun metin buraya
kadar bulunabilmistir. Babilonya mitoslan icinde de, belli farklarla tekrarlarur. Ve takip eden
kulturlerce degisik bicimlerde anlatihr olur ... Ornegin Fenike kiyismda Kenan ulkesinde bir sehirde,
Ugarit'te de rastlanz ona:
11

11

"Ugarit tabletlerinde (. .. ), Tann Baal'in, bir baska tann Mot tarafmdan
olduruldugunu; bunun uzerine, kizkardes Anat'm, onu diriltmek icin, yeraltmdaki oluler ulkesine
indigini, ama Baal'in yasama donmesini saglayamadigim ogreniyoruz." (Prof.Dr. Gurhan TOMER, ag.makale,
sayfa: 14)

***
Eski M1sir'm obiir diinyas1..
Bu dunyadan sonraki hayata <lair dusunce ve eylemlere; kisaca obiir
diinya inancma eski Misir'da da buyuk onem verilirdi. Hatta obur dunya'ya inancinm, zaman zaman
yasanan dunyanm gerceklerinin onune gectigini bile soyleyebiliriz. Tipki gunumuzde de varhgim
surduren bazi mistik inanclarda oldugu gibi.

Ancak Misir obur dunya inaner, Sumer'li dusunceden oldukca farkhydi.
Sumerlilerin olum karsismdaki bunalti duygulanna karsm, Misirhlar oldukca rahattirlar. Soyle ki;
"Mezannda binbir stkmtiyi binbir boguntuyu sonsuza kadar yasayacagma inanan mezopotamya insani
karsismda Misirli olumden sonraki yasarm esenlikli bir aile yasarm sayacak kadar korkusuzdur. Belli
bir olcude kendini gosterecek obur dunya korkusu elbette yalruzca ahlaki kaygilarla ilgili sorunlardan
kaynaklanir. Misirh 90k zaman olulerini aile cevresinde, dostlar arasmda, danscilarla ve calgicilarla
tanrtlanustir, bu tarutlarda obur dunyamn bu dunyayi yansungi, olunun bu dunyadakine benzer bir

yasam surdurdugu, bahga 91kt1g1, ava gittigi gorulur. Hatta yasanun tum incelikleri, uretimiyle,
savasiyla, hirsizhgiyla, benzer seyleriyle surer gider. Bu dunyada olup bitenlerin benzerleri obur
dunyada da olmaktadir. Hicbir uygarhk olumu yasama yaklasurmada nusir uygarhgi kadar eliacik ve
iyimser olmarrustir'' (Timucin, AF~AR, age., sayfa: 60)

Bu dunyada olup bitenlerin, benzer bir bicimde obur dunyada da
surdugune iliskin inane ve dusunceler, ilkeller arasmda da 90k yaygmdir, Orneklerini az sonra ele
alacagiz. Arna once saym Timucin'in "Dusunce Tarihi" adh kapsamh arasnrmasmdan, eski Misirh'nm
olum duygusu'na iliskin notlan tamamlayahm:

"Bu, Misirhnm olumu onemsemedigi,
olum duygusunu kafasmm
gerilerine attigi anlamma gelmez. Mrsirhlar uygarhgm ilk zamanlannda
bile olumu cokca
dusunmusler, hatta onu yasam kadar, yasamdan da 90k onemsemislerdir. 'Olulerini evleri gibi oval
gomutlere gomerler. Bedenler genellikle yuzu koye donuk bicimde yan yatmis olarak hasirlar uzerine
konulmustur. Cok zaman bir parmaklan agrzlanndadir. Baslannm cevresine bugday taneleri
serpilmistir. Bazi mezarlarda cicekler bulunmustur. Bunlar belki de gene kadmlann mezarlandir. Bu
donemden baslayarak, olulerin yasadigina, onlan beslemek gerektigine inanmis olduklan sarulir.
Genellikle gomutler koylerden uzaktadir: olulerin ayn bir 'yasam'i vardir'. (Pierre Miquel, Eski9ag)" (Timucin,
AF~AR, age., sayfa: 60) [belirtilen kaynakla ilgili aynnti: P .Miquel, L 'Antiquue, F Nathan, Paris 1983]

Eski M1s1r11 gunumuze ulastiran firavun mezarlanna, yani piramitlere
bakngimizda, olumden sonraki yasamm, geride birakilan kahci eserler yoluyla, bir anlamda gercek
oldugu duygusuna kapilabiliriz. Buralarda, piramitlerin duvarlannda;
yasam ve olum, tum
aynntilanyla resmedilmis, anlatilrms, adeta sonsuz kilmrmstir. Onlar sayesinde gelenegi daha iyi
kavranz. Prof. Dr. Afet inan'm tarumlamasiyla; "Misirhlar, olumden sonra, yeniden canlamlacagma
inamrlardi. Bunu tabiatm kis ile baharma benzetirler, olum ve yeniden dogus halini ornek tutarak,
nasil ki, Oziris yeniden hayata kavusmustur, o halde insan hayati da ona benzemelidir diye
dusunurlerdi. Misirhlann inamslanna gore, insan iki elemandan tesekkul ediyordu: Vucut ve Ruh. Bu
iki eleman olumden sonra da baki kalabilirdi. Eger bir insan Oziris onunde butun gunahlaruu
affettirebilir ve tamamen gimahsiz olarak kalabilirse cennette yeniden yasiyabilirdi. Iste bu suretle,
Oziris aym zamanda oluler ilahi olmustur. Olen insam gunah ve sevaplan itibariyle sorguya ceker ve
kalbinin samimi olup olmadigrrn bir tuy ile tartardi, Bu imtihandan muvaffakiyetle [ha~arzyla)
gecemeyenler, mezarlarma daimi olarak ac, susuz ve gunessiz kalmaya mahkum olurlardi, aym
zamanda timsahlar tarafmdan parcalanirlar farzedilirdi." (iNAN, Prof Dr. Afet, "Eski MIS1r", Turk Tarih Kurumu
Yaymlan, XIII. Dizi - Sa.6b., 3 Baski, Ankara, 1992 (1. Basia, Ankara, 1956), sayfa: 230-231)

Bir baska kaynaktan aynntilan izleyelim:

"Eski Misirhlar hemen olumden sonra ruhun Amenti diye adlandmlan
-~1 Dunyaya indigine ve oradaki Hakikat Salonunda muhakeme edildigine [yargilandrgma] inarurlardi.
Mubakemeyi yapan, Tannca Oziris ve onun 42 yargici idi. Olcucu basi Anubis bir terazi cikanr, bu
rerazinin bir kefesine bir tuy, ya da baska bir hakikat isareti, ya da ruhun kendisini, obur kefeye de o
ruhun sahibi olan adamm dunyada yaprms oldugu iyi islerin listesini koyardi, Sonra oluye, isledigi,
ama kabul etmek istemedigi gunahlan itiraf ettirilir, bu sirada olunun ruhu endise dolu gozlerle
reraziye bakardi. Eger iyi isleri agir basiyorsa, bu mutlu ruh, u9 bin yil yasamak uzere cennet
tarlalanna, Ashlu'ya girmek iznini ahrdi. Eger hakikat, yani gunahlar listesi agrr basarsa, o zaman ruh,
ezasnu tamamlaymcaya kadar kirli, temiz bir takim hayvanlann vucutlanna girmeye mahkum
edilirdi. Yine de islah olmayan ruhlar ya canavar Ammait tarafmdan yenilir, ya da parca parca edilerek
yokolurdu. Os: bin yil Oziris'in cennetinde mutlu bir hayat suren iyi ruhun, sonra eski bedenine
girerek yeniden dunyaya dondugune ve yeni bir hayat yasadigma inamhrdi." ("Biiyiik Dinler ve Mezhepler
_.\JISiklopedisi",Aksam Matbaasi, istanbul 1964, sayfa: 18)

"Oteki Dunyamn M1s1r' dan daha da zengin ve rahat bir yer olduguna
inarurlardi. Tastan buyuk mezarlar insa ederler, oteki diinyada kullarulmasi icin kumaslan, elbiseleri,
miicevherleri, yiyecek maddeleri olii ile birlikte gomerlerdi. Olulerini tahnit ederler ve kumas
parcalariyle siki sikt sararlardi." ("Dinler Tarihi", Hazirlayan ve derleyen: Adli MORAN, Hiirriyet Gazetesi Nesriyati, sayfa:

"Olunun hayattayken en cok sevdigi ne varsa hepsini birlikte gomerlerdi. Bu, miilkiyet hakkmm
dinsel ve derin kaynagim da gosterir; hatta bir olunun saghgmda okumaya baslayip bitiremedigi kitabi
da, oteki alemde okusun diye beraber gomerler." (Sena CEMiL, age., sayfa: 146)
44)

"Olumu ciddiye almak gerekir, cunku olum yalmzca yasamlan bir sey
degildir, aynca bir hesaplasma ortanudir." diye vurgulayan saym Tirnucin, tum bunlan soyle ozetler:

"Olen kisi obur dunyanm tannsi Osiris'in karsisma cikacaktir, giinahlann
ve sevaplann belirlendigi tannsal yargi katmda hesap verecektir; olunun yuregi [bu ayrmn Ilglne] Osiris'in
onunde bulunan bir terazide tarulacaktir; samk, gunahsizhgi ortaya cikarsa bazen yeraltmda bazen
goklerde varsayilan mutluluklar iilkesine yollanacaktir, gunahi saptamrsa kirk iki yargicm karsisma
gonderilecektir, Mutluluklar iilkesine gidebilen kisi orada dingin bir yasam siirecektir. Gece goklerde
teker teker isiklanm yakanlar iste bu ulkede kalanlardir." (Timueln, AF~AR. age., sayfa: 60) Iste Eski Misir
.. obiir diinya" tablosundan kucuk bir kesit. Aynca sunu da ekleyelim, mumyalama isinin ve
geleneginin Eski Mrsir'da bunca gelismisligi de, olumden sonraki yasama olan inancm buyuklugu ve
derinligini vurgular.
***

Eski Roma'da..
Eski Roma'da, "olen bir insanm golgeli bir ulkede yasamaya devam
ettigine inamhr ve yilda iki kere, Mayista ve Subatta bu oluler amhrdi. Bugiinlerde hem mezarlara
rurbanlar sunulur, hem de evde bir cesit sevgi bayranu yapihrdi. ( ... ) Evlerin icinde oldugu gibi, dismda
Ye tarlalarda da bu ruhlann banndigma inamhr ve her ay bu tannlara ozel adaklar sunulurdu." (Thnucin,
AFSAR, age., sayfa: 39.)

***

Asyah'nm obiir diinyas1..
Altay yorelerinde ve Sibirya dolaylannda yaygm olan Saman inancma
gore, "en buyuk Tann Ulgen' dir. 17 kath olduguna inamlan aydmhk gokte iyilik, mutluluk veren
.arhklar, 14 kath olarak bilinen karanhk yeraltmda da kotuluk, umutsuzluk veren varhklar bulunur.
Canhlar bu iki tabaka arasmdaki yeryuzunde", yasarlar. (Thnucln, AFl,AR, age., sayfa: 42) Yeraltmdaki kotu
diinyanm tannsi Erlik adiyla bilinir. "Erlik, yeraltmm en alt katmda kara camur veya kara demirden
yapilrrn~ bir sarayda, kara bir taht ustunde otururmus. Saman dualannda Erlik cok korkulacak bir
a.rlik olarak diisunulmustur. ( ... ) Inanca gore; Erlik insanm canmi ahp yeralti dunyasma goturur, orada
sorgu-sual ettikten sonra kendi emrinde kullamrrms." (~ENER, Cernal, "Tilrklerin Miisliimanhktan Onceki Dini
Sainani.zm", D Yayincrhk, istanbul, 1997, sayfa 46) Saman inancmm temelinde, olunun, gidecegi dunyada
yasarruni surdurecegi inaner bulunmakta ve olii gidecegi bu dunya icin hazirlanmaktadir. Aynca
Saman inanci icinde de, bu oteki diinyaya gidis gelis oykulerine rastlanz:

"Yeralti Tannsi irlik ya da Erlik Han'm iilkesinin kapisinda, oraya canli
iir varhgm girdigini hie kimsenin gormedigi yazihdir ama, Guney Sibirya'da yasayan Minusinsk

Tatarlanmn bir destanmda, Kubayko adh bir kizcagizin, savasta olen erkek kardesini aramak uzere o
ulkeye gittigi anlatihr.

Oteki dunyaya sik sik ve kolayca gidip gelenler arasmda, Samanlar
onemli bir yer tutarlar. Tunguz Samanlan, Ren geyigi derisinden yapilan giysilerin, bu yolculuga
olanak sagladigi inancmdadirlar. Radloft adh arastirmaci ise, atmm sirtmi sik yaprakh bir kaym
dahyla srvazlayan bir Samanm, boylece, hem hayvamn, hem de kendi ruhunun, Tann Bay Ulgen'e
gitmesini sagladigma inandigmi belirtmistir.

Samanlar oteki dunyaya genellikle, kurban torenlerinden sonra, kurban
etlerini, Erlik Han'a sunmak icin giderler.

Bir Turk destanmm kahramam olan Er-Tostuk ise, bir gun, ucan an CalKara'ya binip havalandigi sirada, bir canavann sozunu dinleyip, atirun dizginlerini gevsetince yere
duser ve du§tiigii yerde bulunan bir delikten iceri girerek, oteki dunyayi boylar. Er-Tostuk, bir
anlatima gore, Ay Kulak adh bir canavan oldurerek; bir anlanma gore de, Zumrud-u Anka benzeri bir
kus ya da bir kartahn yardnmyla yeryiizune cikar." ("Oteki Diinyaya gidip gehne Otopyalan", Prof.Dr. Gurhan
TOMER,Bilim ve UtopyaDergisi, Kasim-1997,Sayi:41, sayfa: 15.)

Ilginc bir saptama da, olumden sonraki yasama duyulan saygmm bir
ifadesi olarak, unlu Dede Korkut hikayelerinde cikar karsmuza, "Dede Korkut hikayelerinde, butun
Turk destanlannda oldugu gibi, at kahramamn en yakm arkadasidir. Kahramanlar oldukten sonra bile
atlarmdan aynlmak istemiyorlar. [Olen kahramanlann ne istedikleri btllnemeyeceglne gore, buna inanca gore, diyelim;J
Eski Tiirkler olen kahramanlanm silahlan ve savas atlariyle beraber gomuyorlardi." (Inan, Prof. Abdulkadir,
r:ski Tiirk Dini Tarihi", KulturBakanligi,Kultur Eserleri:9, Istanbul 1976,sayfa: 155-156)

Buna benzer bir gelenek iskitlerde de vardir. "Herodot'a gore, iskitler,
krallannm mezarlanna bir cariyesiyle ascisrm, bakamrn, hizrnetci ve atlanm gomerler; daha sonra elli
hizmetcisi bogulur ve bir o kadar an samanla doldurularak, oteki alemde siivarilere sahip olmasi icin
mezara yerlestirilir. (. .. ) Marco Polo'nun anlatngma gore, Tatarlarda bir hamn olumu, bazan 20.000
kisinin olumune neden olurdu. Cin hukumdarlan olunce, saghklannda kendilerine hizmet edenlerin
tiimii oldurulur Ve birlikte gomulurdu. (Sena CEMiL, age., sayfa: 146)
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***
Hint inanclan icinde obiir diinya ..
Hint mitolojisi
acismdan 90k zengindir. Kisaca goz atahm:

de olum, sonrasi,

obur diinya ve kiyamet

mitoslan

Hint mitolojisinin bir bolumunde obur diinya ve o diinyaya giden yol
sovle anlatihr: "Rigveda'da birbiri ardmca gelen" ve oliim ilahisi olarak bilinen, "olum ve olum
sonrasi yasamla ilgili bes ilahi vardir. Bunlardan ogrendigimize gore her ne kadar gomme yontemi
varsa da, asil cenaze metodu oluyu yakmadir ki, olum sonrasiyla ilgili mitolojinin kaynagmi olusturan
budur.
Agni

Uf bicimde bulunur: Cennette giine~
atalarm ve tannlann dunyasi
Ian obur diinyaya goturur. Ona cesedi saglarn korumasi ve adma sunulan keciyi yakrnasi icin
[yersel tanri, Kurban atesinin ~ilend~

hali.

Marak, havada parlakhk ve yerde ates olarak.-aym kaynak ilgili maddeden ozet.J cesedi,

yakanhr. ( ... ) Obur dunyaya giden yol 90k uzundur ve bu yol Savitri'nin

[dlmils kisilerin ruhlanru dogru yi.ine

kontrolu altmdadir. Tann Pusan da [yollann koruyucusu ve efendisi
gokset tanri -aym kaynak] oliiyii korur. Odun yigmi tutusturulmadan once, onun yanmda yatan olunun kansi
ayaga kalkar ve elinde tuttugu yay elinden alimr. Bu, eskiden dul esi oldugunu ve silahlanmn da
cesetle birlikte yakilacagma isaret eder. Atalannm yiiriimii~ oldugu oliiler yolunu gectikten sonra,
oltlmm ruhu 1~Ik ulkesine gelir. Burada, gogun en yuksek yeri olan bu yerde Yama [olilm tanrisr] ile
birlikte eglence icinde olan atalanyla karsilasir. Iyi bir bedene yerleserek mutlu bir yasama baslar.
Burada bedensel zayifhklardan ve kusurlardan uzaktir. Her istegi yerine getirilir." (KAYA, Korhan, "Hint
Mitolojisi Si.izlili!il",Imge Kitabevi, Ankara, 1997, sayfa: 113, md.t'Olurn ilahisi'') Olurn Tannsi Y ama, "gokyuzunun
bilinmez uzakhklannda oturur. Tannlann evi olan bannagi, flut ve sarki sesleriyle cmlar. Soma (bir tilr
lmtsaI irkiJ Yama tarafindan srkihr. (. .. ) insanlann ilki ve ilk kez olup gocen kisi olarak dusunulen Yama,
bir ceza verici olarak degil, sadece can ahci olarak gorunur. ( ... ) Olumim efendisi ve dunyadan gocmus
ruhlann tannsidir." (KAYA, Korhan,"Hint Mitolojisi Si.izlili!il,sayfa: 176-177,md. "Yama")
yi.inlendirmesigereken gi.ikseltann -ayru kaynak-)

***
Obiir diinyaya nasd gidilir? .. dinsel rehberler .. sirat ve otesi ..
Obiir Diinya'ya gidis yolu da, cesitli inanclarda, cesitli bicimlerde
betimlenir. Bu yol cogunlukla, (yukandaki hint Inamsr iemde bir gi.iksel tarm tarafindan korunmasi gerektigi
vurgulanrmsn) zorluklar ve tehlikelerle dolu olarak dusunulmustur.

"Ruhun ote dunyaya gidebilmesi icin, bir nehirden ya da bir kopruden
gecrnek zorunda kalmasi yaygm bir inanctir. Ornegin Algonkinler oluler ulkesine giden yolun bir
nehir olduguna inanmaktadirlar. Bu nehrin uzerinde insanm guvenerneyecegi curuk agac kokunden
yapilnus bir kopru bulunmaktadir. Yine Kuzey Amerika yerlilerinden olan Ojibvalar ve Foxlar
olenlerin ruhlanmn bir nehir boyunca bir kopruden gecerek oluler ulkesine gidecegine inanmaktadirlar
(Sclunidt, v., s.761). Endonezya'daki Kacinler ve Dyaklarda da aym motif gorulmektedir. Ote dunyaya
gitmek icin, uzerinden gecilmesi gereken bir kopru vardir. Bu kopru egri bir agac kutugunden, ince bir
sazdan, bir yilandan ya da keskin bir kihctandir. Bu dunyada yerine getirilmesi gereken toren ve ritleri
yapnus olanlar kopruden rahathkla gecip, ote dunyaya gidebilmektedirler. Ancak kotuler kopruden
gecerken ici kaynar suyla dolu bir kazana ya da kaynar bir gole dusmektedirler. ( ... ) Eskimolar, ote
dunyaya gitmek icin bazen buzdan bir kopruden gecmek zorunlugu olduguna inamrlar. Bu kopruniin
her iki ucunda saldirgan bir kopek beklemektedir.

Olenin oluler ulkesine gitmeden once bir smavdan gececegi inaner da
yaygmdir. Endonezya ve Filipin yerlileri ote dunyaya gidislerinde birtakim engelleri asmak ve bazi
sinavlan vermek zorundadirlar. Bu smavlarm kazamlmasmda, olenin saghgmda temiz bir hayat
surmus olmasmm buyuk bir payi vardir (Stohr, s. 189). Aynca yapilmasi gereken belli torenler, ritler,
pratikler; yuce kudretlere sunulan kurbanlar da bu smavda rol oynarlar. ( ... )

Her seyden once, ote dunyanm kapismda bekleyen ve genellikle insan ya
da hayvan biciminde dusunulen nobetcileri gecmek gerekmektedir. Bu nobetcileri kandirabilmek icin,
ruhlann ote dunyaya girmeye hak kazandiklanm tamtlamalan gerekmektedir. Bu da cogu zaman
onlara ornegin sedefler, inciler, yiyecekler vermekle olabilmektedir. Onun icin olenlerin mezarlanna
cesitli seyler konur.

Olunun ruhunun hemencecik oluler ulkesine gitmedigi inancma da sikca
rastlamr. Ruh bir sure evinin cevresinde dolasmakta, cenaze toreninden sonra da ote dunyanm yolunu
urtmaktadir." (ORNEK, Sedat Veyis, age., sayfa: 120-121)

etkilemis

olan benzeri

Eski iran dini Zerdustculukte'de de sonradan tek tannh dinleri derinden
inanclara rastlarur. Bu dindeki "dunya anlayismm temel ikiligi, insan

anlayisinda da mevcuttur. Zerdust dinine bagh bir kimse icin vucut olumludur, dolayisiyle gercek
disidir. Olumsuz olan ruh ise asil gercege sahiptir. Bir Iran metni soyle der:

"Hayata hie guvenme, cunkt; bir gun alum seni egemenligi altzna
alacaktir. 0 zaman kopekler ve kuslar vucudunu delik-delik edecek, kemiklerin de toprakta bir yerlere
dagtltp gidecek. Cunku ruh, olunun bulundugu yastigin yaninda u9 gun u9 gece durur. Dorduncu gun
tan aganrken ruh buyuk ve korkunc Yargic Koprusune vanr. Lanetlenecek butun insanlartn ruhlan
gibi kurtulacak butun insanlarzn ruhlart da muhakkak bu kopruden gecmek zorunda kalacakttr. Bu
gecitte insani bircok dusman beklemektedir. " ("Dinler Tarihi", sayfa: 49)

islam inaner icindeki Sirat Kdprustl kavrarru da benzer nitlikler tasir.

Olum otesinde bir yasama dair inaner, "kitaph olarak ilk kez kurmus olan
Zerdust'tur. Mazdeizm, olumden sonra iyllerin ahrette Ahura Mazda'mn izid'leri tarafmdan nura,
kotulerinse, Ehrimen'in Darvand'lan tarafmdan karanhga ve iskenceye suruklendirildiklerini telkin
eder. Bu ceza, gercekte bir antmadir (exipiation) ki, en sonunda kotuler de Hurmuz'e kavusacaklardir. Bu
inane, Judaizme, Hiristiyanhga, daha sonra da muslumanhga gecmistir." (Sena CEMiL., age., sf: 146-147)

Atese tapan Parsiler de, Zerdust dininin geleneklerini , Iran'm otesinde,
surgun geldikleri Hindistan' da, ozellikle Bombay kentinde yasatan bir topluluktur. Bunlann inancma
gore, "bir atese tapan oldugunde, Hintlilerin yaptigi gibi, vucudunu yakmazlar, cunku kutsal atesi
kirletmekten korkarlar. Vucudu denize atmazlar, cunku kutsal su 'yu kirletmekten korkarlar. Vucudu
topraga da gommezler, 9iinkii kutsal topragi kirletmekten korkarlar. Bunlar, olulerinin vucutlanm,
birer baca gibi yiikselen kulelerin uzerine birakirlar. Bu kulelere 'Sessizlik Kuleleri' ismini verirler."
(-Biiyiik Dinler ve Mezhepler Ansiklopedisi", sayfa: 87-88)

Goruldugu gibi obiir diinya tasarmu ve bu dunyaya uzanan yola dair
dusunceler, degisik toplumlar ve kulturler adma farkhhklar gosterir. Arna en ilkelinden, kitaph dinlere
kadar, belirgin ortak ozellikler kesfetmek de zor degildir.

Oncelikle, yeryuzunde devam eden dogal yasamm ve buna bagh insan
yasarmrun otesinde, tannsal bir diinyaya inamhr. Cogunluk yeryuzundeki insan yasarru degersiz ve
anlamsizdir. Obur dunyaya hazirlik yapilmasi gereken gecici, fani bir alandir sadece. Ve bu dunyada
yaprlanlar, obur dunyaya gocte buyuk onem tasirlar. Iyilik, temizlik, ahlak, kurallara uygunluk vb.
odullendirilir; kotuluk, ahlak ve toplum disi davramslar, inanclara karsi eylemler ise cezalandmlir.
Cesitli yollardan gecilerek yargilamhr. Bu yargilamayi olumlu yonde asabilenler, genellikle
gokyuzunde olduguna inanilan bir cennete, iyiler dunyasina kavusur; olumsuz nitelikleri agrr basanlar
ise, genellikle yeraltmda oldugu var sayilan bir cehennemin tutsagi olurlar. Bunlarm aynntilanna
ashnda sozde ote diinyadaki olumsuzluklan kullanarak toplumu olumlu yonde duzenlemeye dair
kurallar olduklarma, ileride deginecegiz. Arna bunlara gecmeden, simdi, ilkellerden bu yana obur
diinyadaki hayatm nasil dusunuldugune deginelim:
***

Obiir diinyada yasam ..

ilkeller acismdan, "Ote dunya'daki hayat, [Eski Misir'da da oldugu gibi] asagi
yukan bu dunyadaki gibi dusunulmektedir. Orada da bu dunyadakine benzer kosullar altmda hayatm
nirup gittigine inamlmaktadtr. Ruhlar tipki hayatta oldugu gibi akrabalanyla, dostlanyla oturmakta,
ekip bicmekte, sigu: gutmekte ve avlanrnaktadirlar. Buna, olenin, yasarken yoklugunu duydugu bircok
guzel seye kavusacagi umudu da eklenmektedir. Omegin, avcilar Ote dunya' da av hayvanlanmn
bollugunu; bahkcilar, icinde bahklann kaynastigi sulan, ekiciler bol urun veren topraklan
duslemektedirler. Kimi ilkeller oluler ulkesini 'kotuluk olmayan yer' diye adlandirmaktadirlar.
Bunlann gozunde ote dunya bir cennet, akla gelebilen her turlu istegin gerceklestirilebilecegi bir
iilkedir. Polinezyahlar ote dunyayi bu dunyaya bakarak 90k daha iyi olarak canlandirmaktadirlar.
Kuzey Amerika yerlilerinde de aym durum soz konusudur. Onlara gore, ote dunya, her an
avlanabilecekleri bir yerdir (Ankennann, s. 143).

Nagadju-Dayaklan ote dunyayi icinde irmagi bulunan guzel bir kara
parcasi gibi dusunurler; tarlalarda kotu urune rastlarulmaz; sulan bahklarla, ormanlan av hayvanlan ile
doludur. Her sey bu dunyadakinden daha guzel ve daha tasasizdir; cinayet islenmez, hirsizhk
yapilmaz. Bu dunyada bulunan her sey orada da vardtr. Ancak bunlar tersinedir. Ornegin, sag, sol;
yukan, asagi; ak, karadtr. Hatta olu ruhlann dilleri deters anlamhdir (Stohr, s.188). Kuzey Amerika'daki
Selishler banda, yerin altmda tasarladiklan ciceklerle donanmis, hastahgm ve olumun bulunmadigi,
teak bir ulkede gulup oynayarak, sarki soyleyerek yasayacaklanna inanmaktadirlar (Schmidt, 11., s. 352)
Kimi tasanmlarda ote dunyadaki hayat o kadar bu dunyadakine benzemektedir ki, oluler de evlerde
.~,
tarlalarrm ekmekte, geleneksel bayramlanm kutlamakta, evlenmekte, cocuk sahibi
olmakta, yaslanmakta, hatta olerek bir baska oluler dunyasma gitmektedirler (Jensen, s.331).

Kuzey Amerika'da Kaliforniya'daki Katolar insanlann oldukten sonra
yabancrlastiklarma ya da cinlere, demonlara [seytan] donustuklerine inanmaktadirlar. Bu oluler daglarda
yasarnakta, gunduzleri uyuyup geceleri de cahsmaktadirlar (Schmidt, v., s.35-36).Anular oluler dunyasmi
cennet ve cehennem olarak dusundukleri gibi sade bir dunya olarak da dusunrnektedirler. Onlara gore
e, olenler buradakine benzer bir hayat surmektedirler. Orada da buradaki gibi doganlar, evlenenler ve
olenler vardtr. (Paulson, s.125). (... ) Ote yandan ilkellerin oluler ulkesi hakkmdaki dusuncelerinin her
zaman olumlu, aydmhk ve rahat olmadigi da bir gercektir. Kimi tasanmlarda da ote dunya bu diinyaya
bakarak daha cetin, sikmtih ve birtaktm gucluklerle doludur. Oyle ki, ruhlar ara ara bu dunyayi
ozlemekte ve geri donmek istemektedirler. Onun icin, ruhlann, geride biraktiklanna karsi duyduklan
ozlemi, daha dogrusu kiskancligi gidermek amaciyla onlara kurbanlar sunulmaktadir." (ORNEK, Sedat
Yeyis, age., sayfa: 121-123)

Sedat Veyis Ornek, ilkellerin obiir diinya'ya iliskin tasanmlanm soyle

"Ote diinyadaki hayat 90k az aynmlarla tipki bu dunyadakine
benzemektedir. Olenin ote dunyadaki yazgisr, bu dunyadaki tutum, davrams ve toplumsal yeriyle
lirlenmektedir. Olum bicimi, gomme torenleri, rituel yasaklar vb. olenin yazgrsi ustunde onemli rol
ynarnaktadtrlar. Yuksek dinlerin eskatolojilerinde (ote diinya, ahret gor~lerinde) gorulen kimi kati ve agir
cezalara ilkellerin tasanmlannda genellikle rastlarulmamakta; buna karsilik yuksek dinlerden ahnan
kimi motiflerin (srrat kopriisii) kullamldigi gorulmektedir." (ORNEK, Sedat Veyis age., sayfa: 126)

***

Obilr dilnya inanc1, k1yametin kaplSI ..
Obilr dilnya yasarru, bir anlamda kiyamet tasarmu'nm, birincil
derecede yaraticisidir. Boyle bir dunyaya ve insanlarm olduklerinde, ruhlannm bu dunyaya gittiklerine
iliskin inanclar olmasaydi; topluca bir kiyim ya da yok edilisle, tum insanlarm aym yere gitmeleri
inaner da hayat bulamazdi elbette. Yani, kiyamet dil~ilncesi, obilr dilnya dusuncesi ve inancmm,
butunleyicisi ve tamamlayicisidir. Bir anlamda da, obilr dilnya kavrammm, yaranhs sonucunda hayat
buldugunu dusunursek; yasanan dunyaya ve insan yasanuna iliskin tum mitolojik oykuler, bu obilr
dilnya'da noktalanrms olurlar.

Inarulsm
icinde daima yaranhsa dair, bir buyuk
biterse bitsin, genelde bir kiyamet'le
Kiyamet, bunca inamlmis, kutsanmis,

inamlmasm tarih boyunca, her toplumda, her inane gurubu
oyku anlatilnustir. Ve bu buyuk oyku, cesitli versiyonlan nasil
evrensel dongusunu tamamlarrus olur. Yaratihs burada biter.
bunca tapuulnus yaranhs inane ve eylemlerinin mezan olur.

Yaratan, yok eder!.

***
Yaratilmak ve yok edilmek!

Genel kavramla birlikte; nicin, neden, ne zaman, nasil gibi bir dolu soru
uzayip gider. Yamtlar cok cesitlidir ve her inancm, her toplumun yapisma gore degisir. Arna
elde, ozde, tumunun, insanhk tarihi icinde yamti tektir:

-)<'1·

Bir eylem tamamlanacak ve yaratihs, yok edilise, kiyamete
axur. insan dusuncesinin, mantigunn (diiz manngm), karsi konamaz diyalektigi, bunu gerektirir.
yasarmmn temel pratigi olan, bu diinyadaki bireysel yasami da boyle degilmidir? Dogumla
, olumle biter.

Arna bu fikre cesitli bicimlerde katilmayan buyuk din1er de vardir.
"Ornegin, Cin, din ve felsefelerinde bu konuya deger verilmemis, Buda da kutsal kisilerin olum
da yasamaya devam edip etmemelerinin, kutsalhk yolunda hie bir ilerlemeye hizmet
yecegini, zira bu turlu inanclann, sukun ve aydmhk verme bakimmdan ruha hie bir fayda
saetaroayacagm1 savunmustur. Taocu rahipler, ahrete inamr, hatta kutsal insan1ara, suyun, atesin ve
hayvanlarm hie bir etkide bulunamayacagim bildirirlerse de, (lb.. ihrahim'in Nemrud'un atesinde
---rhiJ~- gihi), <;in dusunurlerinden Tchouang-tseu, butun bu masallara inananlarm dar zekah kimseler
oldugunu anlatir. Taoculuk inanclan arasmda mitolojik hayallerle suslenen Kou-che adalanmn cin1eri
hakkmdaki betimlemelerle inanclan da reddeder. Lao-tseu, kendi hayatnu, ozenerek erdemlik icinde
duzenlemekte uzman olanlarm asla olmeyeceklerini, boyle bir adamm, ne gezilerinde, ne savaslannda,
hie bir olum tehkikesiyle karsilasmayacagim telkin eder. Bu dine gore, olmek, evrensel hayat
ahengine, kendiliginden uymaktir. ( ... ) Genel olarak Dogu'nun buyuk dinlerinde, kiyamete dair acik ve
belirgin inanclar yok gibidir. Cunku onlarm olum hakkmdaki dusunceleri, kitaph dinlerin telkinlerine
benzemez." (ORNEK, Sedat Veyis,age., sayfa: 106.)

***

Oliim ve oliime dair ..

C>Iiim hakkmda
dtlsilnceler!
Iste, inanclan ve inanclar icindeki
aynntilan degerlendirmede, bir buyuk anahtar. Ozellikle kiyamet tasarrmlarr'rn ele ahyorsak. ..

Obiir diinya kavrarrum ya da tasanrrum islerken degindigimiz oliim
olayma, her toplum degisik adet ve geleneklerin, degisik inanclann penceresinden bakar. Temeldeki
benzerliklere karsm, olum karsismda farkh toplumlar, degisik davrams bicimleri gelistirmistir. Burada,
rituellerin, olu gomme adetlerinin aynntilanna girecek degiliz. Ancak, bu adetler, gecmiste yasanus ve
gunumuzde yasayan her toplumu, oleo bireyi bundan sonra nelerin bekledigine iliskin inanclan
acisindan aymr. Yukanda sozunu ettigimiz obiir diinya inanclanm somutlar. Bu bakimdan bu tur
dusunce ve inanclara kisaca deginmekte yarar var.

***
ilkellerde oliime dair ..

Prof. Dr. Sedat Veyis Ornek, "ilkellerde Din, Biiyii, Sanat, Efsane" adh
arasturnasmda; olen insanla, yani "cesetle ilgili islemler bashca iki duyguda toplanmaktadir: Korku ile
sevgi-saygi. Bu iki yanh duygu, oluyle ilgili bir suru adete damgasmi vurmustur." der ve bu iki duygu
ile toplumsal davranislar arasmdaki paralellikleri aciklar:

"Oluden korkmarun egemen oldugu yerlerde cesedin gomuldugu ya da
urakildigi yerden hemen kacihr; olenin geri donusunu onlemek icin, cesedin kemikleri kmhr, eklem
yerleri parcalarur; birakildigi ya da gomuldugu yer taslarla cevrilir; ceset siki srktya baglamr; zaman
zaman da vahsi hayvanlann parcalamasina terkedilir ya da yakihr. Kimi yerlerde cesedi gunluk
kapidan cikarmayrp, arka kapidan gotururler, sonra da bu kapiyt ya orerler ya da tarunmaz hale
getirirler. Bu adetin temelinde de olunun her an geri donebilecegi korkusu yatmaktadir: kapmm
undugu yeri ormek, olunun eve giris yerini bulamamasi amacmi gutmektedir. Dul kadm da aym
- unceyle hareket etmektedir: Yuzunu boyar, camurlar ya da pece takar; boylece, kocasmm geri
onusunde kendisini tammayacagma inamr.

Oluye gosterilen sevgi, saygi ve baghhk duygusu sonucu da §U islemler
yapihr: Ceset yikamr, suslenir. Boyamr, mumyalanir; ate dunyaya gidisini kolaylastirmak ve oradaki
yasantrsim guzellestirmek icin mezanna yiyecek, icecek, sus esyasi, silah, av araclan, para, minyatur
_ ~ (eluler irmagim gecmek icin) ve minyatur merdiven (gokyiizilnenrmanmak i~in) konur. Kimi yerde de
1!1'11*-z.u'da) olulere baghhgin bir belirtisi olarak kafataslan saklanmakta ve onlardan ozel yardimlar
denmektedir." (ORNEK,Sedat Veyis, "100 Sornda Ilkellerde, Din, Biiyii, Sanat, Efsane", sayfa: 115-116) Kafatasi
k:iiltiiniin, insanhk tarihinin 90k eski donemlerinde gelistigine; az sonra Neandrethal insarun yasamina
kin olarak deginecegiz.

ilkellerin yasamma iliskin bu orneklerde de goruldugu gibi, korku ya da
-gi-sayg1, davrams gerekcesi ya da bicimi ne olursa olsun; her davrams biciminin temelindeki olgu,
-•- den sonra da bir seyler oldugudur. Obiir Diinya inancr'dir. Yani hicbir dinsel inane, olurnii bir
nokta kabul etmemektedir. Yasam, yeryuzundeki gibi degil ama, bir bicimde (inanclarm ~e~itledigi
._
bipmlerde) devam etmektedir. Bunun da temelinde, Ingiliz etnologu Edward B. Tylor'un (1832-1917)
- ciltlik "Primitive Culture", (Ilkel Kiiltiir) adh cahsmasinda enine boyuna tarnstig; gibi, duslerin ve
sonucu ulasilan "rub" anlayisuun yatngim dusunebiliriz. "Tylor'a gore, insanhk ruh inancma
aracihgryla varrmsnr: insan ruyasmda cesitli olaylan yasamakta, uzak ve degisik yerlere
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gitmekte, tarumadigi kimselerle karsilasmakta, bunlarla birlikte avlanmakta, dostluk
makta ya da
savasmaktadir, Oysa ruyayi goren kimse, butun bunlar olup biterken kulubesinde yatm
~- 0 halde
uyuyan ki~seyi, kendi b~~ma buyruk, istedi~i gibi hareket_ edebilen~?ir_ 'sey' ~erketmekt ~1. is~'(..O~'t?uyuyanm biraz ucucu, biraz flu olan benzennden baska bir sey degildir; yam ruhudur. Ay
&
olum icin de soz konusudur. Olen birinin hie bir yasama belirtisi gostermeden yatmasmm nedeni, o
kimseye canhhk veren 'sey'in, yani ruhunun bedeni terketmesidir. Ancak ruh, ruyada, insam belli bir
sure, olumde ise tamamen terketmektedir." (Sedat Veyis Ornek, 24-25) Uykunun "yan oliim" oldugu
inancma, pek 90k toplumla birlikte bizim toplumumuz icinde hala rastlanmaktadir. Boylece ruh'u
kesfeden insanm, olumden sonra ona bir yer bulma gereksinimi duyacagi ve bulacagi da kacmilmaz
bir olgudur.

Nitekim, "Olumden sonra da hayatm siirdiigii inaner, olenlerin
'yasadiklan' bir dunyamn olacagi inancmi da dogurmustur. Olulerin eglestikleri yerler olarak ilkin
gomuldukleri yerler, yani mezarhklar dusunulmustur; boylece yeraltmdaki oluler dunyasi tasanrm
ogmus; ruh inancmm gelismesiyle de, giderek, ruhlann gokyuzunde eglestikleri inanci olusmustur."
ORNEK,Sedat Veyis,age.,sayfa: 117-118)

***

Oliim yok olus say1hr m1? ..

Insanoglunun, oliim hakkmdaki diisiinceleri ve obiir diinya
tasarrmlari, oldukca eski bir gecmise sahip olmahdir. Zira oliim olayi, insan yasammm en dramatik
evresidir. Gormemezlikten gelinebilecek bir yapiya sahip degildir. A91k bir kayip'tir. Suruden ya da
luluktan kopus ... Doganm icinden bakildigmda bir yok olus'tur. Ya da en azmdan bir bicim
~tirme.
Ceset curur, dagilir, tograga kansir. Belki oncesinde vahsi hayvanlar (ceset yiyenler)
tarafmdan yokedilir; gomme soz konusuysa, aym isi bocekler, kurtlar ya da kimyasal cozulmenin
di mantigi yapar. Toplumsal yapi icinde, bir birey yitirilmistir. Akrabahk iliskileri, dostluklar,
eylemler, ahskanhklar acismdan bakildigmda, aci verici bir kayrptir bu. Gorulmeye,
msulmaya, ortak i~ yapilmaya, damsilmaya ve benzeri pek 90k eylemde birlikte olunmaya ahsilnus
insan duruvermis ve ardmdan geri gelmez bir bicimde yokolmustur.

En yakmlanndan baslayarak, tum toplulugun gelistirebilecegi pek 90k
ce ve davrams bicimi vardir artik. Yukanda da gordugumuz gibi, cesetten korkulup, bir an once
kurtulmanm somut ve soyut bicimleri bulunur; ya da, daha once bulunmus bicimler
_ gulanmaya koyulur. Ya da tersi olup, sarkilar, torenler, yemeler icmelerle saygi ve sevgiyle
. Her iki davrams bicimi de, elbette insanca bir bilinc' in varhgim gerektirir.

Hayvan dunyasina baknginuzda, olum olgusunun karsismda, acikca ve
uk adma belirlenmis tepkiler goremeyiz. Yine icguduler gundemdedir ve genellikle dusen
~
yerde kahr. Ozel anlamlar yuklenmis cenaze torenleri yoktur bu diinyada. Hatta pek 90k turde,
a:sedin beslenme amaciyla tuketildigine tamk oluruz. Iste bu nokta yol aynmidir.

Insan pek 90k anlamda gelistirdigi, turune ozgu bilinc icerisinde, oliim
a ozel anlamlar yiikleme geregini duymus; yokolusa, kaybolusa, durusa, yitirmeye (adma ne derse
SOllll~
oiiim'e) ozel bir direnc gelistirmistir. Bir bireyin butun butun kaybolusunu,
kabul etmek
.-mcmi~, bu tur bir kaybolusa inanmarmstir. Beden yok olsa dahi ( eiinkii bedenin yokolusu dogal ve
Amen bir gercekttr, inkar edilemeyecekkadar yasanun icinden bir gerfektir), ruh'un (bedenin otesinde var olduguna
••••••
bu soyut canhhk bielnunln) ozel bir konumda ve yerde (obur dunyada, ote yerde) yasadigma inanmak
q,hminde olmustur. Nedeni, psikolojisinin icinde aranmah ve bu ayn bir bashk elbette. Saym Cerni!

Sena, "Ozet olarak, ahrete inanmak, bir bakima akhn bir ihtiyaci gibi gorunur. Zira, ebedi yokluk
korkunctur. der. (SENA Cemil, age., sayfa: 115)
11

Nedeni ne olursa olsun, yok olusa <lair bu inancsizlik (bir anlamda oliimsilzliige
olume <lair somut ve soyut dusunce ve inanclann gelisimini olanakh kilnustrr. Topluluktan
aynhs, cogunluk tarih icinde de, su an bizlerin de dusundugt; gibi, sadece yasamlan bu diinyadan
aynh~ gibi dusunulmustur. Bu diinyadan aynhs ise, bir baska diinyada yeniden (ya da eskiden oldugu)
gibi varolus dusuncesinin atesleyicisi olmustur, "Olum bir kopustur. Uygarhk boyunca butun
inanclarda, su veya bu sekilde hayli farkh olarak belirtildigine gore ortak konsensusta, olum dunyayi
terk etmedir. Cagdas uydurma, sapkin tarikat zorlamalanndaki degil ama, koklu bir kultur dusuncesi
larak Hinduizm' deki reenkarnatik (oldiikten sonra diinyaya degil,ik bietmlerde tekrar-gelise dair inane] 'ruhlann bir
baskasma gecerek yasamin surdugu ' inancmda bile olumle bedensel yasarmn bittigi kabul edilir."
tii1' Inane),

-\..,GER, Burcay, "En Eski Kiiltiir Kokii: Olii Gonune Adetleri", Bilim ve Utopya Dergisi, Haziran 1997, Sayi: 36, sayfa: 8)

Evet yitirmeye ya da yitip gitmeye inanmiyorsak (inanmak istemiyorsak), ve
ortada bunu destekleyen bazi yamlsamalar varsa, (ornegin; olmiil,insanlar diislerde yasiyor bicimde goriilebiliyor sa,
llayaletlere ya da hortlaklara inanacak kadar safsak) bilincin aynlmaz parcasi olan dusgucu, uykular dismda da
devreye girecektir. Yitip giden bireye, inane bazmda yeni bir yasam olanagr sunacak; ona, oldukten
sonra yasayacagi dtissel ortamlar gelistirecek; bu varsayimlan olabildigince siisleyecek ve giderek,
manmamayi olanaksiz kilacak denli karmasik hale getirecektir. Olumden sonra yeni bir yasam
lanagma olan inane, cesedin bu yeni yasam icin hazirlanmasi geleneklerini (bir anlamda olu gomme
_gekneklerini);olum sonrast yasam ortamlari inaner da, degisik obiir diinya tasarrmlarrrn yaratacaktir.
Tabi ki, dii~iindiigiimiizden 90k daha uzun bir tarihsel ve sosyal surec icinde.

***
Biraz daha eskilerde ..
ilk atalannuzm kendilerini dogamn bir parcasi olarak gorduklerini ve
gayla kaynasmayi benimsediklerini; ozellikle cagdas ilkellerle ilgili olarak yapilan pek 90k
arastirmanm ve eski uygarhklara iliskin arkeolojik ve antroplojik verilerin 1~1gmda biliyoruz. Arna
oliime iliskin kutsalhgm ve obiir diinya inancmm kesin olarak nerede, nasil basladigmi ve nasil
ygulandignu aynntilanyla bilemiyoruz. Bu konuda ulasilrrus bazi bilimsel verileri kisaca aktarahm:

"Dogrudan dogruya hayatla ilgili olmayan ve olum otesini kapsayan
ngrasilann en eski isaretlerine Cin'de 'Sinantropus Pekinensis' denilen ilkel insan tipinin kesfedildigi
u-Ku-Tien'de rasthyoruz. Burada kafataslanna yonelmis bir kultun varhgi acikca gorulur; italya'daki
ccopastore'da ve San Felice Circeo'da buyuk bir ozenle saklanrms kafataslarmm bulunmasi da
boyle bir kultu dogrular. San Felice Circeo'daki kafataslan bir tas cemberiyle cevrilmis ve hayvan
sungulanna yakm bir yere yerlestirilmistir. -Ost Paleolitik donemde de bu kafatasi kultu surup gitmis,
Fransa'da, 'Grotte des Hommes' da (Insanlar Magnrasi) deniz boceklerinin kabuklanyla sushi kafataslan,
mezarlarm kapak taslan ustune yerlestirilmistir. Ortatas devrinde kafataslan bazan krrrruzi asi
boyasma batmlmts ve cukurlar icine gomulmustur. Bazi hayvan kafataslarmm ilkel sunaklar iizerine
yerlestirilmis olmasi bunlann da ozel bir kulte konu oldugunu gosterir. Bazi bilginler bunu 'ata kultu'
ile bagdastmrlar." ("B~langtctan Bugiine Diinya Tarihi", Cilt:1, Kaynak Kitaplar,Istanbul, 1975, sayfa: 11)

Bu uygulamarun kokenindeki itilimin, insan kafatasmda sakli olduguna
inamlan yasam gucunun, hie olmazsa bir bolumune sahip cikma istegi olarak belirtilir. Ve tarihler de
6nemlidir. Sinantropus Pekinensis'in (Pekin Insam) arkeolojik buluntulan, Dorduncu Donemin
Pleyistosen bolumunun ortalanna tarihlenmistir, Bu bolum, gunumuzden yaklasik 2,5-mnyon (bazr hilim
.damlarmaca 1,7-milyon)yil oncesinden baslayarak gunumuze uzarur. Buna gore Pekin Insaru kafatasi kultu

(kesin tarihleme yapilamarmssa da) pleyistosen bolumun oratalanna tarihlendigine gore, 850-bin yd
oncesine aittir, denebilir.. italya'daki San Felice Circeo'da bulunan kafatasi da gunumuzden 120-bin
yil oncesine tarihlenmektedir. "Arkeologlar bu kafatasnun taslardan yapilrms bir dairenin ortasma

'dinsel toren ozeniyle' yerlestirilmis oldugunu farkettiler. Bu turden dinsel ogeli kalmtilara ya da amt
mezarlara dunyanm her yanmdaki Neanderthal Donem kazilannda rastlanrmsnr zaten." ("Bordas/loffant
Diinya Tarihi Ansiklopedisi",Cilt:l, sayfa: 23)

Bir baska kaynaga gore de; Neanderthal insanma ait, mezarlarda; torensel
ve sembolik izler vardir ve bunlar gunumuzden 100-bin yil oncesine tarihlenmektedir. Sadece gomme
esnasmda vucuda verilen bicimlerin anlami degil, onlan kusatan cakiltaslan ve kemikler de bu
torenselligi vurgulamaktadir. (HUGHES,Robert, "Behold The Stone Age", Time Dergisi, February 13, 1995, Vol.145 No.6,
p.36)

Anadolu'nun cesitli bolgelerinde, Avrupa'da ve Asya'mn cesitli
kesimlerinde amtsal mezarlar bulunrnustur. "Bunlann icinde en ilginci, en son yapilan kazilarda ortaya
cikanlan Ozbekistan Amt-Mezari'dtr. Ozbekistan'm Tasik-Tas yoresinde bulunan ve bir cocugun
oldugu saptanan bu mezar alti cift yaban kecisi boynuzu iizerine oturtulmus ve fazla bozulmadan
gunumuze dek gelebilmistir. Diger bir ilginc bulus da Isvicre Alplerinden Drachenholle'daki kazilarda
ortaya cikrmstir. Burda, Neanderthal insanlann, nedendir bilinmez, ayi kafataslarmi buyuk bir ozenle
taslarla cevrelemisler ve bunlara dinsel icerik kazandirmislardir. Bihm adamlan bugune dek
. ;eanderthal insanlann hayvanlara da tapip tapmadiklanm ve ozellikle ayilan kutsal sayip
saymadiklanm saptayabilmis degildir.

Cilah T~ Devri'nden [Neolitik..On-Asya'da ve Anadolu'da 10.8-binlerde baslayip
kalma bu tiir dinsel ogeli simgelere 90k yaygm sekilde rastlanmaktadir.
Tumunun ortak yonu, bu insanlann kafataslarma sonsuz bir saygi besledikleridir." ("Bordas/Loffant Diinya

K>.5500'Iere degin siiren \'ag]

Tuihi Ansiklopedisi",Cilt: 1, sayfa: 23)

Neanderthal insanmm yasadigi Yontmatas devrinin 90k daha sonrasmda
yasanacak olan ve Neolitik, Yeni ya da Cilah Tas <;ag1 olarak bilinen bu donem, insanhk tarihi
mdan Gercekten buyuk onem tasir. Arkeolojik verilerin, gunumuze, eski caglara oranla daha bol
nlasugi bu cag, devrimler cagidir bir anlamda. Gunumuz iklim kosullan bu cagm basmda olusur;
layisiyle insanlar o gune kadar banndiklan magaralan ve kaya sigmaklanm birakarak, acik yerlerde
agac ve kerpic gibi malzemelerle evler yapmaya, koyler kurmaya.baslarlar. Bir onceki donemin
-ctltk ve toplayicihgmm ardmdan, tanm bu devirde baslar. Yabani sigir, keci, koyun, domuz gibi
yvanlar evcillestirilerek bilincli hayvancihk gelistirilir. Gunumuzdeki anlanuyla dinsel inanclar da
cagda olgunlasmaya baslar. "Aynca doganm ureticiligi de insanlan buyuk olcude etkiledi; bu etki
- llikle 90k sayida kadm ve boga figurleri yaprlmasi sonucunu getirdi. Kadmm dogurganhgi doganm
ketinin temsilcisi kabul edilerek kucuk kadm heykelciklerinde gogus, kalca, kann gibi iirmeyle
·· i organlar abartih bicimde canlandmldi. Boga ise, iiremeye katki saglayan erkekligin temsilcisi
yildi. Neolitik cagda insanlar ilk kez olulerini bilincli olarak gommeye basladilar; zamanla da
-·-·erin yanma kap kacak, silah, alet ve taki gibi esyalar birakarak obur diinyamn varhgma
diklanm gosterdiler." (AnaBritrumica 1989, Cilt: 16, sayfa: 454, sutun: 2, "neolitik \'ag" maddesi)

Arna Neanderthal'lerle ilgili notlanrmz henuz bitmedi:

''Neanderthal Donemden kalma mezarhklarda dinsel toren yontemlerini
_osterdikleri samlan belirtiler gitgide cogalmaktadrr. Ancak gunumuze dek bilim adamlan bunlann ne
mlamlara geldiklerini saptayabilmis degillerdir. Ornegin: kefenlenmis kadavralar, kurutulup
paketlenmif cesetler ve 90k sayidaki benzerleri, yasayanlarm korkulanm mi simgelemektedirler?

Yoksa, asagi-yukan kesinlik kazanan bir goruste savunuldugu gibi, olulerin yanlanna
sungularla Neanderthal insanlar, olumden sonraki yasamlara rm inanmaktadirlar?

biraktiklan

Yasam sureleri boyunca guvensizlik ve kuskuculuk duygulannm
pencesinden kurtulamayan, surekli olarak dogal tehlikeler ve hastahklar yuzunden olumle burun
buruna kalan bu insan toplulugu, oyle anlasilmaktadir ki en 90k olumunden sonrasmdan korkmaktadir.
Bu korku, olumle birlikte, evrenden kesinlikle silinme korkusu olarak da tammlamr, Iste bu duygudur
ki, yeryuzunde yepyeni ve 90k etkili bir sanatm dogmasma neden olmustur: buyuculuk-sihirbazhk!
Elde edilen tum bilgilerden anlasilmaktadir ki sihirbaz ya da buyuculerin varoluslan kacnulmaz bir
kesinlikle gerceklesmistir. Ancak onlann varhklanyladir ki insanoglu yasarrunm olumden sonra da
surecegine inanmis, dogamn denetilebilecegine olan guveni dogabilmistir." ("Bordas/Loffant Diinya Tarihi
Ansiklopedisi", Cilt: I, sayfa: 23-30)

Goruluyor ki, insanoglu 90k eski donemlerden, insanca bilince kavustugu
andan bu yana oliim dustincesi ve olgusuyla ile ilgilenmistir. Bu ilgi baslangicta daha da yogun
olmus olabilir. Cunku, o donem insam doganm bir parcasidir ve kendini boyle gormektedir. Bu
durumda sadece kendisinin, yakmlanmn, turunun olumunu degil; butun bir dogamn dongusel bir
yasam cemberinden gectigini ve bu dongunun carpicr finalinin, her zaman, oliim oldugunu dusunmus
ve algilanus olmahdir. Ne zaman, nerede, ne anlamlar gelistirdigini kesin tarihleriyle bilemiyoruz ama
bu durumda, yasamla oldugu kadar, (belki de daha cok) olumle cevrelendigini hissetmis oldugu kesindir.

Neanderthal insanlann olu gomme adetleri hakkmda en iyi fikir veren
kazilardan biri de Irak'taki Shanidar'da yapilnusur. Burada rastlanan bir mezarda olen kisinin,
ciceklerle ya da ciceklerden yapilnus bir yatagm uzerine konarak gomulmus oldugu tespit edilmistir.
Polen analizleri ise daha da ilginctir. Buna gore gomude kullamlan cicek ve bitkilerin cogu, sifah otlar
dedigimiz cinstendir ve yorede bugun bile bazi ilaclann yapilmasmda ve bazi hastahklann
iyilestirilmesinde kullamlmaktadir. (AynntJ.lar ifin bkz. Dil Tarih Cografya Fakiiltesi, Paleoantropoloji Ana Bilim Dah
Arasnrma Gorevlisi, Dr. Hiiseyin Tiirk'iin makalesL) (TURK, Dr. Huseyin, "Neanderthal insanda Torensel Olii Gomme", Bilim ve
ftopya Dergisi, Haziran-1997,Sayi: 36, sayfa: 10.) Bazi antik 9ag M1s1r mezarlannda da olimun basucuna bugday

tanelerinin serpildigine, cicekler konduguna daha once deginmistik. Sanidar'daki mezar, bu anlamda,
gelenegin ne denli eski oldugunu vurgulamaktadir.

Tiirk inceledigi olu gomrne adetlerinin yorumunu soyle yapmaktadir:

"Neanderthallerde
olunun etrafimn taslarla
cevrilmesi,
etrafinda
boynuzlardan daire olusturulmasi, icine koyuldugu cukur ana rahmini, kivnk pozisyonda gomulmesi
e cocugun ana rahmindeki pozisyonunu simgeler. Ote yandan k1rm1Z1 asr boyasi canhhgm ve
yasamm simgesidir. Bunlann tumu Neanderthallerin olumden sonra yasamm surdugune ve ote
diinyaya inandiklanna iliskin ipuclandir. Aynca, olunun yanma iyilesebilir umuduyla, sifah bitkilerin
Ye cesitli ciceklerin yerlestirilmesiyle, savunmasiz kalmasmi onlemek icin yamna cesitli aletlerin
tonulmasi da Neanderthallerin yeniden dirilme inancma sahip olduklanna iliskin diger kamtlardir.

Butun bunlardan yola cikarak, ilk torensel olu gommeyi uygulayan
• ;eanderthallerin olumle tam ve kesin bir yokolusun gerceklesecegine inanmadiklan soylenebilir.
Onlar icin olum sadece olenin canhhk durumunda bir degisiklik olarak goruluyordu. Onlara gore, olen
kimse yasammi herhangi bir bicimde surdurmekte, geride kalanlarla iliskiler kurmaktaydi. Bilindigi
gibi, olenin geri donerek insanlara zarar verebilecegi korkusu ve olumden sonra da amlmaya,
yiyecege, giyecege, ilaca, korunmaya ihtiyaci olabilecegi inaner olu kultunu olusturan en onemli
etkenlerdir." (TURK, Dr. Huseyin,age., sayfa: 12.)

Neandertahl obur dunya inaner konusunu, Nevill Drury'nin

yorumuyla

noktalayahm:

"Insan gelisiminin bu erken basamagmda muhtemelen Neanderthal adam,
hayvanlarda, kayalarda ve agaclarda ruhsal varhklarm yerlestigi bir dunyaya inanrms ve bir avci
olarak rolunun devam ettigi bir cesit yasam sonrasi tasarlamisnr. Gerci boyle bir sonuc spekulatif
sayilabilirse de, daha Yuksek Paleolitik Doneme girildiginde insanm buyucu gibi dusundugune iliskin
kanitlar bulunmustur." (DRURY, Nevill, "Samanizm", Ceviren. Erkan ~im§ek, Okyanus YaymJan, istanbuJ,1996, sayfa: 20)
***
ve kacmrlmaz k1yamet..

Olum, olum karsismda insan tavn, tarihsel bir gorungude olume ve
sonrasma iliskin olarak gelisen dinsel dusunce, obur dunya inanci gibi olgu ve kavramlar biraraya
getirilerek, ciltler doldurulabilir. Bu noktada orneklerimizi snurlayip, konumuzun ana odaklanndan
kryamet tasanmlan
bashgma
donebiliriz.
Buraya kadar anlatnklanrmzdan
cikan sonuc,
insanoglunun, insanca bir bilincle dusunebildigi anlar ve caglardan baslayarak, oliim ve olum
sonrasma <lair dusimceler ve inanclar gelistirdigidir. Hatta diyebiliriz ki, evrendogum (kozmoloji) ve
insandogum (antropokozmoloji) fikirleri, temelde, kacmilmaz bir bicimde, oliim 'le ilintilidir. insanm ve
dogasnun oliimlii yapisiyla ilgilidir. Bu noktada ulasilmis bilincle ilgilidir. Degum kadar gercek bir
olay olan oliim olgusu, insanm kendi kendisiyle ilgisini asarak; olumlu ya da olumsuz ozellikler
tasiyan bir mistik alemin, soyut bir sonsuz diinyanm, ruhlar aleminin ve tabi bu diinya icinde yasayan
olfunsiiz tannlann yaraticisi olmustur. Insanoglu, yasadigi doga icinde, olumden sonra gidilen somut
ur ruhsal mekan bulamadigmdan, dii~ gucunun essiz yardirmyla, soyut anlamda bdyle bir yer
ulmayi basamustir.
Buldugu bu yer, obiir diinya bugunku inanclar icinde de varhgmi
surdurmektedir.

Hala "ne yerdedir, ne goktedir, bir garip alemdedir" diyebildigimiz ve
manmayi buyuk olcude surdurdugumuz o yer adma, olulerimiz, dinsel inanclar bazmda torenlerle
ugurlarurlar ararruzdan. Ve uzak ya da yakm bir gecmiste, onlarla bulusacagmuz vurgularur. "Rabat
yu!" deriz. Cunku aklmuzm, duygumuzun bir kosesinde, olum hala bir uykudur. Ote dunyada nasilsa
yamlacaktir. Gocup gitmis ruhlarla, bir gun nasil olsa bulusulacaktir. Cunku er ya da ge9 olecegimizi
biliriz ...
Butun bu gelismelerin 1~1gmda, kiyamet dii~iincesi nerelere ulasir?

Cok gene! bakarsak, kiyamet dusuncesinin bugun ulastigi asamada, iki
yaklasim saptayabiliriz. Ve bunu kendi icindeki kucuk bir aymmla uce cikarabiliriz.

ilkin, eski efsane ve inanclara, gunumuzde
de bagh olanlan
saptayabiliriz. Eski efsane ve inanclar, gunumtiz dinlerinde az 90k farklihklarla yasamakta; bunlara
bagh kiyamet dusuncesi de, inane bazmdaki yerini korumaktadtr. Tek tannh, kitaph dinler, kiyametin
- gun mutlaka kopacagi fikrini izlemeye devam etmekte ve muritler o gunun mutlaka gelecegine
Ian inanci tasimakta ve yasatmaktadirlar. Ozellikle islam dini icinde "ahiret'e inanmak" bir iman
sorunudur.Bu ilginc tasanmlarm detaylanna az sonra girecegiz.

Konuya bilimsel acidan bakanlar, kiyamet dusuncesini, dinsel dusuncenin
otesinde, bilimsel bir gercek olarak varsaymakta; bilimsel verilerin rsigmda, gunesimizin ve
dunyarruzm, yasam surecini tamamlayarak bir gun mutlaka olecegini ve dolayisiyla insanhgm da,
tumden ya da bazt ozel kosullarda bir bolumu kurtulmak suretiyle yok olacagmi savunmakta ve

bilimsel olcutler kullanarak, kamtlamakta; kamtlarla ulasilamayan noktalarda, bilimsel tahminler
gelistirmektedir. Bunlar gunes sistemimiz ve dunyarmz cercevesinde gerceklesecek bir kiyametle
iliskilidir. Aynca evrenin sonlu bir yapida oldugunu kabul eden bilimsel dusunceye gore de, bigbang'le baslayan evrenin genisleme sureci (bir anlamda yasann), henuz bilinmeyen bir sure sonra ama
sonucta mutlaka gerceklesecek evrensel bir buzulmeyle noktalanacaktir. Ya da sonsuz genisleyen
evren icinde galaksiler, ytldizlar, gezegenler birbirini yitirip sonsuzluk icinde kaybolacaklar ve bu
arada yakitim enerjisini bitirenlerin cogu, kendi iclerine cokerek, sonsuz bir karadelikler evreni
yaratacaklar ve bildigimiz anlamda yokolacaklardir. Bu da evrensel bir kryamettir. Aynca, salt
insanoglu ve dunya adma, uzaydan gelebilecek tehlikeler, astreoidlerle carpisma varsayimlan da,
henuz tahmin edilemeyecek capta yikimlann olabilecegini, hatta, kuresel ve kutlesel bir yok olusdan
bile soz edilebilecegini belirtmektedirler. Atom savaslan gibi biraz duslerde kaldigi sarulan insana
iliskin kiyarnet senaryolan da, nukleer silahlar halen varoldugu icin bir kenara itilebilecek gibi
degildir.

Birinci ve ikinci gurubun yaklasimlanndan belli oranlarda etkilenmis
olan, kozmopolit bir ucuncu gurup; inanclan klasik din kurallannm otesine tasryan bir kisim guncel
anlarm degi~tirebilecegiIcln fagda~ dememeyi yegledini) populer bireyler (kahinler,astrologlarbazi yazarlar vb.) ya da inane
guruplandir, Iclerinde yildiz-tannlara inananlar da vardir; mesih inancim dinsel soyleme yakm bir
bicimde, agirhkh olarak yasatanlar da. Dinsel-toplumsal bir sapkmhk sayabilecegimiz bazi populer
mezheplerin cogu, eski ve yeni dinlerin sihirsel-buyusel (esoterik) yonlerine sapnus durumda gorunurler.
Bir cogu astrolojiye, yrldiz fallarma fazlasiyla dalrms durumdadirlar. Tum dinlerin uzerinde, onlann
tiim olumlu yonlerine sahip oldugunu iddia edenler de vardir, cinlerle haberlestigini ileri surup kucuk
emaatler olusturanlar da. Bunlann cogu, bilimsel gercekleri ve karutlan da, kendi dusunceleri icinde
yogurup, cikarlan cercevesinde benimsemis gorunurler ve daha actk bir deyimle kullamrlar. Ne <linden
soyutlayabilirler kendilerini ne de acikca karsi crkamayacaklan bilimden. Cogunun temelde sahip
Idugu ekonornik kaygu ve cikarlan gozardi etmek olasi degildir, Cogu populer yaym organlanna
sahiptirler. intemetle percinlemeye cahstiklan iletisim gucleri oldukca fazladir. Kapitalist toplumun
9kaflan dogrultusunda, kacuulmaz sikmtilan perdelemek gibi bir gorevleri oldugu da soylenebilir.
En azmdan, toplumlann devammda buyuk sikmtilar yaratabilecek, inane bosluklanrn doldurduklan,
daha dogru bir deyimle, somurdukleri dusunulebilir. Iste bu guruplar, toplurnlann ancak kucuk
calanni olusturabilseler de, kiyamet dusuncesine en yogun sahip crkanlardir. Yokolus trajedisini,
anlamda en iyi kullananlar. Gercekten yokolusu, korukorune ve teredutsuz gerceklestirebilenlerdir.

1997 yih icinde Amerika'da bir tarikat iiyelerinin tumu, kiyamet gununun
_ Idigine inanarak topluca intihar edebilmislerdi. Zengin bir topluluk olarak San Diego'da Rancho
Santa Fe'de bir ciftlikte yasayan, Heaven's Gate tarikatma bagh, 21 kadm ve 18 erkek; yaslan 26 ile
_ arasmda degisen 39 kisi, biiyiik yargj giinii'niin geldigine inannuslardi. Kurtancilan da vardi:
e-Bopp kuyruklu yildizmm ardmda seyahat eden bir uzay gemisi ve elbette uzayh dostlar, onlan
iyorlardi. Bu diinyaya ait bedenlerini terkederek onlara katilabilir ve varolusun kendilerince bir
somaki seviyesine ulasabilirlerdi. Oyle yaptilar. Bir ornek giydikleri siyah pantolon ve gomlekleri,
-· e pabuclan ve uzerlerine aldiklan mor kefenlerle, topluca intihar ettiler. Bu kucuk kryametten
- ide kalan cesetler, 26 Mart l 997'de bulundu. (Kaynak: Washington Post kaynakb internet-web sayfasi: "Who Were
m's Gate?")

E-mail adresleri olan
cikish, 20 Eylul 1996 tarihli
Heaven's Gate Manifestosu"nda, bashk olarak "Tann icin olme zamam rm?" diye soruyorlardi.
Ya da Armageddon [incildeki kehanetlerde, diinyanm sonunda, iyilik ve seytanl giifler arasmda vuku bulacak biiyiik
savasm yaptlacagi yer. (Kaynak: Funk & Wagnalls "Standart Dictionary", Signet Books, New York 1983)] --

Siz hangi

taraftasrmz?" Ve bildiri soyle devam ediyordu:

"Bizier bir cagm ya da bir uygarhgm sonundayiz. Daha onceden
bildirildigi gibi, bu, turn yasayan, ya da bu gezegenle iliskili yaratiklar icin, 'kutsal adalet zamaru'dir.
Bir baska deyisle, buraya kadar olan zaman icindeki secimlerimizin (tercihlerimizin) toplami olarak,
cendimizi nerede buluyorsak, tum bu yasanrruslar, verilecek karan belirleyecektir." ( Kaynak: Internet,
Time Warner's Pathfinder, "Heaven's Gate Suicides,")

***
Popiiler yazmda k.tyamet alametleri ...
Popiiler pek 90k yazar da (daktilolu tiiccar demek daha dogru belki), insanlan bu
hassas noktadan yakalamayi; dusuncelerdeki bosluklar kadar, duygulardaki caresizligi
somurmesini pek iyi bilmektedirler. Bunlann en unlulerinden birinden bir kac sanr izlenmeye deger.
Kitabm adi: Kiyamet Gunu, yazan: Charles Berlitz. Yazanrmz kiyametle ilgili bazi olaylara ve
kehanetlere deginmekte:
en

"Gunumuz kahinlerinin en unlusu olan Edgar Cayce ise yakm gelecekte
diinyanm buyuk bir bolumunu kapsayacak felaketleri duslerinde gordugunu aciklarrustir.
Soylediklerinin cogu bugiine dek dogru ciktigmdan sozlerine giivenilir olan Cayce, Japonya'nm
Pasifik Okyanusuna kayacagmi, depremlerin Califomia'yi yerle bir edecegini ve diinyanm bircok
yoresindeki sahil kantlerinin suya gomulurken, okyanus tabanmdaki bazi eski uygarhklan yiizeye
cikaracagmi ileri surmustur. Bu felaketler zincirinin baslamasmm Etna yanardagmm piiskiirmesiyle
anlasilacagmi da eklemistir. Etna yanardagi lav piiskiirmeye baslarmstir] [Hemen sunu arumsatahm: Etna
yanardagi tarihin hif bir ddneminde, faaliyethrl kesmemistir, Yakm ddnemlerde de, -1940'1ar50'1er - sik sik lav piiskiirtmii~tiirve
knskusuz bu faaliyeti ileride de devam edecektir. Bu nedenle Cayce'm felaketler kehanetinde kolay ve garantili bir anahtar secmls
oldugimusoyleyebiliriz.J

Dunyanm sonuna dinsel acidan bakanlardan bazilan, Y ahudi iilkesi
yeniden kurulduktan sonra ktyametin kopacagmi binlerce yil once soylemislerdi. Yuzyillar oncesinden
gelen sesleri, gunumuzun politik konusmacilan tarafmdan yankilamyor sanki. Y ahudilerin eski
ulkelerine donuslerinden sonraki kusakta son savasm cikacagi ve Mesih'in geri donecegi Tevrat'ta
acikca anlatilrmstrr.
Incil'de yer alan kahinlere gore ["kehanetlere" gore denmek isteniyor sarurrm] israil
ve yandaslanna, iilkenin kuzey ve giineyindeki dusmanlanmn saldmsiyla baslayacaktir bu son savas.
Bu kehanetlerin yapildigi zarnam kesin olarak bilemiyoruz ama incil'den binlerce yil once ortaya
anldigi samlmaktadir.v(BERLiTZ, Charles, "Kiyamet Giinii", Altm Kitaplar Yaymevi,Temmuz 1981,sayfa: 12-13) (Burada
da Arap-Israel savaslarma bir gonderme var. Detaylara girilmeden, acaba nu deniyor, k:Jyametinyakmhg1adma, Istersen, binlerce
yi.l once ortaya attld1giiddia edilen bu durumdan dolayi, yaklasan kiyametten iirkebilirsin.]

Satirlar cesitli soylence, inane parcalan ve iddialarla devam ediyor.
ileride de yer yer deginecegiz. Cunku bu tur yaymlar, ileri siirdiikleri yalan yanhs bilgiler, ya da
varsayimlarla; bilimsel gercekler konusunda pek bilincli olmayan okurun kafasmi kanstirmakta ve
populerligi sayesinde, oldukca genis bir etkide bulunmaktadirlar. Hele insanlann felaket oykuleri
dinlemeye ve anlatmaya fazlasiyla merakh olduklan de eklenirse; 9agda~ soylencelerin bir kaynaguu
da bu tur yaymlar olusturmaktadir.

2000 yihna yaklastigirmz su gunlerde kiyamet diisiincesi'ni isleyen
yaym ve soylemlerin son derece arttigmr da soyleyebiliriz, Pek 90k film, kitap, televizyon progranu bu

konuya, kiyamete, daha dogru bir deyimle, diinyanm sonuna fazlasiyla agirhk tarumakta, hatta
bazilan konunun uzerine rating ve sans kaygulanyla, bahklama atlamaktadir. UFO takipcileri, ezoterik
dinlerin gunumuz muritleri ya da sadece heyecan arayanlar icin bile, bundan daha cazip bir konu
olabilir mi? Dinsel motifleri ya da bilimsel verileri kullanarak dunyamn sonuna dair ilginc oykuler
gelistirmek, yaym sirketlerinin sans grafiklerini, olumlu yonde ve onemli olcude etkiledigine gore; bu
konularda daha fazlasma hazirlanmak gerek.
Eger internet baglantimz varsa, olaganustu sayida kiyamet sitesine
ulasma olanagiruz, sansuuz ve sanssizhgimz var demektir. Bu olaganustu eski oykuyu, olaganustu
yeni boyutlanyla izleyebilir; hatta kendi kiyamet sayfamzr ya da en azmdan gorusunuzu
gelistirebilirsiniz.

***
K1yamet tasanmlarmda ana fikir ..
Konumuza donersek; kiyamet fikrine dinsel anlamda, bilimsel anlamda
ucuncu olarak kendi karma anlamlan icinde inananlar (dinselve bilimselverileri dejenere bir karisnn Iclnde
~yanlar)
diye ii<; gurup saptayabiliyoruz. Her uc gurupta da, ortak ozellik, dehset verici bir son
losudur. Ancak, bilimsel kiyamet tasanmlan gelistirenlerin, insanhgm bugune kadar sagladigi bilgi
ikiminden yararlanarak; dini soylemciler gibi soyut ve fantastik degil, gercege yakm tablolar
betimlediklerini, simdiden vurgulamarruz gerekir.Yavas yavas aynntilanna girelim.

Yukandaki bolumlerde de kisaca degindigimiz gibi, kiyamet diistmce ve
arimlarr'nm temelinde, bu tasanma temel olabilecek bir kac ana motif soz konusudur. Kiyamet
asanmma ulasabilmek icin, insanoglunun, bu fikirden once yasamasi, inanmasi ve kabul etmesi
ken, daha temel bir kac fikir vardir. Bunlardan bir kisrm, dogadan kaynaklamr. Bir kisrm ise,
ar ve soyutlamalarla gelistirilmistir.
Temel fikir, insanm oliimlii olusudur. Bu yasamla gozlemlenen, temel
ektir. Tann-soylu, vatandas ya da kole; deli, akilh, gene ve ihtiyar, saghkh ya da saghksiz her kisi
•• m'Ie birlikte yasar. Bir kaza, saldm, cinayet, yashhk, intihar; sebebi ne olursa olsun, dogmus olan
kisi, onceden bilinemez bir gunde, oliir! Bu yasamm, kendi kendine getirdigi bir suurdir. Ve insan
- ki, kim olursa olsun herkes, her kisi, ana rahmine dii~tiigii gunden baslayarak, olumun golgesi
da yasar. Ve mutlak son degismez, Bu gozlemlenebilir, yasamm icinden bir gercektir. Insanm
da bu gercegin farkmda olmuslardir, gelisen dusunce ve inanclar cercevesinde "Vadesi dolan
!" fikrini olusturanlar da ... Ticari bir deyim gibi gelebilir ama, insanlann cogu, cizilmis bir kader
da dolacak bir vade ile bu dunyadan go~ edildigine inanir. Kader'in ne olduguna, Vade'yi
· yazdrgma, ya da, bu dunyadan go~ olaymm nasil gerceklesecegine dair tasanmlar 90k cesitlidir.

ikincisi, yine dogamn gozlemlenmesinden kaynaklamr. Yine yasamdan ...
~ - oliimliidiir! Hayvanlar ve bitkiler icin kesin bir gercektir bu. Cunku, kendini yineleyen bir
mm icinde, dunya yasami bu gercegi sergiler. ilkbaharda acan cicekler meyveye durur, ihk ve yesil
- 'eri takip eden sicaklar kavurur, sonbaharda sararan doga her tiir giysisinden soyunur topraga, kara
gunleri gelir. Yagmur, soguk ve karlann ardindan, sasmaz bir takvimle yeniden dirilir. Toprakla
- olan her sey, bir yasam cevrimi icindedir. Bu sure, bugun 90k iyi bildigimiz gibi, dimyanm
etrafmda bir yilhk donumuyle ilgilidir .. Doga, bir yasam ve olum cemberi sergiler. Bitkisel bu

cembere sadece insanm da dahil oldugu hayvanlar uymaz. Bu da eski insan icin sasirnci olmus olsa
gerek. Topraga bagh yasam kendini tekrarlarken, onun i.izerinde yasayanlar, bir seferlik bir yasarnolum cemberinden gecmektedirler. Bu ikinci cember, tasanmlann dismda, tekrarlanmasi olanaksiz
gorunmektedir. Daha dus gucumuzu devreye sokmadik elbette. Arna bir ornek vermeden gecmeyelim.
Nil Nehri'nin asagi vadisinde yasayan Denka Kabilesi'ne ait aslmda gercekci bir dinsel dua:

"Her seyi yaratttgi zaman Tann,
Gunesi de yarattt.
Ve gunes dogar, olur, gene gelir.
Ay 'i da yarattt.
Ve Ay dogar, olur, gene gelir.
Ytldizlari da yarattt.
Ve ytldizlar dogarlar, olurler, gene gelirler.
Insani da yarattz.
Ve insan dogar, olur ve bir daha gelmez."
("Dinler Tarihi", sayfa: 26)

Evet, her gun yasandigi ve gozlemlenebildigi icin, daha carpici bir
,iyimde Giine~ ve Ay, dogumlu ve oliimlii'di.ir. Di.inyanm kendi ekseni cevresinde donusunden
ynaklandiguu bildigimiz bu olay, eski insan icin olaganustu anlamhdir. Gunesin Bas-Tanri kabul
edildigi eski toplumlar adma, dinselligi ve inanci gtincellestiren en buyuk ogedir bu. Gunes Tann, goz
gore gore olur her gun ve ertesi sabah turn bir gece Ay'la avunan toplum icin, sukredilesi yeni bir giin
lar. Aynca, gezegenlerin ve daha uzakta yildizlann da bir devinim yasadiklan gozlenmekte ve
ektedir. Daha az bilinen uzaklar, (gokyuziinun derinlikleri) yildrzlar anlammda sabit kabul edilir
bu sabitlik fikri yakm zamanlara kadar degismez. Arna ozellikle gunes, ay ve gezegenlerin
ketliligi, yasam-olum cevrimi icinde ele ahmr. Aynca korku verici bir cevrimdir bu. Ay'a
marursm ama buyumesi ve kuculmesi gerceginin otesinde bir gece hie gelmeyebilir; Gunese inamrsm
bir sabah dogmayabilir. Bu kuskulan yasamamak olanaksizdir.

Aynca, sadece dusuncesel baglamda degil, pratik anlamda da, gunes ve
_ m periyodik hareketleri, konumlan ve insanogluna sunduklan 1s1 ve 1~1k, buyuk anlamlar tasir.
ar gunesin aydmlattigi ve rsrttigi gun icinde, dogaya daha egemendirler. Duyulanm kulanarak,
flrdiikleri ve gordukleri icin daha rahat algiladiklan seyler uzerinde, daha esash denetim kurabilir,
etkili olabilirler. Arna gece. Karanhgm egemen oldugu dunyada, gelistigi kadanyla duyu
.... an, basta beyin olmak uzere, yamltir onlan. Pek yak vahsi hayvanm, insana oranla daha
· mis duyu organlanyla daha gi.ivenli avlar tertipledikleri bir ortam dusunulurse, gece urkutucudur.
- e yakm duser. Korunmayi saghksiz hale getirir. Sabaha ulasmak zor gorunur.Tann ya da
-.nl!'!ra gereksinim buyur. Ay tann ya da tanncaya inane guc kazamr, Uyumamn dogal gereksinim
belirdigi bu ortamda, guvensizligin, terkedilmisligin ve yalmzhgm smm yoktur. Aym dogusu
bansi oncesinde ve sonrasrnda yasanan salt isiksrzhgm, karanhgin, giderek siyahm; sosyorolojik ve bireysel kotiili.igi.i buralarda aranmah. Olumun, karanhga ve siyaha hala yakm di.i~ti.igi.i
dusuncede dahi, atalanrmzm yiizbinlerce ytl yasamis oldugu bu pratigin onemi biiyiik
dir.
Ozetle, insan ve icinde yasadigi doga, olumludur. Temel olarak, bunun
31!J1UIDda olan insanlann, temelde bu noktalardan hareketle dusunceler, inanclar ve pratikler
~emeleri
olanaksizdrr. Bunlann tumu de bir parca umutsuzluk yukludur insan adma. Cunku
- Ye onun pek yak parcasi, kendini yenilemeyi ve yinelemeyi pekala becerebildigi halde, insan
yenilendigi ve yinelendigi bir ikinci yasam ornegi asla gorulmemistir. Iste Eski Misrr'm, gizemli
~inden
siizuluveren bir ornek:

"Izi bile kalmadi mezar tapznaklarz kuranlarzn.
Bahn, naszl yitip gitti o tapznaklar da.
Duvarlarz coktandtr ytktk,
Izleri yok artik
Hie var olmamislar gibi.

Donup gelmiyor ki gidenler,
Baslanna ne geldigini anlatsznlar ...
Mutlu oldular mi, olmadilar mi?
Anlatmiyorlar ki yuregimize su serpilsin
Bizier de boylayzncaya kadar
Onlartn gidip sirra kadem bastigi yeri."
(HALMAN, Talat S.,"Eski Mmr Siiri", Turkiye i~ Bankasi Kultur Yayinlan: 107, Birinci Baski,
:st:mbul,1972, sayfa: 34.)

Butun bunlann otesinde, dogamn cansiz gibi gorunen parcalannm
sergiledigi tavirlar ve olaylann da (depremler, yildmmlar, volkan patlamalan, seller vb...), kiyamet diistince ve
tasarrmlarr uzerindeki etkileri, sanildigmdan fazladir. Cunku, olumu simgeledigi icin kutsallastmlan,
belki de tannlastinlan yirtici bir hayvandan sakmmanm yollan vardir. Zehirli bitkiler ya da meyveler,
itip tukenmez bir zamana sahip ilkelligin pratigi icinde, tanmabilir hale gelirler. Gunes, Ay ve
Yildizlar; gelis gidisleriyle uyandirdiklan turn guvensizlik ya da korkulara ragmen, insanoglunu
etmezler. Arada bir tutulduklan olsa da, bu onemli anlar, gelip gecicidir. Ayinlerle, kurbanlarla
sakinlestirilirler, Arna, henuz tamnrnaktan ve bilincle algilanmaktan uzak cansiz doga parcalanmn ya
olgulannm yarattigi dehset gibisi yoktur. Aniden puskurmeye baslayan bir yanardag; her tarafi
p kavuran bir firtma; yeryuzunde dikili duran her seyi alasagi etmeyi amaclarrus bir deprem; azgm
galanyla kukreyip gelen ve onunde buldugu her seyi yutuveren bir sel; bir yangm... lste bu
etler, insanoglunun belleginde, silinmez evrensel izler yaratnustir.

***
K1yametin onciilleri, felaketler ..

Olume <lair en dehset verici oykuler, onlara iliskindir. Yarauhs
efsanelerinin en carpici ogeleri onlardir. Elbette yokedilisin en carpici ogelerini de, kacnulmaz bir
· de onlar olusturacaklardir. Bu tur felaketlerin, toplu kiyimlara neden oldugu gercegi ve sonucu
(mlattlagelen ya da bilinen, yasannus oldugwta inamlan oykiiler); kiyamet tasanmlarmm en 9arp1c1 yonii olan,
an soyunun toptan yok olusu, ya da yok edilisi oykulerinin hayat bulmasma neden olacaktir.
lnsanla birlikte, evrenin ve dunyanm yok olusuna iliskin oykuler de, insanoglunun degisik caplarda
yasamis oldugu felaketlerin izlerini tasiyacaklardir.

Kutsal Kitaplardaki Tufan oykusunun, degisik toplum ve kulturler
rndaki yaygmhgi, bunun bir kamti gibidir. Bu evrensel su baskmi, bir anlamda tarihte (daha dogru bir
~
gecmiste) yasanmis olduguna inamlan bir eski kryamettir. Elbette, kitaph dinlerin kesin son icin
g1 geri donii~siiz bir kiyamet olmanustir ama, bu tiirden gelisecek kiyamet tasanmlannmilki,
·· ornegi, en yaygim ve belki de en etkileyicisi olmustur. Hemen hemen yazih ya da sozlu bir kulturel
ikime ulasabilmis her toplumun, genellemeyle ortak ozellikler tasiyan bir tufan oykusu, efsanesi
.ardir. Tufan efsanesinin hemen her toplumda ortak ozellikler tasimasmm bir nedeni; kulturlerin
irlerinden etkilenrneleri olarak dusunulerse; bir baska neden de, tum felaket oykulerinin, dogadaki
ek orneklerden hareketle olusturuldugu gercegidir.

Ozetlersek, insanoglu yasadigi doga icinde karsilastigi gercek felaketleri;
ileride basma gelecegine inandigi bir buyuk yok olusun, ornegi olarak ele alrmsur. Salgm hastahklan
da bu kategori icinde dusunebiliriz ...
"Felaket"
sozcugunun
ingilizcedeki
karsihgi,
"catastrophe",
Yunancadan gelir ve kokendeki anlarru, altiist etmek'tir. Cagdas kullammdaki tam karsihgi ise, facia
ve felaket'tir. Dehset verici, korkunc, felaket getirici olgu ve olaylann sifati olarak, catastrophic
kelimesi kullamhr. Ve evrenin, dunyanm ve insanhgm toptan yok olusuna <lair mitolojik oykuler ya da
soylemler; yukanda belirttigimiz yakmhk ve etkilenmeleri kamtlar bir bicimde "catastrophic myths"
(liatastropik
mitler) olarak adlandmlmislardir.
Bir anlamda, bilim dunyasi, kiyamet tasanmlarmm
kokenindeki felaketlerin altiru, daha mansette cizmistir. Konunu aynntilanna, ileride deginecegiz,

***
Ruh inanc1 ve k1yamet..

Kiyamet dusunce ve tasanmlannm temelindeki ana motiflerden bir
baskasi da; insamn bedensel gerceginin ustunde ve otesinde var kabul edilen rub inanci'dir. Bu
rub 'un surekliligine ve olumsuzlugune <lair inanclardir. Konu son derece karmasik verilerle yukludur,
u nedenle aynntilanna girecek degiliz. Kiyamet tasanmlan acismdan, ruhlara olan inane; ote dunya,
obiir dunya inanclanm ve tarihin bir noktasmda, yasamis ve yasayan tum ruhlann bu obur dunyada
irlesecekleri inancmi gelistirmistir. Bu da olulerin (olii ruhlann -bazi Inanclarda eiu bedenlerin de-) dirilecegi,
yasayanlann olup-dirilecegi kesin bir kiyamet sonucunda olacaktir.

Insanoglunun, dunyasmi anlamlandirmaya basladigi andan bu yana
~~1g1 f elaketler ve bunlan yorumlayis bicimi; do gas mm ve kendisinin en onemli ve dramatik
parcasi olan dlfim olgusu (dogum-olum cevrimi) ve olumun mutlak bir son olmarnasr gerektigi yolunda
gelistirdigi psikolojik ya da sosyo-psikolojik tepkiler; ruhlara, bireysel varolus gerceginin soyut bir
,i~iinde devam ettigine ve obiir diinyaya (ruhlann sonsuz vataruna) iliskin olarak gelisen inanclar; hep
,irlikte kiyamet tasarimlarr'nm yaratrcisi olmuslardir.

***
Bilinen ve bilinmeyen kiyamet..
Nedir, nasil bir seydir kiyamet? Neden ve nasil kopacaktir? Amaci nedir?
Z.amam nedir? Bu tur sorulara verilecek yanrtlar, konunun aynntilanm belirlemis olacaktir.

Iste insanoglunun kurguladigi bu en dehsetli giine iliskin tablolar:

Evrenin, dunyamn, canh ve cansiz varhklarm ve insanhgin; tek bir
t.annsal vurusla ortadan kalkacagi, kiyamet fikri (ya da tasarnnlari), tek tannli dinler kadar yeni
degildir. Aksine, kokleri efsanevi donemlere ve daha eski dinlere uzamr. Y azih tarihin gerisinde neler
anlanldi, nelere inaruldi bilemeyiz elbette; ama, bunlann yazih tarihe yansimalanru ve gelisimlerini
izlemek pekala mumkundur, Bunu yaptigmuzda, onumuzdeki bir tarihte kopacagma inamlan
yametin; bazi efsanelerde, antik dinsel inanclar ve felsefelerde bir ya da bir kac kez yasannus bir
_ eek olarak anlanldrgma taruk oluruz. Yani pek de yeni bir sey degildir. Kimine gore bir kac kez
_.~1~
ve daha da yasanacak olan bir kacimlmaz dongudur. Kimine gore, yaratihs'rn zorunlu
.relerini olusturur kiyamet yani yokolus ...

Hint kiyameti ..
Hint inanclanna baktigmuzda bunun ilginc orneklerini goruruz.
Bir 90k Hindu mitosunda, "olum zorunlu bir kotuluk olarak kabul edilir;
iyilikle kotuluk arasmdaki dengeyi ve evrenin hiyerarsisini korumak, gokte veya yeryuzunde asin
kalabaliklasmayi engellemek veya yalmzca insan yasamma olcu, deger ve durtu vermek icin bir
aractir. ( ... ) Rudra-Siva belirli arahklarla, zamaru geldikce, icindeki olumsuzlerle birlikte evreni yakip
kiil eder." (O'FLAHERTY, Wendy Doniger, "Hindu Mitolojisi", Cev.Kudrct Emiroglu, Imge Kitabevi, Ankara, 1996,sayfa: 32)

Evreni belirli arahklarla yakip kul eden Rudra, Vedik donemde doganm
firtina, simsek veya yangm gibi yikici felaketlerinin kisilestirilmis tannsidir. Adi cogunluk aglamak
fiilinden (rud) tiiretilir. Uluyan, dehsetli bir tanndir. Siva ise, Rudra'ya epik donemde verilen addir.
Ve Siva, ozelliklerinden belki de en onemlisi olarak, yok edici bir tanndir. (KAYA, Korhan, "Hint Mitolojisi
Sozliigii","rudra" ve "slva" maddeleri, sayfa: 137 ve 149)

Yok edislerin, dogal felaketlerle ozdeslestirilmis bir tannya mal edilmis
olmasi, inanclann kokenindeki, dogal yasanrrusliklan vurgular. Peki Rudra ya da Siva, ya da yaranci
tann nicin yakip yoketmistir evreni? Boylesi bir kiyamete neden gerek duymustur? Iste unlu Hint
Destani Mahabharata'dan aciklayici bir bolum:

"Yaratihs zamanmda Buyukbaba atesli enerjiyle dolu olarak yasayan
varhklan yaratti. Bu yaratiklar yaslandi, sayilan alabildigine artti; fakat bir daha olmediler. Yaratiklar
arasmda bos yer kalmadi; soluk alacak yer yoktu, ii9 kath evren oyle dolmus, nkanrrusti. Onlan nasil
ortadan kaldmnm diye kaygilanmaya basladi, fakat ne kadar dusunduyse de bu is icin bir cikar yol
bularnadi. K1zd1 ve govdesinin butun deliklerinden bir ates fiskirdi; bu atesle Buyukbaba goklerin her
yanmi yakti, Efendinin hiddetinden dogan ates gogii, yeri ve havayi, hareketli hareketsiz butun evreni
yakn. Hareketli hareketsiz butun yaranklar Buyukbabamn hiddetinden cikan koca atesle yandilar."
0°FALHERTY, age., sayfa: 33)

Bu hiddetle evren kule <loner ve sel altmda kahr. Canh cansiz turn
.arhklann yaraticisi olan bir buyuk tann, evreni dar yarattigi icin, neden se kendini degil de,
yarattrklanm suclar ve buyuk bir kiyimla cezalandmr. Boylece en eski kiyamet tasanmlanndan birisi
yat bulmus olur.

Eski oykuler ve efsanelerin anlatildigi, yazarlan belli olmayan, mitolojik
takim adlann yazar olarak gosterildigi Puranalar'da, "kozmoloji ve kozmogoni 90k daha fazla
_ listirilmistir: -09 kath evrenin ii9 ana duzeyine ek olarak asagida cehennemin bir 90k altkati ve ilk ii9
kann yukansmda yeni gokler hiyerarsisi vardir. Her kalpa'nm sonunda evren atesle yok olur, Brahma
ykudayken, sular altmda kahr ve sonra yeniden yaratilma zamaru gelir. Her kalpa dart cagdan (yuga)
:ur; bunlar adlanm zann dart atihsmdan almislardir; ilki Krta <;ag1 en iyisidir (genellikle Satya
(agi olarak adlandmhr: Gercek Cagi); onu Treta Cagr, Dvapara <;ag1 ve son olarak simdi icinde
undugumuz, erdemin en alt duzeyine indigi, insanm yasam suresinin en kisaldigi Kali Cagr izler."
·FALHERTY, age., sayfa: 36-37) Kalpa, evrenin en yuce gucu kabul edilen Tann Brahma'nm bir gun ve bir
.• esi, yani 8.640.000.000 yildan olusur. Hindu mitolojisinde insanhgm caglanna es dusen yugalar
. dunyamn devirleridir. "Her yuga insanm ahlaki ve fiziksel durumundaki bir gerileyise denk gelir
bir oncekinden daha kisa surer. Bir Hint zar oyunundaki atislara gore Krita, Treta, Dvapara ve Kali
adlandmlan dart yuga bir mahayuga, 2 bin mahayuga da temel kozmik cevrim olan kalpa'v:
rur. Birinci yuga Krita 1. 728.000 yil suren bir kusursuzluk cagidir. Dorduncu ve en yozlasrms

yuga olan Kali, i0.3102'de baslarmsnr ve 432.000 yil surecektir. Kali'nin sonunda dunya yok olacak
ve bir hareketsizlik doneminden sonra cevrimin kaldigi yerden baslamasiyla birlikte yeniden

yaranlacakur."

(AnaBritaruiica 1989, Cilt: 22, sayfa: 446, sutun: 2, "yuga" maddesi.)

Yani Hindu mitolojisine gore, tukettigimiz ilk bes bin yih cikanhrsa,
yaklasik 427-bin yd sonra dunya yeniden baslamak uzere yok olacaktir.

***
Boyle buyurdu Zerdiist...
Eski Iran Zerdust dini de, ilginc bir kiyamet tasanrm sunar.
Bu dinin kutsal kisisi (peygamberi) Zerdust, iyilik ve kotuluk uzerine
daha iyi dusunebilmek icin evini terkeder ve Sabalan Dagi'na cikar. Burada kaldigi sure icinde
gercekleri dusunur ve bulduguna inandigmda da, "milletine Iyi ve Kotu'ye <lair Gercegi bildirmek
uzere" geri <loner. Ancak anlattiklanm halkm anlamasi guctur. Bu durumda beldenin en okumusu,
Kral, Kralice ve Kraliyet Ailesinden kisilere ulasmaya karar verir. Kral Kavi Vishtaspa'mn yasadigi
Balkh kentine gider. Kral tarafmdan huzura ahmr ve u9 gun suren bir tartisma baslar. Bu oykunun
tumunu anlatacak degiliz. Bizi ilgilendiren bolumu, kiyamet dusuncesine iliskin olamdir, insamn
yaratihsi ile baslar:

"Bilgin sordu:
'Insam kim yaratti?'
[Zerdilst yamtlart] 'Ahura Mazda, Us Tanrrsi.'

'iyi Ruhun yalmz iyilik yaptigim ve iyi olam yararngim soyledin.
Oyleyse Iyi Ruh tarafmdan yaratilan insan, nasil oluyor da Kotu Ruhun yolundan gidiyor?'
'Ciinkii insan, iyi ve kotiiyii secebilrnek icin serbest irade ile
• aratilnusur. Fakat insanm biitiin dusundukleri, biitiin sdyledikleri ve biitiin yaptiklarr Hayat
Kitabma yazrhr. Iyi olan' dii~iinceler, sozler ve davramslar bir tarafa, kotil olan dii~iinceler,
sozler ve davramslar bir tarafa yazihr.Insan oldiigiinde ruhu, Hayat Kitabim muhafaza edenin
karsrsma cikar. Eger iyi diistince, soz ve davramslari kdtillerden cok ise Cennete gider. Aksi
taktirde Cehenneme gider." [Bu anlayis islam inancuu biiyiik olfiide etkilemisttr.]

Kral sordu:
'Bu hep boyle mi devam eder?'
'Hayir Hasmetmeap. Kiyamet giinii yakmdir ve Giinlerin Giinii olan
Bugiinde, Us Tanrrsi Kdtii Ruha galip gelecektir. Iyi, Kotiiyii galebe calacaknr .. 0 zaman biitiln
~•ruer dirilecek, iyi ruhlar ile kotii ruhlar denenecek ve bunlar, eritilrnis maden nehrinden
~cekler.
Iyiler sanki ihk siit akmtismdan gecercesine kolay gececekler. Fakat kdtiiler feci
$Ckilde yanacak. 0 zaman iyi Tann, Kotiiliik Ruhunu ve kotil ruhlarr diinyanm dibine siirgiin
edecek ve onlan ebediyen orada tutacak. Giinlerin Giinii'nde iyi ve mutlu diinya, kotiiliiksiiz ve
rsiz ebediyen devam edecek.'

Taht odasmdakilerin hepsi susmustu. Cunku ogune dek, boyle ganp
sozler duymamislardr." ("BilyiikDinler ve Mezhepler AnsikloJ)edisi",sayfa: 96)
Evet, boyle buyurmustu Zerdust kiyameti. Arna tabi dinin ayrmtida
gelistirdigi ozellikleri de vardi:

"Islam'da rub, Kiyamet Gunu'ne kadar Araf'ta (Arafat] beklemeye
ahmrken, Zerdustiler' de ferdi hesaplasma (iudicium particulare) olumun dorduncu gunu gerceklesir.
Cunku Zerdustiler'in kiyamet anlayismda fertler Kryamet Gunu'nde arttk islerini bitirmis, Kotu'niin
ruhlanna bulastirdigr tum pisliklerden annrms olacaklardtr. Gunahkarlann 'misafir' kaldiklan
Cehennem, onlann ruhlanm tum kotuluklerden temizlemistir. Kiyamet ya da Zarathustraci tabirle,
Evrensel Hesaplasma (Judicium Universale), Maddi Dunya'mn tum elemanlanyla Angra Mainyu ve onun
vechelerinden [goriin~IerindenJ temizlenmesi icin kopacaktir. 0 gun, tum Maddi Dunya'nm yiizeyini,
erimis kizgm bir metal seli supurup temizleyecektir. Imanli kisiler ve Iyi'nin vecheleri, bu selin
yuzeyini ihk ve s1g bir suyu gecer gibi kat edecekken, Kotu ve yandaslan bu selin altmda kahp yok
olacaklardtr. 0 zaman dunya buyuk donusurnunu gerceklestirerek; kotuden azade, sonsuz bir cennete
donusecektir. islam' da cehennemin fonksiyonu hie bir sekilde bitmez. Orasi Kelime-i Sahadet
getirmeyen kafirlerin ebedi istirahatgahidir. Cunku islami dusunce sisteminde seytan yok
edilmeyecektir. Islam, Evren'in Rehabilitasyonu dusuncesine sahip olmadigi icin, ebediyen var olacak
bir iskencehaneye ihtiyac duymustur. islam dusuncesine gore bu iskencehanede seytan ve onun
yandaslan ebediyen yanacaklardtr." (BilGiN, M. Sirac, "Yazatalar ve Homa Aryan Mitolojisi", Doz Yaymlan, istanbul,
1996,sayfa: 94)

ileride aynnttlanyla gorecegimiz gibi, Zerdust inanclan, kendisinden
sonra ortaya cikan ve gelisen dinsel inanclan ve islamiyeti onemli olcude etkilemistir, Bu etkilerden
bir kisrm kutsal kitaplann soyleminde yer alrmsken, bazilan da, hadislerde ya da balk inanclannda
yasarlar. Aym ya da yakm bolgelerde gelismis inanclann, birbirlerini etkilemis olduklannm acik
omekleri ...

Hiristiyan inanclanna yakm ornekler de vardir:

"Zerdust, gunun birinde dunyanm sonunun gelecegine inamyordu. Fakat
Zerdust'un olumunden sonra dininin rahipleri, muritlerine Tek Us Tannsi'nm dunyayi, her biri iki ay
siiren altr devirde yarattigma inandilar ve dunya yaratihrken harcanan-zamanm her ayma mukabil,
diinyanm bin yil katedecegini anlatmaya basladilar. iddialanna gore Zerdust, dokuz bininci yilm
sonunda dogmustu. Yine iddialanna gore Zerdust'un olumunden ii9 bin yd sonra bir oglu yeryuzune
mecek ve insanhgm kurtancisi olacakti, Ona Mesih Saosyant ad1111 vermislerdi." (HACALOGLU, Haluk,
-z.entfu;t"Ahura Mazda"", Ruh ve Madde Yaymlan, istanbul 1995,sayfa: 66)

Bu inanca gore, Hurmuz, yani Iyilik gok-isik ulkesinde oturmaktadir.
Ahriman, Kotuluk ise, yeralti-karanhk ulkesindedir. "Diinya, bu iki iilkenin ortasmda bir smav
alamdir. insanlar bu smavi basanyla vererek evrensel savasa iyiligin safinda katilmalrdirlar."
(H.ACALOGLU,Haluk, "Zerdfu;t "Ahura Mazda", age., sayfa: 67)

Bu smav alanmm sonu iki cagda olacaktir. Bunlar:

"1. <;ag Astvat-erata: Dortbinde baslayacak. ilkin bir bans ve comertlik
cagmdan sonra, Zerdust'u oldurenin kotu torunu Malkus'un etkisiyle tufan gibi yagmurlar ve
felaketler 9ag1 gelecek. Fakat butun insanlar ve hayvanlar, Yima'nm insa ettigi sigmakta tekrar
cogalacak ve hastaliklar yok olacak.

Il.Cag Uksyatname:
Yine onceleri bir bolluk cagmdan sonra Zohak
serbest birakilacak ve ii~iincii kurtarrci Saosyant dunyaya gelecek; bu sirada ruhlar tekrar viicutlara
girecek ve butun canhlar yeniden dirilecekler. Feridun Zohak'i oldurmek icin cagnlacak. Fakat onun
yerine Sam Keresasp Zohak'r oldurecek ve uzun muddet hiikmettikten sonra iktidan Kay Husrev'e
birakacak. Bu cagda dini baskan Saosyant olacaktir. Dunyanm sonu yaklasmca asil dini onderler
yeniden ortaya cikacaklar; Kay Husrev, ilk Mazdeist kral Vistaspa'run ve Saosyant'da Zerdust'un
onunden cekilecekler. Toprak yassilasacak ve erimis bir maden seli dunyayi kaplayacak. Iyiler bunu
hie hissetmeyecek, fakat o zamana kadar cehennemde beklemis olan dinsizler bununla temizlenip

kurtulacaklar ve hepsi mukemmellesmis olarak ebediyyen Ormuzd'un [Hurmuz - iyi] cennetine
yerlesecekler. Her meziyet karsi kotuluge nihayet galip geldiginden, Angra Mainyu'nun [Kotu] adr
unutulup Ahura Mazda artik tek basina parlayacak.

Ozetlersek Iran dinlerinde diinyarun sonunun, Hindistan'da, Stoisyendere
veya Skandinav Edda'smda yani diger Hint-Avrupahlanndaki gibi atesle oldugunu goruruz."
(HACALOGLU, Haluk, "Zerdiist "Ahura Mazda", age., sayfa: 67-68)

Hint rnitolojisi'nde kiyamet fikrini ' incelerken, Rudra-Siva'mn ya da
yaratrci tannrun, evreni, belli araliklarla yakip kul ettigini, sel baskinlanna ugratnguu; Puranalar'da,
Tann Brahma'nm bir gun ve bir gecesine esit olan donemlerde (kalpalar'da), evrenin atesle yok
edildigini gormustuk. Her kalpa, dart cagdan yani yuga' dan olusuyordu. Bu inanca gore, yasadignmz
yuga olan Kali-Yuga, ib.3102'de baslanusti ve 432-bin yil surecekti. Kali'nin sonunda dunya yok
olacak ve bir hareketsizlik doneminden sonra, cevrimin kaldigi yerden baslamasiyla birlikte yeniden
varatilacakti.

***
Sabii k1yameti...
Hiristiyanhk ve islami dusumce ve inanclarla yakm iliskide olan Sabiilik,
temelindeki dualistik yapi nedeniyle, Zerdustculuge yakm duser. Bugun diinya iizerinde 90k az inarun
kalrms bu din icinde de, diinya devirleri inancma rasthyoruz. Felaketlere, kiyametlere ... Aynntih
arastirmasinda saym Sinasi Gunduz, bunlan soyle ozetliyor:

Sabiiler Adem ve Havva'nm yaratihsmdan dunyamn sonuna kadar olan
zamaru dort ana kisma aymrlar. Bunlardan her biri bir dunya devri olarak nitelenir. Her bir dunya
devri bir felaketle sonuclamr. ilk ii9 felakette inancsizlann yok edilmesi hedef almrrustir. Bu diinya
devirlerinin her birinde gizli silahlar ve guclerle donatilrms olan bir 1~1k ruhu yeryuzundeki kotu ve
karanhk guclere karsi dogru yolda olanlann koruyuculugu isini iistlenir.

Sabii dusuncesine gore Adem ile Havva'mn yaranlmasmdan yeryuzunde
insanhgm kihc ve salgm hastahkla yok edilmesine kadar gecen donem birinci dunya devrini olusturur.
Bu ilk donemde inananlann koruyuculugu gorevini ise ilahi isik elcisi Manda d Hiia ustlennmistir.
Manda d Hiia ilk insan Adem'e ilahi ogretileri getirmis, ona dualan, ibadetleri ve kutsal metinleri
ogretmi~tir. Sfibii inancma gore kihc ve salgm hastahk felaketiyle son bulan bu ilk donemden sadece
bir cift insan Ram ve Rud kurtulabilmistir. Ginza'da yer alan bir ifadeye gore ilk insan Adem'den Ram
Ye Rud'a kadar otuz nesil vardir.

Bu ilk felaketten sonra insanlar tekrar cogahrlar. Bu ikinci donemde ise
inananlann koruyuculugu ve egiticiligi gorevini 1~1k ruhu Hibil ustlenir, Bu donemin sonunda insanlar

yine bir felakete maruz kahrlar. Bu defa onlara ates felaketi gonderilir. Bu felaketten de sadece bir cift
insan Surbai ve Sarhabel kurtulurlar. Ram ve Rud'dan Surbai ve Sarhabel'e kadar suren bu ikinci
donemde ise yirmibes nesil yer ahr.

Sonra insanlar tekrar cogalmaya baslarlar. Bu ucuncu donemde ise
inananlara koruyucu ve egitici olmak uzere 1~1k ruhu Sitil gorevlendirilir. Ginza'da yer alan bir ifadeye
gore bu donernde gercek bir Sabii toplumu yeryuzunde tesis edilir. Bu ucuncu donem de yine bir
felaketle bu defa tufan felaketiyle son bulur. Bu felaketten ise sadece Nuh ve kansi ile ogullan Sum
daha onceden yaptiklan bir gemi vasrtasiyla kurtulurlar. Tufanla sona eren bu ucuncu donemde ise
onbes nesil yasamrstir.
Tufan sonrasi insanlar tekrar cogalmaya baslarlar. ( ... ) Tufan sonrasi
donemde inananlann koruyuculugu ve egiticiligi gorevini ustlenen 1~1k ruhu Anus Uthra'dir. insanlann
gittikce kotulestigi bu son donemde gorevli olan Anus, Sabii metinlerine gore ozellikle Sabiilere karsi
znlmun yogunlasmaya basladigi donemde (isa'mn yasadigi zamani ve hemen sonrasun kusatan Herod
zamam) aktif olarak faaliyet gosterir. Yamnda tasidigi gizli 1~1k silahlan ve gucleriyle, inacsizlara
karsi mucadele eder. ( ... ) Sabii inancma gore dorduncu donem insamn yeryuzunde gecirecegi son
d6nemdir. Bu donemin sonu anlamma gelen dunyarun sonunda, insanlar son bir felaketle karsi karsiya
kalacaklar ve havanm zehirlenmesi ya da okyanuslardan yayilan bir koku vasrtasiyla yeryuzundeki
havata son verilecektir." (GUNDUZ, Sinasi, "Sfibliler Son Gnostikler", Vadi Yaymlan, Ankara, 1995, sayfa: 96-98) Iste son
yamet budur. Tum bu felaketler ve havamn zehirlenmesi ya da okyanuslardan yayilan oldurucu bir
oku yoluyla gerceklesecek olan son kiyamet; diger pek inancta oldugu gibi cezalandirmaya
yoneliktir. Bu konuda Gunduz, "Her donem sonunda insanlann 1~1k ve nur yolunu birakarak
tamarmyla maddenin ve karanligm esaretini kabul etmeleri uzerine yuce tann mudahale etmis ve
manan bir ciftin dismda butim insanlar helak olmuslardir." diye belirtir. (GONDDZ, Sinasi, "Sabliler Son
G.ostikler", age., sayfa: 99)

Sabii inancma ve kutsal kitaplan Ginza'daki ifadelere gore, toplam
msanhk tarihi 480.000 yildir. Bu zaman 7 gezegen ve 12 burc arasmda paylastmlrmstir. Bu zaman,
aynca yukanda deginilen felaketli dunya donemleri arasmda da paylastmlnustir. Tum aynntilan
Giinduz'un arastirmasmda bulabilirsiniz. Konumuz acismdan onemli olan bir noktanm altuu cizmek
rek:

insanhk ucuncu dunya doneminin sonunda Tufan'la yok edilirler, bu
Iaketten Nuh, Kansi ve oglu kurtulur. Inarusa gore, iste Nuh'tan sonradir ki, geriye insanhk
tarihinden sadece 8.000 yd kalnustir. "Nuh'tan sonraki 8000 yd dunyanm yikrhsma kadar surecek olan
msanhgm dorduncu ve son donemidir." (G0ND0Z, Sinasi, "Sabiiler Son Gnostikler", age., sayfa: 120) Insanligm bu
sarenin ne kadanm harcanus olduguna dair bir veri yok elbette. Olsa, Sabii kiyametine ne kadar
yaklasnus oldugumuzu ogrenirdik. Belki de gectik, kim bilir? Efsane bu ya! .. Ya da dolayh verilerden
soz edilebilir. Buna gore; "Sabii tasavvuruna gore Nuh'tan 6000 yd sonra kotu ve karanhk guclerce
Kudus insa edilmis ve yahudiler oraya yerlestirilmislerdir. Ginza'ya gore Kudus'un insa edilmesinden
- yanm sonuna kadar gececek olan 2000 yilhk surenin ilk yansmda Kudus gelisecek ikinci yansmda
butun dunya ile birlikte O da collesecektir." (GUNDUZ, Sinasi, "Sabiiler Son Gnostikler", age., sayfa: 118-122)
Oyle anlasihyor ki, Sabii kiyamet alametlerinden birisi de, Kudus'u de icine alacak sekilde tum
diinyanm collesmesidir. Aynca Kudus ve Yahudilikle ilgili olumsuz Sabii imajlan yalmz degildir,
Sabiiler, Adem, onun oglu Sit, Nuh ve Isa'yi vaftiz eden Yahya'yi olumlu ve kutsal kisiler olarak kabul
ederken; ibrahim, Musa, Isa ve Hz. Muharnmed'i olumsuz, kotu ve karanhk guclerin hizmetinde
gorurler. ibrahim'i "Ruhanm peygamberi'' olarak adlandmr ve aslmda donek bir Sabii oldugunu,
zaman icinde kotii guclere taparak, Sabii cemaatina saldirdtgnn, onlan oldurdugunu kabul ederler.

Ruha kotu guclerin 7 gezegen ve 12 burcun annesi kabul edilir. I~1k guclerine ve elcilerine karsi
mucadele eden bir karanhk guctur. Musa da "Ruha'mn peygamberi II olarak kabul edilir ve cesitli
metinlerde Sabiilere zulmeden bir kisi olarak amhr. Aym sekilde, "Sabiiler Hz. Isa'yi da hos gormezler
ve onu bir "kotuluk peygamberi II ya da 11Y ahudilerin peygamberi olarak adlandmlar. isa'm annesi
Meryem ise "Musa'nm bir kizie olarak amhr.Aynca Sabii kutsal metinlerinde isa (i~u) "sahte mesih"
ve "yalanci'' gibi ifadelerle zikredilir ve kotti gezegenlerden Merih (nbu) ile ozdeslestirilir. ( ... ) Son
olarak Sabiiler Hz. Muhammed'e karsi da olumsuz bir yaklasim sergilerler. Genellikle son donem
metinlerinde isminden bahsedilen Hz. Muhammed'den 'katliam cocugu Arap' diye bahseder ve bazan
onu kotu ruh Biz bat ile ozdeslestirirler. Sabii metinlerinde onun bir peygamber olarak ortaya
ciktigmdan, Yahudiler gibi sunnet olmayi uyguladigmdan ve dogru sozleri degistirdiginden bahsedilir.
Aynca ona gezegenlerden Mars'rn yardim ettigi ve onun, halki kihcla kendi dinine dondurmeye
cahstigr ileri surulur. 11 (GUND0Z, Sinasi, "Sabiiler Son Gnostikler", age., sayfa: 115-117)

Bazi gerekli aynntilann altim cizdikten sonra asil konumuza, Sabii
kiyamet inancma donersek; "Sabii literaturune gore 7 gezegen devrinin sonuncusu olan Nergal devrini
son 2000 yili ( ... ) insanhk tarihinin son donemini veya bir baska ifadeyle ahir zamam temsil eder.
Ozellikle bu 2000 yihn burclardan Nuna'ya (bahk) aynlan son 1000 yih ahir zamamn dunyanm sonunun
yaklastigiyla ilgili butun ozelliklerinin hirer hirer ortaya ciktigi ya da cikacagi bir donemdir. Sabii
mancma gore son 2000 yilhk bu donem, yani ahir zaman, kotulugun, fitnenin, zulum ve istibdadm
gittikce artngi, kotii varhklarrn azginlastikca azgmlastigi bir devirdir.Genelde bu donem Sabiiler
aleyhine zulum ve takibatm yogunlastigr bir donemdir. 2000 ytl devam edecek olan bu donem,
Yahudilere bir merkez olmasi arnacryla Kudus'un (uraslam) [Ye~alimJ karanhk guclerce kurulusuyla
lar. (Kaynak: Ginza, s.410] Kudus'un kurulmasmdan sonra Sabiilerin anavatam olan Filistin bolgesinde
karanhk guclerin himayesindeki Y ahudilerce, Sabiilere karsi sistematik bir eziyet ve iskence donemi
baslar. Bu bolgede Sabiilere karsi buyuk bir katliam yapihr; katliamdan kurtulanlar ise bolgeden
carak canlanm zor kurtanrlar." (GUND0Z, Sinasi, "Sabiiler Son Gnostikler", age., sayfa: 123)

Y ahudilerin, aym topraklan paylasrms olduklan Sabiilere kotu davranrms
Iduklan belki dogrudur. Ancak son dunya donemine ve kiyamete iliskin Sabii hesaplamalannm
yanhshgi ve yetersizligi aciktir. Dunyanm ve insanm tarihiyle ilgili olarak Tevrat hesaplamalan ve
rakamlarrnm, gelisen bilim karsismda dii~tiigii traji-komik hal, Sabii rakamlan icin de gecerlidir.
Kudus'te en eski yerlesim, yaklasik olarak isa'dan 3500 yil oncesine aittir. Bu durumda aradan gecen
siire 5500 yildir ve soylenceler ciddiye almsa; bir degil ikiden fazla Sabii kiyameti olup bitmis
lmahdir. Hadi diyelimki, Kudus kenti icin baslangic tarihi isa'dan once 1000 olsun. Bu yilda, Hz.
Davut kenti ele gecirir ve Y ahudi Kralhgi'nm baskenti yapar. Bu tarihi baslangic kabul edersek, Sabii
manci icinde tarif edilen kiyametin, gunumuzden 1000 yil once kopmus olmasi gerekir. Arna inanclan
degi~tirmek, hele hele elestirmek kolay degildir. Bilim degismeye ne kadar acik ise, din o kadar
kapahdir ve tutucudur. 0 inandigi oykuleri, rakamlan tekrarlamayi surdurur.

Kutsal Kitap Ginza'da yer alan ve kiyamet oncesinde degisik yillarda
_ ceklesecegi one surulen olaylar gercekten ilginc. Bunlann bir kisrruru, islam inanci icinde de
cagmuz icin oldugu gibi aktanyoruz:
701. yildan itibaren zamanm ikiye bolunecegi, 89 yilm mesut 210 yihn
felaketle gececegi belirtilmektedir. Bu son 210 yilda olacagi haber verilen olaylar Ginza'da soyle
3Dlatihr: Nuna'nm 790. yilmdan itibaren sular yeryuzunden cekilmeye baslayacak ve butun dunyada
knrakhk gorulecek. 791. yilda Tann siddetli ruzgarlan (ozellikle kuzey riizgaruu) serbest birakacak. 792.
yildan itibaren Araplar butun bolgelerde yukselmeye baslayacaklar; bunun uzerine kara bir bulut
_ii.kselerek butun dunyayi bastan basa saracak. 793. yilda Araplar arasrnda bir fitne zuhur edecek.
lnsanlar hrzla cogalmaya baslayacaklar, nufus artacak ve asker sayismda hizla cogalma olacak.
~una'nm 794. senesinde dunya gunde ii9 kez sarsilmaya baslayacak. Aynca geceleri tam uyku
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zamanmda butun dunyada bir I§Ik gorulecek. Bu I§Ik (Bel yildrzmm ~1g1) gunesten daha parlak olarak
gokte parlayacak. 795. yilda bir kurt cikacak ve butun insanlarca tazimde [agrrlama, sayg1 gostem1e
esm.sdzluk] bulunulacak. Bu yilda Araplar butun dunyanm efendisi olacaklar. Bu arada dig er krallar
olecek ya da oldurulecekler. Y eryuzunde yanhshk had safhaya ulasacak. Barbarlar ise Turan bolgesine
hakim olacaklar. 796. yilda yeryuzunde krtlik basgosterecek; tahil ve dart ayakh hayvanlar azalacak,
aynca dolu ve yildmm gibi felaketler artacak. 797. yilda yeryuzunun iki buyiik hukumdan arasmda bir
cekisme ve savas gorulecek. 798. yilda bu hukumdarlardan biri olecek ve digeri butun dunyaya hakim
olacak. 799. yilda insanlara yeryuzunun sonunun yaklastigiyla ilgili bir ses, bir isaret ulasacak.

800. yilda buyuk bir savas zuhur edecek. Dunyanm butun erkekleri bu
savas vesilesiyle bir meydanda toplanarak birbirleriyle kavga edecekler. Bu savasta pek 90k insan
olecek. 802. yilda kadmlann sayisma nisbeten yeryuzundeki erkek sayisr 90k az olacak. Oyle ki yedi
sekiz kadma bir erkek dusecek. Kadmlar bir erkek bulabilmek umidiyle sabah aksam gezinecekler,
fakat yine de bir erkege rastlayamayacaklar. Kazara bir erkek gorduklerinde ise hepsi birden onun
iizerine saldiracaklar. 803. yilda Saturn (Kivan) Akrep burcundan cikip Asian burcuna girdiginde Firat
Nehri Dicle'ye dokulecek. Bu zamanda aynca bir yalanci mesih cikarak dunyaya hakim olacak.
Herkes bu yalanci mesihe itaat edecek ve saygi gosterecek. 0 bir takirn olaganustu guclere de sahip
olacak. Ornegin duvardaki tugla onun icin sehadet edecek ve o dogudan batiya bir gunde ulasacak.'
(GUNDUZ, Sinasi, "Sabiiler Son Gnostikler", age., sayfa: 124-125)

Bu tur felaketler, islami kaynaklarca da, kiyametin kucuk alametleri
bashgi altmda ele ahmr ve anlatilir. ilgili bolumle bir karsilastirma yapabilirsiniz.

Sabii inancma gore de bu anlatilanlar kucuk felaketler olmali ki, "bu
donemden sonra yeryuzunde daha buyuk belalar, felaket ve salgm hastahklar ortaya" cikar. Ginza'da
~yle anlatihr:

"Dunyanm kisraklan, <leveler, hurler, koleler, hizmetciler -ki bunlar kiz
·e erkek kucuk cocuklardrr- ve kadmlar emniyet ve sukun bulmayacaklar. ... baba oglu uzerinde, anne
kizi uzerinde guc sahibi olamayacak; efendilerin hizmetcileri uzerinde gucleri kalmayacak. 0
nikumdarlar yaban esekleri ve ceylanlar gibi insanlann derilerini yuzecekler. 0 krallann zamanmda
kimin 90k oglu varsa biri kahncaya kadar kaybedecek. Sonra, tek bir oglu olana kutsiyet verilecek.
Alan, gumus, at, deve, sigir, esek ve koyunlar simrh sayida olacak. Bahklar denizden ucacak (cekllecek).
Yaban esekleri daglardan ... Butun yaratiklar her sey tersine olacak. Zengin fakir, fakir ise zengin
lacak. Evler duz tarla, duz tarlalar ise ev olacak. Mukemmeller sagir ve dilsiz, sagir ve dilsizler ise
ileri gelenlerden olacaklar. Efendi hizmetci olacak, hizmetciler ise asil olacaklar. Hile ve aldatma
msanlara hakim olacak. Mabedler yikilacak; ibadethaneler yikilacak. Gok kararacak. Adiller yalanci
.e hirsh olacaklar. 0 zaman yerden gage kadar bir degisikliktir gider. Yer ve gogun her ikisi de
birbirine kansir ve insanlar uzerine yayihr. Gokten hie yagmur dusmez ve yerin mahsulu olmaz.
Hicbir §ey zamanmda olmaz; kotulukler yeryuzune iner. Sonra bir alum saan ve hastahk olur. Ates
(!angm) her zaman cikar ve kar olcusuzce yagar. Bir sehirden digerine, bir yerden obur yere, iki veya ii9
- i birlikte gidemez. Ogul babasiyla kavga eder ve hayatmda (heniiz babasi hayattayken) onu evden d1§aTI
atar. Annesi zamamndan once kiz1111 kovar (evden disarr atar) ve ondan gunluk ucret ister. Mecusi
rahipleri ve yahudi fakihleri yeminlerini ve kitabi degistirirler; dini mecmualan degistirirler. Geceleri
izlar cikar, yollan emniyetsiz kilar ve caldiklanm tasirlar, Bahklar okyanuslara gider ve (boylece)
·ger denizler bosalir. Zaman zaman deniz ve su dalga haline gelir (kabanr) ve felaket getirir; butun
yve, uzum ve agaclan irnha eder.(Bu zarnanda) uzaklar yakin olur, yakmlar uzak olur. Hi9 kimse kendi
balkma karsi durust olmaz, yabancilarla iliski kurar. Iyilikle yetisrnis kimseler yalanci olurlar ve yalan
aldauci sahitlik yaparlar (yalan vesikalar ortaya atarlar) insanlardan ekmek isteyen bir kopek gibi yemin
enmez. Dost dostlanyla iyi iliskide olmaz. Birbirlerine karsi kiskanc davrarurlar. ... Kadmlar
kocalanm birakirve hakimi (bosanmayi) teklif ederler. insanlar aldatici ve kotu olurlar. Baba ve

anneleriyle kavga ederler. Kardes kardese karsi, ogul babaya ve hizmetci efendisine karsi aldatici olur.
Kadm hizmetci hammefendisine karsi sahtekar olur. Kadm kocasmi oldurur ve bir baskasma baglamr.
Boylece yalan ve kotuluk insanlar arasmda hakim olur. Cinler, ugursuzlar, kotu ruhlar (ekurs), mihrap

ruhlan ve altar ruhlan insanlan aptallastmrlar. Boylece dunyadaki insanlann anlayislan yok olur. ...
Yalan ve aldanma yayihr. Yuzlerine guzel sozler soylerler, ama arkalanndan pek 90k kotu soz ederler .
... Zengince ekerler, fakat 90k az hasat ederler. Oldukca fazla zengince bir mahsul kaldmrlar, fakat
doymazlar. Y erlerse de doymazlar. 0 zamanda kotuluk ve ugursuzluk yayrlir. Cimenler ve arpalar
yerde yetismeden kahrlar. Mahsul, uzum ve agac kurur. Aldatici bir pislik vardir [yayihr), [Kaynak: Ginz11,
414-16]

Goruldugu gibi diger pek 90k sistemde oldugu gibi Sabii dusuncesinde de
ahir zaman, hem fiziki hem de ahlaki kotulugun gittikce dozunu artnrarak yayildigi bir donemdir. Bu
donemde bir taraftan insanlar arasmdaki ahlaki yapi ve sosyal duzen bozulup cokerken, diger taraftan
da yeryuzundeki dogal yapi ve tabii denge bozulmakta ve her sey tersyuz olmaktadir." (GONDDZ, Sinasi,
ibiiler Son Gnostikler", age., sayfa: 125-127)

Bu anlamda ktyamet alametleri, hemen her din icin aym bicimde
uyancidirlar, Belli prensipler sunarlar. Uyanlan hususlardaki olumsuzluklar geciktirilir ise, kiyametin
her zaman icin ileride bir zamana ertelenmesi olanakh gonmur. Bu anlamda ahlakci (etik) yonleri de
goz ardi edilemez. Cogunluk, tehditkardrrlar; toplumsal ve bireysel degerlerin olumsuzlandigi
ortamlarda ve zamanlarda, felaketin yakm oldugunu fisildar ya da haykmrlar. Boylece cezalandmci
yanlan her zaman icin agir basar. Butun degerlerin altust oldugu, kotultigun ve olumsuzlugun agir
basngi ortam ve zamanlar adma, son ve kesin vurusa uzanan, irili ufakh felaketlerle suslenirler.

Ashnda kiyamet adma gerekce ya da isaret olarak siralanan olumsuzluk
Ye kotulukler, yogunluk olarak onerilen dozda olmasa da, her donemde var olmustur ve var olmaya

devam edecektir. Kocasim aldatan kadmlar, ana-babaya karsi cikan kizlar ve ogullar, kurakhklar,
yangmlar ve benzerleri... Kiyamet tehdidi biraz da, bunlann artmasim, yaygmlasmasi ya da
yogunlasrnasmi onlemeye yonelik degilmidir? Belki de tehditin yaratacagi korku sayesinde, duzen
saglanmasi ya da surdurulmesi, inanclann guclendirilmesi ve korunmasi amaclanrmstir.

Aynca, kiyamet tum dinlerde daha 90k kotuler icin kopar. Ya da ne icin
oparsa kopsun, bundan zarar gorenler; kotuler, olumsuzlar, yanhs ve ters olanlardir. Olumlular, iman
ve inac sahipleri, iyiler, ktyameti korunmus bir bicimde atlatirlar. Boyle anlatihr. Hatta tann katmda
torpiller, kayirmalardan soz edilebilir... Bu durumda, kiyametin, toplum ve iman kurallanm koruyucu
ir kalkan oldugu; toplumsal-dinsel sapmalara karsi bir tehdit, bir urkutme unsuru oldugu aciktir.

Sabiilikte kiyamet inancma devam edelim:

"Sabii inancma gore ahir zamanda gorulen felaketlerin ve ahlaki
bozuklugun artmasi dunyanm sonuna yaklasildigmm bir gostergesi omakla birlikte, ahir zamanm
sonlarma dogru dunyarun sonunun geldigini acikca gosteren bazi isaretler de gorulecektir. Bu
~etlerin bashcalan sunlardir: (i) Gokten bir yildizin kayarak okyanusa dusmesi, (ii) yedi denizde
kimuzi sulann akmasi ve o sulardan icen kadinlann kisir kahp akillanru oynatmalan ve (iii) son
olarak bir firtmanm cikrnasi ve her tarafi toz topragm kaplamasi. [Bu Kutsal Metin Ginza'da sdyle anlatthr:J

'Bunun uzerine olu ruhlan konusurlar, soyle derler: 'Sen bilmiyorsun;
eger gokten bir parlak yildiz duserse, bir kasirga cikarsa, onunla bir toz gelir ve insanlann evlerini
kapatirsa, bilmelisin ki dunyanm sonu hakkmdaki soz yazilrrustir ve gercek olmustur'" [Kaynak
Ginza,s.418]

Gorulecek olan bu isaretler dunyanm sonuna iyice yaklasildigmm hirer
gostergesi olacaktir." (GUNDOZ,Sinasi, "Siibiiler Son Gnostikler", age., sayfa: 127-128) Son donemde, kotulugun her
alanda (fiziki ve ahlaki) had safhaya ulastigr bu son donemde yeryuzune Kral Burzin'in oglu Kral
Prasai Siva hakim olacak. Bu isirn "son savasci" ya da "son kral" anlamim tasiyor. Ve onun
onderliginde altm bir donem baslar. "Anlasilacagi gibi bu son mutluluk, saadet ve iyilik donemi,
yeryuzunun hemen hemen butun dinlerinde gorulen mehdilik donemidir. Mehdi Prasai Siva'm
hukumranhgi dunyanm sonuna kadar devam eder. Nihayet dunyamn sonuna ulasildigmda yeryuzunde
vaftiz olmak icin kullamlan ve ilahi isik aleminden akitildigma inamlan yardna ('hayat suyn' ya da 'yasayan
su' olarak da adlandmlan vaftiz suyn) yeryuzunden cekilir. Bunun yerine okyanuslardan kaynaklanan yesil
sular akar. Bu suyun yaydigi koku havayi zehirleyecek ve bu havayi teneffiis eden [soluyan] ruhlar
derhal viicutlanndan aynlacaklar. Boylelikle yeryuzundeki butun insanlar oldurulecek ve
yeryuzundeki hayata son verilecektir. (GUNDOZ,Sinasi, "Siibiiler Son Gnostikler", age., sayfa: 128-129)
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"Sabii tasavvuruna gore yeryuzundeki hayatm sonunda genel bir
kiyametin kopacagina inamhr. Buna gore yeryuzundeki hayatm sonunda once havanm zehirlenmesiyle
butun canhlar yak edilecekler; sonra da yeryuzunun kendisi ve yeryuzunu cevreleyen 7 gezegen ve 12
burc Isik guclerince yak edileceklerdir. [Ginza'yagore.]

"Bundan sonra buyuk yash Leviten zincirlerinden kurtulur. Dudagmm
kalmhgi 144.000 rnildir. Agzim acarak Tibil'i (yeryiizii.nii), 12 krallan ve 5 idarecileriyle 7 gezegeni
yutar. Aym sekilde butun hmurtalan, ekurslan, mihrap ruhlanm, cinleri, devleri, lilithleri yutar. Sonra
agzuu kapatir ve hepsi onun viicudunda olurler. [Kaynak: Ginzll, s.419]
(GUNDOZ, Sinasi, "Sabiiler Son
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Gnostikler", age., sayfa: 134-135)

Sabii inancma gore, kiyamet sonrasmda genel hesap baslar. Ancak bu
genel hesap daha 90k giinahkar ruhlar icindir. Zira, Sabii inancma gore, olen insanlann ruhlan,
bedenden aynldiktan sonra, Isik Alemine dogru bir yolculuk yaparlar. Ve bu yolculuk esnasmda 7
gezegeni gecmek zorundadirlar. Ve ruhlar bu gecis esnasmda, dunyada isledikleri gunahlar oranmda
engellenir, eza ve cefa gorurler. Ruh mukemmel biriyse, 7 gezegenin eza ve cefasma takilmadan,
dogrudan Isik Aleminin kapisma ulasir. Burada da Abatur'un gunah ve sevaplan olcen terazisi ile
karsilasirlar. "Abatur'un terazisine ulastiklannda, orada en mukemmel ruh olan Sit'in (sitil) ruhuna
karsi tartilacaklardir. ( ... ) Sit, yeryuzunde ilahi esaslar dogrultusunda mukemmel bir hayat suren ve
dolayisiyla hidayete mazhar olmus tipik bir Sa.bit olarak kabul edilir. Dolayisiyla yeryuzundeyken
isledikleri sevap ve gunahlar acismdan butim ruhlarm onun ruhuyla tartilacagma inamhr. Iyi olan bu
ruhlar bu tartilmada yeterli gorulerek yollarma devam eder ve ilahi 1~1k alemine yiikselirler; kotu,
gunahkar ve isyankar olanlar ise giinahlan nisbetinde cezalann cekmek iizere tekrar geriye,
gezegenlere donerler ve burada cezalanm cekerek temizleninceye ve kiyamet sonrasi yapilacak gene!
hesap gunune kadar azap ve iskence ortammda kahrlar. (GUNDOZ, Sinasi, "Siibiiler Son Gnostikler", age., sayfa:
133-134) Yani kiyamet sonrasmda, onceden I~1k alemine ulasmis ruhlar adma bir yaptmm ya da
etkilenme soz konusu degildir. Kiyamet'le birlikte, iyi ruhlar, yine onceki iyi ruhlar gibi, gezegenleri
hizla gecip, Abatur'un terazisine, oradan da 1~1k alemine ulasacaklardir. Kotulere gelince; "Kiyametle
birlikte yeryuzunden kurtanlan gunahkar ruhlar ile daha onceden yeryuzunden aynlmakla birlikte
gunahkarhklan nedeniyle matartalarda [yedi gezegende] eza ve iskence cekmek uzere tutulan ruhlar,
genel hesap sonrasi bir cesit cehennem olarak nitelenebilecek Suf denizine atilacak ve orada gunahlan
nisbetinde ceza cekecekler. Suf denizinde gunahln nisbetinde kalacak olan bu ruhlar sonunda
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gunahlanndan annnus vaziyette buradan cikanlacak ve 1~1k elcisi Hibil Ziva tarafindan vaftiz
edilecekler. Sonra da bu ruhlar birer birer 1~Ik alemine almacaklar. 11 (GUNDDZ,Sinasi, "Sabiile1·Son Gnostikler",
age., sayfa: 135s)

Bu noktada en onemli husus sudur: 11Sabi1 inancma gore yeryuzundeyken
ilahi ogretiye tamamiyla muhalif kalrrns olan, onu hie kabul etmeyen inkarci ruhlar (Sabii olmayanlar) ise
gunahlanmn coklugu nedeniyle 1~1k alemine hie bir zaman yiikselemeyecek ve surekli olarak Suf
denizinde kalacaklar. 11 (GUNDUZ,Sinasi, "Sabiller Son Gnostikler", age., sayfa: 136)

Dinlerin en buyuk ozelligi, kendi inane sistemi dismda kalanlan arapca
bir deyimle "kdfir" (dlndisr, giinahkar, inkarci) kabul etmeleridir. Bu durumda her dinin kafirleri, o dinin
cehennemi ile cezalandmhr.
Y ani musluman dunyasimn dismda kalanlar bu dinin olcutleri
cercevesinde cizilen ezaya cefaya ve cehenneme katlanmak zorundadirlar, Aym muslumanlar,
hiristiyan ogretisinde, kacirulrnaz cehennemliklerdir. Boyle bakildigmda, simdilerde kiyamet gunune
boyle gidilirse, en kalabahk cehennemlerden birinin, Sabii cehennemi olacagirn kestirmek guc
degildir. Zira, gunumuzde inanan sayisi 20-bin kisi civarrnda oldugundan, kafiri ziyadesiyle boldur. ..
0 Suf denizinin hepsini alabilecegine kuskuyla bakmak gerekmez mi?

***
Bir baska dort kryamet.. Mayalar ve Aztekler ise, boyle buyurdu ..
Bu tiir efanevi donemlemelere, yani bir anlamda, evreni, dunyayi,
canhhgi ve insanligi ortadan kaldiran ddnemsel kiyametlere, Maya ve Aztek inanclan icinde de,
genis bir bicimde rastlamr. Maya ve Aztek inanclanna gore, bugunku evren varolmadan once, dort
dunya varolmustur. "Gunesler" olarak adlandmlan bu dunyalar, her seferinde, bir felaketle yok
edilmistir. insan soyu her seferinde, bu guneslerin felaketli sonunu paylasrms ve her dunyanm
sonunda, tamamen yok olmustur. Bugunku dunya besinci gunestir ve bu donemde de, depremler ve
achklar olacak ve giiniin birinde hepimiz yok olacagiz ... Bu donemsel kiyametlere kisaca goz
atalim:

Aztekler'e gore; "ilk dunya donemi, basladigi zaman, '4 Su' gunuyle
baglantrsi vardi. Bu nedenle bu doneme 'Su gunesi' dendi. Bu zamanda her sey sulara kansn ve butun
insanlar su kelebegi larvalanna ve bahklara donustu.

ikinci dunya doneminin basladigi gun '4 Jaguar' idi ve 'Jaguar gunesi'
olarak adlandmldi. Bu donemde gokyuzu 90km, gunes seyrine devam etmedi ve daha ogle saatlerinde
karanhk basti. Ve gece olunca Jaguarlar insanlan yediler. Bu zamanda <levier yasadi, yashlar onlann
yaptig; korkuncluklan anlatirlar ...

Ucuncu diinya doneminin basladigi gun '4 Yagmur' gunuydu ve
'Yagmur gunesi' olarak adlandmldi. Bu zamanda ates yagdi ve insanlar yandilar. Ve soylendigine
gore kum ve tas da yagdi dolu gibi. 0 zamanlar her tarafa volkanik kuller ve taslar sacildi, kaynayan
vlar fokurdadi ve kirrruzi kayalar meydana geldi.

'4 Ruzgar' dorduncu dunya doneminin baslangic gunuydu ve 'Ruzgar
gunesi' aduu aldi. Bu zamanda hersey riizgarla sokup almdi; tum insanlar maymuna donustuler. Tann
onlan, bugun hala maymun olarak yasadiklan ormanlara dagitti.

'4 Hareket' gunu ise besinci ve simdiki zaman doneminin gunudur.
'Yuvarlanan hareket gunesi ' olarak adlandmhr, cunku gunes bir kure gibi yuvarlamp gokyuzunde
yollar cizer. Ve yaslilann dedigine gore bu donemde depremler ve achklar olacak ve gunun birinde
hepimiz yok olacagiz." (KRICKEBERG, Walter, "Aztek Efsaneleri Toltek Efsaneleri", Turkcesi: Alev Kmm, Okyanus
Yaymcihk, Dunya Efsaneleri: 1, istanbul, 1997, sayfa: 21-22)

Aztekler boyle dusunurken, Mayalar'm inane sistemi icinde; insansal
kiyametler iceren donemlerden soz edilir. Tannlar evren, dunya ve diger canhlarla birlikte insarn
yaratirken; ozel bir amactan hareket ederler: Canhlardan saygi ve sunak beklemektedirler. Onlan
varhklannm karsihgi olarak yaratrruslardir.

Birinci <;ag'da, "tannlar, hayvanlardan isimlerini anmalanm isterler.
'Degilmi ki biz sizin anamz ve babaruziz bizimle konusun, bizi cagmn, bizi ovun, bize tapm.' der
onlara tannlar. Ancak hayvanlar itaat etmezler. Cunku onlann kendilerine ozel bir dilleri yoktur ve
sesleri farkh oldugundan kendi aralannda bile anlasamamaktadirlar. Basansizhklanna uzulen tannlar,
onlann yerine baska varhklar getirmeye ve onlarm konusmasuu, yiyecegini degistirerek hayvanlan
cezalandirmaya karar verirler." (GIRARD,Raphael, ""Popol-Vuh, Maya-Kiseler'in Kutsal Kitab1", "Le Popol-Vuh, Histoire
Culturelledes Maya-Quiches"adh orjinal kitaptan ozetleyerekceviren: Suat TAHSUG,Ruh ve Madde Yaymlan, Istanbul, 1991, sayfa: 34)

Boylece tum hayvanlar kurban edilmeye ve yenilmeye mahkum edilirler tannlar tarafmdan. Bu arada
hayvanlardan hemen sonra ve son olarak yaranlmis olan ilk insanlar da, yeterince gelismernistir.
Kendi aralannda anlasamadiklan ve yaranci'ya gereken saygryi gosteremedikleri icin, hayvanlar gibi
magaralarda inlerde, kaya yanklannda oturmaya mahkum edilmislerdir, Ve kacimlmaz son gelecektir:

"ilk insanlann miikemmel olmayan olusumundan sonra bunlar yok edildi,
yani yaraticilanna tapmmasim bilmedikleri icin hayvana donusturulduler. Sonraki yaranhslarda aym
sekilde yok edilecekler, insan varlt.klan, hayvanlann suuflandmlmasmda
daha ust kademeden
hayvanlara donusturulecektir; ta ki, tannlar kultur tekamulunde [gelisiminde] gittikce yiikselen bir
gelisme meydana getirerek miikemmel bir insan yapmakta basanh olabilsinler." (GIRARD, Raphael, age.,
sayfa: 36)

Y ani bir anlamda tannlar, basanh olamadiklan bir yaratim surecinin
sonunda ortaya cikan canhlara ve insana; kendi beceriksizliklerinin karsihgi olan kilciik kiyametler
yasatmaktadirlar. Aym inanca gore ikinci Cag'da insanlar topraktan yaratihr. Buda basanh olmaz ve
soy yok edilir. Ucuncu Cag'da tahtadan bir soy yaratihr; tannlarm basansizhgi devam etmektedir ve
tahta insan soyu da buyuk bir tufanla silip supurulur, yok edilir. Dordunu <;ag' da, rrusir ozunden
yaraulan insan soyu ise, tannlann istedigi gibi olur. Henuz varhgim surdiirmektedir. Bazi aynntilara
deginmek ilginc olacak:

Tannlar
Ucuncu
<;ag'm
insanlanm
ortadan
kaldirmayi
kararlastirdiklannda,
onlan "olumle yok edilmeye" birakirlar. Ve ilginc bir bicimde, "Kise el
yazmasmda 'olum' sozcugune ilk kez burada rastlamr. Chumayel'in Chilam Balam'mda soyle der:
·-0-9 Cimi zamanmda olum icat edildi ve ilk olumu icat eden babarmz Tanri'dir' (Mediz Bolio terciimesi).

Olum hakkmdaki bu kadar gee kalnus bir referans kuskusuz, olumun gizli
bilgisi anlayismda bir degisiklik oldugunu ifade etmektedir.

Bir su baskim, buyuk bir tufan gelip ucuncu yaradihsm insanlanm sildi
supurdu; gece gibi karanhk bir yagmur durmaksizin, gece gunduz yagdi. Gokyuzunden recine selleri
dokuldu.

Nihayet siddetli kasirgalar tahta yaratiklan yok etmeyi tamamladilar;
olum tannsnun yardimcilan gozleri yuvarlanndan [yuvaianndan olmah] soktu, etleri kemirdi, bagirsaklan
disledi, sinir ve kemikleri cignediler. Popol-Vuh'un [kutsal kitapJ apokaliptik [kiyametseIJ bir tablosunu
cizdigi olumun icadi ile, olum tannsmm karanhk kisiligi sahneye cikmaktadir." (GIRARD, Raphael age.,
sayfa: 61)

Bu can ahci kryamet tasarum icinde daha da ilginc detaylar vardir:

"Hayvanlar ve ev esyalan bile tahta adamlara karsi kalktilar ve semavi
[goksel] cezada yerlerini aldilar. Su kaplan, rmsir pidelerini pisirmeye yarayan yassi plaklar (comales),
tencereler, kazanlar, sabanlar, ocaklardaki tastan ii9 uclu sacayaklan, dibekler, kopekler, hindiler
efendilerini sucladilar ve kendilerine kotu davrandiklanm soylediler. ( ... ) Ote yandan ev esyalan ve
hayvanlar isirarak, parca parca ederek, kaynatarak, taslar arasmda ezerek, tahta adamlan toz ederek
kendilerine yapilan kotu davraruslann ocunu ahrlar. Bu ahlaksal tutuma Chortilerce tam anlarruyla
uyulmaktadir.

' .. Kuklalar, ikiser ikiser, rrusir kocanlan gibi, birbiri arkasmdan kosmaya
koyuldular, evlerinin iistune ciktilar, fakat sacaklara gelince dusuyorlardi. Agaclara cikmayi denediler,
fakat agaclar agirhklan altmda devrildi; magaralara sigmmak istediler, fakat magaralar onlann
yaklastiklanm gorunce onlan uzaklastmyorlardi.' Boylece insanlar yok edildiler ve bu onlann yikuru
oldu. Onlann varhgmdan eser olarak ormanlarda yasayan tahta adamlann canh ornekleri olan
maymunlar kaldi.

'Boylece
maymunlar,
insanlara
en 90k benzeyen
varhklardir.'
(Villacorta) 'Simdi ormanlarda yasamakta olan maymunlann onlardan geldigi soylenir. .. Bu yuzdendir
ki maymun insana benzer.' (Recinos)

Llmbelloni'nin
belirledigi gibi, Popol-Vuh'un
anlattigi bu ucuncu
kiyamet, hatta felaketten kurtulan az sayida varhk bulundugu aynntisina kadar, Meksika kaynaklanna
tamamen uygundur." (GIRARD, Raphael agc., sayfa: 62)

***
ilkellerde gercekci k1yametler ...
Daha once de degindigimiz gibi, antik caglara ait efsanelerin pek
cogunda, gecrniste yasanrms felaketlere, yani bir anlamda kryametlere tamk olunur. Gunumuze yakm
tarihlerde yasarrus ve arastirmalara konu olmus ve hala yasayan ilkellere iliskin oyku ve inanclarda da
benzeri oykiilere rastlarur. Prof. Dr. Sedat Veyis Ornek'in arastirmasmdan kisa bir bolum, aydmlatici
olacaktir:

"ilkel efsanelerin buyuk bir bolumunde yeryuzunun bir zamanlar buyuk
,ir felakete ugradigi soz konusu edilmektedir. Ancak bir iki canlmm kurtuldugu bu felaket, tufandir.
Bir 90k ilkel efsanenin ortak motifi olan 'buyuk su tasmasi', asagi yukan Tevrat'ta anlatilana

benzemektedir. Yaraticmm buyrugunu dinlemeyen insanlan cezalandirmak icin gokyuzunden gunlerce
suren saganak yagmurlar indirdigini, sularm kabararak yeryuzunu sele bogdugunu ve canhlan silip
supurdugunu anlatan bu efsanelerin hemen hepsinde genellikle bir cift insan kurtulmakta, bunlar
zamanla insan soyunun yeni bastan cogalmasim saglamaktadirlar.

Omegin Filipinlerde yasayan yerlilerin tufan efsanesi soyledir: Y eryuzu
yaranldiktan sonra, Wigon, insanlann atasi olsunlar diye oglunu ve kizmi yeryuzune gonderdi. Bunlar
evlendiler ve cocuklan oldu. Onlann cocuklannm cocuklan da giderek yeryuzunu doldurdular.
Zamanla yeryuzunde artik yasayacak yer kalmadi. Bunun iizerine Wigon bir tufan yaratti. Bu tufandan
ancak kendilerine sal yapabilen iki kisi kurtularak bir dagm tepesine cikip cogalmaya basladilar. (Stohr,
s.111)

Kuzey Asya halklannm efsanelerinde de tufan motifi gorulmektedir.
Ancak bu halklar, bu motifi baska kulturlerden alnuslardir. Samoyatlardaki tufan efsanesi soyledir:
Y edi kisi bir kayiga binerek tufandan kurtulur. Fakat tufanm ardmdan gorulen korkunc bir kuraklik
sonucu bu yedi kisiden besi olur. Arta kalan ikisi, bir kizla bir oglan, fare yiyerek olmekten
kurtulurlar. Boylece bu iki kisiyle insan soyu yeniden baslanus olur. Aym bolgede anlatilan bir baska
tufan oykusune gore de: Y edi gun, yedi gece surekli olarak yukselen sularla oradan oraya savrulan
insanlar ve hayvanlar sularda rasladiklan bir agac parcasma tutunarak bogulmaktan kurtulurlar; sonra
da kuzeyden esen bir riizgarla cesitli yerlere dagihrlar. Boylece cesitli diller ve halklar olusur (Paulson,
s.36).

Guney Amerika yerlilerinin tufanla ilgili efsanelerinde yuce varhgm
yerini ara ara kultur kahramanlanmn aldigi gorulmektedir, Peru'daki bir efsaneye gore, kultur
kahramanlan insanlardan hosnut olmaymca ofkelenmekte, derken denizler tasrnakta ya da buyuk
yagmurlar sonucu sular yiikselerek insanlan yoketmektedir (Grimal, s.213)." (ORNEK, Sedat Veyis, "Ilkellerde
Din, Biiyii, Sanat, Efsane", Gercek Yaymevi, 100 Soruda Dizisi:25, Ucuncu Baski, istanbul, 1995, sayfa: 206-207)

Bu ilkel oykulerde dikkat ceken ozellik, gercekcilikleridir. Kutsal
kitaplarda agir basan tannsal uyanlar ve tannsal ol~eklerde insa edilen gemiler bu oykulerde
yoktur, Burada olaylar, insanlann su baskmlan sirasmda cogunlukla yasadiklan bicimde gerceklesir,
Sal yaparlar, bir kayiga sigmirlar ya da agac dallarma tutunur, riizgarlarla savrulurlar. Daha gercekci
gorunurler. Ornek'e gore, bu oykulerin cogu bildigimiz Nuh Tufam'mn etkisi altmda kalrmslardir. Bu
oykulerin olusumunda Hiristiyanhgm ve Muslumanhgm etki paylan buyuktur. Arna bu durum, bu
oykulerin dogal olaylardan ornek ahnnus yonlerini etkilemez.

ilkellerde, gecmiste yasanmrs felaketlerin ana malzemelerinden

biri de

arestir. Daha once Hint, Aztek ve Maya efsanelerinde de gormustuk,

"Dunyamn yok olmasiyla ilgili efsanelerde dtinyayi yok eden afetler
arasmda yangm motifi de sikca gorulmektedir. Ozellikle Orta ve Guney Amerika'daki 'gunes
yanginlanyla yagmurlann zrthgi, bu zithgm bitki ortusu ustundeki etkisi' bura efsanelerine damgasim
.urmustur.

Guney Amerika efsanelerine gore, dunya dart kez felakete ugramakta ve
bemen hemen butun canhlar yok olmaktadir. Apapocuva-Guarani yerlileri ilk zamanlarda gorulen
Iaketin, yaraticrmn, yeryiizuniin dayanaguu cekmesiyle dunyayi yeni bastan sarsacagma
manmaktadirlar. Iste o zaman yeryuzu yanacak ve dunya bitip tiikenmez bir geceyle kaplanacaktir.
Sonra da yaraticmm ortaya salrverdigi mavi jaguar insanlan yutacaktir (GrimaI, s.212). ilk zamanlardaki

buyuk yangmda yeryuzu collesmis, fakat bir magaraya srgmarak yangmdan kurtulan bir cift insan
sayesinde insanlar yokolup gitmekten kurtulmuslardir. Bu 'Buyuk Ates" den sonra 'Uzun Gece'
gelmistir. insanlar evlerinden cikamamis, cogu achktan olmustur. Arauklann anlattiklanna gore, iki
mitik yaratik gunesi cahp bir toprak kap icerisine sakladiklan icin dunya karanhga gomulmustur.
Yiyecek bulamayan kuslar, gunesi sakladrgi yerden sahvermeleri icin bu iki efsane yaratigma kadm
vermeyi istemislerse de istekleri kabul edilmemistir. Neyse ki, bir disi keklik toprak kabi kmms da,
gunesi disan cikarnus (ibid., s.213). Arikenalar, yuce varhklan Pura'nm buyruklarma karsi gelindigi icin
bir buyuk yangmm crktigmr anlatirlar. Fakat insanlann bir bolumu bu yangmdan kurtulurlar (Zerries,
s.285)

Tannlann buyrugunu cigneme sonucu insanlann cezalandinlmasi motifi
de 90k yaygindir. Ornegin Kumailarda (A vustralya) kimi erkeklerin, erkekler derneginin srrlanm
kadmlara acrnalanna tannlar ve atalar kizmislar, onlan ates yagmuruyla yoketmislerdir. Kuzey
Amerika'daki Penobscotlann efsanelerinde, gunu birinde kultur kahramanlannm dunyayi yakacaklan
belirtilmektedir (Miiller, s.78).

Asya etnilerinde tufanla kiyametin kopacagmi anlatan efsanelerin yam
stra yangmlara da yer verilmektedir. Ornegin Baykal Tunguzlannda bu konuyla ilgili bir efsaneye
gore, yedi yil surecek bir yangm ortahgi kavurup yeryuzunu bir deniz haline getirecektir. Bu felaket
sirasmda bir kartala tutunan bir kizla bir oglan goge dogru ucarak olumden kurtulacaklar. Kartalla bir
sure gokyuzunde dolastiktan sonra yeryuzune inecekler; derken bu iki kisiden insanhk soyu
tureyecektir (Paulson, s.37) Yurak-Samoyatlan arasrnda da soyle bir oyku vardir: Kutsal bir yerde yedi
dalh bir akkaym agaci yetismis. Kurban kesmek icin herkes oraya gocmus. Gunlerden bir gun agacm
kokleri (yedi kokliiymii~ aga~) curumeye baslarrus ve sonunda agac devrilmis. 0 zaman agacm kokimden
kan akmaya baslanus; ama bu kan degil de bir atesmis. Bu ates giderek kutsal bir suya donusmus ...
Ve kutsal su tum irmaklan tasirrrus ... Felaketten kurtulmak icin, insanlar bir sal yaparak, icine de her
cesitten bir hayvan alrruslar (ibid., s.37)." (ORNEK, Sedat Veyis, age., sayfa: 208-210)

Goruldugu gibi, felaketler ve kiyametlere dair tasanmlar, ilkel dusunce ve
inanclar icinde oldukca yaygmdir. Ancak hala dogal bir yasam suren ve dogayla yasam kadar, inane
bazmda da icice olan bu insanlann, tasanmlan daha gercekci simgelere dayanmakta; hatta daha
inandmci gorunmektedir. Tek tannh dinlerden etkilenmeler goz ardi edilemese bile, ilkel insamn saf
ve dogadan kaynak bulan inancim yansrtmaktadir. Bu anlamda, cagdas ve antik dinlerin oncellerini
simgeledikleri bile soylenebilir. Sanki tarihin en eski parcalan, en yeni ve saf bir bicimde bulunmus
gibi ...
***
ilahi ceza k1yamet ..
Konumuz acismdan bakildigmda, antigi de, ilkeli de, dinsel evrimin son
noktasma ulasrrns olam da; inanclar, felaket ve kiyamet tasanmlanndan sikca soz ederler. Yazih tarih
gorungusunde en eski oyku, daha once de degindigimiz gibi, Sumer Gilgarms Destam icinde anlatilan
Tufan oykusudur. lnsanoglunun bu en eski yazih belgesinde anlatilanlar, Tevrat'da 90k yakm bir
bicimde tekrarlanrms ve musluman inanci icinde de kabul gormustur.

Genelleme yapihrsa, insanoglu var oldugu surec icinde pek 90k felaket
yasarms, defalarca kiyima ugrarrustir. Yaratihs oykulerinin cogunun baslangicmda, bashbasma bir
felaket sayilabilecek olan kaos vardir. Ve evren ve dunya belli periyotlarla bu kaosa kayar. Oykulere
bakihrsa, hemen her felaketten sonra, kurtulan iki ya da daha 90k kisi olmus ve bunlar insan soyunun
devarrum saglanuslardir. Bu felaketlerde, dunya buyuk su baskinlanna ugranus, buyuk yangmlar

yasanus; ancak devammda insan soyunun gelisimine uygun olarak yeniden eski konumuna donmustur.
Pek 90k inanca gore, insanlan yeni felaketler ve yeni kiyametler beklemektedir. Kimine gore, bu
durum donemsel bir zorunluluktur ve yasam belli bir donguyu tamamladiktan sonra, yeniden dogacak,
tekrar klasik olculerine ulasacaktir. Bu madalyonun bir yuzu ...

Diger yuzdeki inanclara gore ise, kiyamet, kesin bir son olarak
gerceklesecektir. Ozellikle tek tannli dinlerin onerdigi bu kiyamet tasanmma gore, maddi yasam, bu
kiyarnetle butunuyle yok olacak ve manevi (ruhsal) yasam, sonsuzluga yonelmis bir bicimde
baslayacaktir. Zerdust dinine gore, kotuluk kesinlikle altedilecek, sonsuz iyilik, yani cermet yasanu
baslayacaktir. Herkes hesabim verrnis, gunahlannm cezasuu cekmis olarak bu sonsuz yasama
katilacaknr. Yahudi, Hiristiyan ve Musluman inanclanna gore de, korkunc bir kryamet kopacak,
yasayanlar olecek, olenler dirilecek ve sonsuz ruhsal yasam, obiir diinya yasantisi baslayacaktir.
Kimileri icin cermet, kimileri icin cehennem mekan olacaktir. Sonrasi yoktur. Yeni bir maddi dunya,
artik soz konusu degildir.

Tum tasanmlarda, insanm varhgiyla, ya da yaptiklanyla (ya da yapmadildan,
bir ilahi cezalandirma soz konusudur. Hint inanclanna gore, olaganustu cogahs ve
yeryuzunde yer kalmayrsi bir yokedilis gerekcesidir. Aztek tannlan, iyi yaratamadiklan icin
yokederler. Buyuk Tufan tek tannh dinlerde, tann inancmdan uzaklasmamn karsihgmda verilen bir

yapamad.Jklanyla) ilgili

cezadir.

Kimi inanclara gore, bir gun maddi dunya yok olmak zorundadir ve
manevi yasam egemen olacaktir. Bunu gerceklestirmek icin de, Tann bir kiyamet yaratmak
zorundadir. Hem iyiler, hem kotuler icin. Elbette sonunda, odullendirme ve cezalandirma vardir ama
kiyamet'in asil gerekcesi bu degildir. Burada kiyamet kacmilmaz bir zorunluluktur. Ve butunu
kapsar. Bu kiyametten kurtulacak hie bir maddi yasamdan soz edilmez. Kurtulus icin onerilmis
gemiler, sallar, magaralar yoktur arnk. Bu kiyamet bir anlamda yaratihs'm ziddidir. Tek farki,
yaranhs oncesi bir yasamdan (tannsal yasam dismda) soz edilmemisken; kiyamet sonrasmda, iyi
tasarlanrrus ve tarif edilmis bir yasam insanlar icin de (manevi ya da ruhsal anlamda) soz konusudur.

Gunumuz hiristiyan ilahiyatmm farkh kollannm birlestigi tek nokta,
Tann'nm sonunda butun yaratihsi, gunahm egemenliginden kurtaracagma <lair imandir. Ve bu iman
"daha dogustan ahirete donuktur." (AnaBritannica 1989, Cilt: VIII., sayfa:292, siitun: 2, "eskatologya" maddesi.) incilde
yer alan kehanetlere gore, dunyamn sonunda, iyilik ile (meleksel gii~lerle), kotuluk gucleri arasmda, son ve
buyuk bir savas olacaktir. Armaggedon'da yapilacak bu savasta elbette meleksel gucler kazanacak ve
kotuluk yenilecektir. Zerdust inancmda, iyinin, kotulugu tumuyle yoketmesi anlammdaki kiyamet ve
ahiret inancuu ammsaym.

"Kur'an'da kiyamet, bir hesap gunu'dur, aldanma gunu'dur, bir fasil,
yani ayirma gunu'dur, cevreleme ve tarti (mizan) gunudur." (Sena CEMiL, "Hazreti Muhammed'in Felsefesi", sayfa:
107) Hiristiyan inancmda 'judgement day", yani, yargilama, yargi, hukum gunu olarak adlandmhr. Bir
baska ifadeyle o gun, "doomsday"dir. Karar, kader, olurne mahkumiyet gunudur. Iyilik ve kotuluk
tartihr, iyiler cennete, kotuler cehenneme yollarur; sonsuz yasam sonsuz guzelliklere ya da sonsuz
izdiraba yonlenir. Eski Ahit'te Daniel Peygamber'in kitabmda soyle anlatihr: "Ve yerin topraginda
uyuyanlardan bir 9ogu, bunlar ebedi hayata, ve sunlar utanca ve ebedi nefrete uyanacaklar" (Eski Ahit,
Daniel, Bap.12/2)

Yani ozetle, kiyamet giinii, bir anlamda o gune kadar yasarrus olan tum
insanlann yargilanacaklan bir ilahi mahkeme'dir. Iyilik ve kotuluk, gunah ve sevap, olumluluk ve
olumsuzluk, yarar ve zarar ve benzerleri tarnlir, yargilamr, sonucta cezalar ve oduller belirlenir. Iyi ya

da kotu bir sonsuz manevi yasam baslar ... Zerdust dininde, kotulerin cezalanm, kiyamet gunune kadar
cekmis olacaklan ve final gununde kotulugtm tumden yenilecegi; dolayisiyle, cehennemsiz bir mutlu
sonsuz yasanun baslayacagi yolundaki inanclan bu arada ammsayabiliriz.

***
Oldiikten sonra dirilme ve hesap ..
Peki giinahlar ve sevaplar nasil ayirdedilecektir?

ibranicede "ders" ya da "ogrenim" anlarrum tasiyan ve sozlu seriat
derlemeleri olan "Talmud'da, Mahser'de butun olulerin Kudus'Ie Zeytindagi arasmdaki bir vadiye,
yuzukoyun surunerek gidip hesap verecekleri anlatihr. ( ... ) Talmud, butun insan eylemlerinin bir
kitapta yazili oldugunu ve olen bir insana oteki diinyada tekmil edimlerinin sirasiyla kendilerine
okunup sayilacagmdan da soz eder (A. Cohen, s.443). islamdaki Mahfuz Levha ile turlu vesilelerle sozunu
ettigimiz ve edecegimiz edimlerin defteri (Defter-I Amal) kavramlanmn kaynagi da, haham
Tannbilimcilerinde ve Ibrani geleneklerinde sakh oldugu anlasilmaktadir." (Sena CEMiL age., sayfa: 105)
Yargi gunu teraziye konan kalp, sanmm bu defterlerin, yazmm butun butun icad edilip onem
kazanmadan onceki hali olmahdir.

Kryamet gunu yargilanma, cezalandmlma veya odiillendirilme olaymm
kokeninde, tum dinlerin tartisngi, kabullendigi ya da reddettigi bir ana kavram yatar: Oliimden sonra
dirilme! Bu olmadan, butunlenmis bir kiyamet tasanrru olamayacagi aciknr. "Genel olarak Dogu'nun
buyuk dinlerinde, kiyamete dair acik ve belirgin inanclar yok gibidir. Cunku onlann olum hakkmdaki
dusunceleri, kitaph dinlerin telkinlerine benzemez." (Sena CEMiL age., sayfa: 106) Bu dinlerin coguna gore
(ornegin Taoculuk Inanes), olmek, evrensel hayat ahengine, kendiliginden uymaktir. Eski Hint felsefesinde
de, yasam bir siirekliliktir. Olurnden sonra yasam bir baska bicimde devam eder. Taki, Nirvana'ya
ulasana kadar. Buddha' cihkta ruh bir bedenden otekine g69 ederek, cesitli yaratiklar halinde yasanum
surdurur. Sanskritcede "acidan kacma" anlamma gelen Nirvana'ya ulastigmda ise, evrensel ahenkle
butunlesmis olur. Bu ruhun ulasabilecegi en yiiksek mertebedir. Eski M1s1r' da, antik dinlerin hemen
hemen tumunde ve kitaph dinlerde ise, ruh bir bedende ortaya cikar, belli surede bir diinyasal yasam
surer ve bedenin olumunden sonra, cennet ya da cehenneme gider; bazi dinlerde belirgin ozelliklerle
vurgulanmis bir kiyamet gununu bekler ve ilahi yargilanmamn ardmdan layignu bulur. Yani kiyametin
olabilmesi icin oliimden sonra dirilme olgusu kacmilmaz bir gereksinimdir.

"Muslumanhkta ise, bu konuya fazlasiyla onem verilmistir. Hz.
Muhammed, ruhun olmezligine degil, oldukten sonra dirilmesine inanmayi, imanm esash kosullan
arasma koymustur. ( ... ) Hz. Muhammed bu konuyu, ahlaksal, hukuksal ve siyasal bir disiplin aracisi
olarak en ince aynntilanyla aciklanustir. Bir ahret hayatmm var olabilmesi icin olulerin dirilmesi,
Mahser denilen bir yerde toplanmalan ve kiyametin kopmasi gerekmektedir. ( ... ) Hz. Muhammed'e
gore de, hemen butun mistik inanclarda oldugu gibi, biri icinde yasadigmuz bu fani dunya hayati,
digeri oldukten sonra dirilerek bir daha olmemek uzere yasayacagirmz ebedi ahret hayati olmak iizere
iki alem ve iki hayat vardir. Ahret hayati, diinyadaki hayatmuzm inane ve eylemleri dolayisiyla
yuklenilen sorumluluklann yaptmm alamdir. Dunyada yaprms oldugumuz iyilik ve kotuluklerle,
Kur'an'm ve Peygamberin emirlerine itaat ve iman etmenin veya etmemenin gerektirdigi odul ve
cezalann ahrette tatmak, Tannsal irade ve karann zorunlu bir sonucudur." (Sena CEMiL age., sayfa: 106-107)

En'am Suresi, 36. Ayeti bu konuda net bir ornektir:

"36. Ancak geregince dinleyenler cagriya cevap verir. Olulere gelince,
Allah onlarz diriltecektir, sonra O 'na dondurulecekler"

Hiristiyanhkta da aym inane vardir. Aziz St. Paul Selaniklilere yaznus
oldugu mektuplarm ilkinde, olumden sonra dirilme ve kiyamet konusunda bilgiler iletir:

"13. Ey kardesler, umidi olmayan baskalan gibi mahzun olmzyasznzz
diye, uyuyanlar hakkznda cahil kalmanzzz istemiyoruz. 14. Cunku, Isanin oldugune ve ktyam ettigine
iman edersek, boylece Allah lsada uyuyanlarz onunla beraber getirecektir. 15. Cunku bunu size
Rabbin sozt: ile diyoruz; biz yasamakta olanlar, Rabbin gelisine kadar birakilmis olanlar, uyuyanlarzn
onune asla gecmiyecegiz. 16. Cunku Rab kendisi yiiksek nida ile, bas melegin sedasi ile ve Allahtn
borusu ile gokten inecek; ve once Mesihte oluler ktyam edeceklerdir; 17. ondan sonra biz yasamakta
olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karstlamak icin bulutlarda alznzp goturulecegiz; ve boylece
daima Rab ile beraber olacagiz. 18. Imdi bu sozlerle birbiriniz teselli edin. ""(incil-i ~erif,YeniAhlt Kltabi,
Pavlusun Selaniklilere Birinci Mektubu, Bap 4/13-18) "Klyam" kelimesinin (Arapcadan kaynaklanarak) "ayaga
kalkma", "ayakta durma" anlamma geldigini amrnsatahm. Yani mecazi anlamda, "dirilme".

Bilimsel gelismeler, gi.ini.imi.izden baslayarak nereye gider, bilinemez;
ancak, su satirlann yazildigi asamada, bi.iyi.ik dinlerin ana odaklanndan biri olan oldiikten sonra
dirilme kavranurn zorlayacak pek 90k gelisme olmustur. Bunlardan ilki, organ naklidir. Ayru orgamn,
bir ya da birden fazla insan tarafmdan kullamlabilir olusu, kiyamet gi.ini.inde kimin karacigeri ya da
kalbi ya da kornea tabakasi, kimin bedeninde yer alacak tarnsmasim gi.indemegetirmistir, Kopyalama
alamndaki gelismelerin bir ruh karmasasi yaratacagi kesindir. Son gelisme olan bassiz bedenler
yaratarak, yedek organ depolan gelistirme fikri ve uygulamasi da, klasik inanclarda bi.iyi.ik tartismalar
yaratacaktir. Di.inyasal yasanu sadece ve sadece, diger yasayanlara yedek parca olmak uzere
yaratilacak bedenlerin kutsal alandaki varhk gerekceleri ve varhk olmanm dinsel sorumluluklan ve
sonuclan adma anlamlan ve ruhsal durumlan, bir takim inanclan sarsabilecek nitelikte gorunuyor.

Oldukten sonra dirilme kavrarru, islami dusunce icinde oldukca onemli
bir yer tutar. Allah'm kiyamet gunu oluleri diriltecegi olgusu, son derece onemsenerek Kur'an'da cesitli
ayetlerde, cesitli kamtlarla birlikte yer ahr.

"5. Ey insanlar! Olumden sonra dirilme konusunda kusku icinde
olabilirsiniz. Ama su bir gercek ki, niz sizi bir topraktan, sonra bir spermden, sonra bir
embriyodan/dollenmis
bir kansimdan, sonra ne oldugu ktsmen belirli, kzsmen belirsiz bir et
parcastndan yarttzk ki, size acik-secik beyanda bulunaltm. (. . .)
6. Bu boyledir, 9unku Allah hakktn ta kendisidir. 0, oluleri diriltiyor ve

0, her sey uzerinde kudretiyle egemendir.
7. Ve saat mutlaka gelecektir. Kusku yok onda. Ve Allah kabirlerdeki
suurlu varltklan diriltecektir.
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(Hae Suresi: 5-7)

"12. Biz, yalnzz biz, oluleri diriltiriz ve onlarzn onden gonderdiklerini
eserlerini de yazarzz.
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(YasfnSuresi: 12)

de

"19. Diriyi oluden ctkanr 0, oluyu diriden ctkarir. Olumunun ardindan

topraga hayat verir. (..)
50. Artik Allah'zn rahmetinin eserlerine bak, naszl diriltiyor topragi
olumu ardzndan! lste bu Muhyi, oluleri elbette diriltir. 0 herseye Kadir'dir. "(R,,mSuresi: 19,50)

Kur'an'da, "olumden soma dirilme" kavramma
orneklere benzer, 90k sayida ayet ve sure vardir.

yer veren, yukandaki

Oldukten soma dirilis olaymm boylesi onemsenmesinin nedeni, diger pek
90k dinde oldugu gibi, islamda da, iman ve ahlakm, ahiret (obur dunya) korkusu uzerine oturtulmasi
olabilir. Salt olum, bashbasma bir ceza olarak, dinin toplum icin gerekli gordiigii iman ve ahlaki
saglamayabilirdi. Arna insanlan, oldukten soma bile kurtulamayacaklan bir ilahi ceza ile korkutur ya
da odul ile yiireklendirirseniz, yani ahirete, ote ya da obur dunyaya, cennete ve cehenneme
inandirabilirseniz, bu inancm saglayacagi itaatla, gerekli duzeni saglamak ve sistemi oturtmak elbette
kolaydi. Bu durumda en cahci nokta, hie kuskusuz, oldiikten sonra dirilme kavranuydi. Zira,
insanlan oncelikle, ileride bir tarihte, ornegin kiyamet gunu, dirileceklerine inandiramazsamz,
kiyamet, mahser, sirat, cermet, cehennem ve benzerleri, sadece hirer oyku olarak kalacaklardi. Onlann
varhklan bir anlamda insanm ikinci yasamina bagliydi. Ve bu olmadan bir anlamlan olamazdi. Bu
nedenle hemen hemen her inane sistemi icinde oldugu gibi, islamda da, oldukten soma dirilmeye genis
yer ve onem verilmistir. Cunku inane sistemi, ikinci bir hayatm varhgi uzerine oturtulmus, bu
dunyadaki yasamm ancak bu ikinci yasama hazirhk olabilecegi, boyle kullamlmasi gerektigi
vurgulanmis; aksi taktirde (islam ahlak ve hukukuna itaat edilmediginde) sonsuz bir cehennem hayan
onerilmisti.

Yukanda dirilis olayma iliskin ayetlerden ornekler verdik. islam inanci
icinde, Kur'an'dan soma ikinci kaynak olan hadisler (yani Hz. Muhammed'in degisik olaylar ve
meseleler karsismda muminleri aydmlatmak, Kur'an'm bazi ayetlerini daha acik bir dille anlatmak icin
soyledigi sozler butunu. (Meydan Larausse Ansildopedisi, "Hadis" maddesi, Sabah Gazetesi Armagani, Cilt: 8, sayfa:315, st.l)
de, islam yorumculan da, konuya oldukca aynntih bir bicimde yer vermislerdir. 0 kadar ki, bu
aynnnlardan bir kisrm, en cahil kafada bile soru isareti uyandiracak cinstendir. islami yorumlar ve
hadislerden bazi almtilar yapahm:

Kiyamet koptugunda, birinci Sur ufurulup, tun canhlar oldukten soma,
sira diriltmeye ve ardmdan da, ruhlarla cesetlerin birlestirilmesine gelir. Ve ikinci Sur ufiirulur.
"Israfil'in ikinci defa sur'a ufelemesinden ruhlar, anlann kovandan 91k1p yayildiklan gibi bulunduklan
yerden 91k1p yayihrlar ve yer ile gok arasmda dururlar, orayi doldururlar. Bunun uzerine Cenab-i Hak
ruhlara 'Izzetim ve celalim hakki icin her rub kendi cesedine girsin', diye emir verir. Bu emir
tizerine butun ruhlar kendi cesedlerine derhal girerler. T1pk1 bir kimseyi yilan soktugu zaman zehiri
birtun cesedine yayildigi gibi. Soma gokten yagmur yagarak kabirler bir anda yanhr. insanlar,
itkilerin yerden ciktiklan gibi kabirlerinden cikarlar. insan olup topraga verildiginde kuyruk
sokumundan baska her yeri curur, ancak kuyruk sokumu curumez. insan kiyamet gunu bu curumeyen
undan tekrar meydana gelir. Ebfi Hureyre'den rivayet edilen hadis-i serifte Resfilullah (s.a.v.)
buyurmustur ki:
- 'Ademoglu'nun her tarafi toprakta ,;iiriir. Ancak kuyruk sokumu
(O:rUmez; Ondan yarattlrmsttr, tekrar ondan dirilir.' (Kaynak: Ebu Davud; c.2, Mistr s. 1952 slt.537.) "
."RSALI,M.Necati,"Oliim Kabir-Klyamet Cennet-Cehennem", Erhan Yaym Dagitim, sayfa: 217-218)

ilk dirilecek olan sa, Hz. Muhammed'dir.

ve kabirlerinden

cikacaklan

"Ruhlann herbiri kendi bedenlerine girip, insanlann tekrar dirilecekleri
vakit yer, ilk once Peygamberimiz'e (s.a.v.) acilacak. 0, kabirden

kalkanlann ilki olacak. Resfil-i Ekrem (s.a.v.) buyuruyor ki:

- '(Kabirden cikmak icin) kendisine yer acilamn ilki benim. Sonra Ebu
Bekir, sonra Omer'dir. Sonra Baki ehline (kabristana) gelirim, onlar da benimle beraber
hasrolunurlar, Sonra Mekke halkim beklerim, ta ki iki harem arasmda hasrolunaynn.' (Kaynak:
Cami11's-Sag'irc.I, Mtstr s.1306, sh.90.) (BURSALI,M.Necati,age., sayfa: 223)

Burada acik olan sey sudur: Kiyamet koprugunda, dirilecek olan sey,
dunyayi yasamis ve olmus olan bedendir, cesetdir. ilk dirilecek olan, islam Peygamberi, Hz.
Muhammed'dir Kimi aciklamalara gore, dirilis, kiyamet gunune curumeden kalacak olan, kuyruk
sokumu kemiginden olacaktir. Cesedin bu dirilisinden sonra, ruhlar bedenlere girecek ve dirilenler
mahser yerine sevkedileceklerdir. Yukanda, 9agda~ tibbi ve bilimsel gelismelerin, ozellikle gen
teknolojisindeki devrimsel anhmlann bu kavramlan zorlayacagnu belirtmistik. Aynca pek 90k
kulturde, olu bedeni yakma uygulamasi yaygmdir. Kimisinde ceset vahsi doganm koynuna terkedilir
ve parcalamr. Inanclann otesinde cesitli kazalarda yanan ya da bogulup bahklara yem olan
kurbanlardan soz edebiliriz. Bu durumlarda da, oldiikten sonra dirilme inaner, ozellikle kuyruk
sokumu kemigi belli zaaflar tasimaktadir.

Bu inane (yeniden dlrllls), bedenlerden ote, ruhsal anlamda ileri suruluyorsa
(ki yukandaki ornek ayet ve hadisler ve islam inanci boyle bir olasihga asla yer vermemislerdir), o
zaman, ileride bir tarihte (kiyamet gununde) dirilmek uzere, bedenle birlikte ruhun da oldugunu
kabullenmek gibi bir gerek dogmaktadir ki; belli bash butun dinlerde ruhun oliimsiizliigii temel
kabullerden biridir. Bu durumda kiyamet gununde olenlerin neyinin (nesinin, ne kadamun, ne bielmde)
dirilecegi hususu pek acik degildir. Diyelim ki, kaza kurbaru birinin bobregi size nakledildi. On yil
yasadmiz ve oldunuz. Kiyamet gunu eski hastahkh bobreginizle mi dirileceksiniz, yoksa on yilda size
ahsan diger bobrekle mi? Peki bobregini nakil aldignuz kaza kurbaru? Ya bobreksiz idare edecek
kiyameti, ya da siz, olmeden on yil onceki bedeninizle dirileceksiniz. 0 bobreksiz, siz yeni
bobreginizle dirildiyseniz yeniden, sizin cope atilan hastahkh bobreginizin hie mi hukmu olmayacaktir
sizin eski de olsa bir parcamz olarak. Surekli kesilip atilan tirnaklanrmz, sokulup alman dislerimiz
kadar ihmal edilebilir bir yeniden-dirilis unsuru olarak nu kalacaktir? Yillarla ilgili bir ornek
vermisken, burada bir parantez daha acabilir, ve kiyametdeki yasirmzi sorgulayabiliriz.

Evet, kiyamet gunu gelip de, dirildigimizde, kac yasmda olacagiz? Yoksa
oldugumuz yasta mi, dirilecegiz. Bu durumda erken gidenler karda. 90'hk 1 OO'li.ik gidenler icin Cermet
Huri'leri nasil algilarnr ki? Bebekken olenler, oylece dirildiklerinde ne algilayacaklar? Buyuyecekler
mi? Daha bir suru soru sormak mumkun. Arna acik-secik bir cevap bulmusken, soru uretmenin alemi
vok elbette.

Bir Hadis, "Hepiniz topraktan otuzticer yasmda gencler ve
delikanhlar olarak cikacaksrmz," der. (iMAM-1~A'RANi,"Oliim, Kiyamet ve Dirilis", Miitercim:Nairn Erdogan,Pamuk
Yaymlan, istanbul,1990,sayfa: 139.) (Hadis, Endiiliis'iin Kurtuba sehrinden imam Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebu
bekr el-Ensari el-Hazreci'nin "Kitdb-Iit-Tezkire" adh kitabmm ozetinin, tllrkcelestfrilmisinden almnusnr.) Mesele

cozulmustur. Aslmda oyle gorunur. 33'er yasmda gencler delikanhlar. Bu yasm sonrasmda olenler icin
otuzlu yaslara donus elbette ilginc olacaktir. Arna henuz bebekken olenler icin aniden 33 yasma
gelivermek elbette daha ilginctir. Burada ilginc bir not daha duselim. Aym hadiste, o gunku dilin, yani
mahser gunu konusulacak dilin Silryanice olacagi, nedeni anlatilmaksizm belirtilmistir. Boylece

Suryani nufusunun yogun oldugu bazi Guneydogu Anadolu kentleri ve istanbul'da Kmahada'da
yasayanlann, o gun kullarulacak dile yabanci olmayacaklan dusunulebilir. (!)

Yukanda vurguladiklanrmz, organ nakli (ornegin dornuzdan), olu yakma
adetleri, asitte erime gibi kaza sonucu olumler, genetik muhendisligi yoluyla ortaya cikabilecek birey,
kisi olma sorunlan; islam dinine iliskin aciklama ve yorumlarla bagdasmamaktadir. islam yorumculan
sadece kendilerince olacak olaru anlatmakta, neden, nasil, neyle ve nicin gibi sorulara cevap
vermekten uzak durmaktadirlar. Ornegin: "Kelamcilar nezdinde hasr, paramparca olmus olan ve hatta
curuyup topraga kansan, toz olup havaya ucan ecza-i asliyenin biraraya toplanmasi ve ruhlann onlara
iade olunmasi ile olur. insan yaranldigmdan son anma kadar neye sahip ve malik ise aym parcalar mesela, bas ve basta bulunan parcalar, ayak ve ayaklarda bulunan cuz'ler hatta tirnaklara vanncaya
kadar ne varsa- butun vucudu teskil eden parcalar (ciiz'Ier) bir araya toplarup bir beden, bir insan secedi
cesedi olmah] halini aldiktan sonra ruh ona iade edilir. Sonra ruh ve ceset olarak hasrolunur. Hatta
bir kimseyi yirtici hayvan yese, onu da kuslar yese, kuslan da ates yakip kullerini ruzgarlar deryalara,
daglara savursa yine de Cenab- Hak o kimsenin asil parcalanm her nerede olursa olsun bir araya
toplayip diriltir ve mahser yerine sevkeder. Allah buna ve bunun gibi akhnuzm ermedigi nice seylere
kadirdir. (BURSALI,M.Necati, age., sayfa: 228-229) Kimi islami kaynaklara gore, bu konuda fazla kafa
yormamah, yeniden dirilisin kamti olarak, yaratihs gorulmelidir.
[11
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ihya'u Ulflm'Id-Din'' adh kitabmda, imam-I Gazali'ye gore; "Aslmda
insanoglunun yaratihsmdaki sirlar, harikulade goruntuler, organlannm, terkibindeki farkhhklar
yeniden yaratilmasmdaki esrardan 90k daha onemlidir. Allah'in sanat ve kudretini musahade eden
[gozlernleyen] onun varhklan yeniden diriltmesindeki hikmet ve kudretini nasil inkar edebilir?
11

Eger bu husustaki imanda zayifhk varsa ilk yaranhs arum dusunerek
imarum pekistir, cunku ikinci yaratihs birincisinden cok daha kolaydir. imamn guclu ise kalbine o anm
endise ve korkulanm sindir, bu hususta cokca dusun, ibret almaya bak ki kendini rahat hissetmeyesin,
0 gun icin hazirhklar yapasm. (iMAM-GAZAU, "Oliirn Kiyarnet Alrlret, Kabir-Cennet-Cehennern", Baskiya Hazirlayan:
Abdullah Karakus, Huzur Yaym-Dagitun,Istanbul, 1996, sayfa: 263) Y ani yaranhsa bak, mahserde dirilise inan. Bunlan
dusunmenin ve inanmanm otesinde endise duymaya basla, cezalara hazirlan. elbette tehditler.
Dolayisiyla kiyamette dirilme kavrami, aksi dusunulemeyecek, dinsel bir dogma'dtr (dogma: Kesinhglne ve
II

dokunulmazhgma inamlan diistince, ans.)

"Oliimden sonra dirilme" kavrarru, salt kiyamet fikri ile degil, diger pek
yak dinsel inane ve imanla da ilgili oldugu icin; ciltler doldurabilecek ayn bir arastirma konusudur. Bu
nedenle, konuyu kiyamet fikri cercevesinde dondurup, konumuzun diger boyutlanna gecmekte yarar
var.

***
Ne zaman ktyamet? .. K1yamet zamam ve isaretler ... miisliimanhkta ..

"Sa'biden rivayet edildi: Cebrail Isa (a.s.)'la karsilasn. isa (a.s.) O'na
'Kiyamet ne zaman kopacak?' diye sordu. Cebrail kanatlanm silkip soyle dedi: 'Sorulan sorandan
daha bilgili degildir. Goklerin ve yerin, agirhg1m tasiyamayacagr o saat, size ansizm gelir.'

Hafiz Ebu Nuaym, Huzeyfe (r.a.)'dan:
Resfilullah (s.a.v.) buyurdu:
'Kiyametin sartlari ve alametleri vardir.' "
(i:MAM-~A'RANi, age., sayfa: 465)

Gercekten de Kur'an'da kiyametin ne zaman kopacagi belirtilmemis; pek
cok hadiste ise, belirtiler uzun uzadiya anlatilnustir. Ileride kiyametin belirtileriyle ilgili kaynak ve
konulara detayh bir bicimde deginecegiz. Burada kisaca bir goz atahm:

"Kiyamet ne zaman kopacaktir? Bu konuda Hz. Muhammed, acikca ve
kesin bir sey soylememisse de, bunun alametlerini belirtmekten cekinmernistir. 'Bu meselede
kendisine sual sorulan, sorandan daha bi/gin degildir; ne zaman cariye sahibini dogurur, kim
olduklan belirsiz deve cobanlan bina kurmakta birbiriyle yartsa cikarlarsa ' kryamet o zaman
kopacaktir. Bu hadisi bazi vaizler kaba bir dille, 'zina ile binamn artmasi' seklinde yorumlar ve
uygarhk aleyhine turlu sacma dusunceleri telkine cahsirlar; daha akilhlan, bir toplumda soysuz, tiiredi
ve hirsiz acikgozlerin zenginlesmesi, fuhus ve sefahatin artmasi anlammda yorumlarlar. Ebu
Hureyre'nin nakletmis oldugu bir hadise gore de, bir bedevi, kryamet zamamm sorunca, Hz.
Muhammed, ona, 'Emanet kaybolunca kzyameti bekle ' demis; bedevi bunun ne demek oldugunu
sormus; Peygamberden su karsihgi almis: 'j!f ehline verilmezse, kzyameti bekle '. Bu hadisler,
kiyametin bir cesit sosyal anarsi anlammda kullamlrms oldugunu gosteriyor. Enes bin Malik'in
anlatugi hadise gore de, kryamet alameti su dort olayda sakhdir: 'Bilimin ortadan kalkmasz,
bilgisizligin koklesmesi, sarabtn icilmesi, zinantn cogalmasi' . Gercekte, zinanm azaldigi bir donem
yoktur; bunu dinsel bir vazife sayan toplumlar bile vardir; sarap ise, her zaman icilmistir ve icilecektir;
bilim, siirekli olarak gelismekte ve insanhk bilgisizligin onune gecmek icin butun kuvvetiyle
cahsmaktadir." (Sena CEMiL, age., sayfa: 109)

Dolayisiyle, islam inaner cercevesinde kiyamet yine de bilinemez bir
tarihe endekslenmistir. Zina ve binamn ne kadar artmasi gerektigi belirsizdir. Enes bin Malik de,
kiyametin kopabilmesi icin gerekli zina sayisnu ya da sarap rekoltesini belirtmis degildir. Bilimin
ortadan kalkrnasi ve bilgisizligin koklesmesi olcutu ise, gerceklendigi taktirde reel felaketlere gerek
duyulmayacak kadar gercek bir kiyamettir. Bilimin ortadan kalktigi bir ortamda, kiyamet ne gam!
Ancak bu anlamda bolgesel kiyametler gundeme gelebilmis olsaydi, buna en yakin aday toplumlann
admi bazi islam iilkelerinin icinden secip saymak da mumkundu elbette.
Kryamet olayim, bir sosyal anarsi ortamma baglamak bu anlamda dogru
degil. Aynca, dinsel anlamda tarif edilen kryamet, butunuyle, "Tann'nm butun yaranklanru hirer hirer
yargilamak icin kendi huzurunda toplamasi olayi?" (Sena CEMiL, age., sayfa: 109)
Zamanlamaya gelince; kutsal metinler, kiyametin (kesin) zamam
konusunda, belirsiz konusurlar. Arna belli isaretler siralamaktan da geri durmazlar:

"63. Insanlar sana kzyametin saatinden soruyorlar. De ki: 'Ona iliskin
bilgi Allah katzndandzr. 'Ne bilirsin, belki de o saat yakzndzr!" (Kur'an-1 Kerim, Ahzab Suresi, 63)
"6. Onlar onu 90k uzak goruyorlar.
7. Biz ise onu 90k yaktn goruyoruz.

II

(Mearic Suresi, 6-7)

"5. Fakat insan kendi onunde rezillik sergilemeyi ister.
6. 'Kzyamet gum: neredelne zaman' diye sorar.
7. Goz simsek caktiginda,
8. Ay tutuldugunda,
9. Ve Gunes'le Ay biraraya getirildiginde," (Kiyamet Suresi, 5-9)
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8. Ytldtzlar silinip supuruldugunde,
9. Gok yanldiginda,
10. Daglar un-fak edilip savruldugunda,
11.Resuller vakte baglandigtnda. (Miirselat Suresi, 8-11)
11

17. Hi9 kuskusuz, o ayzrma ve hukum guna kesin olarak belirlenmistir.
18. Sura ii.fo.ruldilgii. gun, bolukler halinde geleceksiniz.
19. Gok acilmis, kapz kapz oluvermistir.
20. Daglar yurutulmus, bir serap oluvermistir.
21. Cehennem, bir gozetleme yeri olmustur. (Nebe Suresi, 17-21)
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Goruldugii gibi "kesin gun" acik bir bicimde belirtilmemistir. Bu konuda
yukandaki ornekleri cogaltmak mumkundur. Arna netlige ulasmak mumkim degildir, Degerli
arastirmaci Cemil Sena'mn vurguladigi gibi, "kiyamet gunu, Tann'dan baska kimsenin bilme olanagi
bulunmayan ve Kur'an'da bildirilmis olan su bes bilinemezden biridir:

1. Tann, yagmuru istedigi yere, istedigi zaman yagdinr; ( ... ) 2.
Dolyataklanndakinin kiz mi erkek mi olacagmi yalmz Tann bilir; ( ... ) 3. Hi9 kimse, yann hayir ve
serden ne kazanacaguu bilemez; 4. Hi9 kimse hangi toprakta olecegini kestiremez; ( ... ) 5. Kiyamet
gununu Tann' dan baska kimse bilemez." (Sena CEMiL, sayfa: 110)

Bu "bilinemezler" listesinin, dinsel acidan hala
kabul gorse bile,
cagnruzm ulasngi bilgi acismdan zaaflar ~1d1g1 aciknr. Tohumlama yoluyla yaranlabilen yapay
yagmurlar; dolyatagim en ince aynntisma kadar tarayip, cinsiyeti belirleyebilen ultrason cihazlan,
listeyi oldukca zorlarmstir. Kaldi ki, tip bilimi, cinsiyeti baslangicta (dolleme asamasinda)
belirleyebilmeyi bile basarrrustir. Aynca, konumuzun son satirlannda deginecegimiz belli bilimsel
veriler, dinsel anlamda degil belki ama, bilimsel anlamda ulasabilecegimiz kryametleri de, ii9 asagi bes
yukan belirlemis durumdadir. Liste eskiden oldugu oranda guvenilir kabul edilemez ...

***
Su mehdi meselesi ..
islam "din bilginlerinin verdikleri bilgilere gore, kiyametin sosyal
alametleri de vardir: insanlar, gittikce imam terk ederek, dinsizlik artacak, Kur'an'a hakaret edilecek ve
Kur'an belleklerden silinecek, insanlar yalmz siir ve sarki okumaktan zevk alacak, bunun uzerine bir
kurtanci olarak Mehdi cikacak ve insanlan yeniden imana getirecektir." (Sena CEMiL, sayfa: 110)

Yahudi ve Hristiyan dunyasi icin benzer bir beklenti, Mesih admadir.
"Eski Ahit'in temelini olusturan tarihsel ahiret ogretileri ozellikle Musevilik ve Hiristiyanhgm inane
sistemlerinde onemli yer tutar. Eski Ahit'in eskatalogyasi, Israilogullanru yok olma tehlikesiyle karsi
karsiya getiren felaketlerin, Yahudilerin Tann'mn yasalanna ve iradesine aykm davranmasmdan ileri
geldigi inancma dayanir. Y ahudiler, Tann'nm iradesine uyarak bir daha sapmamak uzere dogru yola
girecek, ahlaki ve maddi bakimdan yenilenecek, boylece sonunda Tann'nm amaci gerceklesecektir. Bu
eskatalogya, kurtanci bir tarih anlayisina yakmdan baghdir. Buna gore Yahudi halki, Tann'mn
iradesini yerine getirmek uzere sectigi bir aractir; Tann'nm vaatlerinin yerine gelmesiyle bu balk hem
kendini, hem de tum insanhgi kurtulusa ulasnracaktir. Musevi ilahiyatmda olumden sonrasmi belirten
olam ha-ba (gelecekteki dunya) aym zamanda Mesih'in baslatacagi yeniden yaranhs doneminin de
adidir.

Museviligin eskatalogyasmda belirleyici olay gelecektedir; oysa YeniAhit'e gore bu gelecek Hz. Isa'run gelisiyle simdiden baslarmsnr. Hiristiyan eskatalogyasmm odagmda
yer alan Hz. isa gelecekte kurulacak Tann Kralhgi'nm habercisidir. Gunahm egemenliginden kurtulus
9ag1, Tann'nm Mesih'i olarak gorulen Hz. isa aracihgiyla ve onun eliyle baslatilrmsnr. Arna
luristiyanhgm tarihsel gelismesi boyunca bu ilk ahiret ogretisi 90k farkh bicimlerde yorumlanrms ve
degisik olculerde benimsenmistir. Bir kurtanci ya da koruyucu beklentisine dayanan Mesihcilik,
Isa'mn ikinci gelisinden once ya da sonra baslayacak bir binyil inaner ve Tann'nm tarihe ansizm
miidahale edecegine dayah kiyamet beklentileri, degisik yorumlardan bazilandir. (AnaBritannica 1989,
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Cilt: VIII., sayfa: 292, sutun: 2, "eskatalogya" maddesi.)

islam inaner cercevesinde "Sunniler, bu kurtancmm kiyamete yakm bir
zamanda cikacagim savunurlar. Siiler ise, Mehdi'nin Hicret'in III. Yuzyilmda dogmus oldugunu ve
bugun de ararmzda yasadiguu iddia ederler. Tarikat erbabi, her zaman icin bir kutbun bulundugunu ve
bunun Mehdi'ye vekillik ettigini savunurlar. (SENA,Cernil, age., sayfa: 111)
11

Yine bazi islam kaynaklanna gore, "Hazret-i Fatima'nm neslinden
gelecek olan Mehdi 'nin esas adi Ahmed, bir rivayette ise Muhammed olacaktir. Babasmm ismi
Abdullah olacaktir. Allah onu dogru yol olan islam yoluna hidayet ettigi icin lakabi Mehdi olmustur.
Mehdi'nin kendi ve babasmm ismini beyan eden bir hadis-i serifte Peygamber (s.a.v.) soyle
buyurmustur:
'Diinyanm (omrunden) bir giin kalsa bile, muhakkak Allahu Tefilfi, o
giinii uzatacak, benden veya ehl-i beytimden bir kisi gonderecek. Onun adi adima, babasmm adi
da babamm adma uyacaknr. Yeryiizii zuliim ile doldugu srrada yeryiiziinii adaletle doldurur.'
(Kaynak: Ebu Davud c.2, sli.422. Tirmizi c.3, sli.343)
(BURSALI, M. Necati, age., sayfa: 50) Bazi hadislerde fiziksel
ozellikleri bile belirlenmistir: 0 acik almh, biiyiik ve yumru burunludur. {Kaynak: Ebii Said el Hudri'den
11
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rivayet, Eb1tDavud c.2, sli.422.)

Sozcuk anlammda adi "kendisine Allah tarafindan yol gosterilen
(hidayete eren)" demek olan Mehdi, geldigi zaman nasil tanmacaktir?

"Mehdi'nin yamnda bulunan, Peygamber (aleyhisselamj'm gomlegi, kihci
ve sancagi kendisini bize tamtacaktir. Kum bir karms agacun kuru bir yere dikecek, agac o anda
yeserip yaprak acacaktir. Kendisinden keramet istendiginde gokte ucan bir kusa isaret edecek, kus
hemen eline dusecek. Kendisine hucum eden bir orduyu Mekke ile Medine arasmdaki Beyda denilen
mevkide maglup edecektir. (BURSALI, M. Necati, sayfa: 51)
11

Gerek Musevi ve Hiristiyan, gerekse de islam Mehdi inanci yeni degildir,
Daha once varhk bulmus pek 90k inane sisteminden yansunalar, ilharnlar tasir. Ornegin, Zerdust
inancma gore, Zerdust'un olumunden ucbin yil sonra bir oglu (tipki Hz. Isa gibi) yeryuzune inecek ve
insanhgm kurtancisi olacaktir. Ona Mesih Saosyant adi verilir. "Mehdi inanci sadece muslumanhga
ozgii degildir, hemen butun dinler ve inanclarda evrenin bitimine dogru bir kurtancuun gelecegi ve
butiin duzensizlikleri duzene donusturecegi inaner vardir. Y asanu suresince diizensiz kalrms olan
diinyarmzm nicin son giinlerinde diizenlenmesi geregi duyuldugu aciklanmamakla birlikte hiristiyanlar
Mesih'in, budistler Buda'mn, brahmanistler Vi§'nu'nun,bircok tarikatlar kendi tarikat kuruculanmn,
siiler ve ozellikle on iki imamcilar on ikinci imam olan Mehdi'nin dunyamn son giinlerinde meydana
cikip dunyayi duzenleyecegine inannuslardir.
(HAN(,;ERLiOGLU, Orhan, "islam i11a11clan Sozlilgii", Remzi
11

lutabevi, Istanbul, 1994, ikinci Basks,sayfa: 307, siitun: 1-2, "Melidi" maddesi)
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O'n s

oz:

insanlar, "insan olma bilinci"ne vardigi andan baslayarak, olumu
dusunmusler, ondan korkmus ya da cekinmisler; bu tur bir yokolus dusuncesinin altmda daima
ezilmisler. Belki de "insan olma bilinci" dedigimiz sey, bir tiir "kendinin farkma varma", "oliip bir
daha dirilemedigi gecegine ulasma" (yani "oliimlii oldugunu farketme, kesfetme") gibi fikirlerde gizli... Felsefe
bunu enine boyuna tart1~1yor...

Sozu uzatmadan .... Ben, insanlann caglar boyunca, olurne, olum sonrasma
nasil baknklanm merak ettim. Insanoglunun bu konudaki evrensel hafizasmdan bir avuc derleme
yaptim. Daha sonrasmda ise, bireysel yokolus fikrinin, biraz bencilce gelistirdigi, ama bilimin, hie
olmazsa gunesimiz ve dunyarruz icin kacmilmaz saydigi, "evrensel yokolus", yani dunyanm ve evrenin
sonu, "mahser", "ktyamet" fikirlerine bir goz attim. Son sanrlara ulastiguuzda, bunun ne kadar ilginc
ve iizerinde durulmasi gerekli bir konu oldugu kanmu paylasacagmiza inamyorum. Yer yer dusunurek,
yer yer gulumseyerek, hatta bazi noktalarda belki de gulerek... Arna elbette "dtisuncelerin ciddiyeti" ve
"inanclarm kanhg;" karsismda biraz da urpererek!..

Cok engin bir denizle karsi karsiyayiz. Iyi seyirler!

Yal9111 Yelence
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Obiir diinya ve kiyamet iizerine ...

her seyin baslangm: yaratlhs ...

Insanoglunun, kendini bildigi anlardan baslayarak, en vazgecilmez
tutkusu, yaratihs'r anlamaya ve cozumlemeye cahsmak olmus. Tarih boyunca, evrenin ve dunyanm
yaranhsi, hayvan, bitkiler ve insamn yaranhsi konulannda, durmaksizm, fikirler, oykuler, efsaneler
gelistirilmis. Dinsel ve toplumsal yasami (ozellikle eski toplumlarda) genis olcude yonlendiren bu
soylenceler ve bunlara bagh eylemler (ornegin degisik tapinma bicimleri ve torenler) sonsuz gorunen
bir cesitlilik icinde gelismis, Temelde, yeryiizii yasamrm ve bu yasam icindeki yerini anlamaya
cahsan insanoglu, yaratihs dii~iinceleri ile oylesine genis bir inane alam yaratnus ki, bu alan bugun
dahi, kolayca anlasilabilir cozumlemelere ulasmis degil. Ve bu inane alamm tek bir cati altmda
toplamak neredeyse olanaksiz.

Yunanca, mythos- oyku ejsane ve logos- bilim sozcuklerinin bilesimiyle
"Mythologia" "Mitoloji" olarak adlandmlan bilgi ve arastirma alamnm en onemli bolumlerini,
yaratihs oykiileri olusturuyor, Bunlan, yazili tarih oncesinden, cagdas dinsel inanclara kadar uzanan
genis bir yelpazede izleyebiliyor; ortak noktalar saptayabiliyoruz.

Inanclara konu olan oykuler ve dusunceler incelendiginde, "inanma"nm
bu denli kolay olusu; buna karsm "inancm zamana dayanma gucu, sasirtiyor insam. Cunku, en eski,
en inamlmaz ve ilkel oykuler bile, tarihin zorlu yokusunu trrmamp, gunumuze ulasabiliyor ve bir
bicimde yasanum, inandmcihguu (belli bir kesim i~m olsa bile) surdurebiliyor. Boylesi bir guc, dinsel inane
ve dogmalardan kopmanus cagdas bir insam; bzi duygusal ya da dusuncesel duzeylerde, avcilik ve
toplayicihk donemlerini yasayan atalarmdan ayirdedilmez kilabiliyor. Kaldi ki, salt
belli
duzenlemelere ugranus dinsel inanclar degil; zaman icinde gucunu kaybederek bosinan haline
donusmus bir takim mitolojik ya da dinsel kavram ve eylemler de; (ozellikle kiiltiirsiiz ve egitimsiz) halk
kitleleri uzerinde egemenligini hala surdurebiliyor. Bazilan kavram ve inane olarak ici bosalrrus da
olsa, hala kelime dagarcigmuzda yasayabiliyor: "Toprak ana" diyoruz. "Aydede" diyoruz.
Eylemlerimizde yasiyabiliyorlar: Bitkilere agaclara caput baghyor, atalanmizm dedelerimizin
tiirbelerinde adaklar adiyoruz. Yagmur dualanna cikiyoruz, Cinler perilerle haberlesiyor, buyuler
yaptirabiliyoruz. Gunluk gazetelerimizin bir kosesini hala astral haberler isgal edebiliyor. Ozel
astroloji kitaplan ve dergileri genis kitlelerin ilgisini cekebiliyor. Kimi kapilarda at nallari var, kimi
omuzlarda goz boncuklan. Okunrnus pirinclerle smavlara girenler ... Corek otunun ya da sapm,
insanlan ya da nesneleri kotuluklerden koruduguna inananlar ... Atesle kutsanan eglenceler, ya da
torenler. Mum dikme, ates yakma adetleri. Kutsal kabul edilen daglar, taslar, sular ... Noel aga~lan.
Yilbasr kutlamalan. 20 metrelik sandukalanm ziyaret ettigimiz gecmisin dev kahramanlan. Tum
bunlar ve benzerleri ayiplanacak degil, elbette arastmlacak ve cozumlenecek konular. Bakimz,
gunumuzden 100 yih askm bir sure once gerceklestirdigi "Altm Dal" adnu tasiyan arastirmasmda,
dinin ve folklorun kokenlerini saptamaya cahsan unlu arasnrmaci James G. Frazer, goruslerini nasil
ozetliyor:

"Her ~ey olup bittikten sonra, bizim yabamla olan benzerliklerimiz,
ondan farkhhklannuzdan daha fazladir; onunla ortaklasa sahip oldugumuz ve bile isteye elimizde
gercek ve yararh olarak tuttugumuz seyleriyse yabarnl atalanrmza borcluyuzdur." (FRAZER, James G., "A/tin
Dal -Du,in ve Folklorun Kiikleri", Cilt.I., Ceviren: Mehmet H. DOGAN, Paye! yaymlan: 97, Bilim Kitaplan: 37, istanbul, 1991, llksoz,
sayfa: XIII.)

Yine Frazer 'a gore, "koylulerin 90k bilinen bosinanlan ve toreleri, eksik
gedik olmalanna karsm, Arilerin ilkel dini hakkmda sahip oldugumuz en tam ve gi.ivenilir karutlardir
hala. Aslmda, ilkel Ari, zihinsel yapi ve dokusuyla ilgili her seyiyle soyu tukenmis degildir. Hala
aranuzdadir. Egitimli dunyayi bastan asag: sarsrrus ve degistirmis olan buyuk entelektuel ve moral
gucler, koyluleri pek etkilememistir, On1ar, en derindeki inanclan yonunden, bugi.in Roma'nm ve
Londra'mn bulundugu yerlerde orman1arda agaclann hala boy attigi ve sincaplann oynasngi gi.inlerde
atalan ne idiyse hala odurlar." (FRAZER, James G., "Alnn Dal-Dinin ve Folklorun Kokleri", Cilt.I, Onsoz, sayfa: XV-XVI)

Unli.i dinler tarihi profesoru Mircae Eliade de, tarihsel bir gorungude
mitolojik verilere ve ilkel topluluklar arasmda yapilrms arasnrmalara dayanarak, hem inanclann
kokenlerini arastmr ve on1ann bir sistematigini yapmaya cahsir; hem de, ozellikle yaratihs mitoslan
ve on1ara bagli gelisen rituelin, tartistlmaz onemini ortaya koyar. "Ebedi Doniis Mitosu" adh
arastumasinda ula§t1g1 sonuclar gercekten carpicidir: "Y aratihs dusuncesi", tum inanclarda odak
noktasidir. Arkaik toplumlardan gunumuze, dinsel inane, agirhkh olarak yaratihs fikrinden
kaynaklanan bir riti.ielle (cesitli rituellerle), yaratihs eylemini tekrarlamakta, kutsallasma ve
kutsallasurmayi bu yolla saglamaktadir. Bu eylem gerceklestirilirken, goksel arketipler yani
ilkdrnekler temel almmakta; aynca kokendeki tannlar, kahramanlar veya atalar tarafmdan ortaya
konmus bir takim eylemler de bilincli olarak tekraralanarak, kutsalhklar anlamlandmlmaktadir.
( ELiADE, Mircae, "Ebedi D6niis Mitosu", Ceviren: Omit ALTUG, Imge Kitabevi, Ankara, 1994)

Dusuncenin ozii sudur: Yaratihs Dustincesi baslangictan bu yana,
insamn inanclanm ve ibadet tarzlanni bicimlemistir ve genel inane icinde en onemli yeri olusturur,
Hatta bazan genel inancm ta kendisidir yaratihs dusuncesi. Yaratihs eyleminin, inane ve ibadette
tekran, insanlann kutsal dunyasiru olusturur, Yani bir diger an1amda inane ve ibadet, yaratihs
eyleminin ritiiel olarak tekrarrdir. Bu kutsal di.inyadagoksel modeller ornek ahmr. Dinsel anlamda
bugunku inane sisteminin de onemli parcalanndan birini olusturan bu dusunce, zayif kaldigi ya da
eskidigi noktalarda, bosinanlara donusur ve varhguu bu bicimde surdurur.

Yaranhs dusuncesi, ozellikle, yazimn icadiyla daha yakmdan
tarudigirmz arkaik uygarhklarda etkin olmustur. Cok tannh inane sistemlerinin gelistigi bu
uygarhklarda, dindisr hie bir eylem ve alan yoktur adeta. Bastaki krallar, ya tannmn temsilcisidir, ya
da, Misrr' da oldugu gibi, bizzat tannrun kendisi. Birincil tann ve tannlar, evrensel yaratrm eylemini
gerceklestirmis, her seyin temeli varsayilan bir kaos'tan, di.izene gecisi saglanuslardir. Onlarm
soyundan gelen yuzlerce, binlerce tann da, kentlerin koruyuculan, ve dunyasal her eylemin
di.izenleyicileri olarak gorev yaparlar. Sumer'de, diger pek 90k uygarhkta oldugu gibi, baltamn,
sabanm bile tannlan vardir.

Bu toplumlar icin, gokyuzu, gelisen astroloji gelenegi icinde, en onemli
tannsal eylem mekamdir. Gunes, ay, yildizlar, gezegenler ve tum bunlann kendi iclerindeki di.izeni ve
konumlanmalan kutsal an1amlar tasir. Zaman duygu ve dusuncesi olaganustu gelismistir. Bugun de
kullandignruz takvimlere 90k yakm takvimler bulunmus ve yasam pratigi icinde, bunlardan
yararlamlrmstir. Zaman bir yilhk bir periyot icinde kutsanrms, yaranhs'a uygun olarak, onu her an
tekrarlar bir bicimde bolumlenmistir. Bu bolumler, kutsal gi.inler ve bayramlar olarak kutlamr ve
yaranhs eylemi dongusel bir bicimde si.irekli tekrarlamr. Bu anlamda, arkaik toplumlar icin, Eliade'nin
de aynntih bir bicimde belirttigi gibi, tarih asla onemli degildir. Onemli olan, dinsel eylemler yoluyla,
dindismda kalan gunluk yasam parcalanmn kutsanmasi ve her seyin bir yilhk bir periyot icinde, kutsal
yaranlis dusuncesinin icinde degerlendirilmesidir. Bu bir an1amda, toplumsal bir giinah
crkartma' dir. Hi9 bir sey, inanclann kutsalhgi dismda kalamaz; her sey, zamanm yilhk dongusu
icinde, baslar, biter ve yeniden baslar. Yasam boylece kaostan kozmosa, kozmostan tekrar kaosa ve
tekrar kozmosa donuserek, devam eder. Kendini tekrarlar. Bir yil, bu an1amda, kendini si.irekli
tekrarlayan yaratihs eylemi'nin takibi ve kutsanmasiyla gecer,

"Her rituelin bir ilahi modeli, arketipi [ilk omegiJ vardir; bu olgu cok iyi
bilindiginden bir kac ornegi hatirlatmarmz yeterli olacak. 'Tannlar baslangicta ne yaptiysa onu
yapmahyiz' (Satapatha Brahmana, VII, 2, 1, 4). 'Tannlar boyle yaptilar; insanlar da boyle yapacak' (Taitiriya
Brahmana, I, s, 9, 4) Bu Hint deyisi butun ulkelerdeki rituellerin temelinde yatan teoriyi ozetlemektedir. ( ... )
tum dinsel eylemlerin temelinin tannlar, medenilestirici kahramanlar ya da mitsel atalar tara:findan
anlnus oldugu yonunde bir inams vardir. ( ... ) ilkeller arasmda mitsel modelleri olan sadece ritueller
degildir, her turden insani eylem zamanm baslangicmda bir tann, bir kahraman ya da bir ata tara:findan
icra edilen bir eylemi tami tamma tekrarladigi olcude gecerlilik kazamr." (ELiADE, Mircae, "Ebedi Doniis
Mitosu", sayfa: 35-36)

Evlilik bile, bu anlamm dismda kalamaz elbette, ve tum insani eylemler
icinde goksel modellere uygunlugu buyuk onem tasir.

"Sumerler Yeni Yil gununde elementlerin birlesmesini kutlarlardi; o gun,
Antik Dogu'nun her yerinde sasaasmi sadece kutsal evlilik mitosundan degil aym zamanda krahn
tannca ile birlesme ayinlerinden almaktadir. Yeni Y1l gununde Istar, Tammuz ile yatar ve kral da
tanncanm zifaf yatagmin bulundugu tapmagm gizli bir odasmda tanncayla (yani onu yeryiiziinde temsil eden
nedimesiyle) ritiiel birlesme gerceklestirerek bu mitsel kutsal evliligi yeniden uretir. ilahi birlesme
yeryuzunun dogurganhguu saglar, Ninlil ile Enlil birlikte yattiklannda yagmur baslar. Bu dogurganlik
kralm, yeryuzundeki ciftlerin, vb. torensel birlesmesiyle de saglama baglanir. Kutsal evliligin her taklit
edilisinde, yani her nikah birlesmesinde dimya yeniden dogar." (ELiADE,Mircae,"Ebedi Do11ii5 Maosu, sayfa:39)

"Ozetle diyebiliriz ki arkaik dunyada 'dindisi' eylem diye bir sey
bilinmez." diyerek konuyu butunler Eliade. "Belirli bir anlarm olan her eylem, -avlanma, bahkcihk,
tanm; oyunlar, catismalar, cinsellik-, su veya bu sekilde kutsal olana katilmaktadir, Dindisi olan tek
eylem mitsel anlami olmayan, yani, ornek modellerden yoksun eylemlerdir. 0 halde diyebiliriz ki
belirli bir amaca yonelik her sorumlu eylem arkaik dunya icin bir ritueldir." ( ELiADE, Mircae,"Ebedi Donii§
Mitosu", sayfa: 41) Ancak bu eylemlerin cogunlugu tarih icinde uzun suren bir kutsalhktan annma sureci
yasarms ve gunumuze kadar pek cogu dindisma kaymayi basarabilmistir. Bu noktada en onernli ornek
dans 'tir, "Her turlu dans baslangicta kutsaldi; bir baska deyisle, insandisi bir modeli vardi." (ELiADE,
Mircae, "Ebedi Doniis Mitosu", sayfa: 41) der Eliade. Bu kutsalhgm bazi inane guruplan icinde hala devam
ettigini biliyoruz. Omegin Mevlevi Torenleri, Alevi Semahlan, ya da ilkeller arasmda hala devam
eden kareografik torenler, dinsel icerikli danslann tumu ...

Boylece, yaratihs dii~iincesi, inaner ve eylemleri, zaman icinde bazi
kayiplara ugranustir diyebiliriz belki; ama, kokeninden butun butune kopmus, degismis olduklan asla
soylenemez. Cunku arkaik donemin evee1betteoncesindeki Inanclarm) tek tannh dinlere yansimalan ya da bu
inanclann tek tannh dinlere ragmen (onlar tarafmdan giinah kabul edilseler bile), halk yasarru icine siznus olan
uzannlan, varhklanm surdurmeye devam etmislerdir. Ateist (tanntanunaz) inanca sahip insanlann
dusunceleri arasmda bile varhklanm surdurmeye devam edebildikleri de bir gercektir.. Bu kisa
deginmelerin ardmdan asil konumuza gecebiliriz.

***
hiikiim giinii ...islamda kiyamet fikrinin ana hatlan

"Yaratihs" dusuncesinin en gelismis sonuclanndan birisi de, (toptan,
insanhk adma tiimden) "yokolus", "yok edilis" gibi bir inanci ve dusunceyi gelistirmis olmasidir.
Dilimizde bunun tam karsihgi "kiyamet"tir. Tek tannh dinlerin inamslanna gore dunyanm sonu ve

butun olulerin dirilerek, mahserde toplanacagi zamam anlatir bu kelime. "Kiyamet gilnil"nde,
dunyanm yokolacagma ve olulerin dirilecegine inamhr. Bu gun; hesap gilnil, hilkilm gilnil, din gilnil
olarak da bilinir. Cemil Sena, "Hz. Muhammed'in
Felsefesi" adli aynntih ve seckin arastirmasmda
kiyamet dusuncesini, "Mistik hayal gucunun en trajik buluslarindan biri'', olarak vurgular. (SENA, Cerni!,
"Ha,reti Muhammed'in Felsefesi'', 5. Basim, Remzi Kitabevi, Istanbul, 1989, sayfa: 105) Ve

konunun ruhun niteligi, olum ve

olumden sonra dirilme problemleriyle ilgili oldugunu belirtir.

islami anlamda, "kiyamet, (Arapcada ktyam 'olumden sonra dirilip
ayaga kalkma '), ( ... ) Allah'tan baska her seyin yok olup (imha) ardmdan yeniden dirildigi (ihya) ahiret
yasarmmn baslangici.t'drr. (AnaBritannica 1989, Cilt: 13, sayfa: 282, siitun: 3, "kiyamet" maddesi.) Islamm alti iman
kosulundan biri olan ahiret inancmm aynlmaz parcasidir. Ukba ya da Dar-i Beka da denilen ahiret
ise, kiyametle baslayarak sonsuza kadar surecek olan dunya otesi yasami anlatir. "Islama gore yasam
ii9 evreden olusmaktadir. Birinci evre, kisa sureli olan ve ruhun bedenden aynlmasi ile sona eren, bu
dunyadaki yasamdir. Olumle birlikte yasamm ikinci evresi, tam olarak ne dunya yasanuna, ne de
ahiret yasarruna benzeyen 'Berzah' yasanu baslar, Berzah, kiyamete, butun evrenin, Allah'tan baska
her seyin yok olusuna ve arkasmdan sonsuz ahiret yasanumn baslangici olan yeniden dirilise kadar
surer. Kur'an'a gore bu dunya fanidir, mutlaka son bulacaktir. insan bu dunyadaki butun
yaptiklarmdan, butun davramslanndan sorumlu oldugu ve ahirette bunlann hesabmi verecegi icin
dunya yasarru ahiret icin bir hazrrlik ve smanma donemidir, Ahirette Allah'm haklannda iyi hukum
verdigi insanlar Cennet' e, kotu hukum verdigi insanlar da Cehennem' e gideceklerdir." (Ana Britannica
1989, Cilt: I, sayfa: 201, siitun: 1, "ahiret" maddesi.)

"Kuran'da kiyamet gunu (yevmil'l-ktyame) icin es-saat, el-vakia (kesin
olay), et-tammeti'l-kilbra (buyuk felaket), el-hakka (gercek olan), el-gasiye (siddetiyle halki ansizm
kusatan) ve el-karia (carpacak bela) gibi baska adlar da kullanihr. Kiyametin imha asamasmda
israfil'in sura ilk ufleyisiyle (nefha-i ula) evrenin duzeni bozularak altust olacak, simdiki yapisi ve
butun canhlar yok olacaktir. Ihya asamasmda sura ikinci kez uflenecek (nefha-i saniye), olenler
yeniden dirilerek ayaga kalkacak ve mahsere yonelecektir, "(AnaBritannica 1989, Cilt: 13, sayfa: 282-83, sutun: 3-1,
"ktyamet" maddesi.) Bir islami kaynaga gore de "Kiyametin kopmasi demek, kainatin yok olmasi ve
dunyada yapilan iyiligin mukafatinm gorulmesi, kotulugun cezasmm cektirilmesi gunu olan ahiret
aleminin baslamasi demektir. Saat, Karia, Gasiye, Hakka, Tamme, Vakia ve Hesap Gunu adlan ile
Allahu Teala'nm bize bildirdigi kiyametin kopmasi, suphe kabul etmeyen bir gercektir." (BURSALI,
\1.Necati, "Oliim Kabir-Kzvamet Cennet-Cehem1em", Erhan Yaym Dagitim, Istanbul, Arahk-1996, sayfa: 23)

islam'da kiyamet inancr'mn baslangic cizgileri bunlardir. Konuyu, tek
tannh dinlerin son halkasi oldugu icin islami acidan ele alarak baslattik. Ancak bu inancm, islamiyetin
90k oncesinde, cesitli toplumlar ve inane sistemleri icinde gelismis oldugunu, koklerinin tarih icinde
90k derinlere gittigini de vurgulamarmz gerekli. ilerideki satirlarda bunlara aynntih olarak
deginecegiz.

islami dusunce smirlan icinde, yukanda gordugumuz gibi, kiyamet
tasarimi; ashnda, diger pek 90k inane sisteminde oldugu gibi, buyuk bir dongunun tarnarnlamsim
ifade etmektedir. Evren, dunya, canh varliklar ve insan, tann tarafindan yaratilnus olmamn sonunda,
yine tann tarafindan yok edilmektedir. Bundan sonrasi, ozellikle insanoglu adma, iyilerin cennette,
kotulerin cehennemde surdurecegi, sonsuz ve kutsal bir obilr dilnya yasanudir. Pek 90k inanca gore,
iyiler odullendirilir, kotuler cezalandmhrlar bu tannsal dunyada.

***

evrensel diis: obiir diinva ve ...
Bu noktada obiir diinya deyiminin altim cizmekte yarar var. Bu yeni bir
kavram degil. Tam aksine, temelini ilkel kulturlerde bulan ve arkaik toplumlarda aynntilanyla
betimlenen bir tannsal yasam alam obiir diinya. Olduklerinde insanlann da gittikleri bir yer.
Genellikle iyi, olumlu nitelikler tasiyan tannlar bu diinyanm goksel bolumunde; kotu ve olumsuz
nitelikler tasiyanlan (ozellikle oliirnle ilgili olanlan) da, yeraltmda yasarlar. "En eski Yunan dininde ruh,

styks denilen bir yeralti irmagmdan gecerek bazi yeralti tannlan tarafmdan yargilamr; suclu ruhlar,
tartaros (cehennem) denilen bir cezaevine gonderilir; gunahsiz ruhlar da, Elysian denilen cennette mutlu
bir omur gecirirler. ( ... ) Eski Misir'da da bir 90k kisimlan muslumanhga gecmis olan bu inancm
romantik ve dramatik ozellikleri yasatilnus, belki de oradan ve daha 90k Babil koleligi doneminde
Kaldelilerden ve Mazdeizmden sizarak Yahudilere de gecmistir." (SENA, Cemil, age., sayfa: 105.) Hemen
her kavmin bir obiir dtinya'si vardir. "Homeros, Hades'e; Etrusk ve Romahlar Tartar'a; eski
Yunanhlar Sanzelize (golgeler bolgesi); Persefon, Proserpin adi verilen alemlere; Hesiod, Fortuna
adalarma; Ibraniler Seol'a; Misirhlar Amenti'ye; ozet olarak her kavim, olumden sonra ahrette haz ve
elem veren bir yerlere gidilecegine inarurlar. Bunlar genel olarak yeryuzunun derinliklerinde karanhk
ve yeis veren bir alemdir. Fisagor yer depremini, yeryuzunun derinliklerinde kalan ruhlarm cikrnak
icin giristikleri savas ve gurultu sayar. Homeros Ulsi'i, Virgil Ene'yi, Dante kendisini bu alemde
gezdirir. Orfik siirlerin cogu, cehenneme inme temasmi tasir.. Hiristiyanhk mitolojisi de Hz. Isa'yi
cehennemlerde gezdirir. Hz. Muhammed ise, Mirac'ta boyle ugursuz bir alem gormemis, fakat cogu
sonradan uydurulmus veya bir egitim telkini olarak mistik hayal gucunun etkisi altmda, bazi korkunc
bolgeleri ve halleri gormus oldugunu bildiren hadislerden soz edilmistir. Zendavesta'mn [Zerdilstilerln
kutsal kitabi] Bihist'i, nurlu bir alemdir. Oluler yeryuzunun derinligindeki karanhkta oldugu kadar da
gok- yuzunun derinliklerindeki nur icinde yasarlar ve bunlann arasinda Araf (purgatoire) vardir. Araf'i
Hiristiyanhga, rniladm III. yuzyilmdaki Tannbilimcilerden Khriologos, vaftiz edilmemis cocuklann
pek de iskence edilmeden yakilacaklan bir yer olarak icad etmis ve sokmustur. Muslumanhga da
girmis olan Araf [Cennet ile cehennem arasmda oldugu dtlsllnillen bir tepe. ans.Larousse], Kur'an'da bir surenin de adi
olmustur. ( ... ) Ahret hayatun kabul eden kavimlerin cogu, o hayan, diinyadaki hayatm yalmc bir
devammdan ibaret sayarlar. Bu inanclara gore, adeta olum, bizim alemimizden biraz daha iyi olan bir
aleme seyahat etmektir." (SENA, Cemil, age., sayfa: 148)

***
ilkellerde obiir diinya ..
Obiir Diinya, "genellikle yeraltmda, yeryuzunde ve gokyuzunde
canlandmlmaktadir. Denizlerin dibini, daglann tepesini, uzerinde yasamlan topragm suurlanm, ban
yonunu (gunesin batmasiyla ilgili), ormanlan, kayahklan, batakhklan, magaralan ve adalan, olulerin
eglestikleri yerler olarak sayabiliriz. Eskimolar genellikle iki ote diinya tasanmlamaktadirlar;
bunlardan biri gokyuzunde, oburu de yeryuzundedir. Alaska'da, Bering Bogazmda yasayan
Eskimolara gore, oluler ya yeme icmenin 90k bol oldugu gokyuzundeki aydmhk bir dimyaya ya da olu
sahiplerinin mezarlara koyduklan yiyeceklerle kannlanm doyurduklan yeralti diinyasma
gitmektedirler. Eskimolar yeralti dunyasmi sicak bir yer olarak tasarlamaktadirlar (Huitzkranz, 1962,
.ffl8)." (ORNEK, Sedat Veyis, "100 Soruda Ilkellerde, Din, Biiyii, Sanat, Efsane", Gercek Yayinevi, 100 sornda Dizisi: 25, Ucancu
Basia 1995, Istanbul, sayfa: 118)

"Netsilik Eskimolanysa, bu iki dunyadan baska, yerkabugunun hemen
altmda ucuncu bir dunya daha olduguna inanmaktadirlar. Yenisey'le Ob nehri arasmdaki Selkuplar
Ostiyak Samoyatlan), insanm olumunden sonra ozgur kalan ruhunun yeryuzundekine benzer bir hayat
surmek icin, yeralti dunyasina gittigine inanirlar. Tundra Yukagirlerine gore, olenin bedenden aynlan
ruhu, yeraltmdaki oluler dunyasma gider; buna karsihk aym insanm nefes ruhu da gokyuzune cikar.
Tavgi Samoyatlannm inarusma gore, olenin ruhu, dogan bir cocukla yeniden dunyaya <loner; beden ise

ote diinyadaki varhklann yasadiklan 'soguk ve karanhk ' bir yeralti diinyasmda kahr. (Paulson, s.115, 117,
121). Kuzey Amerika yerlilerinden Vailakiler, olulerin gokyuzunde eglestiklerine inamrlar. Ciceklerle
bezenmis bu diinyada ruhlar ekmek ve palamut corbasiyla kannlanm doyurmaktadirlar. Algonkinler
ve Patvinler (Kuzey Amerika) ote dunyayi Batida bir yerde dusunmektedirler. Foxlara gore de olulerin
dunyasi Banda, yerin altmdadir. Aym sekilde Yuki guruplannm cogu olulerin eglestikleri yeri
yeraltmda tasanmlamaktadirlar. Guney Si yam' da, olenlerin ruhlannm ilkin batiya giderek gokyuzune
ciktigma, sonra da yeryuzune inerek oluler adasma gittiklerine inarulmaktadir (Schmidt, v., s.96, 145, 642).
Maoriler (Yeni Zelanda'da) birisi oldugu zaman, ruhunun oluler diinyasma gidecegine inanmaktadirlar.
Fakat bu dunya hakkmda acik secik bir tasanmlan yoktur. Endonezya'da ve Filipinler'de yasayan
yerlilerin bir bolumunce olulerin eglestikleri yer yeryuzunun ustunde ya da altmda kabul edilirken, bir
bolumunce de bir adada ya da yiiksek bir dagm tepesinde dusunulmektedir. Ornegin Kuzey
Borneo'da, oranm en yuksek dagi olan Kinabalu'nun tepesi olulerin eglestikleri yerdir (Stohr, s.189).
(ORNEK, Sedat Veyis, "100 Soruda Ilkellerde, Din, Biiyii, Sanat, Efsane", Gercek Yayinevi, 100 somda Dizisi: 25, Ueuncu Baskt 1995,
Istanbul, sayfa: 118-119)

Cesitli soylencelerde bu oteki dunya, bazi ozel kosullarda, gidip donulen
bir yer olarak da anlanhr: "Kamerun yerlileri arasmda anlatilan bir oykuye gore, bir kiz, bir oluye asik
olmustur ve onu gormek, onunla bulusmak icin, oluler iilkesine gidip donmustur. Dahasi, yine
Kamerun yerlilerine gore, bu kizcagiz, yolculugu sirasmda, hem ziyaret, hem de ticaret yaprmstir ve
yalmzca sevgilisini gormekle kalmamistir, oluler iilkesinden, yani oteki diinyadan, iilkesine domates
tohumunu da getirmistir. Bir Paraguay soylencesine gore ise, kuruyan dallan yesertmek, olen insanlan
diriltmek isteyen bir buyucu, bu isin gizini bilen Go-ncono-hodi'yi bulmak icin, kendisine bagh
hayvanlann yardnmyla, bu tanrmm oturdugu oluler iilkesine gider ve onune cikartilan butun engellere
karsm, geri donmeyi basanr ama, aradigiru elde edemez. ("Oteki diinyaya !!idip l!elme iitopyalan", ProfDr. Gurhan
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n)MER, Bilim ve Utopya Dergisi, Kasun 1997, Sayr: 41, sayfa: 14)

Obiir ya da oteki bir diinyaya inane, insanm soyutlama yetenegi kadar
eski olmah. Az sonra Neanderthallerle ilgili olarak deginecegiz. Bu noktada, ilk yazih kaynaklara
ulasnguruz Sumerlerden de soz etmek gerek.

***
Siimer'de obiir diinya ..
Degerli bilim adarru Afsar Timucin, "Sumer dini dogalci oldugu kadar
insarun dilekleri acismdan gercekci bir dindir;" diye belirtir; " .. onda her sey yasarmn korunmasi ve
uygun kosullarda surdurulmesi icindir. Dunyaya boylesine guclu baglarla baglanrms insanlann
gozunde olumu anlamsiz ve sikmtih kilacaktir. Bu anlamsizhk ve sikmti ancak cok gelismis bir obur
dunya fikriyle asilabilirdi, Sumerli icin olum bir kurtulus degil ebedi bir mahkumiyettir, mutlu ve
sonsuz bir yasamm baslangici degil insan ruhunu sikmtiya sokan bir bitistir.
Bu bitiste insan
yasammdaki etkinliklerinden uzak olacak, tam anlammda caresiz bir duralhga mahkum edilecektir.
Olumden sonraki yasam bir acilar, gucsuzlukler yasanudir, yasayan icin bir korku kaynagidir. Bir
Sumer metninde su satirlan okuruz:
Artik sevinc dolu bir adam degilim ben
Y attigrm yer toprak
kotulerin arasmda gomuluyum,
Uykum busbutun sikmti,
dusmanlar arasindayim.
Bacnn artik bu berbat yataktan
kalkamam ben."
(Tirnucin, AF~AR, "Dil§iince Tarihi", Genisletilmis 2. Baski, Insancil Yaymlan, istanbul, Ekim
1997,sayfa: 45-46)

ilkin Sumer yazih metinleri arasmda rastladigirmz unlu Grlgarms
Destam, oz olarak, arkadasi Enkidu'nun olumune 90k uzulerek, olumsuzlugun gizini cozme ugrasma
girisen Gilganus'm oykusunu anlatir. Bu oykude de obur dunyaya bir gidis ve donus anlatihr.
"olumsuzlugun gizini, bu gize sahip olan Utnapistim'den ogrenebilmek icin, insan-Akrep tarafindan
korunan ve daha once hicbir olumluniin asamadigi engelleri, ormanlan, okyanuslan asarak oteki
dunya Dilmun'a varan; orada, olumsuzluk otunu buyuk zorluklarla ele geciren, ama daha sonra, onu
bir su yilamna kaptirarak, diinyaya eli bos donen Gilganus'm bu yolculugu, hem hayli trajiktir, hem de
turunun en unlulerinden biridir. (Prof Dr. Giirhan TOMER, ag.makale, Bilim ve Otopya Dergisi, Sayi: 41, sayfa: 14)
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Obur dunyaya gidip-gelisin en eski ornegine de Sumer mitoslan icinde
rastlarur. Dumusi ile Inanna mitosunda. htar'm yeraltt dunyasina inisi" adiyla bilinen bu mitosda;
"bilinmeyen nedenlerle, gogun kralicesi inanna, oluler ulkesine, uzerinde kizkardesi tannca
Eraskigal'in egemenlik surdugu 'donusu olmayan ulke'ye inmeye karar verir. Kramer, onu boyle bir
karara iten nedenin tutku, oluler dunyasim da egemenligi altma alma istegi olabilecegini ileri
siirmektedir. Oluler diinyasmda ugrayabilecegi herhangi bir kazaya karsi haztrhkli olmak icin inanna,
veziri Ninsubur'a, u9 gun icinde donmezse kendisi icin yas torenleri yapmasuu ve daha sonra, u9
buyuk tannya, Nippur kentinin tannsi Enlil'e, Ur kentinin ay-tannsi Nanna'ya, Babilonya'mn Eridu
kentindeki bilgelik tannsi Enki'ye gitmesini ister ve kendisinin oteki diinyada oldurulmesini
engellemek yolunda ise kansmalan icin, onlara yalvarmasi buyrultusunu verir. Bundan sonra inanna,
kiralicelik giysilerini uzerine gecirir, degerli takilanm takar ve oluler dunyasmm kapisma vanr.
Burada, 'yedi kapi'nm bekcisi Neti'nin kendisine meydan okumasiyla karsilasir.. (Hooke, s.H., "01iadoeu
'\1itolojisi", Cev.Alaeddin Senel, lmge Kitabevi Yaymlan: 20, Ankara 1991, sayfa: 21-22) Arna sonunda oluler dunyasma
ulasmayi basanr. Tannca burada oldurulur ve daha sonra, Tann Enki'nin yardnmyla yeniden hayata
donmeyi basanr. Ancak yerine bir baskasuu
bulup koymadikca oluler dunyasmdan geri
donemeyecektir. Bu arayis adma yanmda gelen iki cinle birlikte tekrar yeryuzune doner., Oyku bir
yere kadar bu arayisla devam eder ve kesin bir sona ulasmadan kopar. Sumerce ozgun metin buraya
kadar bulunabilmistir. Babilonya mitoslan icinde de, belli farklarla tekrarlarur. Ve takip eden
kulturlerce degisik bicimlerde anlatihr olur ... Ornegin Fenike kiyismda Kenan ulkesinde bir sehirde,
Ugarit'te de rastlanz ona:
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"Ugarit tabletlerinde (. .. ), Tann Baal'in, bir baska tann Mot tarafmdan
olduruldugunu; bunun uzerine, kizkardes Anat'm, onu diriltmek icin, yeraltmdaki oluler ulkesine
indigini, ama Baal'in yasama donmesini saglayamadigim ogreniyoruz." (Prof.Dr. Gurhan TOMER, ag.makale,
sayfa: 14)

***
Eski M1sir'm obiir diinyas1..
Bu dunyadan sonraki hayata <lair dusunce ve eylemlere; kisaca obiir
diinya inancma eski Misir'da da buyuk onem verilirdi. Hatta obur dunya'ya inancinm, zaman zaman
yasanan dunyanm gerceklerinin onune gectigini bile soyleyebiliriz. Tipki gunumuzde de varhgim
surduren bazi mistik inanclarda oldugu gibi.

Ancak Misir obur dunya inaner, Sumer'li dusunceden oldukca farkhydi.
Sumerlilerin olum karsismdaki bunalti duygulanna karsm, Misirhlar oldukca rahattirlar. Soyle ki;
"Mezannda binbir stkmtiyi binbir boguntuyu sonsuza kadar yasayacagma inanan mezopotamya insani
karsismda Misirli olumden sonraki yasarm esenlikli bir aile yasarm sayacak kadar korkusuzdur. Belli
bir olcude kendini gosterecek obur dunya korkusu elbette yalruzca ahlaki kaygilarla ilgili sorunlardan
kaynaklanir. Misirh 90k zaman olulerini aile cevresinde, dostlar arasmda, danscilarla ve calgicilarla
tanrtlanustir, bu tarutlarda obur dunyamn bu dunyayi yansungi, olunun bu dunyadakine benzer bir

yasam surdurdugu, bahga 91kt1g1, ava gittigi gorulur. Hatta yasanun tum incelikleri, uretimiyle,
savasiyla, hirsizhgiyla, benzer seyleriyle surer gider. Bu dunyada olup bitenlerin benzerleri obur
dunyada da olmaktadir. Hicbir uygarhk olumu yasama yaklasurmada nusir uygarhgi kadar eliacik ve
iyimser olmarrustir'' (Timucin, AF~AR, age., sayfa: 60)

Bu dunyada olup bitenlerin, benzer bir bicimde obur dunyada da
surdugune iliskin inane ve dusunceler, ilkeller arasmda da 90k yaygmdir, Orneklerini az sonra ele
alacagiz. Arna once saym Timucin'in "Dusunce Tarihi" adh kapsamh arasnrmasmdan, eski Misirh'nm
olum duygusu'na iliskin notlan tamamlayahm:

"Bu, Misirhnm olumu onemsemedigi,
olum duygusunu kafasmm
gerilerine attigi anlamma gelmez. Mrsirhlar uygarhgm ilk zamanlannda
bile olumu cokca
dusunmusler, hatta onu yasam kadar, yasamdan da 90k onemsemislerdir. 'Olulerini evleri gibi oval
gomutlere gomerler. Bedenler genellikle yuzu koye donuk bicimde yan yatmis olarak hasirlar uzerine
konulmustur. Cok zaman bir parmaklan agrzlanndadir. Baslannm cevresine bugday taneleri
serpilmistir. Bazi mezarlarda cicekler bulunmustur. Bunlar belki de gene kadmlann mezarlandir. Bu
donemden baslayarak, olulerin yasadigina, onlan beslemek gerektigine inanmis olduklan sarulir.
Genellikle gomutler koylerden uzaktadir: olulerin ayn bir 'yasam'i vardir'. (Pierre Miquel, Eski9ag)" (Timucin,
AF~AR, age., sayfa: 60) [belirtilen kaynakla ilgili aynnti: P .Miquel, L 'Antiquue, F Nathan, Paris 1983]

Eski M1s1r11 gunumuze ulastiran firavun mezarlanna, yani piramitlere
bakngimizda, olumden sonraki yasamm, geride birakilan kahci eserler yoluyla, bir anlamda gercek
oldugu duygusuna kapilabiliriz. Buralarda, piramitlerin duvarlannda;
yasam ve olum, tum
aynntilanyla resmedilmis, anlatilrms, adeta sonsuz kilmrmstir. Onlar sayesinde gelenegi daha iyi
kavranz. Prof. Dr. Afet inan'm tarumlamasiyla; "Misirhlar, olumden sonra, yeniden canlamlacagma
inamrlardi. Bunu tabiatm kis ile baharma benzetirler, olum ve yeniden dogus halini ornek tutarak,
nasil ki, Oziris yeniden hayata kavusmustur, o halde insan hayati da ona benzemelidir diye
dusunurlerdi. Misirhlann inamslanna gore, insan iki elemandan tesekkul ediyordu: Vucut ve Ruh. Bu
iki eleman olumden sonra da baki kalabilirdi. Eger bir insan Oziris onunde butun gunahlaruu
affettirebilir ve tamamen gimahsiz olarak kalabilirse cennette yeniden yasiyabilirdi. Iste bu suretle,
Oziris aym zamanda oluler ilahi olmustur. Olen insam gunah ve sevaplan itibariyle sorguya ceker ve
kalbinin samimi olup olmadigrrn bir tuy ile tartardi, Bu imtihandan muvaffakiyetle [ha~arzyla)
gecemeyenler, mezarlarma daimi olarak ac, susuz ve gunessiz kalmaya mahkum olurlardi, aym
zamanda timsahlar tarafmdan parcalanirlar farzedilirdi." (iNAN, Prof Dr. Afet, "Eski MIS1r", Turk Tarih Kurumu
Yaymlan, XIII. Dizi - Sa.6b., 3 Baski, Ankara, 1992 (1. Basia, Ankara, 1956), sayfa: 230-231)

Bir baska kaynaktan aynntilan izleyelim:

"Eski Misirhlar hemen olumden sonra ruhun Amenti diye adlandmlan
-~1 Dunyaya indigine ve oradaki Hakikat Salonunda muhakeme edildigine [yargilandrgma] inarurlardi.
Mubakemeyi yapan, Tannca Oziris ve onun 42 yargici idi. Olcucu basi Anubis bir terazi cikanr, bu
rerazinin bir kefesine bir tuy, ya da baska bir hakikat isareti, ya da ruhun kendisini, obur kefeye de o
ruhun sahibi olan adamm dunyada yaprms oldugu iyi islerin listesini koyardi, Sonra oluye, isledigi,
ama kabul etmek istemedigi gunahlan itiraf ettirilir, bu sirada olunun ruhu endise dolu gozlerle
reraziye bakardi. Eger iyi isleri agir basiyorsa, bu mutlu ruh, u9 bin yil yasamak uzere cennet
tarlalanna, Ashlu'ya girmek iznini ahrdi. Eger hakikat, yani gunahlar listesi agrr basarsa, o zaman ruh,
ezasnu tamamlaymcaya kadar kirli, temiz bir takim hayvanlann vucutlanna girmeye mahkum
edilirdi. Yine de islah olmayan ruhlar ya canavar Ammait tarafmdan yenilir, ya da parca parca edilerek
yokolurdu. Os: bin yil Oziris'in cennetinde mutlu bir hayat suren iyi ruhun, sonra eski bedenine
girerek yeniden dunyaya dondugune ve yeni bir hayat yasadigma inamhrdi." ("Biiyiik Dinler ve Mezhepler
_.\JISiklopedisi",Aksam Matbaasi, istanbul 1964, sayfa: 18)

"Oteki Dunyamn M1s1r' dan daha da zengin ve rahat bir yer olduguna
inarurlardi. Tastan buyuk mezarlar insa ederler, oteki diinyada kullarulmasi icin kumaslan, elbiseleri,
miicevherleri, yiyecek maddeleri olii ile birlikte gomerlerdi. Olulerini tahnit ederler ve kumas
parcalariyle siki sikt sararlardi." ("Dinler Tarihi", Hazirlayan ve derleyen: Adli MORAN, Hiirriyet Gazetesi Nesriyati, sayfa:

"Olunun hayattayken en cok sevdigi ne varsa hepsini birlikte gomerlerdi. Bu, miilkiyet hakkmm
dinsel ve derin kaynagim da gosterir; hatta bir olunun saghgmda okumaya baslayip bitiremedigi kitabi
da, oteki alemde okusun diye beraber gomerler." (Sena CEMiL, age., sayfa: 146)
44)

"Olumu ciddiye almak gerekir, cunku olum yalmzca yasamlan bir sey
degildir, aynca bir hesaplasma ortanudir." diye vurgulayan saym Tirnucin, tum bunlan soyle ozetler:

"Olen kisi obur dunyanm tannsi Osiris'in karsisma cikacaktir, giinahlann
ve sevaplann belirlendigi tannsal yargi katmda hesap verecektir; olunun yuregi [bu ayrmn Ilglne] Osiris'in
onunde bulunan bir terazide tarulacaktir; samk, gunahsizhgi ortaya cikarsa bazen yeraltmda bazen
goklerde varsayilan mutluluklar iilkesine yollanacaktir, gunahi saptamrsa kirk iki yargicm karsisma
gonderilecektir, Mutluluklar iilkesine gidebilen kisi orada dingin bir yasam siirecektir. Gece goklerde
teker teker isiklanm yakanlar iste bu ulkede kalanlardir." (Timueln, AF~AR. age., sayfa: 60) Iste Eski Misir
.. obiir diinya" tablosundan kucuk bir kesit. Aynca sunu da ekleyelim, mumyalama isinin ve
geleneginin Eski Mrsir'da bunca gelismisligi de, olumden sonraki yasama olan inancm buyuklugu ve
derinligini vurgular.
***

Eski Roma'da..
Eski Roma'da, "olen bir insanm golgeli bir ulkede yasamaya devam
ettigine inamhr ve yilda iki kere, Mayista ve Subatta bu oluler amhrdi. Bugiinlerde hem mezarlara
rurbanlar sunulur, hem de evde bir cesit sevgi bayranu yapihrdi. ( ... ) Evlerin icinde oldugu gibi, dismda
Ye tarlalarda da bu ruhlann banndigma inamhr ve her ay bu tannlara ozel adaklar sunulurdu." (Thnucin,
AFSAR, age., sayfa: 39.)

***

Asyah'nm obiir diinyas1..
Altay yorelerinde ve Sibirya dolaylannda yaygm olan Saman inancma
gore, "en buyuk Tann Ulgen' dir. 17 kath olduguna inamlan aydmhk gokte iyilik, mutluluk veren
.arhklar, 14 kath olarak bilinen karanhk yeraltmda da kotuluk, umutsuzluk veren varhklar bulunur.
Canhlar bu iki tabaka arasmdaki yeryuzunde", yasarlar. (Thnucln, AFl,AR, age., sayfa: 42) Yeraltmdaki kotu
diinyanm tannsi Erlik adiyla bilinir. "Erlik, yeraltmm en alt katmda kara camur veya kara demirden
yapilrrn~ bir sarayda, kara bir taht ustunde otururmus. Saman dualannda Erlik cok korkulacak bir
a.rlik olarak diisunulmustur. ( ... ) Inanca gore; Erlik insanm canmi ahp yeralti dunyasma goturur, orada
sorgu-sual ettikten sonra kendi emrinde kullamrrms." (~ENER, Cernal, "Tilrklerin Miisliimanhktan Onceki Dini
Sainani.zm", D Yayincrhk, istanbul, 1997, sayfa 46) Saman inancmm temelinde, olunun, gidecegi dunyada
yasarruni surdurecegi inaner bulunmakta ve olii gidecegi bu dunya icin hazirlanmaktadir. Aynca
Saman inanci icinde de, bu oteki diinyaya gidis gelis oykulerine rastlanz:

"Yeralti Tannsi irlik ya da Erlik Han'm iilkesinin kapisinda, oraya canli
iir varhgm girdigini hie kimsenin gormedigi yazihdir ama, Guney Sibirya'da yasayan Minusinsk

Tatarlanmn bir destanmda, Kubayko adh bir kizcagizin, savasta olen erkek kardesini aramak uzere o
ulkeye gittigi anlatihr.

Oteki dunyaya sik sik ve kolayca gidip gelenler arasmda, Samanlar
onemli bir yer tutarlar. Tunguz Samanlan, Ren geyigi derisinden yapilan giysilerin, bu yolculuga
olanak sagladigi inancmdadirlar. Radloft adh arastirmaci ise, atmm sirtmi sik yaprakh bir kaym
dahyla srvazlayan bir Samanm, boylece, hem hayvamn, hem de kendi ruhunun, Tann Bay Ulgen'e
gitmesini sagladigma inandigmi belirtmistir.

Samanlar oteki dunyaya genellikle, kurban torenlerinden sonra, kurban
etlerini, Erlik Han'a sunmak icin giderler.

Bir Turk destanmm kahramam olan Er-Tostuk ise, bir gun, ucan an CalKara'ya binip havalandigi sirada, bir canavann sozunu dinleyip, atirun dizginlerini gevsetince yere
duser ve du§tiigii yerde bulunan bir delikten iceri girerek, oteki dunyayi boylar. Er-Tostuk, bir
anlatima gore, Ay Kulak adh bir canavan oldurerek; bir anlanma gore de, Zumrud-u Anka benzeri bir
kus ya da bir kartahn yardnmyla yeryiizune cikar." ("Oteki Diinyaya gidip gehne Otopyalan", Prof.Dr. Gurhan
TOMER,Bilim ve UtopyaDergisi, Kasim-1997,Sayi:41, sayfa: 15.)

Ilginc bir saptama da, olumden sonraki yasama duyulan saygmm bir
ifadesi olarak, unlu Dede Korkut hikayelerinde cikar karsmuza, "Dede Korkut hikayelerinde, butun
Turk destanlannda oldugu gibi, at kahramamn en yakm arkadasidir. Kahramanlar oldukten sonra bile
atlarmdan aynlmak istemiyorlar. [Olen kahramanlann ne istedikleri btllnemeyeceglne gore, buna inanca gore, diyelim;J
Eski Tiirkler olen kahramanlanm silahlan ve savas atlariyle beraber gomuyorlardi." (Inan, Prof. Abdulkadir,
r:ski Tiirk Dini Tarihi", KulturBakanligi,Kultur Eserleri:9, Istanbul 1976,sayfa: 155-156)

Buna benzer bir gelenek iskitlerde de vardir. "Herodot'a gore, iskitler,
krallannm mezarlanna bir cariyesiyle ascisrm, bakamrn, hizrnetci ve atlanm gomerler; daha sonra elli
hizmetcisi bogulur ve bir o kadar an samanla doldurularak, oteki alemde siivarilere sahip olmasi icin
mezara yerlestirilir. (. .. ) Marco Polo'nun anlatngma gore, Tatarlarda bir hamn olumu, bazan 20.000
kisinin olumune neden olurdu. Cin hukumdarlan olunce, saghklannda kendilerine hizmet edenlerin
tiimii oldurulur Ve birlikte gomulurdu. (Sena CEMiL, age., sayfa: 146)
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***
Hint inanclan icinde obiir diinya ..
Hint mitolojisi
acismdan 90k zengindir. Kisaca goz atahm:

de olum, sonrasi,

obur diinya ve kiyamet

mitoslan

Hint mitolojisinin bir bolumunde obur diinya ve o diinyaya giden yol
sovle anlatihr: "Rigveda'da birbiri ardmca gelen" ve oliim ilahisi olarak bilinen, "olum ve olum
sonrasi yasamla ilgili bes ilahi vardir. Bunlardan ogrendigimize gore her ne kadar gomme yontemi
varsa da, asil cenaze metodu oluyu yakmadir ki, olum sonrasiyla ilgili mitolojinin kaynagmi olusturan
budur.
Agni

Uf bicimde bulunur: Cennette giine~
atalarm ve tannlann dunyasi
Ian obur diinyaya goturur. Ona cesedi saglarn korumasi ve adma sunulan keciyi yakrnasi icin
[yersel tanri, Kurban atesinin ~ilend~

hali.

Marak, havada parlakhk ve yerde ates olarak.-aym kaynak ilgili maddeden ozet.J cesedi,

yakanhr. ( ... ) Obur dunyaya giden yol 90k uzundur ve bu yol Savitri'nin

[dlmils kisilerin ruhlanru dogru yi.ine

kontrolu altmdadir. Tann Pusan da [yollann koruyucusu ve efendisi
gokset tanri -aym kaynak] oliiyii korur. Odun yigmi tutusturulmadan once, onun yanmda yatan olunun kansi
ayaga kalkar ve elinde tuttugu yay elinden alimr. Bu, eskiden dul esi oldugunu ve silahlanmn da
cesetle birlikte yakilacagma isaret eder. Atalannm yiiriimii~ oldugu oliiler yolunu gectikten sonra,
oltlmm ruhu 1~Ik ulkesine gelir. Burada, gogun en yuksek yeri olan bu yerde Yama [olilm tanrisr] ile
birlikte eglence icinde olan atalanyla karsilasir. Iyi bir bedene yerleserek mutlu bir yasama baslar.
Burada bedensel zayifhklardan ve kusurlardan uzaktir. Her istegi yerine getirilir." (KAYA, Korhan, "Hint
Mitolojisi Si.izlili!il",Imge Kitabevi, Ankara, 1997, sayfa: 113, md.t'Olurn ilahisi'') Olurn Tannsi Y ama, "gokyuzunun
bilinmez uzakhklannda oturur. Tannlann evi olan bannagi, flut ve sarki sesleriyle cmlar. Soma (bir tilr
lmtsaI irkiJ Yama tarafindan srkihr. (. .. ) insanlann ilki ve ilk kez olup gocen kisi olarak dusunulen Yama,
bir ceza verici olarak degil, sadece can ahci olarak gorunur. ( ... ) Olumim efendisi ve dunyadan gocmus
ruhlann tannsidir." (KAYA, Korhan,"Hint Mitolojisi Si.izlili!il,sayfa: 176-177,md. "Yama")
yi.inlendirmesigereken gi.ikseltann -ayru kaynak-)

***
Obiir diinyaya nasd gidilir? .. dinsel rehberler .. sirat ve otesi ..
Obiir Diinya'ya gidis yolu da, cesitli inanclarda, cesitli bicimlerde
betimlenir. Bu yol cogunlukla, (yukandaki hint Inamsr iemde bir gi.iksel tarm tarafindan korunmasi gerektigi
vurgulanrmsn) zorluklar ve tehlikelerle dolu olarak dusunulmustur.

"Ruhun ote dunyaya gidebilmesi icin, bir nehirden ya da bir kopruden
gecrnek zorunda kalmasi yaygm bir inanctir. Ornegin Algonkinler oluler ulkesine giden yolun bir
nehir olduguna inanmaktadirlar. Bu nehrin uzerinde insanm guvenerneyecegi curuk agac kokunden
yapilnus bir kopru bulunmaktadir. Yine Kuzey Amerika yerlilerinden olan Ojibvalar ve Foxlar
olenlerin ruhlanmn bir nehir boyunca bir kopruden gecerek oluler ulkesine gidecegine inanmaktadirlar
(Sclunidt, v., s.761). Endonezya'daki Kacinler ve Dyaklarda da aym motif gorulmektedir. Ote dunyaya
gitmek icin, uzerinden gecilmesi gereken bir kopru vardir. Bu kopru egri bir agac kutugunden, ince bir
sazdan, bir yilandan ya da keskin bir kihctandir. Bu dunyada yerine getirilmesi gereken toren ve ritleri
yapnus olanlar kopruden rahathkla gecip, ote dunyaya gidebilmektedirler. Ancak kotuler kopruden
gecerken ici kaynar suyla dolu bir kazana ya da kaynar bir gole dusmektedirler. ( ... ) Eskimolar, ote
dunyaya gitmek icin bazen buzdan bir kopruden gecmek zorunlugu olduguna inamrlar. Bu kopruniin
her iki ucunda saldirgan bir kopek beklemektedir.

Olenin oluler ulkesine gitmeden once bir smavdan gececegi inaner da
yaygmdir. Endonezya ve Filipin yerlileri ote dunyaya gidislerinde birtakim engelleri asmak ve bazi
sinavlan vermek zorundadirlar. Bu smavlarm kazamlmasmda, olenin saghgmda temiz bir hayat
surmus olmasmm buyuk bir payi vardir (Stohr, s. 189). Aynca yapilmasi gereken belli torenler, ritler,
pratikler; yuce kudretlere sunulan kurbanlar da bu smavda rol oynarlar. ( ... )

Her seyden once, ote dunyanm kapismda bekleyen ve genellikle insan ya
da hayvan biciminde dusunulen nobetcileri gecmek gerekmektedir. Bu nobetcileri kandirabilmek icin,
ruhlann ote dunyaya girmeye hak kazandiklanm tamtlamalan gerekmektedir. Bu da cogu zaman
onlara ornegin sedefler, inciler, yiyecekler vermekle olabilmektedir. Onun icin olenlerin mezarlanna
cesitli seyler konur.

Olunun ruhunun hemencecik oluler ulkesine gitmedigi inancma da sikca
rastlamr. Ruh bir sure evinin cevresinde dolasmakta, cenaze toreninden sonra da ote dunyanm yolunu
urtmaktadir." (ORNEK, Sedat Veyis, age., sayfa: 120-121)

etkilemis

olan benzeri

Eski iran dini Zerdustculukte'de de sonradan tek tannh dinleri derinden
inanclara rastlarur. Bu dindeki "dunya anlayismm temel ikiligi, insan

anlayisinda da mevcuttur. Zerdust dinine bagh bir kimse icin vucut olumludur, dolayisiyle gercek
disidir. Olumsuz olan ruh ise asil gercege sahiptir. Bir Iran metni soyle der:

"Hayata hie guvenme, cunkt; bir gun alum seni egemenligi altzna
alacaktir. 0 zaman kopekler ve kuslar vucudunu delik-delik edecek, kemiklerin de toprakta bir yerlere
dagtltp gidecek. Cunku ruh, olunun bulundugu yastigin yaninda u9 gun u9 gece durur. Dorduncu gun
tan aganrken ruh buyuk ve korkunc Yargic Koprusune vanr. Lanetlenecek butun insanlartn ruhlan
gibi kurtulacak butun insanlarzn ruhlart da muhakkak bu kopruden gecmek zorunda kalacakttr. Bu
gecitte insani bircok dusman beklemektedir. " ("Dinler Tarihi", sayfa: 49)

islam inaner icindeki Sirat Kdprustl kavrarru da benzer nitlikler tasir.

Olum otesinde bir yasama dair inaner, "kitaph olarak ilk kez kurmus olan
Zerdust'tur. Mazdeizm, olumden sonra iyllerin ahrette Ahura Mazda'mn izid'leri tarafmdan nura,
kotulerinse, Ehrimen'in Darvand'lan tarafmdan karanhga ve iskenceye suruklendirildiklerini telkin
eder. Bu ceza, gercekte bir antmadir (exipiation) ki, en sonunda kotuler de Hurmuz'e kavusacaklardir. Bu
inane, Judaizme, Hiristiyanhga, daha sonra da muslumanhga gecmistir." (Sena CEMiL., age., sf: 146-147)

Atese tapan Parsiler de, Zerdust dininin geleneklerini , Iran'm otesinde,
surgun geldikleri Hindistan' da, ozellikle Bombay kentinde yasatan bir topluluktur. Bunlann inancma
gore, "bir atese tapan oldugunde, Hintlilerin yaptigi gibi, vucudunu yakmazlar, cunku kutsal atesi
kirletmekten korkarlar. Vucudu denize atmazlar, cunku kutsal su 'yu kirletmekten korkarlar. Vucudu
topraga da gommezler, 9iinkii kutsal topragi kirletmekten korkarlar. Bunlar, olulerinin vucutlanm,
birer baca gibi yiikselen kulelerin uzerine birakirlar. Bu kulelere 'Sessizlik Kuleleri' ismini verirler."
(-Biiyiik Dinler ve Mezhepler Ansiklopedisi", sayfa: 87-88)

Goruldugu gibi obiir diinya tasarmu ve bu dunyaya uzanan yola dair
dusunceler, degisik toplumlar ve kulturler adma farkhhklar gosterir. Arna en ilkelinden, kitaph dinlere
kadar, belirgin ortak ozellikler kesfetmek de zor degildir.

Oncelikle, yeryuzunde devam eden dogal yasamm ve buna bagh insan
yasarmrun otesinde, tannsal bir diinyaya inamhr. Cogunluk yeryuzundeki insan yasarru degersiz ve
anlamsizdir. Obur dunyaya hazirlik yapilmasi gereken gecici, fani bir alandir sadece. Ve bu dunyada
yaprlanlar, obur dunyaya gocte buyuk onem tasirlar. Iyilik, temizlik, ahlak, kurallara uygunluk vb.
odullendirilir; kotuluk, ahlak ve toplum disi davramslar, inanclara karsi eylemler ise cezalandmlir.
Cesitli yollardan gecilerek yargilamhr. Bu yargilamayi olumlu yonde asabilenler, genellikle
gokyuzunde olduguna inanilan bir cennete, iyiler dunyasina kavusur; olumsuz nitelikleri agrr basanlar
ise, genellikle yeraltmda oldugu var sayilan bir cehennemin tutsagi olurlar. Bunlarm aynntilanna
ashnda sozde ote diinyadaki olumsuzluklan kullanarak toplumu olumlu yonde duzenlemeye dair
kurallar olduklarma, ileride deginecegiz. Arna bunlara gecmeden, simdi, ilkellerden bu yana obur
diinyadaki hayatm nasil dusunuldugune deginelim:
***

Obiir diinyada yasam ..

ilkeller acismdan, "Ote dunya'daki hayat, [Eski Misir'da da oldugu gibi] asagi
yukan bu dunyadaki gibi dusunulmektedir. Orada da bu dunyadakine benzer kosullar altmda hayatm
nirup gittigine inamlmaktadtr. Ruhlar tipki hayatta oldugu gibi akrabalanyla, dostlanyla oturmakta,
ekip bicmekte, sigu: gutmekte ve avlanrnaktadirlar. Buna, olenin, yasarken yoklugunu duydugu bircok
guzel seye kavusacagi umudu da eklenmektedir. Omegin, avcilar Ote dunya' da av hayvanlanmn
bollugunu; bahkcilar, icinde bahklann kaynastigi sulan, ekiciler bol urun veren topraklan
duslemektedirler. Kimi ilkeller oluler ulkesini 'kotuluk olmayan yer' diye adlandirmaktadirlar.
Bunlann gozunde ote dunya bir cennet, akla gelebilen her turlu istegin gerceklestirilebilecegi bir
iilkedir. Polinezyahlar ote dunyayi bu dunyaya bakarak 90k daha iyi olarak canlandirmaktadirlar.
Kuzey Amerika yerlilerinde de aym durum soz konusudur. Onlara gore, ote dunya, her an
avlanabilecekleri bir yerdir (Ankennann, s. 143).

Nagadju-Dayaklan ote dunyayi icinde irmagi bulunan guzel bir kara
parcasi gibi dusunurler; tarlalarda kotu urune rastlarulmaz; sulan bahklarla, ormanlan av hayvanlan ile
doludur. Her sey bu dunyadakinden daha guzel ve daha tasasizdir; cinayet islenmez, hirsizhk
yapilmaz. Bu dunyada bulunan her sey orada da vardtr. Ancak bunlar tersinedir. Ornegin, sag, sol;
yukan, asagi; ak, karadtr. Hatta olu ruhlann dilleri deters anlamhdir (Stohr, s.188). Kuzey Amerika'daki
Selishler banda, yerin altmda tasarladiklan ciceklerle donanmis, hastahgm ve olumun bulunmadigi,
teak bir ulkede gulup oynayarak, sarki soyleyerek yasayacaklanna inanmaktadirlar (Schmidt, 11., s. 352)
Kimi tasanmlarda ote dunyadaki hayat o kadar bu dunyadakine benzemektedir ki, oluler de evlerde
.~,
tarlalarrm ekmekte, geleneksel bayramlanm kutlamakta, evlenmekte, cocuk sahibi
olmakta, yaslanmakta, hatta olerek bir baska oluler dunyasma gitmektedirler (Jensen, s.331).

Kuzey Amerika'da Kaliforniya'daki Katolar insanlann oldukten sonra
yabancrlastiklarma ya da cinlere, demonlara [seytan] donustuklerine inanmaktadirlar. Bu oluler daglarda
yasarnakta, gunduzleri uyuyup geceleri de cahsmaktadirlar (Schmidt, v., s.35-36).Anular oluler dunyasmi
cennet ve cehennem olarak dusundukleri gibi sade bir dunya olarak da dusunrnektedirler. Onlara gore
e, olenler buradakine benzer bir hayat surmektedirler. Orada da buradaki gibi doganlar, evlenenler ve
olenler vardtr. (Paulson, s.125). (... ) Ote yandan ilkellerin oluler ulkesi hakkmdaki dusuncelerinin her
zaman olumlu, aydmhk ve rahat olmadigi da bir gercektir. Kimi tasanmlarda da ote dunya bu diinyaya
bakarak daha cetin, sikmtih ve birtaktm gucluklerle doludur. Oyle ki, ruhlar ara ara bu dunyayi
ozlemekte ve geri donmek istemektedirler. Onun icin, ruhlann, geride biraktiklanna karsi duyduklan
ozlemi, daha dogrusu kiskancligi gidermek amaciyla onlara kurbanlar sunulmaktadir." (ORNEK, Sedat
Yeyis, age., sayfa: 121-123)

Sedat Veyis Ornek, ilkellerin obiir diinya'ya iliskin tasanmlanm soyle

"Ote diinyadaki hayat 90k az aynmlarla tipki bu dunyadakine
benzemektedir. Olenin ote dunyadaki yazgisr, bu dunyadaki tutum, davrams ve toplumsal yeriyle
lirlenmektedir. Olum bicimi, gomme torenleri, rituel yasaklar vb. olenin yazgrsi ustunde onemli rol
ynarnaktadtrlar. Yuksek dinlerin eskatolojilerinde (ote diinya, ahret gor~lerinde) gorulen kimi kati ve agir
cezalara ilkellerin tasanmlannda genellikle rastlarulmamakta; buna karsilik yuksek dinlerden ahnan
kimi motiflerin (srrat kopriisii) kullamldigi gorulmektedir." (ORNEK, Sedat Veyis age., sayfa: 126)

***

Obilr dilnya inanc1, k1yametin kaplSI ..
Obilr dilnya yasarru, bir anlamda kiyamet tasarmu'nm, birincil
derecede yaraticisidir. Boyle bir dunyaya ve insanlarm olduklerinde, ruhlannm bu dunyaya gittiklerine
iliskin inanclar olmasaydi; topluca bir kiyim ya da yok edilisle, tum insanlarm aym yere gitmeleri
inaner da hayat bulamazdi elbette. Yani, kiyamet dil~ilncesi, obilr dilnya dusuncesi ve inancmm,
butunleyicisi ve tamamlayicisidir. Bir anlamda da, obilr dilnya kavrammm, yaranhs sonucunda hayat
buldugunu dusunursek; yasanan dunyaya ve insan yasanuna iliskin tum mitolojik oykuler, bu obilr
dilnya'da noktalanrms olurlar.

Inarulsm
icinde daima yaranhsa dair, bir buyuk
biterse bitsin, genelde bir kiyamet'le
Kiyamet, bunca inamlmis, kutsanmis,

inamlmasm tarih boyunca, her toplumda, her inane gurubu
oyku anlatilnustir. Ve bu buyuk oyku, cesitli versiyonlan nasil
evrensel dongusunu tamamlarrus olur. Yaratihs burada biter.
bunca tapuulnus yaranhs inane ve eylemlerinin mezan olur.

Yaratan, yok eder!.

***
Yaratilmak ve yok edilmek!

Genel kavramla birlikte; nicin, neden, ne zaman, nasil gibi bir dolu soru
uzayip gider. Yamtlar cok cesitlidir ve her inancm, her toplumun yapisma gore degisir. Arna
elde, ozde, tumunun, insanhk tarihi icinde yamti tektir:

-)<'1·

Bir eylem tamamlanacak ve yaratihs, yok edilise, kiyamete
axur. insan dusuncesinin, mantigunn (diiz manngm), karsi konamaz diyalektigi, bunu gerektirir.
yasarmmn temel pratigi olan, bu diinyadaki bireysel yasami da boyle degilmidir? Dogumla
, olumle biter.

Arna bu fikre cesitli bicimlerde katilmayan buyuk din1er de vardir.
"Ornegin, Cin, din ve felsefelerinde bu konuya deger verilmemis, Buda da kutsal kisilerin olum
da yasamaya devam edip etmemelerinin, kutsalhk yolunda hie bir ilerlemeye hizmet
yecegini, zira bu turlu inanclann, sukun ve aydmhk verme bakimmdan ruha hie bir fayda
saetaroayacagm1 savunmustur. Taocu rahipler, ahrete inamr, hatta kutsal insan1ara, suyun, atesin ve
hayvanlarm hie bir etkide bulunamayacagim bildirirlerse de, (lb.. ihrahim'in Nemrud'un atesinde
---rhiJ~- gihi), <;in dusunurlerinden Tchouang-tseu, butun bu masallara inananlarm dar zekah kimseler
oldugunu anlatir. Taoculuk inanclan arasmda mitolojik hayallerle suslenen Kou-che adalanmn cin1eri
hakkmdaki betimlemelerle inanclan da reddeder. Lao-tseu, kendi hayatnu, ozenerek erdemlik icinde
duzenlemekte uzman olanlarm asla olmeyeceklerini, boyle bir adamm, ne gezilerinde, ne savaslannda,
hie bir olum tehkikesiyle karsilasmayacagim telkin eder. Bu dine gore, olmek, evrensel hayat
ahengine, kendiliginden uymaktir. ( ... ) Genel olarak Dogu'nun buyuk dinlerinde, kiyamete dair acik ve
belirgin inanclar yok gibidir. Cunku onlarm olum hakkmdaki dusunceleri, kitaph dinlerin telkinlerine
benzemez." (ORNEK, Sedat Veyis,age., sayfa: 106.)

***

Oliim ve oliime dair ..

C>Iiim hakkmda
dtlsilnceler!
Iste, inanclan ve inanclar icindeki
aynntilan degerlendirmede, bir buyuk anahtar. Ozellikle kiyamet tasarrmlarr'rn ele ahyorsak. ..

Obiir diinya kavrarrum ya da tasanrrum islerken degindigimiz oliim
olayma, her toplum degisik adet ve geleneklerin, degisik inanclann penceresinden bakar. Temeldeki
benzerliklere karsm, olum karsismda farkh toplumlar, degisik davrams bicimleri gelistirmistir. Burada,
rituellerin, olu gomme adetlerinin aynntilanna girecek degiliz. Ancak, bu adetler, gecmiste yasanus ve
gunumuzde yasayan her toplumu, oleo bireyi bundan sonra nelerin bekledigine iliskin inanclan
acisindan aymr. Yukanda sozunu ettigimiz obiir diinya inanclanm somutlar. Bu bakimdan bu tur
dusunce ve inanclara kisaca deginmekte yarar var.

***
ilkellerde oliime dair ..

Prof. Dr. Sedat Veyis Ornek, "ilkellerde Din, Biiyii, Sanat, Efsane" adh
arasturnasmda; olen insanla, yani "cesetle ilgili islemler bashca iki duyguda toplanmaktadir: Korku ile
sevgi-saygi. Bu iki yanh duygu, oluyle ilgili bir suru adete damgasmi vurmustur." der ve bu iki duygu
ile toplumsal davranislar arasmdaki paralellikleri aciklar:

"Oluden korkmarun egemen oldugu yerlerde cesedin gomuldugu ya da
urakildigi yerden hemen kacihr; olenin geri donusunu onlemek icin, cesedin kemikleri kmhr, eklem
yerleri parcalarur; birakildigi ya da gomuldugu yer taslarla cevrilir; ceset siki srktya baglamr; zaman
zaman da vahsi hayvanlann parcalamasina terkedilir ya da yakihr. Kimi yerlerde cesedi gunluk
kapidan cikarmayrp, arka kapidan gotururler, sonra da bu kapiyt ya orerler ya da tarunmaz hale
getirirler. Bu adetin temelinde de olunun her an geri donebilecegi korkusu yatmaktadir: kapmm
undugu yeri ormek, olunun eve giris yerini bulamamasi amacmi gutmektedir. Dul kadm da aym
- unceyle hareket etmektedir: Yuzunu boyar, camurlar ya da pece takar; boylece, kocasmm geri
onusunde kendisini tammayacagma inamr.

Oluye gosterilen sevgi, saygi ve baghhk duygusu sonucu da §U islemler
yapihr: Ceset yikamr, suslenir. Boyamr, mumyalanir; ate dunyaya gidisini kolaylastirmak ve oradaki
yasantrsim guzellestirmek icin mezanna yiyecek, icecek, sus esyasi, silah, av araclan, para, minyatur
_ ~ (eluler irmagim gecmek icin) ve minyatur merdiven (gokyiizilnenrmanmak i~in) konur. Kimi yerde de
1!1'11*-z.u'da) olulere baghhgin bir belirtisi olarak kafataslan saklanmakta ve onlardan ozel yardimlar
denmektedir." (ORNEK,Sedat Veyis, "100 Sornda Ilkellerde, Din, Biiyii, Sanat, Efsane", sayfa: 115-116) Kafatasi
k:iiltiiniin, insanhk tarihinin 90k eski donemlerinde gelistigine; az sonra Neandrethal insarun yasamina
kin olarak deginecegiz.

ilkellerin yasamma iliskin bu orneklerde de goruldugu gibi, korku ya da
-gi-sayg1, davrams gerekcesi ya da bicimi ne olursa olsun; her davrams biciminin temelindeki olgu,
-•- den sonra da bir seyler oldugudur. Obiir Diinya inancr'dir. Yani hicbir dinsel inane, olurnii bir
nokta kabul etmemektedir. Yasam, yeryuzundeki gibi degil ama, bir bicimde (inanclarm ~e~itledigi
._
bipmlerde) devam etmektedir. Bunun da temelinde, Ingiliz etnologu Edward B. Tylor'un (1832-1917)
- ciltlik "Primitive Culture", (Ilkel Kiiltiir) adh cahsmasinda enine boyuna tarnstig; gibi, duslerin ve
sonucu ulasilan "rub" anlayisuun yatngim dusunebiliriz. "Tylor'a gore, insanhk ruh inancma
aracihgryla varrmsnr: insan ruyasmda cesitli olaylan yasamakta, uzak ve degisik yerlere
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gitmekte, tarumadigi kimselerle karsilasmakta, bunlarla birlikte avlanmakta, dostluk
makta ya da
savasmaktadir, Oysa ruyayi goren kimse, butun bunlar olup biterken kulubesinde yatm
~- 0 halde
uyuyan ki~seyi, kendi b~~ma buyruk, istedi~i gibi hareket_ edebilen~?ir_ 'sey' ~erketmekt ~1. is~'(..O~'t?uyuyanm biraz ucucu, biraz flu olan benzennden baska bir sey degildir; yam ruhudur. Ay
&
olum icin de soz konusudur. Olen birinin hie bir yasama belirtisi gostermeden yatmasmm nedeni, o
kimseye canhhk veren 'sey'in, yani ruhunun bedeni terketmesidir. Ancak ruh, ruyada, insam belli bir
sure, olumde ise tamamen terketmektedir." (Sedat Veyis Ornek, 24-25) Uykunun "yan oliim" oldugu
inancma, pek 90k toplumla birlikte bizim toplumumuz icinde hala rastlanmaktadir. Boylece ruh'u
kesfeden insanm, olumden sonra ona bir yer bulma gereksinimi duyacagi ve bulacagi da kacmilmaz
bir olgudur.

Nitekim, "Olumden sonra da hayatm siirdiigii inaner, olenlerin
'yasadiklan' bir dunyamn olacagi inancmi da dogurmustur. Olulerin eglestikleri yerler olarak ilkin
gomuldukleri yerler, yani mezarhklar dusunulmustur; boylece yeraltmdaki oluler dunyasi tasanrm
ogmus; ruh inancmm gelismesiyle de, giderek, ruhlann gokyuzunde eglestikleri inanci olusmustur."
ORNEK,Sedat Veyis,age.,sayfa: 117-118)

***

Oliim yok olus say1hr m1? ..

Insanoglunun, oliim hakkmdaki diisiinceleri ve obiir diinya
tasarrmlari, oldukca eski bir gecmise sahip olmahdir. Zira oliim olayi, insan yasammm en dramatik
evresidir. Gormemezlikten gelinebilecek bir yapiya sahip degildir. A91k bir kayip'tir. Suruden ya da
luluktan kopus ... Doganm icinden bakildigmda bir yok olus'tur. Ya da en azmdan bir bicim
~tirme.
Ceset curur, dagilir, tograga kansir. Belki oncesinde vahsi hayvanlar (ceset yiyenler)
tarafmdan yokedilir; gomme soz konusuysa, aym isi bocekler, kurtlar ya da kimyasal cozulmenin
di mantigi yapar. Toplumsal yapi icinde, bir birey yitirilmistir. Akrabahk iliskileri, dostluklar,
eylemler, ahskanhklar acismdan bakildigmda, aci verici bir kayrptir bu. Gorulmeye,
msulmaya, ortak i~ yapilmaya, damsilmaya ve benzeri pek 90k eylemde birlikte olunmaya ahsilnus
insan duruvermis ve ardmdan geri gelmez bir bicimde yokolmustur.

En yakmlanndan baslayarak, tum toplulugun gelistirebilecegi pek 90k
ce ve davrams bicimi vardir artik. Yukanda da gordugumuz gibi, cesetten korkulup, bir an once
kurtulmanm somut ve soyut bicimleri bulunur; ya da, daha once bulunmus bicimler
_ gulanmaya koyulur. Ya da tersi olup, sarkilar, torenler, yemeler icmelerle saygi ve sevgiyle
. Her iki davrams bicimi de, elbette insanca bir bilinc' in varhgim gerektirir.

Hayvan dunyasina baknginuzda, olum olgusunun karsismda, acikca ve
uk adma belirlenmis tepkiler goremeyiz. Yine icguduler gundemdedir ve genellikle dusen
~
yerde kahr. Ozel anlamlar yuklenmis cenaze torenleri yoktur bu diinyada. Hatta pek 90k turde,
a:sedin beslenme amaciyla tuketildigine tamk oluruz. Iste bu nokta yol aynmidir.

Insan pek 90k anlamda gelistirdigi, turune ozgu bilinc icerisinde, oliim
a ozel anlamlar yiikleme geregini duymus; yokolusa, kaybolusa, durusa, yitirmeye (adma ne derse
SOllll~
oiiim'e) ozel bir direnc gelistirmistir. Bir bireyin butun butun kaybolusunu,
kabul etmek
.-mcmi~, bu tur bir kaybolusa inanmarmstir. Beden yok olsa dahi ( eiinkii bedenin yokolusu dogal ve
Amen bir gercekttr, inkar edilemeyecekkadar yasanun icinden bir gerfektir), ruh'un (bedenin otesinde var olduguna
••••••
bu soyut canhhk bielnunln) ozel bir konumda ve yerde (obur dunyada, ote yerde) yasadigma inanmak
q,hminde olmustur. Nedeni, psikolojisinin icinde aranmah ve bu ayn bir bashk elbette. Saym Cerni!

Sena, "Ozet olarak, ahrete inanmak, bir bakima akhn bir ihtiyaci gibi gorunur. Zira, ebedi yokluk
korkunctur. der. (SENA Cemil, age., sayfa: 115)
11

Nedeni ne olursa olsun, yok olusa <lair bu inancsizlik (bir anlamda oliimsilzliige
olume <lair somut ve soyut dusunce ve inanclann gelisimini olanakh kilnustrr. Topluluktan
aynhs, cogunluk tarih icinde de, su an bizlerin de dusundugt; gibi, sadece yasamlan bu diinyadan
aynh~ gibi dusunulmustur. Bu diinyadan aynhs ise, bir baska diinyada yeniden (ya da eskiden oldugu)
gibi varolus dusuncesinin atesleyicisi olmustur, "Olum bir kopustur. Uygarhk boyunca butun
inanclarda, su veya bu sekilde hayli farkh olarak belirtildigine gore ortak konsensusta, olum dunyayi
terk etmedir. Cagdas uydurma, sapkin tarikat zorlamalanndaki degil ama, koklu bir kultur dusuncesi
larak Hinduizm' deki reenkarnatik (oldiikten sonra diinyaya degil,ik bietmlerde tekrar-gelise dair inane] 'ruhlann bir
baskasma gecerek yasamin surdugu ' inancmda bile olumle bedensel yasarmn bittigi kabul edilir."
tii1' Inane),

-\..,GER, Burcay, "En Eski Kiiltiir Kokii: Olii Gonune Adetleri", Bilim ve Utopya Dergisi, Haziran 1997, Sayi: 36, sayfa: 8)

Evet yitirmeye ya da yitip gitmeye inanmiyorsak (inanmak istemiyorsak), ve
ortada bunu destekleyen bazi yamlsamalar varsa, (ornegin; olmiil,insanlar diislerde yasiyor bicimde goriilebiliyor sa,
llayaletlere ya da hortlaklara inanacak kadar safsak) bilincin aynlmaz parcasi olan dusgucu, uykular dismda da
devreye girecektir. Yitip giden bireye, inane bazmda yeni bir yasam olanagr sunacak; ona, oldukten
sonra yasayacagi dtissel ortamlar gelistirecek; bu varsayimlan olabildigince siisleyecek ve giderek,
manmamayi olanaksiz kilacak denli karmasik hale getirecektir. Olumden sonra yeni bir yasam
lanagma olan inane, cesedin bu yeni yasam icin hazirlanmasi geleneklerini (bir anlamda olu gomme
_gekneklerini);olum sonrast yasam ortamlari inaner da, degisik obiir diinya tasarrmlarrrn yaratacaktir.
Tabi ki, dii~iindiigiimiizden 90k daha uzun bir tarihsel ve sosyal surec icinde.

***
Biraz daha eskilerde ..
ilk atalannuzm kendilerini dogamn bir parcasi olarak gorduklerini ve
gayla kaynasmayi benimsediklerini; ozellikle cagdas ilkellerle ilgili olarak yapilan pek 90k
arastirmanm ve eski uygarhklara iliskin arkeolojik ve antroplojik verilerin 1~1gmda biliyoruz. Arna
oliime iliskin kutsalhgm ve obiir diinya inancmm kesin olarak nerede, nasil basladigmi ve nasil
ygulandignu aynntilanyla bilemiyoruz. Bu konuda ulasilrrus bazi bilimsel verileri kisaca aktarahm:

"Dogrudan dogruya hayatla ilgili olmayan ve olum otesini kapsayan
ngrasilann en eski isaretlerine Cin'de 'Sinantropus Pekinensis' denilen ilkel insan tipinin kesfedildigi
u-Ku-Tien'de rasthyoruz. Burada kafataslanna yonelmis bir kultun varhgi acikca gorulur; italya'daki
ccopastore'da ve San Felice Circeo'da buyuk bir ozenle saklanrms kafataslarmm bulunmasi da
boyle bir kultu dogrular. San Felice Circeo'daki kafataslan bir tas cemberiyle cevrilmis ve hayvan
sungulanna yakm bir yere yerlestirilmistir. -Ost Paleolitik donemde de bu kafatasi kultu surup gitmis,
Fransa'da, 'Grotte des Hommes' da (Insanlar Magnrasi) deniz boceklerinin kabuklanyla sushi kafataslan,
mezarlarm kapak taslan ustune yerlestirilmistir. Ortatas devrinde kafataslan bazan krrrruzi asi
boyasma batmlmts ve cukurlar icine gomulmustur. Bazi hayvan kafataslarmm ilkel sunaklar iizerine
yerlestirilmis olmasi bunlann da ozel bir kulte konu oldugunu gosterir. Bazi bilginler bunu 'ata kultu'
ile bagdastmrlar." ("B~langtctan Bugiine Diinya Tarihi", Cilt:1, Kaynak Kitaplar,Istanbul, 1975, sayfa: 11)

Bu uygulamarun kokenindeki itilimin, insan kafatasmda sakli olduguna
inamlan yasam gucunun, hie olmazsa bir bolumune sahip cikma istegi olarak belirtilir. Ve tarihler de
6nemlidir. Sinantropus Pekinensis'in (Pekin Insam) arkeolojik buluntulan, Dorduncu Donemin
Pleyistosen bolumunun ortalanna tarihlenmistir, Bu bolum, gunumuzden yaklasik 2,5-mnyon (bazr hilim
.damlarmaca 1,7-milyon)yil oncesinden baslayarak gunumuze uzarur. Buna gore Pekin Insaru kafatasi kultu

(kesin tarihleme yapilamarmssa da) pleyistosen bolumun oratalanna tarihlendigine gore, 850-bin yd
oncesine aittir, denebilir.. italya'daki San Felice Circeo'da bulunan kafatasi da gunumuzden 120-bin
yil oncesine tarihlenmektedir. "Arkeologlar bu kafatasnun taslardan yapilrms bir dairenin ortasma

'dinsel toren ozeniyle' yerlestirilmis oldugunu farkettiler. Bu turden dinsel ogeli kalmtilara ya da amt
mezarlara dunyanm her yanmdaki Neanderthal Donem kazilannda rastlanrmsnr zaten." ("Bordas/loffant
Diinya Tarihi Ansiklopedisi",Cilt:l, sayfa: 23)

Bir baska kaynaga gore de; Neanderthal insanma ait, mezarlarda; torensel
ve sembolik izler vardir ve bunlar gunumuzden 100-bin yil oncesine tarihlenmektedir. Sadece gomme
esnasmda vucuda verilen bicimlerin anlami degil, onlan kusatan cakiltaslan ve kemikler de bu
torenselligi vurgulamaktadir. (HUGHES,Robert, "Behold The Stone Age", Time Dergisi, February 13, 1995, Vol.145 No.6,
p.36)

Anadolu'nun cesitli bolgelerinde, Avrupa'da ve Asya'mn cesitli
kesimlerinde amtsal mezarlar bulunrnustur. "Bunlann icinde en ilginci, en son yapilan kazilarda ortaya
cikanlan Ozbekistan Amt-Mezari'dtr. Ozbekistan'm Tasik-Tas yoresinde bulunan ve bir cocugun
oldugu saptanan bu mezar alti cift yaban kecisi boynuzu iizerine oturtulmus ve fazla bozulmadan
gunumuze dek gelebilmistir. Diger bir ilginc bulus da Isvicre Alplerinden Drachenholle'daki kazilarda
ortaya cikrmstir. Burda, Neanderthal insanlann, nedendir bilinmez, ayi kafataslarmi buyuk bir ozenle
taslarla cevrelemisler ve bunlara dinsel icerik kazandirmislardir. Bihm adamlan bugune dek
. ;eanderthal insanlann hayvanlara da tapip tapmadiklanm ve ozellikle ayilan kutsal sayip
saymadiklanm saptayabilmis degildir.

Cilah T~ Devri'nden [Neolitik..On-Asya'da ve Anadolu'da 10.8-binlerde baslayip
kalma bu tiir dinsel ogeli simgelere 90k yaygm sekilde rastlanmaktadir.
Tumunun ortak yonu, bu insanlann kafataslarma sonsuz bir saygi besledikleridir." ("Bordas/Loffant Diinya

K>.5500'Iere degin siiren \'ag]

Tuihi Ansiklopedisi",Cilt: 1, sayfa: 23)

Neanderthal insanmm yasadigi Yontmatas devrinin 90k daha sonrasmda
yasanacak olan ve Neolitik, Yeni ya da Cilah Tas <;ag1 olarak bilinen bu donem, insanhk tarihi
mdan Gercekten buyuk onem tasir. Arkeolojik verilerin, gunumuze, eski caglara oranla daha bol
nlasugi bu cag, devrimler cagidir bir anlamda. Gunumuz iklim kosullan bu cagm basmda olusur;
layisiyle insanlar o gune kadar banndiklan magaralan ve kaya sigmaklanm birakarak, acik yerlerde
agac ve kerpic gibi malzemelerle evler yapmaya, koyler kurmaya.baslarlar. Bir onceki donemin
-ctltk ve toplayicihgmm ardmdan, tanm bu devirde baslar. Yabani sigir, keci, koyun, domuz gibi
yvanlar evcillestirilerek bilincli hayvancihk gelistirilir. Gunumuzdeki anlanuyla dinsel inanclar da
cagda olgunlasmaya baslar. "Aynca doganm ureticiligi de insanlan buyuk olcude etkiledi; bu etki
- llikle 90k sayida kadm ve boga figurleri yaprlmasi sonucunu getirdi. Kadmm dogurganhgi doganm
ketinin temsilcisi kabul edilerek kucuk kadm heykelciklerinde gogus, kalca, kann gibi iirmeyle
·· i organlar abartih bicimde canlandmldi. Boga ise, iiremeye katki saglayan erkekligin temsilcisi
yildi. Neolitik cagda insanlar ilk kez olulerini bilincli olarak gommeye basladilar; zamanla da
-·-·erin yanma kap kacak, silah, alet ve taki gibi esyalar birakarak obur diinyamn varhgma
diklanm gosterdiler." (AnaBritrumica 1989, Cilt: 16, sayfa: 454, sutun: 2, "neolitik \'ag" maddesi)

Arna Neanderthal'lerle ilgili notlanrmz henuz bitmedi:

''Neanderthal Donemden kalma mezarhklarda dinsel toren yontemlerini
_osterdikleri samlan belirtiler gitgide cogalmaktadrr. Ancak gunumuze dek bilim adamlan bunlann ne
mlamlara geldiklerini saptayabilmis degillerdir. Ornegin: kefenlenmis kadavralar, kurutulup
paketlenmif cesetler ve 90k sayidaki benzerleri, yasayanlarm korkulanm mi simgelemektedirler?

Yoksa, asagi-yukan kesinlik kazanan bir goruste savunuldugu gibi, olulerin yanlanna
sungularla Neanderthal insanlar, olumden sonraki yasamlara rm inanmaktadirlar?

biraktiklan

Yasam sureleri boyunca guvensizlik ve kuskuculuk duygulannm
pencesinden kurtulamayan, surekli olarak dogal tehlikeler ve hastahklar yuzunden olumle burun
buruna kalan bu insan toplulugu, oyle anlasilmaktadir ki en 90k olumunden sonrasmdan korkmaktadir.
Bu korku, olumle birlikte, evrenden kesinlikle silinme korkusu olarak da tammlamr, Iste bu duygudur
ki, yeryuzunde yepyeni ve 90k etkili bir sanatm dogmasma neden olmustur: buyuculuk-sihirbazhk!
Elde edilen tum bilgilerden anlasilmaktadir ki sihirbaz ya da buyuculerin varoluslan kacnulmaz bir
kesinlikle gerceklesmistir. Ancak onlann varhklanyladir ki insanoglu yasarrunm olumden sonra da
surecegine inanmis, dogamn denetilebilecegine olan guveni dogabilmistir." ("Bordas/Loffant Diinya Tarihi
Ansiklopedisi", Cilt: I, sayfa: 23-30)

Goruluyor ki, insanoglu 90k eski donemlerden, insanca bilince kavustugu
andan bu yana oliim dustincesi ve olgusuyla ile ilgilenmistir. Bu ilgi baslangicta daha da yogun
olmus olabilir. Cunku, o donem insam doganm bir parcasidir ve kendini boyle gormektedir. Bu
durumda sadece kendisinin, yakmlanmn, turunun olumunu degil; butun bir dogamn dongusel bir
yasam cemberinden gectigini ve bu dongunun carpicr finalinin, her zaman, oliim oldugunu dusunmus
ve algilanus olmahdir. Ne zaman, nerede, ne anlamlar gelistirdigini kesin tarihleriyle bilemiyoruz ama
bu durumda, yasamla oldugu kadar, (belki de daha cok) olumle cevrelendigini hissetmis oldugu kesindir.

Neanderthal insanlann olu gomme adetleri hakkmda en iyi fikir veren
kazilardan biri de Irak'taki Shanidar'da yapilnusur. Burada rastlanan bir mezarda olen kisinin,
ciceklerle ya da ciceklerden yapilnus bir yatagm uzerine konarak gomulmus oldugu tespit edilmistir.
Polen analizleri ise daha da ilginctir. Buna gore gomude kullamlan cicek ve bitkilerin cogu, sifah otlar
dedigimiz cinstendir ve yorede bugun bile bazi ilaclann yapilmasmda ve bazi hastahklann
iyilestirilmesinde kullamlmaktadir. (AynntJ.lar ifin bkz. Dil Tarih Cografya Fakiiltesi, Paleoantropoloji Ana Bilim Dah
Arasnrma Gorevlisi, Dr. Hiiseyin Tiirk'iin makalesL) (TURK, Dr. Huseyin, "Neanderthal insanda Torensel Olii Gomme", Bilim ve
ftopya Dergisi, Haziran-1997,Sayi: 36, sayfa: 10.) Bazi antik 9ag M1s1r mezarlannda da olimun basucuna bugday

tanelerinin serpildigine, cicekler konduguna daha once deginmistik. Sanidar'daki mezar, bu anlamda,
gelenegin ne denli eski oldugunu vurgulamaktadir.

Tiirk inceledigi olu gomrne adetlerinin yorumunu soyle yapmaktadir:

"Neanderthallerde
olunun etrafimn taslarla
cevrilmesi,
etrafinda
boynuzlardan daire olusturulmasi, icine koyuldugu cukur ana rahmini, kivnk pozisyonda gomulmesi
e cocugun ana rahmindeki pozisyonunu simgeler. Ote yandan k1rm1Z1 asr boyasi canhhgm ve
yasamm simgesidir. Bunlann tumu Neanderthallerin olumden sonra yasamm surdugune ve ote
diinyaya inandiklanna iliskin ipuclandir. Aynca, olunun yanma iyilesebilir umuduyla, sifah bitkilerin
Ye cesitli ciceklerin yerlestirilmesiyle, savunmasiz kalmasmi onlemek icin yamna cesitli aletlerin
tonulmasi da Neanderthallerin yeniden dirilme inancma sahip olduklanna iliskin diger kamtlardir.

Butun bunlardan yola cikarak, ilk torensel olu gommeyi uygulayan
• ;eanderthallerin olumle tam ve kesin bir yokolusun gerceklesecegine inanmadiklan soylenebilir.
Onlar icin olum sadece olenin canhhk durumunda bir degisiklik olarak goruluyordu. Onlara gore, olen
kimse yasammi herhangi bir bicimde surdurmekte, geride kalanlarla iliskiler kurmaktaydi. Bilindigi
gibi, olenin geri donerek insanlara zarar verebilecegi korkusu ve olumden sonra da amlmaya,
yiyecege, giyecege, ilaca, korunmaya ihtiyaci olabilecegi inaner olu kultunu olusturan en onemli
etkenlerdir." (TURK, Dr. Huseyin,age., sayfa: 12.)

Neandertahl obur dunya inaner konusunu, Nevill Drury'nin

yorumuyla

noktalayahm:

"Insan gelisiminin bu erken basamagmda muhtemelen Neanderthal adam,
hayvanlarda, kayalarda ve agaclarda ruhsal varhklarm yerlestigi bir dunyaya inanrms ve bir avci
olarak rolunun devam ettigi bir cesit yasam sonrasi tasarlamisnr. Gerci boyle bir sonuc spekulatif
sayilabilirse de, daha Yuksek Paleolitik Doneme girildiginde insanm buyucu gibi dusundugune iliskin
kanitlar bulunmustur." (DRURY, Nevill, "Samanizm", Ceviren. Erkan ~im§ek, Okyanus YaymJan, istanbuJ,1996, sayfa: 20)
***
ve kacmrlmaz k1yamet..

Olum, olum karsismda insan tavn, tarihsel bir gorungude olume ve
sonrasma iliskin olarak gelisen dinsel dusunce, obur dunya inanci gibi olgu ve kavramlar biraraya
getirilerek, ciltler doldurulabilir. Bu noktada orneklerimizi snurlayip, konumuzun ana odaklanndan
kryamet tasanmlan
bashgma
donebiliriz.
Buraya kadar anlatnklanrmzdan
cikan sonuc,
insanoglunun, insanca bir bilincle dusunebildigi anlar ve caglardan baslayarak, oliim ve olum
sonrasma <lair dusimceler ve inanclar gelistirdigidir. Hatta diyebiliriz ki, evrendogum (kozmoloji) ve
insandogum (antropokozmoloji) fikirleri, temelde, kacmilmaz bir bicimde, oliim 'le ilintilidir. insanm ve
dogasnun oliimlii yapisiyla ilgilidir. Bu noktada ulasilmis bilincle ilgilidir. Degum kadar gercek bir
olay olan oliim olgusu, insanm kendi kendisiyle ilgisini asarak; olumlu ya da olumsuz ozellikler
tasiyan bir mistik alemin, soyut bir sonsuz diinyanm, ruhlar aleminin ve tabi bu diinya icinde yasayan
olfunsiiz tannlann yaraticisi olmustur. Insanoglu, yasadigi doga icinde, olumden sonra gidilen somut
ur ruhsal mekan bulamadigmdan, dii~ gucunun essiz yardirmyla, soyut anlamda bdyle bir yer
ulmayi basamustir.
Buldugu bu yer, obiir diinya bugunku inanclar icinde de varhgmi
surdurmektedir.

Hala "ne yerdedir, ne goktedir, bir garip alemdedir" diyebildigimiz ve
manmayi buyuk olcude surdurdugumuz o yer adma, olulerimiz, dinsel inanclar bazmda torenlerle
ugurlarurlar ararruzdan. Ve uzak ya da yakm bir gecmiste, onlarla bulusacagmuz vurgularur. "Rabat
yu!" deriz. Cunku aklmuzm, duygumuzun bir kosesinde, olum hala bir uykudur. Ote dunyada nasilsa
yamlacaktir. Gocup gitmis ruhlarla, bir gun nasil olsa bulusulacaktir. Cunku er ya da ge9 olecegimizi
biliriz ...
Butun bu gelismelerin 1~1gmda, kiyamet dii~iincesi nerelere ulasir?

Cok gene! bakarsak, kiyamet dusuncesinin bugun ulastigi asamada, iki
yaklasim saptayabiliriz. Ve bunu kendi icindeki kucuk bir aymmla uce cikarabiliriz.

ilkin, eski efsane ve inanclara, gunumuzde
de bagh olanlan
saptayabiliriz. Eski efsane ve inanclar, gunumtiz dinlerinde az 90k farklihklarla yasamakta; bunlara
bagh kiyamet dusuncesi de, inane bazmdaki yerini korumaktadtr. Tek tannh, kitaph dinler, kiyametin
- gun mutlaka kopacagi fikrini izlemeye devam etmekte ve muritler o gunun mutlaka gelecegine
Ian inanci tasimakta ve yasatmaktadirlar. Ozellikle islam dini icinde "ahiret'e inanmak" bir iman
sorunudur.Bu ilginc tasanmlarm detaylanna az sonra girecegiz.

Konuya bilimsel acidan bakanlar, kiyamet dusuncesini, dinsel dusuncenin
otesinde, bilimsel bir gercek olarak varsaymakta; bilimsel verilerin rsigmda, gunesimizin ve
dunyarruzm, yasam surecini tamamlayarak bir gun mutlaka olecegini ve dolayisiyla insanhgm da,
tumden ya da bazt ozel kosullarda bir bolumu kurtulmak suretiyle yok olacagmi savunmakta ve

bilimsel olcutler kullanarak, kamtlamakta; kamtlarla ulasilamayan noktalarda, bilimsel tahminler
gelistirmektedir. Bunlar gunes sistemimiz ve dunyarmz cercevesinde gerceklesecek bir kiyametle
iliskilidir. Aynca evrenin sonlu bir yapida oldugunu kabul eden bilimsel dusunceye gore de, bigbang'le baslayan evrenin genisleme sureci (bir anlamda yasann), henuz bilinmeyen bir sure sonra ama
sonucta mutlaka gerceklesecek evrensel bir buzulmeyle noktalanacaktir. Ya da sonsuz genisleyen
evren icinde galaksiler, ytldizlar, gezegenler birbirini yitirip sonsuzluk icinde kaybolacaklar ve bu
arada yakitim enerjisini bitirenlerin cogu, kendi iclerine cokerek, sonsuz bir karadelikler evreni
yaratacaklar ve bildigimiz anlamda yokolacaklardir. Bu da evrensel bir kryamettir. Aynca, salt
insanoglu ve dunya adma, uzaydan gelebilecek tehlikeler, astreoidlerle carpisma varsayimlan da,
henuz tahmin edilemeyecek capta yikimlann olabilecegini, hatta, kuresel ve kutlesel bir yok olusdan
bile soz edilebilecegini belirtmektedirler. Atom savaslan gibi biraz duslerde kaldigi sarulan insana
iliskin kiyarnet senaryolan da, nukleer silahlar halen varoldugu icin bir kenara itilebilecek gibi
degildir.

Birinci ve ikinci gurubun yaklasimlanndan belli oranlarda etkilenmis
olan, kozmopolit bir ucuncu gurup; inanclan klasik din kurallannm otesine tasryan bir kisim guncel
anlarm degi~tirebilecegiIcln fagda~ dememeyi yegledini) populer bireyler (kahinler,astrologlarbazi yazarlar vb.) ya da inane
guruplandir, Iclerinde yildiz-tannlara inananlar da vardir; mesih inancim dinsel soyleme yakm bir
bicimde, agirhkh olarak yasatanlar da. Dinsel-toplumsal bir sapkmhk sayabilecegimiz bazi populer
mezheplerin cogu, eski ve yeni dinlerin sihirsel-buyusel (esoterik) yonlerine sapnus durumda gorunurler.
Bir cogu astrolojiye, yrldiz fallarma fazlasiyla dalrms durumdadirlar. Tum dinlerin uzerinde, onlann
tiim olumlu yonlerine sahip oldugunu iddia edenler de vardir, cinlerle haberlestigini ileri surup kucuk
emaatler olusturanlar da. Bunlann cogu, bilimsel gercekleri ve karutlan da, kendi dusunceleri icinde
yogurup, cikarlan cercevesinde benimsemis gorunurler ve daha actk bir deyimle kullamrlar. Ne <linden
soyutlayabilirler kendilerini ne de acikca karsi crkamayacaklan bilimden. Cogunun temelde sahip
Idugu ekonornik kaygu ve cikarlan gozardi etmek olasi degildir, Cogu populer yaym organlanna
sahiptirler. intemetle percinlemeye cahstiklan iletisim gucleri oldukca fazladir. Kapitalist toplumun
9kaflan dogrultusunda, kacuulmaz sikmtilan perdelemek gibi bir gorevleri oldugu da soylenebilir.
En azmdan, toplumlann devammda buyuk sikmtilar yaratabilecek, inane bosluklanrn doldurduklan,
daha dogru bir deyimle, somurdukleri dusunulebilir. Iste bu guruplar, toplurnlann ancak kucuk
calanni olusturabilseler de, kiyamet dusuncesine en yogun sahip crkanlardir. Yokolus trajedisini,
anlamda en iyi kullananlar. Gercekten yokolusu, korukorune ve teredutsuz gerceklestirebilenlerdir.

1997 yih icinde Amerika'da bir tarikat iiyelerinin tumu, kiyamet gununun
_ Idigine inanarak topluca intihar edebilmislerdi. Zengin bir topluluk olarak San Diego'da Rancho
Santa Fe'de bir ciftlikte yasayan, Heaven's Gate tarikatma bagh, 21 kadm ve 18 erkek; yaslan 26 ile
_ arasmda degisen 39 kisi, biiyiik yargj giinii'niin geldigine inannuslardi. Kurtancilan da vardi:
e-Bopp kuyruklu yildizmm ardmda seyahat eden bir uzay gemisi ve elbette uzayh dostlar, onlan
iyorlardi. Bu diinyaya ait bedenlerini terkederek onlara katilabilir ve varolusun kendilerince bir
somaki seviyesine ulasabilirlerdi. Oyle yaptilar. Bir ornek giydikleri siyah pantolon ve gomlekleri,
-· e pabuclan ve uzerlerine aldiklan mor kefenlerle, topluca intihar ettiler. Bu kucuk kryametten
- ide kalan cesetler, 26 Mart l 997'de bulundu. (Kaynak: Washington Post kaynakb internet-web sayfasi: "Who Were
m's Gate?")

E-mail adresleri olan
cikish, 20 Eylul 1996 tarihli
Heaven's Gate Manifestosu"nda, bashk olarak "Tann icin olme zamam rm?" diye soruyorlardi.
Ya da Armageddon [incildeki kehanetlerde, diinyanm sonunda, iyilik ve seytanl giifler arasmda vuku bulacak biiyiik
savasm yaptlacagi yer. (Kaynak: Funk & Wagnalls "Standart Dictionary", Signet Books, New York 1983)] --

Siz hangi

taraftasrmz?" Ve bildiri soyle devam ediyordu:

"Bizier bir cagm ya da bir uygarhgm sonundayiz. Daha onceden
bildirildigi gibi, bu, turn yasayan, ya da bu gezegenle iliskili yaratiklar icin, 'kutsal adalet zamaru'dir.
Bir baska deyisle, buraya kadar olan zaman icindeki secimlerimizin (tercihlerimizin) toplami olarak,
cendimizi nerede buluyorsak, tum bu yasanrruslar, verilecek karan belirleyecektir." ( Kaynak: Internet,
Time Warner's Pathfinder, "Heaven's Gate Suicides,")

***
Popiiler yazmda k.tyamet alametleri ...
Popiiler pek 90k yazar da (daktilolu tiiccar demek daha dogru belki), insanlan bu
hassas noktadan yakalamayi; dusuncelerdeki bosluklar kadar, duygulardaki caresizligi
somurmesini pek iyi bilmektedirler. Bunlann en unlulerinden birinden bir kac sanr izlenmeye deger.
Kitabm adi: Kiyamet Gunu, yazan: Charles Berlitz. Yazanrmz kiyametle ilgili bazi olaylara ve
kehanetlere deginmekte:
en

"Gunumuz kahinlerinin en unlusu olan Edgar Cayce ise yakm gelecekte
diinyanm buyuk bir bolumunu kapsayacak felaketleri duslerinde gordugunu aciklarrustir.
Soylediklerinin cogu bugiine dek dogru ciktigmdan sozlerine giivenilir olan Cayce, Japonya'nm
Pasifik Okyanusuna kayacagmi, depremlerin Califomia'yi yerle bir edecegini ve diinyanm bircok
yoresindeki sahil kantlerinin suya gomulurken, okyanus tabanmdaki bazi eski uygarhklan yiizeye
cikaracagmi ileri surmustur. Bu felaketler zincirinin baslamasmm Etna yanardagmm piiskiirmesiyle
anlasilacagmi da eklemistir. Etna yanardagi lav piiskiirmeye baslarmstir] [Hemen sunu arumsatahm: Etna
yanardagi tarihin hif bir ddneminde, faaliyethrl kesmemistir, Yakm ddnemlerde de, -1940'1ar50'1er - sik sik lav piiskiirtmii~tiirve
knskusuz bu faaliyeti ileride de devam edecektir. Bu nedenle Cayce'm felaketler kehanetinde kolay ve garantili bir anahtar secmls
oldugimusoyleyebiliriz.J

Dunyanm sonuna dinsel acidan bakanlardan bazilan, Y ahudi iilkesi
yeniden kurulduktan sonra ktyametin kopacagmi binlerce yil once soylemislerdi. Yuzyillar oncesinden
gelen sesleri, gunumuzun politik konusmacilan tarafmdan yankilamyor sanki. Y ahudilerin eski
ulkelerine donuslerinden sonraki kusakta son savasm cikacagi ve Mesih'in geri donecegi Tevrat'ta
acikca anlatilrmstrr.
Incil'de yer alan kahinlere gore ["kehanetlere" gore denmek isteniyor sarurrm] israil
ve yandaslanna, iilkenin kuzey ve giineyindeki dusmanlanmn saldmsiyla baslayacaktir bu son savas.
Bu kehanetlerin yapildigi zarnam kesin olarak bilemiyoruz ama incil'den binlerce yil once ortaya
anldigi samlmaktadir.v(BERLiTZ, Charles, "Kiyamet Giinii", Altm Kitaplar Yaymevi,Temmuz 1981,sayfa: 12-13) (Burada
da Arap-Israel savaslarma bir gonderme var. Detaylara girilmeden, acaba nu deniyor, k:Jyametinyakmhg1adma, Istersen, binlerce
yi.l once ortaya attld1giiddia edilen bu durumdan dolayi, yaklasan kiyametten iirkebilirsin.]

Satirlar cesitli soylence, inane parcalan ve iddialarla devam ediyor.
ileride de yer yer deginecegiz. Cunku bu tur yaymlar, ileri siirdiikleri yalan yanhs bilgiler, ya da
varsayimlarla; bilimsel gercekler konusunda pek bilincli olmayan okurun kafasmi kanstirmakta ve
populerligi sayesinde, oldukca genis bir etkide bulunmaktadirlar. Hele insanlann felaket oykuleri
dinlemeye ve anlatmaya fazlasiyla merakh olduklan de eklenirse; 9agda~ soylencelerin bir kaynaguu
da bu tur yaymlar olusturmaktadir.

2000 yihna yaklastigirmz su gunlerde kiyamet diisiincesi'ni isleyen
yaym ve soylemlerin son derece arttigmr da soyleyebiliriz, Pek 90k film, kitap, televizyon progranu bu

konuya, kiyamete, daha dogru bir deyimle, diinyanm sonuna fazlasiyla agirhk tarumakta, hatta
bazilan konunun uzerine rating ve sans kaygulanyla, bahklama atlamaktadir. UFO takipcileri, ezoterik
dinlerin gunumuz muritleri ya da sadece heyecan arayanlar icin bile, bundan daha cazip bir konu
olabilir mi? Dinsel motifleri ya da bilimsel verileri kullanarak dunyamn sonuna dair ilginc oykuler
gelistirmek, yaym sirketlerinin sans grafiklerini, olumlu yonde ve onemli olcude etkiledigine gore; bu
konularda daha fazlasma hazirlanmak gerek.
Eger internet baglantimz varsa, olaganustu sayida kiyamet sitesine
ulasma olanagiruz, sansuuz ve sanssizhgimz var demektir. Bu olaganustu eski oykuyu, olaganustu
yeni boyutlanyla izleyebilir; hatta kendi kiyamet sayfamzr ya da en azmdan gorusunuzu
gelistirebilirsiniz.

***
K1yamet tasanmlarmda ana fikir ..
Konumuza donersek; kiyamet fikrine dinsel anlamda, bilimsel anlamda
ucuncu olarak kendi karma anlamlan icinde inananlar (dinselve bilimselverileri dejenere bir karisnn Iclnde
~yanlar)
diye ii<; gurup saptayabiliyoruz. Her uc gurupta da, ortak ozellik, dehset verici bir son
losudur. Ancak, bilimsel kiyamet tasanmlan gelistirenlerin, insanhgm bugune kadar sagladigi bilgi
ikiminden yararlanarak; dini soylemciler gibi soyut ve fantastik degil, gercege yakm tablolar
betimlediklerini, simdiden vurgulamarruz gerekir.Yavas yavas aynntilanna girelim.

Yukandaki bolumlerde de kisaca degindigimiz gibi, kiyamet diistmce ve
arimlarr'nm temelinde, bu tasanma temel olabilecek bir kac ana motif soz konusudur. Kiyamet
asanmma ulasabilmek icin, insanoglunun, bu fikirden once yasamasi, inanmasi ve kabul etmesi
ken, daha temel bir kac fikir vardir. Bunlardan bir kisrm, dogadan kaynaklamr. Bir kisrm ise,
ar ve soyutlamalarla gelistirilmistir.
Temel fikir, insanm oliimlii olusudur. Bu yasamla gozlemlenen, temel
ektir. Tann-soylu, vatandas ya da kole; deli, akilh, gene ve ihtiyar, saghkh ya da saghksiz her kisi
•• m'Ie birlikte yasar. Bir kaza, saldm, cinayet, yashhk, intihar; sebebi ne olursa olsun, dogmus olan
kisi, onceden bilinemez bir gunde, oliir! Bu yasamm, kendi kendine getirdigi bir suurdir. Ve insan
- ki, kim olursa olsun herkes, her kisi, ana rahmine dii~tiigii gunden baslayarak, olumun golgesi
da yasar. Ve mutlak son degismez, Bu gozlemlenebilir, yasamm icinden bir gercektir. Insanm
da bu gercegin farkmda olmuslardir, gelisen dusunce ve inanclar cercevesinde "Vadesi dolan
!" fikrini olusturanlar da ... Ticari bir deyim gibi gelebilir ama, insanlann cogu, cizilmis bir kader
da dolacak bir vade ile bu dunyadan go~ edildigine inanir. Kader'in ne olduguna, Vade'yi
· yazdrgma, ya da, bu dunyadan go~ olaymm nasil gerceklesecegine dair tasanmlar 90k cesitlidir.

ikincisi, yine dogamn gozlemlenmesinden kaynaklamr. Yine yasamdan ...
~ - oliimliidiir! Hayvanlar ve bitkiler icin kesin bir gercektir bu. Cunku, kendini yineleyen bir
mm icinde, dunya yasami bu gercegi sergiler. ilkbaharda acan cicekler meyveye durur, ihk ve yesil
- 'eri takip eden sicaklar kavurur, sonbaharda sararan doga her tiir giysisinden soyunur topraga, kara
gunleri gelir. Yagmur, soguk ve karlann ardindan, sasmaz bir takvimle yeniden dirilir. Toprakla
- olan her sey, bir yasam cevrimi icindedir. Bu sure, bugun 90k iyi bildigimiz gibi, dimyanm
etrafmda bir yilhk donumuyle ilgilidir .. Doga, bir yasam ve olum cemberi sergiler. Bitkisel bu

cembere sadece insanm da dahil oldugu hayvanlar uymaz. Bu da eski insan icin sasirnci olmus olsa
gerek. Topraga bagh yasam kendini tekrarlarken, onun i.izerinde yasayanlar, bir seferlik bir yasarnolum cemberinden gecmektedirler. Bu ikinci cember, tasanmlann dismda, tekrarlanmasi olanaksiz
gorunmektedir. Daha dus gucumuzu devreye sokmadik elbette. Arna bir ornek vermeden gecmeyelim.
Nil Nehri'nin asagi vadisinde yasayan Denka Kabilesi'ne ait aslmda gercekci bir dinsel dua:

"Her seyi yaratttgi zaman Tann,
Gunesi de yarattt.
Ve gunes dogar, olur, gene gelir.
Ay 'i da yarattt.
Ve Ay dogar, olur, gene gelir.
Ytldizlari da yarattt.
Ve ytldizlar dogarlar, olurler, gene gelirler.
Insani da yarattz.
Ve insan dogar, olur ve bir daha gelmez."
("Dinler Tarihi", sayfa: 26)

Evet, her gun yasandigi ve gozlemlenebildigi icin, daha carpici bir
,iyimde Giine~ ve Ay, dogumlu ve oliimlii'di.ir. Di.inyanm kendi ekseni cevresinde donusunden
ynaklandiguu bildigimiz bu olay, eski insan icin olaganustu anlamhdir. Gunesin Bas-Tanri kabul
edildigi eski toplumlar adma, dinselligi ve inanci gtincellestiren en buyuk ogedir bu. Gunes Tann, goz
gore gore olur her gun ve ertesi sabah turn bir gece Ay'la avunan toplum icin, sukredilesi yeni bir giin
lar. Aynca, gezegenlerin ve daha uzakta yildizlann da bir devinim yasadiklan gozlenmekte ve
ektedir. Daha az bilinen uzaklar, (gokyuziinun derinlikleri) yildrzlar anlammda sabit kabul edilir
bu sabitlik fikri yakm zamanlara kadar degismez. Arna ozellikle gunes, ay ve gezegenlerin
ketliligi, yasam-olum cevrimi icinde ele ahmr. Aynca korku verici bir cevrimdir bu. Ay'a
marursm ama buyumesi ve kuculmesi gerceginin otesinde bir gece hie gelmeyebilir; Gunese inamrsm
bir sabah dogmayabilir. Bu kuskulan yasamamak olanaksizdir.

Aynca, sadece dusuncesel baglamda degil, pratik anlamda da, gunes ve
_ m periyodik hareketleri, konumlan ve insanogluna sunduklan 1s1 ve 1~1k, buyuk anlamlar tasir.
ar gunesin aydmlattigi ve rsrttigi gun icinde, dogaya daha egemendirler. Duyulanm kulanarak,
flrdiikleri ve gordukleri icin daha rahat algiladiklan seyler uzerinde, daha esash denetim kurabilir,
etkili olabilirler. Arna gece. Karanhgm egemen oldugu dunyada, gelistigi kadanyla duyu
.... an, basta beyin olmak uzere, yamltir onlan. Pek yak vahsi hayvanm, insana oranla daha
· mis duyu organlanyla daha gi.ivenli avlar tertipledikleri bir ortam dusunulurse, gece urkutucudur.
- e yakm duser. Korunmayi saghksiz hale getirir. Sabaha ulasmak zor gorunur.Tann ya da
-.nl!'!ra gereksinim buyur. Ay tann ya da tanncaya inane guc kazamr, Uyumamn dogal gereksinim
belirdigi bu ortamda, guvensizligin, terkedilmisligin ve yalmzhgm smm yoktur. Aym dogusu
bansi oncesinde ve sonrasrnda yasanan salt isiksrzhgm, karanhgin, giderek siyahm; sosyorolojik ve bireysel kotiili.igi.i buralarda aranmah. Olumun, karanhga ve siyaha hala yakm di.i~ti.igi.i
dusuncede dahi, atalanrmzm yiizbinlerce ytl yasamis oldugu bu pratigin onemi biiyiik
dir.
Ozetle, insan ve icinde yasadigi doga, olumludur. Temel olarak, bunun
31!J1UIDda olan insanlann, temelde bu noktalardan hareketle dusunceler, inanclar ve pratikler
~emeleri
olanaksizdrr. Bunlann tumu de bir parca umutsuzluk yukludur insan adma. Cunku
- Ye onun pek yak parcasi, kendini yenilemeyi ve yinelemeyi pekala becerebildigi halde, insan
yenilendigi ve yinelendigi bir ikinci yasam ornegi asla gorulmemistir. Iste Eski Misrr'm, gizemli
~inden
siizuluveren bir ornek:

"Izi bile kalmadi mezar tapznaklarz kuranlarzn.
Bahn, naszl yitip gitti o tapznaklar da.
Duvarlarz coktandtr ytktk,
Izleri yok artik
Hie var olmamislar gibi.

Donup gelmiyor ki gidenler,
Baslanna ne geldigini anlatsznlar ...
Mutlu oldular mi, olmadilar mi?
Anlatmiyorlar ki yuregimize su serpilsin
Bizier de boylayzncaya kadar
Onlartn gidip sirra kadem bastigi yeri."
(HALMAN, Talat S.,"Eski Mmr Siiri", Turkiye i~ Bankasi Kultur Yayinlan: 107, Birinci Baski,
:st:mbul,1972, sayfa: 34.)

Butun bunlann otesinde, dogamn cansiz gibi gorunen parcalannm
sergiledigi tavirlar ve olaylann da (depremler, yildmmlar, volkan patlamalan, seller vb...), kiyamet diistince ve
tasarrmlarr uzerindeki etkileri, sanildigmdan fazladir. Cunku, olumu simgeledigi icin kutsallastmlan,
belki de tannlastinlan yirtici bir hayvandan sakmmanm yollan vardir. Zehirli bitkiler ya da meyveler,
itip tukenmez bir zamana sahip ilkelligin pratigi icinde, tanmabilir hale gelirler. Gunes, Ay ve
Yildizlar; gelis gidisleriyle uyandirdiklan turn guvensizlik ya da korkulara ragmen, insanoglunu
etmezler. Arada bir tutulduklan olsa da, bu onemli anlar, gelip gecicidir. Ayinlerle, kurbanlarla
sakinlestirilirler, Arna, henuz tamnrnaktan ve bilincle algilanmaktan uzak cansiz doga parcalanmn ya
olgulannm yarattigi dehset gibisi yoktur. Aniden puskurmeye baslayan bir yanardag; her tarafi
p kavuran bir firtma; yeryuzunde dikili duran her seyi alasagi etmeyi amaclarrus bir deprem; azgm
galanyla kukreyip gelen ve onunde buldugu her seyi yutuveren bir sel; bir yangm... lste bu
etler, insanoglunun belleginde, silinmez evrensel izler yaratnustir.

***
K1yametin onciilleri, felaketler ..

Olume <lair en dehset verici oykuler, onlara iliskindir. Yarauhs
efsanelerinin en carpici ogeleri onlardir. Elbette yokedilisin en carpici ogelerini de, kacnulmaz bir
· de onlar olusturacaklardir. Bu tur felaketlerin, toplu kiyimlara neden oldugu gercegi ve sonucu
(mlattlagelen ya da bilinen, yasannus oldugwta inamlan oykiiler); kiyamet tasanmlarmm en 9arp1c1 yonii olan,
an soyunun toptan yok olusu, ya da yok edilisi oykulerinin hayat bulmasma neden olacaktir.
lnsanla birlikte, evrenin ve dunyanm yok olusuna iliskin oykuler de, insanoglunun degisik caplarda
yasamis oldugu felaketlerin izlerini tasiyacaklardir.

Kutsal Kitaplardaki Tufan oykusunun, degisik toplum ve kulturler
rndaki yaygmhgi, bunun bir kamti gibidir. Bu evrensel su baskmi, bir anlamda tarihte (daha dogru bir
~
gecmiste) yasanmis olduguna inamlan bir eski kryamettir. Elbette, kitaph dinlerin kesin son icin
g1 geri donii~siiz bir kiyamet olmanustir ama, bu tiirden gelisecek kiyamet tasanmlannmilki,
·· ornegi, en yaygim ve belki de en etkileyicisi olmustur. Hemen hemen yazih ya da sozlu bir kulturel
ikime ulasabilmis her toplumun, genellemeyle ortak ozellikler tasiyan bir tufan oykusu, efsanesi
.ardir. Tufan efsanesinin hemen her toplumda ortak ozellikler tasimasmm bir nedeni; kulturlerin
irlerinden etkilenrneleri olarak dusunulerse; bir baska neden de, tum felaket oykulerinin, dogadaki
ek orneklerden hareketle olusturuldugu gercegidir.

Ozetlersek, insanoglu yasadigi doga icinde karsilastigi gercek felaketleri;
ileride basma gelecegine inandigi bir buyuk yok olusun, ornegi olarak ele alrmsur. Salgm hastahklan
da bu kategori icinde dusunebiliriz ...
"Felaket"
sozcugunun
ingilizcedeki
karsihgi,
"catastrophe",
Yunancadan gelir ve kokendeki anlarru, altiist etmek'tir. Cagdas kullammdaki tam karsihgi ise, facia
ve felaket'tir. Dehset verici, korkunc, felaket getirici olgu ve olaylann sifati olarak, catastrophic
kelimesi kullamhr. Ve evrenin, dunyanm ve insanhgm toptan yok olusuna <lair mitolojik oykuler ya da
soylemler; yukanda belirttigimiz yakmhk ve etkilenmeleri kamtlar bir bicimde "catastrophic myths"
(liatastropik
mitler) olarak adlandmlmislardir.
Bir anlamda, bilim dunyasi, kiyamet tasanmlarmm
kokenindeki felaketlerin altiru, daha mansette cizmistir. Konunu aynntilanna, ileride deginecegiz,

***
Ruh inanc1 ve k1yamet..

Kiyamet dusunce ve tasanmlannm temelindeki ana motiflerden bir
baskasi da; insamn bedensel gerceginin ustunde ve otesinde var kabul edilen rub inanci'dir. Bu
rub 'un surekliligine ve olumsuzlugune <lair inanclardir. Konu son derece karmasik verilerle yukludur,
u nedenle aynntilanna girecek degiliz. Kiyamet tasanmlan acismdan, ruhlara olan inane; ote dunya,
obiir dunya inanclanm ve tarihin bir noktasmda, yasamis ve yasayan tum ruhlann bu obur dunyada
irlesecekleri inancmi gelistirmistir. Bu da olulerin (olii ruhlann -bazi Inanclarda eiu bedenlerin de-) dirilecegi,
yasayanlann olup-dirilecegi kesin bir kiyamet sonucunda olacaktir.

Insanoglunun, dunyasmi anlamlandirmaya basladigi andan bu yana
~~1g1 f elaketler ve bunlan yorumlayis bicimi; do gas mm ve kendisinin en onemli ve dramatik
parcasi olan dlfim olgusu (dogum-olum cevrimi) ve olumun mutlak bir son olmarnasr gerektigi yolunda
gelistirdigi psikolojik ya da sosyo-psikolojik tepkiler; ruhlara, bireysel varolus gerceginin soyut bir
,i~iinde devam ettigine ve obiir diinyaya (ruhlann sonsuz vataruna) iliskin olarak gelisen inanclar; hep
,irlikte kiyamet tasarimlarr'nm yaratrcisi olmuslardir.

***
Bilinen ve bilinmeyen kiyamet..
Nedir, nasil bir seydir kiyamet? Neden ve nasil kopacaktir? Amaci nedir?
Z.amam nedir? Bu tur sorulara verilecek yanrtlar, konunun aynntilanm belirlemis olacaktir.

Iste insanoglunun kurguladigi bu en dehsetli giine iliskin tablolar:

Evrenin, dunyamn, canh ve cansiz varhklarm ve insanhgin; tek bir
t.annsal vurusla ortadan kalkacagi, kiyamet fikri (ya da tasarnnlari), tek tannli dinler kadar yeni
degildir. Aksine, kokleri efsanevi donemlere ve daha eski dinlere uzamr. Y azih tarihin gerisinde neler
anlanldi, nelere inaruldi bilemeyiz elbette; ama, bunlann yazih tarihe yansimalanru ve gelisimlerini
izlemek pekala mumkundur, Bunu yaptigmuzda, onumuzdeki bir tarihte kopacagma inamlan
yametin; bazi efsanelerde, antik dinsel inanclar ve felsefelerde bir ya da bir kac kez yasannus bir
_ eek olarak anlanldrgma taruk oluruz. Yani pek de yeni bir sey degildir. Kimine gore bir kac kez
_.~1~
ve daha da yasanacak olan bir kacimlmaz dongudur. Kimine gore, yaratihs'rn zorunlu
.relerini olusturur kiyamet yani yokolus ...

Hint kiyameti ..
Hint inanclanna baktigmuzda bunun ilginc orneklerini goruruz.
Bir 90k Hindu mitosunda, "olum zorunlu bir kotuluk olarak kabul edilir;
iyilikle kotuluk arasmdaki dengeyi ve evrenin hiyerarsisini korumak, gokte veya yeryuzunde asin
kalabaliklasmayi engellemek veya yalmzca insan yasamma olcu, deger ve durtu vermek icin bir
aractir. ( ... ) Rudra-Siva belirli arahklarla, zamaru geldikce, icindeki olumsuzlerle birlikte evreni yakip
kiil eder." (O'FLAHERTY, Wendy Doniger, "Hindu Mitolojisi", Cev.Kudrct Emiroglu, Imge Kitabevi, Ankara, 1996,sayfa: 32)

Evreni belirli arahklarla yakip kul eden Rudra, Vedik donemde doganm
firtina, simsek veya yangm gibi yikici felaketlerinin kisilestirilmis tannsidir. Adi cogunluk aglamak
fiilinden (rud) tiiretilir. Uluyan, dehsetli bir tanndir. Siva ise, Rudra'ya epik donemde verilen addir.
Ve Siva, ozelliklerinden belki de en onemlisi olarak, yok edici bir tanndir. (KAYA, Korhan, "Hint Mitolojisi
Sozliigii","rudra" ve "slva" maddeleri, sayfa: 137 ve 149)

Yok edislerin, dogal felaketlerle ozdeslestirilmis bir tannya mal edilmis
olmasi, inanclann kokenindeki, dogal yasanrrusliklan vurgular. Peki Rudra ya da Siva, ya da yaranci
tann nicin yakip yoketmistir evreni? Boylesi bir kiyamete neden gerek duymustur? Iste unlu Hint
Destani Mahabharata'dan aciklayici bir bolum:

"Yaratihs zamanmda Buyukbaba atesli enerjiyle dolu olarak yasayan
varhklan yaratti. Bu yaratiklar yaslandi, sayilan alabildigine artti; fakat bir daha olmediler. Yaratiklar
arasmda bos yer kalmadi; soluk alacak yer yoktu, ii9 kath evren oyle dolmus, nkanrrusti. Onlan nasil
ortadan kaldmnm diye kaygilanmaya basladi, fakat ne kadar dusunduyse de bu is icin bir cikar yol
bularnadi. K1zd1 ve govdesinin butun deliklerinden bir ates fiskirdi; bu atesle Buyukbaba goklerin her
yanmi yakti, Efendinin hiddetinden dogan ates gogii, yeri ve havayi, hareketli hareketsiz butun evreni
yakn. Hareketli hareketsiz butun yaranklar Buyukbabamn hiddetinden cikan koca atesle yandilar."
0°FALHERTY, age., sayfa: 33)

Bu hiddetle evren kule <loner ve sel altmda kahr. Canh cansiz turn
.arhklann yaraticisi olan bir buyuk tann, evreni dar yarattigi icin, neden se kendini degil de,
yarattrklanm suclar ve buyuk bir kiyimla cezalandmr. Boylece en eski kiyamet tasanmlanndan birisi
yat bulmus olur.

Eski oykuler ve efsanelerin anlatildigi, yazarlan belli olmayan, mitolojik
takim adlann yazar olarak gosterildigi Puranalar'da, "kozmoloji ve kozmogoni 90k daha fazla
_ listirilmistir: -09 kath evrenin ii9 ana duzeyine ek olarak asagida cehennemin bir 90k altkati ve ilk ii9
kann yukansmda yeni gokler hiyerarsisi vardir. Her kalpa'nm sonunda evren atesle yok olur, Brahma
ykudayken, sular altmda kahr ve sonra yeniden yaratilma zamaru gelir. Her kalpa dart cagdan (yuga)
:ur; bunlar adlanm zann dart atihsmdan almislardir; ilki Krta <;ag1 en iyisidir (genellikle Satya
(agi olarak adlandmhr: Gercek Cagi); onu Treta Cagr, Dvapara <;ag1 ve son olarak simdi icinde
undugumuz, erdemin en alt duzeyine indigi, insanm yasam suresinin en kisaldigi Kali Cagr izler."
·FALHERTY, age., sayfa: 36-37) Kalpa, evrenin en yuce gucu kabul edilen Tann Brahma'nm bir gun ve bir
.• esi, yani 8.640.000.000 yildan olusur. Hindu mitolojisinde insanhgm caglanna es dusen yugalar
. dunyamn devirleridir. "Her yuga insanm ahlaki ve fiziksel durumundaki bir gerileyise denk gelir
bir oncekinden daha kisa surer. Bir Hint zar oyunundaki atislara gore Krita, Treta, Dvapara ve Kali
adlandmlan dart yuga bir mahayuga, 2 bin mahayuga da temel kozmik cevrim olan kalpa'v:
rur. Birinci yuga Krita 1. 728.000 yil suren bir kusursuzluk cagidir. Dorduncu ve en yozlasrms

yuga olan Kali, i0.3102'de baslarmsnr ve 432.000 yil surecektir. Kali'nin sonunda dunya yok olacak
ve bir hareketsizlik doneminden sonra cevrimin kaldigi yerden baslamasiyla birlikte yeniden

yaranlacakur."

(AnaBritaruiica 1989, Cilt: 22, sayfa: 446, sutun: 2, "yuga" maddesi.)

Yani Hindu mitolojisine gore, tukettigimiz ilk bes bin yih cikanhrsa,
yaklasik 427-bin yd sonra dunya yeniden baslamak uzere yok olacaktir.

***
Boyle buyurdu Zerdiist...
Eski Iran Zerdust dini de, ilginc bir kiyamet tasanrm sunar.
Bu dinin kutsal kisisi (peygamberi) Zerdust, iyilik ve kotuluk uzerine
daha iyi dusunebilmek icin evini terkeder ve Sabalan Dagi'na cikar. Burada kaldigi sure icinde
gercekleri dusunur ve bulduguna inandigmda da, "milletine Iyi ve Kotu'ye <lair Gercegi bildirmek
uzere" geri <loner. Ancak anlattiklanm halkm anlamasi guctur. Bu durumda beldenin en okumusu,
Kral, Kralice ve Kraliyet Ailesinden kisilere ulasmaya karar verir. Kral Kavi Vishtaspa'mn yasadigi
Balkh kentine gider. Kral tarafmdan huzura ahmr ve u9 gun suren bir tartisma baslar. Bu oykunun
tumunu anlatacak degiliz. Bizi ilgilendiren bolumu, kiyamet dusuncesine iliskin olamdir, insamn
yaratihsi ile baslar:

"Bilgin sordu:
'Insam kim yaratti?'
[Zerdilst yamtlart] 'Ahura Mazda, Us Tanrrsi.'

'iyi Ruhun yalmz iyilik yaptigim ve iyi olam yararngim soyledin.
Oyleyse Iyi Ruh tarafmdan yaratilan insan, nasil oluyor da Kotu Ruhun yolundan gidiyor?'
'Ciinkii insan, iyi ve kotiiyii secebilrnek icin serbest irade ile
• aratilnusur. Fakat insanm biitiin dusundukleri, biitiin sdyledikleri ve biitiin yaptiklarr Hayat
Kitabma yazrhr. Iyi olan' dii~iinceler, sozler ve davramslar bir tarafa, kotil olan dii~iinceler,
sozler ve davramslar bir tarafa yazihr.Insan oldiigiinde ruhu, Hayat Kitabim muhafaza edenin
karsrsma cikar. Eger iyi diistince, soz ve davramslari kdtillerden cok ise Cennete gider. Aksi
taktirde Cehenneme gider." [Bu anlayis islam inancuu biiyiik olfiide etkilemisttr.]

Kral sordu:
'Bu hep boyle mi devam eder?'
'Hayir Hasmetmeap. Kiyamet giinii yakmdir ve Giinlerin Giinii olan
Bugiinde, Us Tanrrsi Kdtii Ruha galip gelecektir. Iyi, Kotiiyii galebe calacaknr .. 0 zaman biitiln
~•ruer dirilecek, iyi ruhlar ile kotii ruhlar denenecek ve bunlar, eritilrnis maden nehrinden
~cekler.
Iyiler sanki ihk siit akmtismdan gecercesine kolay gececekler. Fakat kdtiiler feci
$Ckilde yanacak. 0 zaman iyi Tann, Kotiiliik Ruhunu ve kotil ruhlarr diinyanm dibine siirgiin
edecek ve onlan ebediyen orada tutacak. Giinlerin Giinii'nde iyi ve mutlu diinya, kotiiliiksiiz ve
rsiz ebediyen devam edecek.'

Taht odasmdakilerin hepsi susmustu. Cunku ogune dek, boyle ganp
sozler duymamislardr." ("BilyiikDinler ve Mezhepler AnsikloJ)edisi",sayfa: 96)
Evet, boyle buyurmustu Zerdust kiyameti. Arna tabi dinin ayrmtida
gelistirdigi ozellikleri de vardi:

"Islam'da rub, Kiyamet Gunu'ne kadar Araf'ta (Arafat] beklemeye
ahmrken, Zerdustiler' de ferdi hesaplasma (iudicium particulare) olumun dorduncu gunu gerceklesir.
Cunku Zerdustiler'in kiyamet anlayismda fertler Kryamet Gunu'nde arttk islerini bitirmis, Kotu'niin
ruhlanna bulastirdigr tum pisliklerden annrms olacaklardtr. Gunahkarlann 'misafir' kaldiklan
Cehennem, onlann ruhlanm tum kotuluklerden temizlemistir. Kiyamet ya da Zarathustraci tabirle,
Evrensel Hesaplasma (Judicium Universale), Maddi Dunya'mn tum elemanlanyla Angra Mainyu ve onun
vechelerinden [goriin~IerindenJ temizlenmesi icin kopacaktir. 0 gun, tum Maddi Dunya'nm yiizeyini,
erimis kizgm bir metal seli supurup temizleyecektir. Imanli kisiler ve Iyi'nin vecheleri, bu selin
yuzeyini ihk ve s1g bir suyu gecer gibi kat edecekken, Kotu ve yandaslan bu selin altmda kahp yok
olacaklardtr. 0 zaman dunya buyuk donusurnunu gerceklestirerek; kotuden azade, sonsuz bir cennete
donusecektir. islam' da cehennemin fonksiyonu hie bir sekilde bitmez. Orasi Kelime-i Sahadet
getirmeyen kafirlerin ebedi istirahatgahidir. Cunku islami dusunce sisteminde seytan yok
edilmeyecektir. Islam, Evren'in Rehabilitasyonu dusuncesine sahip olmadigi icin, ebediyen var olacak
bir iskencehaneye ihtiyac duymustur. islam dusuncesine gore bu iskencehanede seytan ve onun
yandaslan ebediyen yanacaklardtr." (BilGiN, M. Sirac, "Yazatalar ve Homa Aryan Mitolojisi", Doz Yaymlan, istanbul,
1996,sayfa: 94)

ileride aynnttlanyla gorecegimiz gibi, Zerdust inanclan, kendisinden
sonra ortaya cikan ve gelisen dinsel inanclan ve islamiyeti onemli olcude etkilemistir, Bu etkilerden
bir kisrm kutsal kitaplann soyleminde yer alrmsken, bazilan da, hadislerde ya da balk inanclannda
yasarlar. Aym ya da yakm bolgelerde gelismis inanclann, birbirlerini etkilemis olduklannm acik
omekleri ...

Hiristiyan inanclanna yakm ornekler de vardir:

"Zerdust, gunun birinde dunyanm sonunun gelecegine inamyordu. Fakat
Zerdust'un olumunden sonra dininin rahipleri, muritlerine Tek Us Tannsi'nm dunyayi, her biri iki ay
siiren altr devirde yarattigma inandilar ve dunya yaratihrken harcanan-zamanm her ayma mukabil,
diinyanm bin yil katedecegini anlatmaya basladilar. iddialanna gore Zerdust, dokuz bininci yilm
sonunda dogmustu. Yine iddialanna gore Zerdust'un olumunden ii9 bin yd sonra bir oglu yeryuzune
mecek ve insanhgm kurtancisi olacakti, Ona Mesih Saosyant ad1111 vermislerdi." (HACALOGLU, Haluk,
-z.entfu;t"Ahura Mazda"", Ruh ve Madde Yaymlan, istanbul 1995,sayfa: 66)

Bu inanca gore, Hurmuz, yani Iyilik gok-isik ulkesinde oturmaktadir.
Ahriman, Kotuluk ise, yeralti-karanhk ulkesindedir. "Diinya, bu iki iilkenin ortasmda bir smav
alamdir. insanlar bu smavi basanyla vererek evrensel savasa iyiligin safinda katilmalrdirlar."
(H.ACALOGLU,Haluk, "Zerdfu;t "Ahura Mazda", age., sayfa: 67)

Bu smav alanmm sonu iki cagda olacaktir. Bunlar:

"1. <;ag Astvat-erata: Dortbinde baslayacak. ilkin bir bans ve comertlik
cagmdan sonra, Zerdust'u oldurenin kotu torunu Malkus'un etkisiyle tufan gibi yagmurlar ve
felaketler 9ag1 gelecek. Fakat butun insanlar ve hayvanlar, Yima'nm insa ettigi sigmakta tekrar
cogalacak ve hastaliklar yok olacak.

Il.Cag Uksyatname:
Yine onceleri bir bolluk cagmdan sonra Zohak
serbest birakilacak ve ii~iincii kurtarrci Saosyant dunyaya gelecek; bu sirada ruhlar tekrar viicutlara
girecek ve butun canhlar yeniden dirilecekler. Feridun Zohak'i oldurmek icin cagnlacak. Fakat onun
yerine Sam Keresasp Zohak'r oldurecek ve uzun muddet hiikmettikten sonra iktidan Kay Husrev'e
birakacak. Bu cagda dini baskan Saosyant olacaktir. Dunyanm sonu yaklasmca asil dini onderler
yeniden ortaya cikacaklar; Kay Husrev, ilk Mazdeist kral Vistaspa'run ve Saosyant'da Zerdust'un
onunden cekilecekler. Toprak yassilasacak ve erimis bir maden seli dunyayi kaplayacak. Iyiler bunu
hie hissetmeyecek, fakat o zamana kadar cehennemde beklemis olan dinsizler bununla temizlenip

kurtulacaklar ve hepsi mukemmellesmis olarak ebediyyen Ormuzd'un [Hurmuz - iyi] cennetine
yerlesecekler. Her meziyet karsi kotuluge nihayet galip geldiginden, Angra Mainyu'nun [Kotu] adr
unutulup Ahura Mazda artik tek basina parlayacak.

Ozetlersek Iran dinlerinde diinyarun sonunun, Hindistan'da, Stoisyendere
veya Skandinav Edda'smda yani diger Hint-Avrupahlanndaki gibi atesle oldugunu goruruz."
(HACALOGLU, Haluk, "Zerdiist "Ahura Mazda", age., sayfa: 67-68)

Hint rnitolojisi'nde kiyamet fikrini ' incelerken, Rudra-Siva'mn ya da
yaratrci tannrun, evreni, belli araliklarla yakip kul ettigini, sel baskinlanna ugratnguu; Puranalar'da,
Tann Brahma'nm bir gun ve bir gecesine esit olan donemlerde (kalpalar'da), evrenin atesle yok
edildigini gormustuk. Her kalpa, dart cagdan yani yuga' dan olusuyordu. Bu inanca gore, yasadignmz
yuga olan Kali-Yuga, ib.3102'de baslanusti ve 432-bin yil surecekti. Kali'nin sonunda dunya yok
olacak ve bir hareketsizlik doneminden sonra, cevrimin kaldigi yerden baslamasiyla birlikte yeniden
varatilacakti.

***
Sabii k1yameti...
Hiristiyanhk ve islami dusumce ve inanclarla yakm iliskide olan Sabiilik,
temelindeki dualistik yapi nedeniyle, Zerdustculuge yakm duser. Bugun diinya iizerinde 90k az inarun
kalrms bu din icinde de, diinya devirleri inancma rasthyoruz. Felaketlere, kiyametlere ... Aynntih
arastirmasinda saym Sinasi Gunduz, bunlan soyle ozetliyor:

Sabiiler Adem ve Havva'nm yaratihsmdan dunyamn sonuna kadar olan
zamaru dort ana kisma aymrlar. Bunlardan her biri bir dunya devri olarak nitelenir. Her bir dunya
devri bir felaketle sonuclamr. ilk ii9 felakette inancsizlann yok edilmesi hedef almrrustir. Bu diinya
devirlerinin her birinde gizli silahlar ve guclerle donatilrms olan bir 1~1k ruhu yeryuzundeki kotu ve
karanhk guclere karsi dogru yolda olanlann koruyuculugu isini iistlenir.

Sabii dusuncesine gore Adem ile Havva'mn yaranlmasmdan yeryuzunde
insanhgm kihc ve salgm hastahkla yok edilmesine kadar gecen donem birinci dunya devrini olusturur.
Bu ilk donemde inananlann koruyuculugu gorevini ise ilahi isik elcisi Manda d Hiia ustlennmistir.
Manda d Hiia ilk insan Adem'e ilahi ogretileri getirmis, ona dualan, ibadetleri ve kutsal metinleri
ogretmi~tir. Sfibii inancma gore kihc ve salgm hastahk felaketiyle son bulan bu ilk donemden sadece
bir cift insan Ram ve Rud kurtulabilmistir. Ginza'da yer alan bir ifadeye gore ilk insan Adem'den Ram
Ye Rud'a kadar otuz nesil vardir.

Bu ilk felaketten sonra insanlar tekrar cogahrlar. Bu ikinci donemde ise
inananlann koruyuculugu ve egiticiligi gorevini 1~1k ruhu Hibil ustlenir, Bu donemin sonunda insanlar

yine bir felakete maruz kahrlar. Bu defa onlara ates felaketi gonderilir. Bu felaketten de sadece bir cift
insan Surbai ve Sarhabel kurtulurlar. Ram ve Rud'dan Surbai ve Sarhabel'e kadar suren bu ikinci
donemde ise yirmibes nesil yer ahr.

Sonra insanlar tekrar cogalmaya baslarlar. Bu ucuncu donemde ise
inananlara koruyucu ve egitici olmak uzere 1~1k ruhu Sitil gorevlendirilir. Ginza'da yer alan bir ifadeye
gore bu donernde gercek bir Sabii toplumu yeryuzunde tesis edilir. Bu ucuncu donem de yine bir
felaketle bu defa tufan felaketiyle son bulur. Bu felaketten ise sadece Nuh ve kansi ile ogullan Sum
daha onceden yaptiklan bir gemi vasrtasiyla kurtulurlar. Tufanla sona eren bu ucuncu donemde ise
onbes nesil yasamrstir.
Tufan sonrasi insanlar tekrar cogalmaya baslarlar. ( ... ) Tufan sonrasi
donemde inananlann koruyuculugu ve egiticiligi gorevini ustlenen 1~1k ruhu Anus Uthra'dir. insanlann
gittikce kotulestigi bu son donemde gorevli olan Anus, Sabii metinlerine gore ozellikle Sabiilere karsi
znlmun yogunlasmaya basladigi donemde (isa'mn yasadigi zamani ve hemen sonrasun kusatan Herod
zamam) aktif olarak faaliyet gosterir. Yamnda tasidigi gizli 1~1k silahlan ve gucleriyle, inacsizlara
karsi mucadele eder. ( ... ) Sabii inancma gore dorduncu donem insamn yeryuzunde gecirecegi son
d6nemdir. Bu donemin sonu anlamma gelen dunyarun sonunda, insanlar son bir felaketle karsi karsiya
kalacaklar ve havanm zehirlenmesi ya da okyanuslardan yayilan bir koku vasrtasiyla yeryuzundeki
havata son verilecektir." (GUNDUZ, Sinasi, "Sfibliler Son Gnostikler", Vadi Yaymlan, Ankara, 1995, sayfa: 96-98) Iste son
yamet budur. Tum bu felaketler ve havamn zehirlenmesi ya da okyanuslardan yayilan oldurucu bir
oku yoluyla gerceklesecek olan son kiyamet; diger pek inancta oldugu gibi cezalandirmaya
yoneliktir. Bu konuda Gunduz, "Her donem sonunda insanlann 1~1k ve nur yolunu birakarak
tamarmyla maddenin ve karanligm esaretini kabul etmeleri uzerine yuce tann mudahale etmis ve
manan bir ciftin dismda butim insanlar helak olmuslardir." diye belirtir. (GONDDZ, Sinasi, "Sabliler Son
G.ostikler", age., sayfa: 99)

Sabii inancma ve kutsal kitaplan Ginza'daki ifadelere gore, toplam
msanhk tarihi 480.000 yildir. Bu zaman 7 gezegen ve 12 burc arasmda paylastmlrmstir. Bu zaman,
aynca yukanda deginilen felaketli dunya donemleri arasmda da paylastmlnustir. Tum aynntilan
Giinduz'un arastirmasmda bulabilirsiniz. Konumuz acismdan onemli olan bir noktanm altuu cizmek
rek:

insanhk ucuncu dunya doneminin sonunda Tufan'la yok edilirler, bu
Iaketten Nuh, Kansi ve oglu kurtulur. Inarusa gore, iste Nuh'tan sonradir ki, geriye insanhk
tarihinden sadece 8.000 yd kalnustir. "Nuh'tan sonraki 8000 yd dunyanm yikrhsma kadar surecek olan
msanhgm dorduncu ve son donemidir." (G0ND0Z, Sinasi, "Sabiiler Son Gnostikler", age., sayfa: 120) Insanligm bu
sarenin ne kadanm harcanus olduguna dair bir veri yok elbette. Olsa, Sabii kiyametine ne kadar
yaklasnus oldugumuzu ogrenirdik. Belki de gectik, kim bilir? Efsane bu ya! .. Ya da dolayh verilerden
soz edilebilir. Buna gore; "Sabii tasavvuruna gore Nuh'tan 6000 yd sonra kotu ve karanhk guclerce
Kudus insa edilmis ve yahudiler oraya yerlestirilmislerdir. Ginza'ya gore Kudus'un insa edilmesinden
- yanm sonuna kadar gececek olan 2000 yilhk surenin ilk yansmda Kudus gelisecek ikinci yansmda
butun dunya ile birlikte O da collesecektir." (GUNDUZ, Sinasi, "Sabiiler Son Gnostikler", age., sayfa: 118-122)
Oyle anlasihyor ki, Sabii kiyamet alametlerinden birisi de, Kudus'u de icine alacak sekilde tum
diinyanm collesmesidir. Aynca Kudus ve Yahudilikle ilgili olumsuz Sabii imajlan yalmz degildir,
Sabiiler, Adem, onun oglu Sit, Nuh ve Isa'yi vaftiz eden Yahya'yi olumlu ve kutsal kisiler olarak kabul
ederken; ibrahim, Musa, Isa ve Hz. Muharnmed'i olumsuz, kotu ve karanhk guclerin hizmetinde
gorurler. ibrahim'i "Ruhanm peygamberi'' olarak adlandmr ve aslmda donek bir Sabii oldugunu,
zaman icinde kotii guclere taparak, Sabii cemaatina saldirdtgnn, onlan oldurdugunu kabul ederler.

Ruha kotu guclerin 7 gezegen ve 12 burcun annesi kabul edilir. I~1k guclerine ve elcilerine karsi
mucadele eden bir karanhk guctur. Musa da "Ruha'mn peygamberi II olarak kabul edilir ve cesitli
metinlerde Sabiilere zulmeden bir kisi olarak amhr. Aym sekilde, "Sabiiler Hz. Isa'yi da hos gormezler
ve onu bir "kotuluk peygamberi II ya da 11Y ahudilerin peygamberi olarak adlandmlar. isa'm annesi
Meryem ise "Musa'nm bir kizie olarak amhr.Aynca Sabii kutsal metinlerinde isa (i~u) "sahte mesih"
ve "yalanci'' gibi ifadelerle zikredilir ve kotti gezegenlerden Merih (nbu) ile ozdeslestirilir. ( ... ) Son
olarak Sabiiler Hz. Muhammed'e karsi da olumsuz bir yaklasim sergilerler. Genellikle son donem
metinlerinde isminden bahsedilen Hz. Muhammed'den 'katliam cocugu Arap' diye bahseder ve bazan
onu kotu ruh Biz bat ile ozdeslestirirler. Sabii metinlerinde onun bir peygamber olarak ortaya
ciktigmdan, Yahudiler gibi sunnet olmayi uyguladigmdan ve dogru sozleri degistirdiginden bahsedilir.
Aynca ona gezegenlerden Mars'rn yardim ettigi ve onun, halki kihcla kendi dinine dondurmeye
cahstigr ileri surulur. 11 (GUND0Z, Sinasi, "Sabiiler Son Gnostikler", age., sayfa: 115-117)

Bazi gerekli aynntilann altim cizdikten sonra asil konumuza, Sabii
kiyamet inancma donersek; "Sabii literaturune gore 7 gezegen devrinin sonuncusu olan Nergal devrini
son 2000 yili ( ... ) insanhk tarihinin son donemini veya bir baska ifadeyle ahir zamam temsil eder.
Ozellikle bu 2000 yihn burclardan Nuna'ya (bahk) aynlan son 1000 yih ahir zamamn dunyanm sonunun
yaklastigiyla ilgili butun ozelliklerinin hirer hirer ortaya ciktigi ya da cikacagi bir donemdir. Sabii
mancma gore son 2000 yilhk bu donem, yani ahir zaman, kotulugun, fitnenin, zulum ve istibdadm
gittikce artngi, kotii varhklarrn azginlastikca azgmlastigi bir devirdir.Genelde bu donem Sabiiler
aleyhine zulum ve takibatm yogunlastigr bir donemdir. 2000 ytl devam edecek olan bu donem,
Yahudilere bir merkez olmasi arnacryla Kudus'un (uraslam) [Ye~alimJ karanhk guclerce kurulusuyla
lar. (Kaynak: Ginza, s.410] Kudus'un kurulmasmdan sonra Sabiilerin anavatam olan Filistin bolgesinde
karanhk guclerin himayesindeki Y ahudilerce, Sabiilere karsi sistematik bir eziyet ve iskence donemi
baslar. Bu bolgede Sabiilere karsi buyuk bir katliam yapihr; katliamdan kurtulanlar ise bolgeden
carak canlanm zor kurtanrlar." (GUND0Z, Sinasi, "Sabiiler Son Gnostikler", age., sayfa: 123)

Y ahudilerin, aym topraklan paylasrms olduklan Sabiilere kotu davranrms
Iduklan belki dogrudur. Ancak son dunya donemine ve kiyamete iliskin Sabii hesaplamalannm
yanhshgi ve yetersizligi aciktir. Dunyanm ve insanm tarihiyle ilgili olarak Tevrat hesaplamalan ve
rakamlarrnm, gelisen bilim karsismda dii~tiigii traji-komik hal, Sabii rakamlan icin de gecerlidir.
Kudus'te en eski yerlesim, yaklasik olarak isa'dan 3500 yil oncesine aittir. Bu durumda aradan gecen
siire 5500 yildir ve soylenceler ciddiye almsa; bir degil ikiden fazla Sabii kiyameti olup bitmis
lmahdir. Hadi diyelimki, Kudus kenti icin baslangic tarihi isa'dan once 1000 olsun. Bu yilda, Hz.
Davut kenti ele gecirir ve Y ahudi Kralhgi'nm baskenti yapar. Bu tarihi baslangic kabul edersek, Sabii
manci icinde tarif edilen kiyametin, gunumuzden 1000 yil once kopmus olmasi gerekir. Arna inanclan
degi~tirmek, hele hele elestirmek kolay degildir. Bilim degismeye ne kadar acik ise, din o kadar
kapahdir ve tutucudur. 0 inandigi oykuleri, rakamlan tekrarlamayi surdurur.

Kutsal Kitap Ginza'da yer alan ve kiyamet oncesinde degisik yillarda
_ ceklesecegi one surulen olaylar gercekten ilginc. Bunlann bir kisrruru, islam inanci icinde de
cagmuz icin oldugu gibi aktanyoruz:
701. yildan itibaren zamanm ikiye bolunecegi, 89 yilm mesut 210 yihn
felaketle gececegi belirtilmektedir. Bu son 210 yilda olacagi haber verilen olaylar Ginza'da soyle
3Dlatihr: Nuna'nm 790. yilmdan itibaren sular yeryuzunden cekilmeye baslayacak ve butun dunyada
knrakhk gorulecek. 791. yilda Tann siddetli ruzgarlan (ozellikle kuzey riizgaruu) serbest birakacak. 792.
yildan itibaren Araplar butun bolgelerde yukselmeye baslayacaklar; bunun uzerine kara bir bulut
_ii.kselerek butun dunyayi bastan basa saracak. 793. yilda Araplar arasrnda bir fitne zuhur edecek.
lnsanlar hrzla cogalmaya baslayacaklar, nufus artacak ve asker sayismda hizla cogalma olacak.
~una'nm 794. senesinde dunya gunde ii9 kez sarsilmaya baslayacak. Aynca geceleri tam uyku
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zamanmda butun dunyada bir I§Ik gorulecek. Bu I§Ik (Bel yildrzmm ~1g1) gunesten daha parlak olarak
gokte parlayacak. 795. yilda bir kurt cikacak ve butun insanlarca tazimde [agrrlama, sayg1 gostem1e
esm.sdzluk] bulunulacak. Bu yilda Araplar butun dunyanm efendisi olacaklar. Bu arada dig er krallar
olecek ya da oldurulecekler. Y eryuzunde yanhshk had safhaya ulasacak. Barbarlar ise Turan bolgesine
hakim olacaklar. 796. yilda yeryuzunde krtlik basgosterecek; tahil ve dart ayakh hayvanlar azalacak,
aynca dolu ve yildmm gibi felaketler artacak. 797. yilda yeryuzunun iki buyiik hukumdan arasmda bir
cekisme ve savas gorulecek. 798. yilda bu hukumdarlardan biri olecek ve digeri butun dunyaya hakim
olacak. 799. yilda insanlara yeryuzunun sonunun yaklastigiyla ilgili bir ses, bir isaret ulasacak.

800. yilda buyuk bir savas zuhur edecek. Dunyanm butun erkekleri bu
savas vesilesiyle bir meydanda toplanarak birbirleriyle kavga edecekler. Bu savasta pek 90k insan
olecek. 802. yilda kadmlann sayisma nisbeten yeryuzundeki erkek sayisr 90k az olacak. Oyle ki yedi
sekiz kadma bir erkek dusecek. Kadmlar bir erkek bulabilmek umidiyle sabah aksam gezinecekler,
fakat yine de bir erkege rastlayamayacaklar. Kazara bir erkek gorduklerinde ise hepsi birden onun
iizerine saldiracaklar. 803. yilda Saturn (Kivan) Akrep burcundan cikip Asian burcuna girdiginde Firat
Nehri Dicle'ye dokulecek. Bu zamanda aynca bir yalanci mesih cikarak dunyaya hakim olacak.
Herkes bu yalanci mesihe itaat edecek ve saygi gosterecek. 0 bir takirn olaganustu guclere de sahip
olacak. Ornegin duvardaki tugla onun icin sehadet edecek ve o dogudan batiya bir gunde ulasacak.'
(GUNDUZ, Sinasi, "Sabiiler Son Gnostikler", age., sayfa: 124-125)

Bu tur felaketler, islami kaynaklarca da, kiyametin kucuk alametleri
bashgi altmda ele ahmr ve anlatilir. ilgili bolumle bir karsilastirma yapabilirsiniz.

Sabii inancma gore de bu anlatilanlar kucuk felaketler olmali ki, "bu
donemden sonra yeryuzunde daha buyuk belalar, felaket ve salgm hastahklar ortaya" cikar. Ginza'da
~yle anlatihr:

"Dunyanm kisraklan, <leveler, hurler, koleler, hizmetciler -ki bunlar kiz
·e erkek kucuk cocuklardrr- ve kadmlar emniyet ve sukun bulmayacaklar. ... baba oglu uzerinde, anne
kizi uzerinde guc sahibi olamayacak; efendilerin hizmetcileri uzerinde gucleri kalmayacak. 0
nikumdarlar yaban esekleri ve ceylanlar gibi insanlann derilerini yuzecekler. 0 krallann zamanmda
kimin 90k oglu varsa biri kahncaya kadar kaybedecek. Sonra, tek bir oglu olana kutsiyet verilecek.
Alan, gumus, at, deve, sigir, esek ve koyunlar simrh sayida olacak. Bahklar denizden ucacak (cekllecek).
Yaban esekleri daglardan ... Butun yaratiklar her sey tersine olacak. Zengin fakir, fakir ise zengin
lacak. Evler duz tarla, duz tarlalar ise ev olacak. Mukemmeller sagir ve dilsiz, sagir ve dilsizler ise
ileri gelenlerden olacaklar. Efendi hizmetci olacak, hizmetciler ise asil olacaklar. Hile ve aldatma
msanlara hakim olacak. Mabedler yikilacak; ibadethaneler yikilacak. Gok kararacak. Adiller yalanci
.e hirsh olacaklar. 0 zaman yerden gage kadar bir degisikliktir gider. Yer ve gogun her ikisi de
birbirine kansir ve insanlar uzerine yayihr. Gokten hie yagmur dusmez ve yerin mahsulu olmaz.
Hicbir §ey zamanmda olmaz; kotulukler yeryuzune iner. Sonra bir alum saan ve hastahk olur. Ates
(!angm) her zaman cikar ve kar olcusuzce yagar. Bir sehirden digerine, bir yerden obur yere, iki veya ii9
- i birlikte gidemez. Ogul babasiyla kavga eder ve hayatmda (heniiz babasi hayattayken) onu evden d1§aTI
atar. Annesi zamamndan once kiz1111 kovar (evden disarr atar) ve ondan gunluk ucret ister. Mecusi
rahipleri ve yahudi fakihleri yeminlerini ve kitabi degistirirler; dini mecmualan degistirirler. Geceleri
izlar cikar, yollan emniyetsiz kilar ve caldiklanm tasirlar, Bahklar okyanuslara gider ve (boylece)
·ger denizler bosalir. Zaman zaman deniz ve su dalga haline gelir (kabanr) ve felaket getirir; butun
yve, uzum ve agaclan irnha eder.(Bu zarnanda) uzaklar yakin olur, yakmlar uzak olur. Hi9 kimse kendi
balkma karsi durust olmaz, yabancilarla iliski kurar. Iyilikle yetisrnis kimseler yalanci olurlar ve yalan
aldauci sahitlik yaparlar (yalan vesikalar ortaya atarlar) insanlardan ekmek isteyen bir kopek gibi yemin
enmez. Dost dostlanyla iyi iliskide olmaz. Birbirlerine karsi kiskanc davrarurlar. ... Kadmlar
kocalanm birakirve hakimi (bosanmayi) teklif ederler. insanlar aldatici ve kotu olurlar. Baba ve

anneleriyle kavga ederler. Kardes kardese karsi, ogul babaya ve hizmetci efendisine karsi aldatici olur.
Kadm hizmetci hammefendisine karsi sahtekar olur. Kadm kocasmi oldurur ve bir baskasma baglamr.
Boylece yalan ve kotuluk insanlar arasmda hakim olur. Cinler, ugursuzlar, kotu ruhlar (ekurs), mihrap

ruhlan ve altar ruhlan insanlan aptallastmrlar. Boylece dunyadaki insanlann anlayislan yok olur. ...
Yalan ve aldanma yayihr. Yuzlerine guzel sozler soylerler, ama arkalanndan pek 90k kotu soz ederler .
... Zengince ekerler, fakat 90k az hasat ederler. Oldukca fazla zengince bir mahsul kaldmrlar, fakat
doymazlar. Y erlerse de doymazlar. 0 zamanda kotuluk ve ugursuzluk yayrlir. Cimenler ve arpalar
yerde yetismeden kahrlar. Mahsul, uzum ve agac kurur. Aldatici bir pislik vardir [yayihr), [Kaynak: Ginz11,
414-16]

Goruldugu gibi diger pek 90k sistemde oldugu gibi Sabii dusuncesinde de
ahir zaman, hem fiziki hem de ahlaki kotulugun gittikce dozunu artnrarak yayildigi bir donemdir. Bu
donemde bir taraftan insanlar arasmdaki ahlaki yapi ve sosyal duzen bozulup cokerken, diger taraftan
da yeryuzundeki dogal yapi ve tabii denge bozulmakta ve her sey tersyuz olmaktadir." (GONDDZ, Sinasi,
ibiiler Son Gnostikler", age., sayfa: 125-127)

Bu anlamda ktyamet alametleri, hemen her din icin aym bicimde
uyancidirlar, Belli prensipler sunarlar. Uyanlan hususlardaki olumsuzluklar geciktirilir ise, kiyametin
her zaman icin ileride bir zamana ertelenmesi olanakh gonmur. Bu anlamda ahlakci (etik) yonleri de
goz ardi edilemez. Cogunluk, tehditkardrrlar; toplumsal ve bireysel degerlerin olumsuzlandigi
ortamlarda ve zamanlarda, felaketin yakm oldugunu fisildar ya da haykmrlar. Boylece cezalandmci
yanlan her zaman icin agir basar. Butun degerlerin altust oldugu, kotultigun ve olumsuzlugun agir
basngi ortam ve zamanlar adma, son ve kesin vurusa uzanan, irili ufakh felaketlerle suslenirler.

Ashnda kiyamet adma gerekce ya da isaret olarak siralanan olumsuzluk
Ye kotulukler, yogunluk olarak onerilen dozda olmasa da, her donemde var olmustur ve var olmaya

devam edecektir. Kocasim aldatan kadmlar, ana-babaya karsi cikan kizlar ve ogullar, kurakhklar,
yangmlar ve benzerleri... Kiyamet tehdidi biraz da, bunlann artmasim, yaygmlasmasi ya da
yogunlasrnasmi onlemeye yonelik degilmidir? Belki de tehditin yaratacagi korku sayesinde, duzen
saglanmasi ya da surdurulmesi, inanclann guclendirilmesi ve korunmasi amaclanrmstir.

Aynca, kiyamet tum dinlerde daha 90k kotuler icin kopar. Ya da ne icin
oparsa kopsun, bundan zarar gorenler; kotuler, olumsuzlar, yanhs ve ters olanlardir. Olumlular, iman
ve inac sahipleri, iyiler, ktyameti korunmus bir bicimde atlatirlar. Boyle anlatihr. Hatta tann katmda
torpiller, kayirmalardan soz edilebilir... Bu durumda, kiyametin, toplum ve iman kurallanm koruyucu
ir kalkan oldugu; toplumsal-dinsel sapmalara karsi bir tehdit, bir urkutme unsuru oldugu aciktir.

Sabiilikte kiyamet inancma devam edelim:

"Sabii inancma gore ahir zamanda gorulen felaketlerin ve ahlaki
bozuklugun artmasi dunyanm sonuna yaklasildigmm bir gostergesi omakla birlikte, ahir zamanm
sonlarma dogru dunyarun sonunun geldigini acikca gosteren bazi isaretler de gorulecektir. Bu
~etlerin bashcalan sunlardir: (i) Gokten bir yildizin kayarak okyanusa dusmesi, (ii) yedi denizde
kimuzi sulann akmasi ve o sulardan icen kadinlann kisir kahp akillanru oynatmalan ve (iii) son
olarak bir firtmanm cikrnasi ve her tarafi toz topragm kaplamasi. [Bu Kutsal Metin Ginza'da sdyle anlatthr:J

'Bunun uzerine olu ruhlan konusurlar, soyle derler: 'Sen bilmiyorsun;
eger gokten bir parlak yildiz duserse, bir kasirga cikarsa, onunla bir toz gelir ve insanlann evlerini
kapatirsa, bilmelisin ki dunyanm sonu hakkmdaki soz yazilrrustir ve gercek olmustur'" [Kaynak
Ginza,s.418]

Gorulecek olan bu isaretler dunyanm sonuna iyice yaklasildigmm hirer
gostergesi olacaktir." (GUNDOZ,Sinasi, "Siibiiler Son Gnostikler", age., sayfa: 127-128) Son donemde, kotulugun her
alanda (fiziki ve ahlaki) had safhaya ulastigr bu son donemde yeryuzune Kral Burzin'in oglu Kral
Prasai Siva hakim olacak. Bu isirn "son savasci" ya da "son kral" anlamim tasiyor. Ve onun
onderliginde altm bir donem baslar. "Anlasilacagi gibi bu son mutluluk, saadet ve iyilik donemi,
yeryuzunun hemen hemen butun dinlerinde gorulen mehdilik donemidir. Mehdi Prasai Siva'm
hukumranhgi dunyanm sonuna kadar devam eder. Nihayet dunyamn sonuna ulasildigmda yeryuzunde
vaftiz olmak icin kullamlan ve ilahi isik aleminden akitildigma inamlan yardna ('hayat suyn' ya da 'yasayan
su' olarak da adlandmlan vaftiz suyn) yeryuzunden cekilir. Bunun yerine okyanuslardan kaynaklanan yesil
sular akar. Bu suyun yaydigi koku havayi zehirleyecek ve bu havayi teneffiis eden [soluyan] ruhlar
derhal viicutlanndan aynlacaklar. Boylelikle yeryuzundeki butun insanlar oldurulecek ve
yeryuzundeki hayata son verilecektir. (GUNDOZ,Sinasi, "Siibiiler Son Gnostikler", age., sayfa: 128-129)
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"Sabii tasavvuruna gore yeryuzundeki hayatm sonunda genel bir
kiyametin kopacagina inamhr. Buna gore yeryuzundeki hayatm sonunda once havanm zehirlenmesiyle
butun canhlar yak edilecekler; sonra da yeryuzunun kendisi ve yeryuzunu cevreleyen 7 gezegen ve 12
burc Isik guclerince yak edileceklerdir. [Ginza'yagore.]

"Bundan sonra buyuk yash Leviten zincirlerinden kurtulur. Dudagmm
kalmhgi 144.000 rnildir. Agzim acarak Tibil'i (yeryiizii.nii), 12 krallan ve 5 idarecileriyle 7 gezegeni
yutar. Aym sekilde butun hmurtalan, ekurslan, mihrap ruhlanm, cinleri, devleri, lilithleri yutar. Sonra
agzuu kapatir ve hepsi onun viicudunda olurler. [Kaynak: Ginzll, s.419]
(GUNDOZ, Sinasi, "Sabiiler Son
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Gnostikler", age., sayfa: 134-135)

Sabii inancma gore, kiyamet sonrasmda genel hesap baslar. Ancak bu
genel hesap daha 90k giinahkar ruhlar icindir. Zira, Sabii inancma gore, olen insanlann ruhlan,
bedenden aynldiktan sonra, Isik Alemine dogru bir yolculuk yaparlar. Ve bu yolculuk esnasmda 7
gezegeni gecmek zorundadirlar. Ve ruhlar bu gecis esnasmda, dunyada isledikleri gunahlar oranmda
engellenir, eza ve cefa gorurler. Ruh mukemmel biriyse, 7 gezegenin eza ve cefasma takilmadan,
dogrudan Isik Aleminin kapisma ulasir. Burada da Abatur'un gunah ve sevaplan olcen terazisi ile
karsilasirlar. "Abatur'un terazisine ulastiklannda, orada en mukemmel ruh olan Sit'in (sitil) ruhuna
karsi tartilacaklardir. ( ... ) Sit, yeryuzunde ilahi esaslar dogrultusunda mukemmel bir hayat suren ve
dolayisiyla hidayete mazhar olmus tipik bir Sa.bit olarak kabul edilir. Dolayisiyla yeryuzundeyken
isledikleri sevap ve gunahlar acismdan butim ruhlarm onun ruhuyla tartilacagma inamhr. Iyi olan bu
ruhlar bu tartilmada yeterli gorulerek yollarma devam eder ve ilahi 1~1k alemine yiikselirler; kotu,
gunahkar ve isyankar olanlar ise giinahlan nisbetinde cezalann cekmek iizere tekrar geriye,
gezegenlere donerler ve burada cezalanm cekerek temizleninceye ve kiyamet sonrasi yapilacak gene!
hesap gunune kadar azap ve iskence ortammda kahrlar. (GUNDOZ, Sinasi, "Siibiiler Son Gnostikler", age., sayfa:
133-134) Yani kiyamet sonrasmda, onceden I~1k alemine ulasmis ruhlar adma bir yaptmm ya da
etkilenme soz konusu degildir. Kiyamet'le birlikte, iyi ruhlar, yine onceki iyi ruhlar gibi, gezegenleri
hizla gecip, Abatur'un terazisine, oradan da 1~1k alemine ulasacaklardir. Kotulere gelince; "Kiyametle
birlikte yeryuzunden kurtanlan gunahkar ruhlar ile daha onceden yeryuzunden aynlmakla birlikte
gunahkarhklan nedeniyle matartalarda [yedi gezegende] eza ve iskence cekmek uzere tutulan ruhlar,
genel hesap sonrasi bir cesit cehennem olarak nitelenebilecek Suf denizine atilacak ve orada gunahlan
nisbetinde ceza cekecekler. Suf denizinde gunahln nisbetinde kalacak olan bu ruhlar sonunda
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gunahlanndan annnus vaziyette buradan cikanlacak ve 1~1k elcisi Hibil Ziva tarafindan vaftiz
edilecekler. Sonra da bu ruhlar birer birer 1~Ik alemine almacaklar. 11 (GUNDDZ,Sinasi, "Sabiile1·Son Gnostikler",
age., sayfa: 135s)

Bu noktada en onemli husus sudur: 11Sabi1 inancma gore yeryuzundeyken
ilahi ogretiye tamamiyla muhalif kalrrns olan, onu hie kabul etmeyen inkarci ruhlar (Sabii olmayanlar) ise
gunahlanmn coklugu nedeniyle 1~1k alemine hie bir zaman yiikselemeyecek ve surekli olarak Suf
denizinde kalacaklar. 11 (GUNDUZ,Sinasi, "Sabiller Son Gnostikler", age., sayfa: 136)

Dinlerin en buyuk ozelligi, kendi inane sistemi dismda kalanlan arapca
bir deyimle "kdfir" (dlndisr, giinahkar, inkarci) kabul etmeleridir. Bu durumda her dinin kafirleri, o dinin
cehennemi ile cezalandmhr.
Y ani musluman dunyasimn dismda kalanlar bu dinin olcutleri
cercevesinde cizilen ezaya cefaya ve cehenneme katlanmak zorundadirlar, Aym muslumanlar,
hiristiyan ogretisinde, kacirulrnaz cehennemliklerdir. Boyle bakildigmda, simdilerde kiyamet gunune
boyle gidilirse, en kalabahk cehennemlerden birinin, Sabii cehennemi olacagirn kestirmek guc
degildir. Zira, gunumuzde inanan sayisi 20-bin kisi civarrnda oldugundan, kafiri ziyadesiyle boldur. ..
0 Suf denizinin hepsini alabilecegine kuskuyla bakmak gerekmez mi?

***
Bir baska dort kryamet.. Mayalar ve Aztekler ise, boyle buyurdu ..
Bu tiir efanevi donemlemelere, yani bir anlamda, evreni, dunyayi,
canhhgi ve insanligi ortadan kaldiran ddnemsel kiyametlere, Maya ve Aztek inanclan icinde de,
genis bir bicimde rastlamr. Maya ve Aztek inanclanna gore, bugunku evren varolmadan once, dort
dunya varolmustur. "Gunesler" olarak adlandmlan bu dunyalar, her seferinde, bir felaketle yok
edilmistir. insan soyu her seferinde, bu guneslerin felaketli sonunu paylasrms ve her dunyanm
sonunda, tamamen yok olmustur. Bugunku dunya besinci gunestir ve bu donemde de, depremler ve
achklar olacak ve giiniin birinde hepimiz yok olacagiz ... Bu donemsel kiyametlere kisaca goz
atalim:

Aztekler'e gore; "ilk dunya donemi, basladigi zaman, '4 Su' gunuyle
baglantrsi vardi. Bu nedenle bu doneme 'Su gunesi' dendi. Bu zamanda her sey sulara kansn ve butun
insanlar su kelebegi larvalanna ve bahklara donustu.

ikinci dunya doneminin basladigi gun '4 Jaguar' idi ve 'Jaguar gunesi'
olarak adlandmldi. Bu donemde gokyuzu 90km, gunes seyrine devam etmedi ve daha ogle saatlerinde
karanhk basti. Ve gece olunca Jaguarlar insanlan yediler. Bu zamanda <levier yasadi, yashlar onlann
yaptig; korkuncluklan anlatirlar ...

Ucuncu diinya doneminin basladigi gun '4 Yagmur' gunuydu ve
'Yagmur gunesi' olarak adlandmldi. Bu zamanda ates yagdi ve insanlar yandilar. Ve soylendigine
gore kum ve tas da yagdi dolu gibi. 0 zamanlar her tarafa volkanik kuller ve taslar sacildi, kaynayan
vlar fokurdadi ve kirrruzi kayalar meydana geldi.

'4 Ruzgar' dorduncu dunya doneminin baslangic gunuydu ve 'Ruzgar
gunesi' aduu aldi. Bu zamanda hersey riizgarla sokup almdi; tum insanlar maymuna donustuler. Tann
onlan, bugun hala maymun olarak yasadiklan ormanlara dagitti.

'4 Hareket' gunu ise besinci ve simdiki zaman doneminin gunudur.
'Yuvarlanan hareket gunesi ' olarak adlandmhr, cunku gunes bir kure gibi yuvarlamp gokyuzunde
yollar cizer. Ve yaslilann dedigine gore bu donemde depremler ve achklar olacak ve gunun birinde
hepimiz yok olacagiz." (KRICKEBERG, Walter, "Aztek Efsaneleri Toltek Efsaneleri", Turkcesi: Alev Kmm, Okyanus
Yaymcihk, Dunya Efsaneleri: 1, istanbul, 1997, sayfa: 21-22)

Aztekler boyle dusunurken, Mayalar'm inane sistemi icinde; insansal
kiyametler iceren donemlerden soz edilir. Tannlar evren, dunya ve diger canhlarla birlikte insarn
yaratirken; ozel bir amactan hareket ederler: Canhlardan saygi ve sunak beklemektedirler. Onlan
varhklannm karsihgi olarak yaratrruslardir.

Birinci <;ag'da, "tannlar, hayvanlardan isimlerini anmalanm isterler.
'Degilmi ki biz sizin anamz ve babaruziz bizimle konusun, bizi cagmn, bizi ovun, bize tapm.' der
onlara tannlar. Ancak hayvanlar itaat etmezler. Cunku onlann kendilerine ozel bir dilleri yoktur ve
sesleri farkh oldugundan kendi aralannda bile anlasamamaktadirlar. Basansizhklanna uzulen tannlar,
onlann yerine baska varhklar getirmeye ve onlarm konusmasuu, yiyecegini degistirerek hayvanlan
cezalandirmaya karar verirler." (GIRARD,Raphael, ""Popol-Vuh, Maya-Kiseler'in Kutsal Kitab1", "Le Popol-Vuh, Histoire
Culturelledes Maya-Quiches"adh orjinal kitaptan ozetleyerekceviren: Suat TAHSUG,Ruh ve Madde Yaymlan, Istanbul, 1991, sayfa: 34)

Boylece tum hayvanlar kurban edilmeye ve yenilmeye mahkum edilirler tannlar tarafmdan. Bu arada
hayvanlardan hemen sonra ve son olarak yaranlmis olan ilk insanlar da, yeterince gelismernistir.
Kendi aralannda anlasamadiklan ve yaranci'ya gereken saygryi gosteremedikleri icin, hayvanlar gibi
magaralarda inlerde, kaya yanklannda oturmaya mahkum edilmislerdir, Ve kacimlmaz son gelecektir:

"ilk insanlann miikemmel olmayan olusumundan sonra bunlar yok edildi,
yani yaraticilanna tapmmasim bilmedikleri icin hayvana donusturulduler. Sonraki yaranhslarda aym
sekilde yok edilecekler, insan varlt.klan, hayvanlann suuflandmlmasmda
daha ust kademeden
hayvanlara donusturulecektir; ta ki, tannlar kultur tekamulunde [gelisiminde] gittikce yiikselen bir
gelisme meydana getirerek miikemmel bir insan yapmakta basanh olabilsinler." (GIRARD, Raphael, age.,
sayfa: 36)

Y ani bir anlamda tannlar, basanh olamadiklan bir yaratim surecinin
sonunda ortaya cikan canhlara ve insana; kendi beceriksizliklerinin karsihgi olan kilciik kiyametler
yasatmaktadirlar. Aym inanca gore ikinci Cag'da insanlar topraktan yaratihr. Buda basanh olmaz ve
soy yok edilir. Ucuncu Cag'da tahtadan bir soy yaratihr; tannlarm basansizhgi devam etmektedir ve
tahta insan soyu da buyuk bir tufanla silip supurulur, yok edilir. Dordunu <;ag' da, rrusir ozunden
yaraulan insan soyu ise, tannlann istedigi gibi olur. Henuz varhgim surdiirmektedir. Bazi aynntilara
deginmek ilginc olacak:

Tannlar
Ucuncu
<;ag'm
insanlanm
ortadan
kaldirmayi
kararlastirdiklannda,
onlan "olumle yok edilmeye" birakirlar. Ve ilginc bir bicimde, "Kise el
yazmasmda 'olum' sozcugune ilk kez burada rastlamr. Chumayel'in Chilam Balam'mda soyle der:
·-0-9 Cimi zamanmda olum icat edildi ve ilk olumu icat eden babarmz Tanri'dir' (Mediz Bolio terciimesi).

Olum hakkmdaki bu kadar gee kalnus bir referans kuskusuz, olumun gizli
bilgisi anlayismda bir degisiklik oldugunu ifade etmektedir.

Bir su baskim, buyuk bir tufan gelip ucuncu yaradihsm insanlanm sildi
supurdu; gece gibi karanhk bir yagmur durmaksizin, gece gunduz yagdi. Gokyuzunden recine selleri
dokuldu.

Nihayet siddetli kasirgalar tahta yaratiklan yok etmeyi tamamladilar;
olum tannsnun yardimcilan gozleri yuvarlanndan [yuvaianndan olmah] soktu, etleri kemirdi, bagirsaklan
disledi, sinir ve kemikleri cignediler. Popol-Vuh'un [kutsal kitapJ apokaliptik [kiyametseIJ bir tablosunu
cizdigi olumun icadi ile, olum tannsmm karanhk kisiligi sahneye cikmaktadir." (GIRARD, Raphael age.,
sayfa: 61)

Bu can ahci kryamet tasarum icinde daha da ilginc detaylar vardir:

"Hayvanlar ve ev esyalan bile tahta adamlara karsi kalktilar ve semavi
[goksel] cezada yerlerini aldilar. Su kaplan, rmsir pidelerini pisirmeye yarayan yassi plaklar (comales),
tencereler, kazanlar, sabanlar, ocaklardaki tastan ii9 uclu sacayaklan, dibekler, kopekler, hindiler
efendilerini sucladilar ve kendilerine kotu davrandiklanm soylediler. ( ... ) Ote yandan ev esyalan ve
hayvanlar isirarak, parca parca ederek, kaynatarak, taslar arasmda ezerek, tahta adamlan toz ederek
kendilerine yapilan kotu davraruslann ocunu ahrlar. Bu ahlaksal tutuma Chortilerce tam anlarruyla
uyulmaktadir.

' .. Kuklalar, ikiser ikiser, rrusir kocanlan gibi, birbiri arkasmdan kosmaya
koyuldular, evlerinin iistune ciktilar, fakat sacaklara gelince dusuyorlardi. Agaclara cikmayi denediler,
fakat agaclar agirhklan altmda devrildi; magaralara sigmmak istediler, fakat magaralar onlann
yaklastiklanm gorunce onlan uzaklastmyorlardi.' Boylece insanlar yok edildiler ve bu onlann yikuru
oldu. Onlann varhgmdan eser olarak ormanlarda yasayan tahta adamlann canh ornekleri olan
maymunlar kaldi.

'Boylece
maymunlar,
insanlara
en 90k benzeyen
varhklardir.'
(Villacorta) 'Simdi ormanlarda yasamakta olan maymunlann onlardan geldigi soylenir. .. Bu yuzdendir
ki maymun insana benzer.' (Recinos)

Llmbelloni'nin
belirledigi gibi, Popol-Vuh'un
anlattigi bu ucuncu
kiyamet, hatta felaketten kurtulan az sayida varhk bulundugu aynntisina kadar, Meksika kaynaklanna
tamamen uygundur." (GIRARD, Raphael agc., sayfa: 62)

***
ilkellerde gercekci k1yametler ...
Daha once de degindigimiz gibi, antik caglara ait efsanelerin pek
cogunda, gecrniste yasanrms felaketlere, yani bir anlamda kryametlere tamk olunur. Gunumuze yakm
tarihlerde yasarrus ve arastirmalara konu olmus ve hala yasayan ilkellere iliskin oyku ve inanclarda da
benzeri oykiilere rastlarur. Prof. Dr. Sedat Veyis Ornek'in arastirmasmdan kisa bir bolum, aydmlatici
olacaktir:

"ilkel efsanelerin buyuk bir bolumunde yeryuzunun bir zamanlar buyuk
,ir felakete ugradigi soz konusu edilmektedir. Ancak bir iki canlmm kurtuldugu bu felaket, tufandir.
Bir 90k ilkel efsanenin ortak motifi olan 'buyuk su tasmasi', asagi yukan Tevrat'ta anlatilana

benzemektedir. Yaraticmm buyrugunu dinlemeyen insanlan cezalandirmak icin gokyuzunden gunlerce
suren saganak yagmurlar indirdigini, sularm kabararak yeryuzunu sele bogdugunu ve canhlan silip
supurdugunu anlatan bu efsanelerin hemen hepsinde genellikle bir cift insan kurtulmakta, bunlar
zamanla insan soyunun yeni bastan cogalmasim saglamaktadirlar.

Omegin Filipinlerde yasayan yerlilerin tufan efsanesi soyledir: Y eryuzu
yaranldiktan sonra, Wigon, insanlann atasi olsunlar diye oglunu ve kizmi yeryuzune gonderdi. Bunlar
evlendiler ve cocuklan oldu. Onlann cocuklannm cocuklan da giderek yeryuzunu doldurdular.
Zamanla yeryuzunde artik yasayacak yer kalmadi. Bunun iizerine Wigon bir tufan yaratti. Bu tufandan
ancak kendilerine sal yapabilen iki kisi kurtularak bir dagm tepesine cikip cogalmaya basladilar. (Stohr,
s.111)

Kuzey Asya halklannm efsanelerinde de tufan motifi gorulmektedir.
Ancak bu halklar, bu motifi baska kulturlerden alnuslardir. Samoyatlardaki tufan efsanesi soyledir:
Y edi kisi bir kayiga binerek tufandan kurtulur. Fakat tufanm ardmdan gorulen korkunc bir kuraklik
sonucu bu yedi kisiden besi olur. Arta kalan ikisi, bir kizla bir oglan, fare yiyerek olmekten
kurtulurlar. Boylece bu iki kisiyle insan soyu yeniden baslanus olur. Aym bolgede anlatilan bir baska
tufan oykusune gore de: Y edi gun, yedi gece surekli olarak yukselen sularla oradan oraya savrulan
insanlar ve hayvanlar sularda rasladiklan bir agac parcasma tutunarak bogulmaktan kurtulurlar; sonra
da kuzeyden esen bir riizgarla cesitli yerlere dagihrlar. Boylece cesitli diller ve halklar olusur (Paulson,
s.36).

Guney Amerika yerlilerinin tufanla ilgili efsanelerinde yuce varhgm
yerini ara ara kultur kahramanlanmn aldigi gorulmektedir, Peru'daki bir efsaneye gore, kultur
kahramanlan insanlardan hosnut olmaymca ofkelenmekte, derken denizler tasrnakta ya da buyuk
yagmurlar sonucu sular yiikselerek insanlan yoketmektedir (Grimal, s.213)." (ORNEK, Sedat Veyis, "Ilkellerde
Din, Biiyii, Sanat, Efsane", Gercek Yaymevi, 100 Soruda Dizisi:25, Ucuncu Baski, istanbul, 1995, sayfa: 206-207)

Bu ilkel oykulerde dikkat ceken ozellik, gercekcilikleridir. Kutsal
kitaplarda agir basan tannsal uyanlar ve tannsal ol~eklerde insa edilen gemiler bu oykulerde
yoktur, Burada olaylar, insanlann su baskmlan sirasmda cogunlukla yasadiklan bicimde gerceklesir,
Sal yaparlar, bir kayiga sigmirlar ya da agac dallarma tutunur, riizgarlarla savrulurlar. Daha gercekci
gorunurler. Ornek'e gore, bu oykulerin cogu bildigimiz Nuh Tufam'mn etkisi altmda kalrmslardir. Bu
oykulerin olusumunda Hiristiyanhgm ve Muslumanhgm etki paylan buyuktur. Arna bu durum, bu
oykulerin dogal olaylardan ornek ahnnus yonlerini etkilemez.

ilkellerde, gecmiste yasanmrs felaketlerin ana malzemelerinden

biri de

arestir. Daha once Hint, Aztek ve Maya efsanelerinde de gormustuk,

"Dunyamn yok olmasiyla ilgili efsanelerde dtinyayi yok eden afetler
arasmda yangm motifi de sikca gorulmektedir. Ozellikle Orta ve Guney Amerika'daki 'gunes
yanginlanyla yagmurlann zrthgi, bu zithgm bitki ortusu ustundeki etkisi' bura efsanelerine damgasim
.urmustur.

Guney Amerika efsanelerine gore, dunya dart kez felakete ugramakta ve
bemen hemen butun canhlar yok olmaktadir. Apapocuva-Guarani yerlileri ilk zamanlarda gorulen
Iaketin, yaraticrmn, yeryiizuniin dayanaguu cekmesiyle dunyayi yeni bastan sarsacagma
manmaktadirlar. Iste o zaman yeryuzu yanacak ve dunya bitip tiikenmez bir geceyle kaplanacaktir.
Sonra da yaraticmm ortaya salrverdigi mavi jaguar insanlan yutacaktir (GrimaI, s.212). ilk zamanlardaki

buyuk yangmda yeryuzu collesmis, fakat bir magaraya srgmarak yangmdan kurtulan bir cift insan
sayesinde insanlar yokolup gitmekten kurtulmuslardir. Bu 'Buyuk Ates" den sonra 'Uzun Gece'
gelmistir. insanlar evlerinden cikamamis, cogu achktan olmustur. Arauklann anlattiklanna gore, iki
mitik yaratik gunesi cahp bir toprak kap icerisine sakladiklan icin dunya karanhga gomulmustur.
Yiyecek bulamayan kuslar, gunesi sakladrgi yerden sahvermeleri icin bu iki efsane yaratigma kadm
vermeyi istemislerse de istekleri kabul edilmemistir. Neyse ki, bir disi keklik toprak kabi kmms da,
gunesi disan cikarnus (ibid., s.213). Arikenalar, yuce varhklan Pura'nm buyruklarma karsi gelindigi icin
bir buyuk yangmm crktigmr anlatirlar. Fakat insanlann bir bolumu bu yangmdan kurtulurlar (Zerries,
s.285)

Tannlann buyrugunu cigneme sonucu insanlann cezalandinlmasi motifi
de 90k yaygindir. Ornegin Kumailarda (A vustralya) kimi erkeklerin, erkekler derneginin srrlanm
kadmlara acrnalanna tannlar ve atalar kizmislar, onlan ates yagmuruyla yoketmislerdir. Kuzey
Amerika'daki Penobscotlann efsanelerinde, gunu birinde kultur kahramanlannm dunyayi yakacaklan
belirtilmektedir (Miiller, s.78).

Asya etnilerinde tufanla kiyametin kopacagmi anlatan efsanelerin yam
stra yangmlara da yer verilmektedir. Ornegin Baykal Tunguzlannda bu konuyla ilgili bir efsaneye
gore, yedi yil surecek bir yangm ortahgi kavurup yeryuzunu bir deniz haline getirecektir. Bu felaket
sirasmda bir kartala tutunan bir kizla bir oglan goge dogru ucarak olumden kurtulacaklar. Kartalla bir
sure gokyuzunde dolastiktan sonra yeryuzune inecekler; derken bu iki kisiden insanhk soyu
tureyecektir (Paulson, s.37) Yurak-Samoyatlan arasrnda da soyle bir oyku vardir: Kutsal bir yerde yedi
dalh bir akkaym agaci yetismis. Kurban kesmek icin herkes oraya gocmus. Gunlerden bir gun agacm
kokleri (yedi kokliiymii~ aga~) curumeye baslarrus ve sonunda agac devrilmis. 0 zaman agacm kokimden
kan akmaya baslanus; ama bu kan degil de bir atesmis. Bu ates giderek kutsal bir suya donusmus ...
Ve kutsal su tum irmaklan tasirrrus ... Felaketten kurtulmak icin, insanlar bir sal yaparak, icine de her
cesitten bir hayvan alrruslar (ibid., s.37)." (ORNEK, Sedat Veyis, age., sayfa: 208-210)

Goruldugu gibi, felaketler ve kiyametlere dair tasanmlar, ilkel dusunce ve
inanclar icinde oldukca yaygmdir. Ancak hala dogal bir yasam suren ve dogayla yasam kadar, inane
bazmda da icice olan bu insanlann, tasanmlan daha gercekci simgelere dayanmakta; hatta daha
inandmci gorunmektedir. Tek tannh dinlerden etkilenmeler goz ardi edilemese bile, ilkel insamn saf
ve dogadan kaynak bulan inancim yansrtmaktadir. Bu anlamda, cagdas ve antik dinlerin oncellerini
simgeledikleri bile soylenebilir. Sanki tarihin en eski parcalan, en yeni ve saf bir bicimde bulunmus
gibi ...
***
ilahi ceza k1yamet ..
Konumuz acismdan bakildigmda, antigi de, ilkeli de, dinsel evrimin son
noktasma ulasrrns olam da; inanclar, felaket ve kiyamet tasanmlanndan sikca soz ederler. Yazih tarih
gorungusunde en eski oyku, daha once de degindigimiz gibi, Sumer Gilgarms Destam icinde anlatilan
Tufan oykusudur. lnsanoglunun bu en eski yazih belgesinde anlatilanlar, Tevrat'da 90k yakm bir
bicimde tekrarlanrms ve musluman inanci icinde de kabul gormustur.

Genelleme yapihrsa, insanoglu var oldugu surec icinde pek 90k felaket
yasarms, defalarca kiyima ugrarrustir. Yaratihs oykulerinin cogunun baslangicmda, bashbasma bir
felaket sayilabilecek olan kaos vardir. Ve evren ve dunya belli periyotlarla bu kaosa kayar. Oykulere
bakihrsa, hemen her felaketten sonra, kurtulan iki ya da daha 90k kisi olmus ve bunlar insan soyunun
devarrum saglanuslardir. Bu felaketlerde, dunya buyuk su baskinlanna ugranus, buyuk yangmlar

yasanus; ancak devammda insan soyunun gelisimine uygun olarak yeniden eski konumuna donmustur.
Pek 90k inanca gore, insanlan yeni felaketler ve yeni kiyametler beklemektedir. Kimine gore, bu
durum donemsel bir zorunluluktur ve yasam belli bir donguyu tamamladiktan sonra, yeniden dogacak,
tekrar klasik olculerine ulasacaktir. Bu madalyonun bir yuzu ...

Diger yuzdeki inanclara gore ise, kiyamet, kesin bir son olarak
gerceklesecektir. Ozellikle tek tannli dinlerin onerdigi bu kiyamet tasanmma gore, maddi yasam, bu
kiyarnetle butunuyle yok olacak ve manevi (ruhsal) yasam, sonsuzluga yonelmis bir bicimde
baslayacaktir. Zerdust dinine gore, kotuluk kesinlikle altedilecek, sonsuz iyilik, yani cermet yasanu
baslayacaktir. Herkes hesabim verrnis, gunahlannm cezasuu cekmis olarak bu sonsuz yasama
katilacaknr. Yahudi, Hiristiyan ve Musluman inanclanna gore de, korkunc bir kryamet kopacak,
yasayanlar olecek, olenler dirilecek ve sonsuz ruhsal yasam, obiir diinya yasantisi baslayacaktir.
Kimileri icin cermet, kimileri icin cehennem mekan olacaktir. Sonrasi yoktur. Yeni bir maddi dunya,
artik soz konusu degildir.

Tum tasanmlarda, insanm varhgiyla, ya da yaptiklanyla (ya da yapmadildan,
bir ilahi cezalandirma soz konusudur. Hint inanclanna gore, olaganustu cogahs ve
yeryuzunde yer kalmayrsi bir yokedilis gerekcesidir. Aztek tannlan, iyi yaratamadiklan icin
yokederler. Buyuk Tufan tek tannh dinlerde, tann inancmdan uzaklasmamn karsihgmda verilen bir

yapamad.Jklanyla) ilgili

cezadir.

Kimi inanclara gore, bir gun maddi dunya yok olmak zorundadir ve
manevi yasam egemen olacaktir. Bunu gerceklestirmek icin de, Tann bir kiyamet yaratmak
zorundadir. Hem iyiler, hem kotuler icin. Elbette sonunda, odullendirme ve cezalandirma vardir ama
kiyamet'in asil gerekcesi bu degildir. Burada kiyamet kacmilmaz bir zorunluluktur. Ve butunu
kapsar. Bu kiyametten kurtulacak hie bir maddi yasamdan soz edilmez. Kurtulus icin onerilmis
gemiler, sallar, magaralar yoktur arnk. Bu kiyamet bir anlamda yaratihs'm ziddidir. Tek farki,
yaranhs oncesi bir yasamdan (tannsal yasam dismda) soz edilmemisken; kiyamet sonrasmda, iyi
tasarlanrrus ve tarif edilmis bir yasam insanlar icin de (manevi ya da ruhsal anlamda) soz konusudur.

Gunumuz hiristiyan ilahiyatmm farkh kollannm birlestigi tek nokta,
Tann'nm sonunda butun yaratihsi, gunahm egemenliginden kurtaracagma <lair imandir. Ve bu iman
"daha dogustan ahirete donuktur." (AnaBritannica 1989, Cilt: VIII., sayfa:292, siitun: 2, "eskatologya" maddesi.) incilde
yer alan kehanetlere gore, dunyamn sonunda, iyilik ile (meleksel gii~lerle), kotuluk gucleri arasmda, son ve
buyuk bir savas olacaktir. Armaggedon'da yapilacak bu savasta elbette meleksel gucler kazanacak ve
kotuluk yenilecektir. Zerdust inancmda, iyinin, kotulugu tumuyle yoketmesi anlammdaki kiyamet ve
ahiret inancuu ammsaym.

"Kur'an'da kiyamet, bir hesap gunu'dur, aldanma gunu'dur, bir fasil,
yani ayirma gunu'dur, cevreleme ve tarti (mizan) gunudur." (Sena CEMiL, "Hazreti Muhammed'in Felsefesi", sayfa:
107) Hiristiyan inancmda 'judgement day", yani, yargilama, yargi, hukum gunu olarak adlandmhr. Bir
baska ifadeyle o gun, "doomsday"dir. Karar, kader, olurne mahkumiyet gunudur. Iyilik ve kotuluk
tartihr, iyiler cennete, kotuler cehenneme yollarur; sonsuz yasam sonsuz guzelliklere ya da sonsuz
izdiraba yonlenir. Eski Ahit'te Daniel Peygamber'in kitabmda soyle anlatihr: "Ve yerin topraginda
uyuyanlardan bir 9ogu, bunlar ebedi hayata, ve sunlar utanca ve ebedi nefrete uyanacaklar" (Eski Ahit,
Daniel, Bap.12/2)

Yani ozetle, kiyamet giinii, bir anlamda o gune kadar yasarrus olan tum
insanlann yargilanacaklan bir ilahi mahkeme'dir. Iyilik ve kotuluk, gunah ve sevap, olumluluk ve
olumsuzluk, yarar ve zarar ve benzerleri tarnlir, yargilamr, sonucta cezalar ve oduller belirlenir. Iyi ya

da kotu bir sonsuz manevi yasam baslar ... Zerdust dininde, kotulerin cezalanm, kiyamet gunune kadar
cekmis olacaklan ve final gununde kotulugtm tumden yenilecegi; dolayisiyle, cehennemsiz bir mutlu
sonsuz yasanun baslayacagi yolundaki inanclan bu arada ammsayabiliriz.

***
Oldiikten sonra dirilme ve hesap ..
Peki giinahlar ve sevaplar nasil ayirdedilecektir?

ibranicede "ders" ya da "ogrenim" anlarrum tasiyan ve sozlu seriat
derlemeleri olan "Talmud'da, Mahser'de butun olulerin Kudus'Ie Zeytindagi arasmdaki bir vadiye,
yuzukoyun surunerek gidip hesap verecekleri anlatihr. ( ... ) Talmud, butun insan eylemlerinin bir
kitapta yazili oldugunu ve olen bir insana oteki diinyada tekmil edimlerinin sirasiyla kendilerine
okunup sayilacagmdan da soz eder (A. Cohen, s.443). islamdaki Mahfuz Levha ile turlu vesilelerle sozunu
ettigimiz ve edecegimiz edimlerin defteri (Defter-I Amal) kavramlanmn kaynagi da, haham
Tannbilimcilerinde ve Ibrani geleneklerinde sakh oldugu anlasilmaktadir." (Sena CEMiL age., sayfa: 105)
Yargi gunu teraziye konan kalp, sanmm bu defterlerin, yazmm butun butun icad edilip onem
kazanmadan onceki hali olmahdir.

Kryamet gunu yargilanma, cezalandmlma veya odiillendirilme olaymm
kokeninde, tum dinlerin tartisngi, kabullendigi ya da reddettigi bir ana kavram yatar: Oliimden sonra
dirilme! Bu olmadan, butunlenmis bir kiyamet tasanrru olamayacagi aciknr. "Genel olarak Dogu'nun
buyuk dinlerinde, kiyamete dair acik ve belirgin inanclar yok gibidir. Cunku onlann olum hakkmdaki
dusunceleri, kitaph dinlerin telkinlerine benzemez." (Sena CEMiL age., sayfa: 106) Bu dinlerin coguna gore
(ornegin Taoculuk Inanes), olmek, evrensel hayat ahengine, kendiliginden uymaktir. Eski Hint felsefesinde
de, yasam bir siirekliliktir. Olurnden sonra yasam bir baska bicimde devam eder. Taki, Nirvana'ya
ulasana kadar. Buddha' cihkta ruh bir bedenden otekine g69 ederek, cesitli yaratiklar halinde yasanum
surdurur. Sanskritcede "acidan kacma" anlamma gelen Nirvana'ya ulastigmda ise, evrensel ahenkle
butunlesmis olur. Bu ruhun ulasabilecegi en yiiksek mertebedir. Eski M1s1r' da, antik dinlerin hemen
hemen tumunde ve kitaph dinlerde ise, ruh bir bedende ortaya cikar, belli surede bir diinyasal yasam
surer ve bedenin olumunden sonra, cennet ya da cehenneme gider; bazi dinlerde belirgin ozelliklerle
vurgulanmis bir kiyamet gununu bekler ve ilahi yargilanmamn ardmdan layignu bulur. Yani kiyametin
olabilmesi icin oliimden sonra dirilme olgusu kacmilmaz bir gereksinimdir.

"Muslumanhkta ise, bu konuya fazlasiyla onem verilmistir. Hz.
Muhammed, ruhun olmezligine degil, oldukten sonra dirilmesine inanmayi, imanm esash kosullan
arasma koymustur. ( ... ) Hz. Muhammed bu konuyu, ahlaksal, hukuksal ve siyasal bir disiplin aracisi
olarak en ince aynntilanyla aciklanustir. Bir ahret hayatmm var olabilmesi icin olulerin dirilmesi,
Mahser denilen bir yerde toplanmalan ve kiyametin kopmasi gerekmektedir. ( ... ) Hz. Muhammed'e
gore de, hemen butun mistik inanclarda oldugu gibi, biri icinde yasadigmuz bu fani dunya hayati,
digeri oldukten sonra dirilerek bir daha olmemek uzere yasayacagirmz ebedi ahret hayati olmak iizere
iki alem ve iki hayat vardir. Ahret hayati, diinyadaki hayatmuzm inane ve eylemleri dolayisiyla
yuklenilen sorumluluklann yaptmm alamdir. Dunyada yaprms oldugumuz iyilik ve kotuluklerle,
Kur'an'm ve Peygamberin emirlerine itaat ve iman etmenin veya etmemenin gerektirdigi odul ve
cezalann ahrette tatmak, Tannsal irade ve karann zorunlu bir sonucudur." (Sena CEMiL age., sayfa: 106-107)

En'am Suresi, 36. Ayeti bu konuda net bir ornektir:

"36. Ancak geregince dinleyenler cagriya cevap verir. Olulere gelince,
Allah onlarz diriltecektir, sonra O 'na dondurulecekler"

Hiristiyanhkta da aym inane vardir. Aziz St. Paul Selaniklilere yaznus
oldugu mektuplarm ilkinde, olumden sonra dirilme ve kiyamet konusunda bilgiler iletir:

"13. Ey kardesler, umidi olmayan baskalan gibi mahzun olmzyasznzz
diye, uyuyanlar hakkznda cahil kalmanzzz istemiyoruz. 14. Cunku, Isanin oldugune ve ktyam ettigine
iman edersek, boylece Allah lsada uyuyanlarz onunla beraber getirecektir. 15. Cunku bunu size
Rabbin sozt: ile diyoruz; biz yasamakta olanlar, Rabbin gelisine kadar birakilmis olanlar, uyuyanlarzn
onune asla gecmiyecegiz. 16. Cunku Rab kendisi yiiksek nida ile, bas melegin sedasi ile ve Allahtn
borusu ile gokten inecek; ve once Mesihte oluler ktyam edeceklerdir; 17. ondan sonra biz yasamakta
olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karstlamak icin bulutlarda alznzp goturulecegiz; ve boylece
daima Rab ile beraber olacagiz. 18. Imdi bu sozlerle birbiriniz teselli edin. ""(incil-i ~erif,YeniAhlt Kltabi,
Pavlusun Selaniklilere Birinci Mektubu, Bap 4/13-18) "Klyam" kelimesinin (Arapcadan kaynaklanarak) "ayaga
kalkma", "ayakta durma" anlamma geldigini amrnsatahm. Yani mecazi anlamda, "dirilme".

Bilimsel gelismeler, gi.ini.imi.izden baslayarak nereye gider, bilinemez;
ancak, su satirlann yazildigi asamada, bi.iyi.ik dinlerin ana odaklanndan biri olan oldiikten sonra
dirilme kavranurn zorlayacak pek 90k gelisme olmustur. Bunlardan ilki, organ naklidir. Ayru orgamn,
bir ya da birden fazla insan tarafmdan kullamlabilir olusu, kiyamet gi.ini.inde kimin karacigeri ya da
kalbi ya da kornea tabakasi, kimin bedeninde yer alacak tarnsmasim gi.indemegetirmistir, Kopyalama
alamndaki gelismelerin bir ruh karmasasi yaratacagi kesindir. Son gelisme olan bassiz bedenler
yaratarak, yedek organ depolan gelistirme fikri ve uygulamasi da, klasik inanclarda bi.iyi.ik tartismalar
yaratacaktir. Di.inyasal yasanu sadece ve sadece, diger yasayanlara yedek parca olmak uzere
yaratilacak bedenlerin kutsal alandaki varhk gerekceleri ve varhk olmanm dinsel sorumluluklan ve
sonuclan adma anlamlan ve ruhsal durumlan, bir takim inanclan sarsabilecek nitelikte gorunuyor.

Oldukten sonra dirilme kavrarru, islami dusunce icinde oldukca onemli
bir yer tutar. Allah'm kiyamet gunu oluleri diriltecegi olgusu, son derece onemsenerek Kur'an'da cesitli
ayetlerde, cesitli kamtlarla birlikte yer ahr.

"5. Ey insanlar! Olumden sonra dirilme konusunda kusku icinde
olabilirsiniz. Ama su bir gercek ki, niz sizi bir topraktan, sonra bir spermden, sonra bir
embriyodan/dollenmis
bir kansimdan, sonra ne oldugu ktsmen belirli, kzsmen belirsiz bir et
parcastndan yarttzk ki, size acik-secik beyanda bulunaltm. (. . .)
6. Bu boyledir, 9unku Allah hakktn ta kendisidir. 0, oluleri diriltiyor ve

0, her sey uzerinde kudretiyle egemendir.
7. Ve saat mutlaka gelecektir. Kusku yok onda. Ve Allah kabirlerdeki
suurlu varltklan diriltecektir.
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(Hae Suresi: 5-7)

"12. Biz, yalnzz biz, oluleri diriltiriz ve onlarzn onden gonderdiklerini
eserlerini de yazarzz.
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(YasfnSuresi: 12)

de

"19. Diriyi oluden ctkanr 0, oluyu diriden ctkarir. Olumunun ardindan

topraga hayat verir. (..)
50. Artik Allah'zn rahmetinin eserlerine bak, naszl diriltiyor topragi
olumu ardzndan! lste bu Muhyi, oluleri elbette diriltir. 0 herseye Kadir'dir. "(R,,mSuresi: 19,50)

Kur'an'da, "olumden soma dirilme" kavramma
orneklere benzer, 90k sayida ayet ve sure vardir.

yer veren, yukandaki

Oldukten soma dirilis olaymm boylesi onemsenmesinin nedeni, diger pek
90k dinde oldugu gibi, islamda da, iman ve ahlakm, ahiret (obur dunya) korkusu uzerine oturtulmasi
olabilir. Salt olum, bashbasma bir ceza olarak, dinin toplum icin gerekli gordiigii iman ve ahlaki
saglamayabilirdi. Arna insanlan, oldukten soma bile kurtulamayacaklan bir ilahi ceza ile korkutur ya
da odul ile yiireklendirirseniz, yani ahirete, ote ya da obur dunyaya, cennete ve cehenneme
inandirabilirseniz, bu inancm saglayacagi itaatla, gerekli duzeni saglamak ve sistemi oturtmak elbette
kolaydi. Bu durumda en cahci nokta, hie kuskusuz, oldiikten sonra dirilme kavranuydi. Zira,
insanlan oncelikle, ileride bir tarihte, ornegin kiyamet gunu, dirileceklerine inandiramazsamz,
kiyamet, mahser, sirat, cermet, cehennem ve benzerleri, sadece hirer oyku olarak kalacaklardi. Onlann
varhklan bir anlamda insanm ikinci yasamina bagliydi. Ve bu olmadan bir anlamlan olamazdi. Bu
nedenle hemen hemen her inane sistemi icinde oldugu gibi, islamda da, oldukten soma dirilmeye genis
yer ve onem verilmistir. Cunku inane sistemi, ikinci bir hayatm varhgi uzerine oturtulmus, bu
dunyadaki yasamm ancak bu ikinci yasama hazirhk olabilecegi, boyle kullamlmasi gerektigi
vurgulanmis; aksi taktirde (islam ahlak ve hukukuna itaat edilmediginde) sonsuz bir cehennem hayan
onerilmisti.

Yukanda dirilis olayma iliskin ayetlerden ornekler verdik. islam inanci
icinde, Kur'an'dan soma ikinci kaynak olan hadisler (yani Hz. Muhammed'in degisik olaylar ve
meseleler karsismda muminleri aydmlatmak, Kur'an'm bazi ayetlerini daha acik bir dille anlatmak icin
soyledigi sozler butunu. (Meydan Larausse Ansildopedisi, "Hadis" maddesi, Sabah Gazetesi Armagani, Cilt: 8, sayfa:315, st.l)
de, islam yorumculan da, konuya oldukca aynntih bir bicimde yer vermislerdir. 0 kadar ki, bu
aynnnlardan bir kisrm, en cahil kafada bile soru isareti uyandiracak cinstendir. islami yorumlar ve
hadislerden bazi almtilar yapahm:

Kiyamet koptugunda, birinci Sur ufurulup, tun canhlar oldukten soma,
sira diriltmeye ve ardmdan da, ruhlarla cesetlerin birlestirilmesine gelir. Ve ikinci Sur ufiirulur.
"Israfil'in ikinci defa sur'a ufelemesinden ruhlar, anlann kovandan 91k1p yayildiklan gibi bulunduklan
yerden 91k1p yayihrlar ve yer ile gok arasmda dururlar, orayi doldururlar. Bunun uzerine Cenab-i Hak
ruhlara 'Izzetim ve celalim hakki icin her rub kendi cesedine girsin', diye emir verir. Bu emir
tizerine butun ruhlar kendi cesedlerine derhal girerler. T1pk1 bir kimseyi yilan soktugu zaman zehiri
birtun cesedine yayildigi gibi. Soma gokten yagmur yagarak kabirler bir anda yanhr. insanlar,
itkilerin yerden ciktiklan gibi kabirlerinden cikarlar. insan olup topraga verildiginde kuyruk
sokumundan baska her yeri curur, ancak kuyruk sokumu curumez. insan kiyamet gunu bu curumeyen
undan tekrar meydana gelir. Ebfi Hureyre'den rivayet edilen hadis-i serifte Resfilullah (s.a.v.)
buyurmustur ki:
- 'Ademoglu'nun her tarafi toprakta ,;iiriir. Ancak kuyruk sokumu
(O:rUmez; Ondan yarattlrmsttr, tekrar ondan dirilir.' (Kaynak: Ebu Davud; c.2, Mistr s. 1952 slt.537.) "
."RSALI,M.Necati,"Oliim Kabir-Klyamet Cennet-Cehennem", Erhan Yaym Dagitim, sayfa: 217-218)

ilk dirilecek olan sa, Hz. Muhammed'dir.

ve kabirlerinden

cikacaklan

"Ruhlann herbiri kendi bedenlerine girip, insanlann tekrar dirilecekleri
vakit yer, ilk once Peygamberimiz'e (s.a.v.) acilacak. 0, kabirden

kalkanlann ilki olacak. Resfil-i Ekrem (s.a.v.) buyuruyor ki:

- '(Kabirden cikmak icin) kendisine yer acilamn ilki benim. Sonra Ebu
Bekir, sonra Omer'dir. Sonra Baki ehline (kabristana) gelirim, onlar da benimle beraber
hasrolunurlar, Sonra Mekke halkim beklerim, ta ki iki harem arasmda hasrolunaynn.' (Kaynak:
Cami11's-Sag'irc.I, Mtstr s.1306, sh.90.) (BURSALI,M.Necati,age., sayfa: 223)

Burada acik olan sey sudur: Kiyamet koprugunda, dirilecek olan sey,
dunyayi yasamis ve olmus olan bedendir, cesetdir. ilk dirilecek olan, islam Peygamberi, Hz.
Muhammed'dir Kimi aciklamalara gore, dirilis, kiyamet gunune curumeden kalacak olan, kuyruk
sokumu kemiginden olacaktir. Cesedin bu dirilisinden sonra, ruhlar bedenlere girecek ve dirilenler
mahser yerine sevkedileceklerdir. Yukanda, 9agda~ tibbi ve bilimsel gelismelerin, ozellikle gen
teknolojisindeki devrimsel anhmlann bu kavramlan zorlayacagnu belirtmistik. Aynca pek 90k
kulturde, olu bedeni yakma uygulamasi yaygmdir. Kimisinde ceset vahsi doganm koynuna terkedilir
ve parcalamr. Inanclann otesinde cesitli kazalarda yanan ya da bogulup bahklara yem olan
kurbanlardan soz edebiliriz. Bu durumlarda da, oldiikten sonra dirilme inaner, ozellikle kuyruk
sokumu kemigi belli zaaflar tasimaktadir.

Bu inane (yeniden dlrllls), bedenlerden ote, ruhsal anlamda ileri suruluyorsa
(ki yukandaki ornek ayet ve hadisler ve islam inanci boyle bir olasihga asla yer vermemislerdir), o
zaman, ileride bir tarihte (kiyamet gununde) dirilmek uzere, bedenle birlikte ruhun da oldugunu
kabullenmek gibi bir gerek dogmaktadir ki; belli bash butun dinlerde ruhun oliimsiizliigii temel
kabullerden biridir. Bu durumda kiyamet gununde olenlerin neyinin (nesinin, ne kadamun, ne bielmde)
dirilecegi hususu pek acik degildir. Diyelim ki, kaza kurbaru birinin bobregi size nakledildi. On yil
yasadmiz ve oldunuz. Kiyamet gunu eski hastahkh bobreginizle mi dirileceksiniz, yoksa on yilda size
ahsan diger bobrekle mi? Peki bobregini nakil aldignuz kaza kurbaru? Ya bobreksiz idare edecek
kiyameti, ya da siz, olmeden on yil onceki bedeninizle dirileceksiniz. 0 bobreksiz, siz yeni
bobreginizle dirildiyseniz yeniden, sizin cope atilan hastahkh bobreginizin hie mi hukmu olmayacaktir
sizin eski de olsa bir parcamz olarak. Surekli kesilip atilan tirnaklanrmz, sokulup alman dislerimiz
kadar ihmal edilebilir bir yeniden-dirilis unsuru olarak nu kalacaktir? Yillarla ilgili bir ornek
vermisken, burada bir parantez daha acabilir, ve kiyametdeki yasirmzi sorgulayabiliriz.

Evet, kiyamet gunu gelip de, dirildigimizde, kac yasmda olacagiz? Yoksa
oldugumuz yasta mi, dirilecegiz. Bu durumda erken gidenler karda. 90'hk 1 OO'li.ik gidenler icin Cermet
Huri'leri nasil algilarnr ki? Bebekken olenler, oylece dirildiklerinde ne algilayacaklar? Buyuyecekler
mi? Daha bir suru soru sormak mumkun. Arna acik-secik bir cevap bulmusken, soru uretmenin alemi
vok elbette.

Bir Hadis, "Hepiniz topraktan otuzticer yasmda gencler ve
delikanhlar olarak cikacaksrmz," der. (iMAM-1~A'RANi,"Oliim, Kiyamet ve Dirilis", Miitercim:Nairn Erdogan,Pamuk
Yaymlan, istanbul,1990,sayfa: 139.) (Hadis, Endiiliis'iin Kurtuba sehrinden imam Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebu
bekr el-Ensari el-Hazreci'nin "Kitdb-Iit-Tezkire" adh kitabmm ozetinin, tllrkcelestfrilmisinden almnusnr.) Mesele

cozulmustur. Aslmda oyle gorunur. 33'er yasmda gencler delikanhlar. Bu yasm sonrasmda olenler icin
otuzlu yaslara donus elbette ilginc olacaktir. Arna henuz bebekken olenler icin aniden 33 yasma
gelivermek elbette daha ilginctir. Burada ilginc bir not daha duselim. Aym hadiste, o gunku dilin, yani
mahser gunu konusulacak dilin Silryanice olacagi, nedeni anlatilmaksizm belirtilmistir. Boylece

Suryani nufusunun yogun oldugu bazi Guneydogu Anadolu kentleri ve istanbul'da Kmahada'da
yasayanlann, o gun kullarulacak dile yabanci olmayacaklan dusunulebilir. (!)

Yukanda vurguladiklanrmz, organ nakli (ornegin dornuzdan), olu yakma
adetleri, asitte erime gibi kaza sonucu olumler, genetik muhendisligi yoluyla ortaya cikabilecek birey,
kisi olma sorunlan; islam dinine iliskin aciklama ve yorumlarla bagdasmamaktadir. islam yorumculan
sadece kendilerince olacak olaru anlatmakta, neden, nasil, neyle ve nicin gibi sorulara cevap
vermekten uzak durmaktadirlar. Ornegin: "Kelamcilar nezdinde hasr, paramparca olmus olan ve hatta
curuyup topraga kansan, toz olup havaya ucan ecza-i asliyenin biraraya toplanmasi ve ruhlann onlara
iade olunmasi ile olur. insan yaranldigmdan son anma kadar neye sahip ve malik ise aym parcalar mesela, bas ve basta bulunan parcalar, ayak ve ayaklarda bulunan cuz'ler hatta tirnaklara vanncaya
kadar ne varsa- butun vucudu teskil eden parcalar (ciiz'Ier) bir araya toplarup bir beden, bir insan secedi
cesedi olmah] halini aldiktan sonra ruh ona iade edilir. Sonra ruh ve ceset olarak hasrolunur. Hatta
bir kimseyi yirtici hayvan yese, onu da kuslar yese, kuslan da ates yakip kullerini ruzgarlar deryalara,
daglara savursa yine de Cenab- Hak o kimsenin asil parcalanm her nerede olursa olsun bir araya
toplayip diriltir ve mahser yerine sevkeder. Allah buna ve bunun gibi akhnuzm ermedigi nice seylere
kadirdir. (BURSALI,M.Necati, age., sayfa: 228-229) Kimi islami kaynaklara gore, bu konuda fazla kafa
yormamah, yeniden dirilisin kamti olarak, yaratihs gorulmelidir.
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ihya'u Ulflm'Id-Din'' adh kitabmda, imam-I Gazali'ye gore; "Aslmda
insanoglunun yaratihsmdaki sirlar, harikulade goruntuler, organlannm, terkibindeki farkhhklar
yeniden yaratilmasmdaki esrardan 90k daha onemlidir. Allah'in sanat ve kudretini musahade eden
[gozlernleyen] onun varhklan yeniden diriltmesindeki hikmet ve kudretini nasil inkar edebilir?
11

Eger bu husustaki imanda zayifhk varsa ilk yaranhs arum dusunerek
imarum pekistir, cunku ikinci yaratihs birincisinden cok daha kolaydir. imamn guclu ise kalbine o anm
endise ve korkulanm sindir, bu hususta cokca dusun, ibret almaya bak ki kendini rahat hissetmeyesin,
0 gun icin hazirhklar yapasm. (iMAM-GAZAU, "Oliirn Kiyarnet Alrlret, Kabir-Cennet-Cehennern", Baskiya Hazirlayan:
Abdullah Karakus, Huzur Yaym-Dagitun,Istanbul, 1996, sayfa: 263) Y ani yaranhsa bak, mahserde dirilise inan. Bunlan
dusunmenin ve inanmanm otesinde endise duymaya basla, cezalara hazirlan. elbette tehditler.
Dolayisiyla kiyamette dirilme kavrami, aksi dusunulemeyecek, dinsel bir dogma'dtr (dogma: Kesinhglne ve
II

dokunulmazhgma inamlan diistince, ans.)

"Oliimden sonra dirilme" kavrarru, salt kiyamet fikri ile degil, diger pek
yak dinsel inane ve imanla da ilgili oldugu icin; ciltler doldurabilecek ayn bir arastirma konusudur. Bu
nedenle, konuyu kiyamet fikri cercevesinde dondurup, konumuzun diger boyutlanna gecmekte yarar
var.

***
Ne zaman ktyamet? .. K1yamet zamam ve isaretler ... miisliimanhkta ..

"Sa'biden rivayet edildi: Cebrail Isa (a.s.)'la karsilasn. isa (a.s.) O'na
'Kiyamet ne zaman kopacak?' diye sordu. Cebrail kanatlanm silkip soyle dedi: 'Sorulan sorandan
daha bilgili degildir. Goklerin ve yerin, agirhg1m tasiyamayacagr o saat, size ansizm gelir.'

Hafiz Ebu Nuaym, Huzeyfe (r.a.)'dan:
Resfilullah (s.a.v.) buyurdu:
'Kiyametin sartlari ve alametleri vardir.' "
(i:MAM-~A'RANi, age., sayfa: 465)

Gercekten de Kur'an'da kiyametin ne zaman kopacagi belirtilmemis; pek
cok hadiste ise, belirtiler uzun uzadiya anlatilnustir. Ileride kiyametin belirtileriyle ilgili kaynak ve
konulara detayh bir bicimde deginecegiz. Burada kisaca bir goz atahm:

"Kiyamet ne zaman kopacaktir? Bu konuda Hz. Muhammed, acikca ve
kesin bir sey soylememisse de, bunun alametlerini belirtmekten cekinmernistir. 'Bu meselede
kendisine sual sorulan, sorandan daha bi/gin degildir; ne zaman cariye sahibini dogurur, kim
olduklan belirsiz deve cobanlan bina kurmakta birbiriyle yartsa cikarlarsa ' kryamet o zaman
kopacaktir. Bu hadisi bazi vaizler kaba bir dille, 'zina ile binamn artmasi' seklinde yorumlar ve
uygarhk aleyhine turlu sacma dusunceleri telkine cahsirlar; daha akilhlan, bir toplumda soysuz, tiiredi
ve hirsiz acikgozlerin zenginlesmesi, fuhus ve sefahatin artmasi anlammda yorumlarlar. Ebu
Hureyre'nin nakletmis oldugu bir hadise gore de, bir bedevi, kryamet zamamm sorunca, Hz.
Muhammed, ona, 'Emanet kaybolunca kzyameti bekle ' demis; bedevi bunun ne demek oldugunu
sormus; Peygamberden su karsihgi almis: 'j!f ehline verilmezse, kzyameti bekle '. Bu hadisler,
kiyametin bir cesit sosyal anarsi anlammda kullamlrms oldugunu gosteriyor. Enes bin Malik'in
anlatugi hadise gore de, kryamet alameti su dort olayda sakhdir: 'Bilimin ortadan kalkmasz,
bilgisizligin koklesmesi, sarabtn icilmesi, zinantn cogalmasi' . Gercekte, zinanm azaldigi bir donem
yoktur; bunu dinsel bir vazife sayan toplumlar bile vardir; sarap ise, her zaman icilmistir ve icilecektir;
bilim, siirekli olarak gelismekte ve insanhk bilgisizligin onune gecmek icin butun kuvvetiyle
cahsmaktadir." (Sena CEMiL, age., sayfa: 109)

Dolayisiyle, islam inaner cercevesinde kiyamet yine de bilinemez bir
tarihe endekslenmistir. Zina ve binamn ne kadar artmasi gerektigi belirsizdir. Enes bin Malik de,
kiyametin kopabilmesi icin gerekli zina sayisnu ya da sarap rekoltesini belirtmis degildir. Bilimin
ortadan kalkrnasi ve bilgisizligin koklesmesi olcutu ise, gerceklendigi taktirde reel felaketlere gerek
duyulmayacak kadar gercek bir kiyamettir. Bilimin ortadan kalktigi bir ortamda, kiyamet ne gam!
Ancak bu anlamda bolgesel kiyametler gundeme gelebilmis olsaydi, buna en yakin aday toplumlann
admi bazi islam iilkelerinin icinden secip saymak da mumkundu elbette.
Kryamet olayim, bir sosyal anarsi ortamma baglamak bu anlamda dogru
degil. Aynca, dinsel anlamda tarif edilen kryamet, butunuyle, "Tann'nm butun yaranklanru hirer hirer
yargilamak icin kendi huzurunda toplamasi olayi?" (Sena CEMiL, age., sayfa: 109)
Zamanlamaya gelince; kutsal metinler, kiyametin (kesin) zamam
konusunda, belirsiz konusurlar. Arna belli isaretler siralamaktan da geri durmazlar:

"63. Insanlar sana kzyametin saatinden soruyorlar. De ki: 'Ona iliskin
bilgi Allah katzndandzr. 'Ne bilirsin, belki de o saat yakzndzr!" (Kur'an-1 Kerim, Ahzab Suresi, 63)
"6. Onlar onu 90k uzak goruyorlar.
7. Biz ise onu 90k yaktn goruyoruz.

II

(Mearic Suresi, 6-7)

"5. Fakat insan kendi onunde rezillik sergilemeyi ister.
6. 'Kzyamet gum: neredelne zaman' diye sorar.
7. Goz simsek caktiginda,
8. Ay tutuldugunda,
9. Ve Gunes'le Ay biraraya getirildiginde," (Kiyamet Suresi, 5-9)
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8. Ytldtzlar silinip supuruldugunde,
9. Gok yanldiginda,
10. Daglar un-fak edilip savruldugunda,
11.Resuller vakte baglandigtnda. (Miirselat Suresi, 8-11)
11

17. Hi9 kuskusuz, o ayzrma ve hukum guna kesin olarak belirlenmistir.
18. Sura ii.fo.ruldilgii. gun, bolukler halinde geleceksiniz.
19. Gok acilmis, kapz kapz oluvermistir.
20. Daglar yurutulmus, bir serap oluvermistir.
21. Cehennem, bir gozetleme yeri olmustur. (Nebe Suresi, 17-21)
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Goruldugii gibi "kesin gun" acik bir bicimde belirtilmemistir. Bu konuda
yukandaki ornekleri cogaltmak mumkundur. Arna netlige ulasmak mumkim degildir, Degerli
arastirmaci Cemil Sena'mn vurguladigi gibi, "kiyamet gunu, Tann'dan baska kimsenin bilme olanagi
bulunmayan ve Kur'an'da bildirilmis olan su bes bilinemezden biridir:

1. Tann, yagmuru istedigi yere, istedigi zaman yagdinr; ( ... ) 2.
Dolyataklanndakinin kiz mi erkek mi olacagmi yalmz Tann bilir; ( ... ) 3. Hi9 kimse, yann hayir ve
serden ne kazanacaguu bilemez; 4. Hi9 kimse hangi toprakta olecegini kestiremez; ( ... ) 5. Kiyamet
gununu Tann' dan baska kimse bilemez." (Sena CEMiL, sayfa: 110)

Bu "bilinemezler" listesinin, dinsel acidan hala
kabul gorse bile,
cagnruzm ulasngi bilgi acismdan zaaflar ~1d1g1 aciknr. Tohumlama yoluyla yaranlabilen yapay
yagmurlar; dolyatagim en ince aynntisma kadar tarayip, cinsiyeti belirleyebilen ultrason cihazlan,
listeyi oldukca zorlarmstir. Kaldi ki, tip bilimi, cinsiyeti baslangicta (dolleme asamasinda)
belirleyebilmeyi bile basarrrustir. Aynca, konumuzun son satirlannda deginecegimiz belli bilimsel
veriler, dinsel anlamda degil belki ama, bilimsel anlamda ulasabilecegimiz kryametleri de, ii9 asagi bes
yukan belirlemis durumdadir. Liste eskiden oldugu oranda guvenilir kabul edilemez ...

***
Su mehdi meselesi ..
islam "din bilginlerinin verdikleri bilgilere gore, kiyametin sosyal
alametleri de vardir: insanlar, gittikce imam terk ederek, dinsizlik artacak, Kur'an'a hakaret edilecek ve
Kur'an belleklerden silinecek, insanlar yalmz siir ve sarki okumaktan zevk alacak, bunun uzerine bir
kurtanci olarak Mehdi cikacak ve insanlan yeniden imana getirecektir." (Sena CEMiL, sayfa: 110)

Yahudi ve Hristiyan dunyasi icin benzer bir beklenti, Mesih admadir.
"Eski Ahit'in temelini olusturan tarihsel ahiret ogretileri ozellikle Musevilik ve Hiristiyanhgm inane
sistemlerinde onemli yer tutar. Eski Ahit'in eskatalogyasi, Israilogullanru yok olma tehlikesiyle karsi
karsiya getiren felaketlerin, Yahudilerin Tann'mn yasalanna ve iradesine aykm davranmasmdan ileri
geldigi inancma dayanir. Y ahudiler, Tann'nm iradesine uyarak bir daha sapmamak uzere dogru yola
girecek, ahlaki ve maddi bakimdan yenilenecek, boylece sonunda Tann'nm amaci gerceklesecektir. Bu
eskatalogya, kurtanci bir tarih anlayisina yakmdan baghdir. Buna gore Yahudi halki, Tann'mn
iradesini yerine getirmek uzere sectigi bir aractir; Tann'nm vaatlerinin yerine gelmesiyle bu balk hem
kendini, hem de tum insanhgi kurtulusa ulasnracaktir. Musevi ilahiyatmda olumden sonrasmi belirten
olam ha-ba (gelecekteki dunya) aym zamanda Mesih'in baslatacagi yeniden yaranhs doneminin de
adidir.

Museviligin eskatalogyasmda belirleyici olay gelecektedir; oysa YeniAhit'e gore bu gelecek Hz. Isa'run gelisiyle simdiden baslarmsnr. Hiristiyan eskatalogyasmm odagmda
yer alan Hz. isa gelecekte kurulacak Tann Kralhgi'nm habercisidir. Gunahm egemenliginden kurtulus
9ag1, Tann'nm Mesih'i olarak gorulen Hz. isa aracihgiyla ve onun eliyle baslatilrmsnr. Arna
luristiyanhgm tarihsel gelismesi boyunca bu ilk ahiret ogretisi 90k farkh bicimlerde yorumlanrms ve
degisik olculerde benimsenmistir. Bir kurtanci ya da koruyucu beklentisine dayanan Mesihcilik,
Isa'mn ikinci gelisinden once ya da sonra baslayacak bir binyil inaner ve Tann'nm tarihe ansizm
miidahale edecegine dayah kiyamet beklentileri, degisik yorumlardan bazilandir. (AnaBritannica 1989,
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Cilt: VIII., sayfa: 292, sutun: 2, "eskatalogya" maddesi.)

islam inaner cercevesinde "Sunniler, bu kurtancmm kiyamete yakm bir
zamanda cikacagim savunurlar. Siiler ise, Mehdi'nin Hicret'in III. Yuzyilmda dogmus oldugunu ve
bugun de ararmzda yasadiguu iddia ederler. Tarikat erbabi, her zaman icin bir kutbun bulundugunu ve
bunun Mehdi'ye vekillik ettigini savunurlar. (SENA,Cernil, age., sayfa: 111)
11

Yine bazi islam kaynaklanna gore, "Hazret-i Fatima'nm neslinden
gelecek olan Mehdi 'nin esas adi Ahmed, bir rivayette ise Muhammed olacaktir. Babasmm ismi
Abdullah olacaktir. Allah onu dogru yol olan islam yoluna hidayet ettigi icin lakabi Mehdi olmustur.
Mehdi'nin kendi ve babasmm ismini beyan eden bir hadis-i serifte Peygamber (s.a.v.) soyle
buyurmustur:
'Diinyanm (omrunden) bir giin kalsa bile, muhakkak Allahu Tefilfi, o
giinii uzatacak, benden veya ehl-i beytimden bir kisi gonderecek. Onun adi adima, babasmm adi
da babamm adma uyacaknr. Yeryiizii zuliim ile doldugu srrada yeryiiziinii adaletle doldurur.'
(Kaynak: Ebu Davud c.2, sli.422. Tirmizi c.3, sli.343)
(BURSALI, M. Necati, age., sayfa: 50) Bazi hadislerde fiziksel
ozellikleri bile belirlenmistir: 0 acik almh, biiyiik ve yumru burunludur. {Kaynak: Ebii Said el Hudri'den
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rivayet, Eb1tDavud c.2, sli.422.)

Sozcuk anlammda adi "kendisine Allah tarafindan yol gosterilen
(hidayete eren)" demek olan Mehdi, geldigi zaman nasil tanmacaktir?

"Mehdi'nin yamnda bulunan, Peygamber (aleyhisselamj'm gomlegi, kihci
ve sancagi kendisini bize tamtacaktir. Kum bir karms agacun kuru bir yere dikecek, agac o anda
yeserip yaprak acacaktir. Kendisinden keramet istendiginde gokte ucan bir kusa isaret edecek, kus
hemen eline dusecek. Kendisine hucum eden bir orduyu Mekke ile Medine arasmdaki Beyda denilen
mevkide maglup edecektir. (BURSALI, M. Necati, sayfa: 51)
11

Gerek Musevi ve Hiristiyan, gerekse de islam Mehdi inanci yeni degildir,
Daha once varhk bulmus pek 90k inane sisteminden yansunalar, ilharnlar tasir. Ornegin, Zerdust
inancma gore, Zerdust'un olumunden ucbin yil sonra bir oglu (tipki Hz. Isa gibi) yeryuzune inecek ve
insanhgm kurtancisi olacaktir. Ona Mesih Saosyant adi verilir. "Mehdi inanci sadece muslumanhga
ozgii degildir, hemen butun dinler ve inanclarda evrenin bitimine dogru bir kurtancuun gelecegi ve
butiin duzensizlikleri duzene donusturecegi inaner vardir. Y asanu suresince diizensiz kalrms olan
diinyarmzm nicin son giinlerinde diizenlenmesi geregi duyuldugu aciklanmamakla birlikte hiristiyanlar
Mesih'in, budistler Buda'mn, brahmanistler Vi§'nu'nun,bircok tarikatlar kendi tarikat kuruculanmn,
siiler ve ozellikle on iki imamcilar on ikinci imam olan Mehdi'nin dunyamn son giinlerinde meydana
cikip dunyayi duzenleyecegine inannuslardir.
(HAN(,;ERLiOGLU, Orhan, "islam i11a11clan Sozlilgii", Remzi
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lutabevi, Istanbul, 1994, ikinci Basks,sayfa: 307, siitun: 1-2, "Melidi" maddesi)

Soylentiler eek cesitlidir. Arna ana fikir, Mehdi'nin, kurtancmm gelisiyle
baglannh olarak ve onun 5- 7-9 yil surecek egemenliginin sonunda, biiyuk bir kiyamet kopacagi ve
ardmdan sonsuz obur dunya yasammm baslayacagidir. Hiristiyanlikta, Isa'mn ikinci gelisi icin
saptanan bin yillik olyu, bazi inamrlannca oldukca ciddiye ahnrrustir.

***
Millenium teorileri ve ilk bin yd ..
Antik Yunan'da "Anaximandros, Herakleitos ve stoacilar, alemin mutlaka
bir yangmla sona erecegini savunmuslar; Hiristiyanhk da bunun propogandasnu yaprmstir. Saint
Pierre, goklerin tutusmus ogeler halinde eriyip gidecegini ve yeryuzunun butun kapsadigi seylerle
birlikte yanacagim, fakat yine ates aracihgiyla alemin yeniden yaratilacagim va'zeder. Alem bu suretle
mahvolduktan sonrdir ki, Tann saltanati baslayacaktir. Iste bu saltanat sayesinde her sey tekrar
yenilesecektir. Hiristiyanlik, bu tumel mahvolusa karsm, salih insanlann tumel olarak olumden sonra
dirilme olaymdan once dirileceklerine inamr. Bu son zamanm, yani kiyametin pek yakmda olacagma
inananlar da vardir. Saint Augustin ve Saint Jerome, miladm lOOO'nci yilnu ktyamet gunu
farzetmislerdi; Avrupa, o tarihte buyuk heyecanlar gecirdi." (SENA, Cernil, age., sayfa: 148)

Aym konuyu ele alan populer bilim yazan Charles Berlitz icin, konu
bashg: "Kiyamet: 31 Arahk 999"dur. Birlikte goz atahm:

"Efsaneler, kehanetler ve yeni bir yuzyila giris Hiristiyan dunyasinin 31
Arahk 999 gece yansmda ktyametin kopacagma inanmasma neden olmustu. Sonun nasil gelecegiyse
toplumlara gore degisiyordu: Germen ve Slav iilkeleri dimyanm bir yangmla son bulacagma
inamrlarken, Akdeniz ulkelerinde Cebrail'in borusunun sesiyle olulerin mezarlanndan cikip dirilerle
birlikte son karar gunune katilacaklan inanci vardi. Hz. Isa dunyaya donecek ve gercek dindarlan
cennete goturecekti,

999 yihmn son gunleri yaklasirken, tum A vrupa'yi bir isteri dalgasi
sarmisti. Beklenen sonun hayali her seyi etkiliyordu. Adil olanlann dogruca cennet'e gidecegine
inarnldigi icin, herkes buna erismek amaciyla ne kadar adil olmasi gerektigine karar veremediginden,
bu sansi arttirmak icin elinden geleni yapiyordu.

Alacakhlar
borclulanm
affediyor,
evli ciftler kuskularulan
ve
kuskulamlmayan ihanetlerini birbirine aciklayip karsihkh bagislamyor, yasak yerde avlanmis olanlar
arazi sahiplerine bu suclanm aciklarken, soylular onlan affettiklerini ve istedikleri gibi davranmakta
ozgur olduklanm bildiriyorlardi.

Y ilm sonu yaklasirken kentler arasi ti caret durmus gibiydi. Herkes evini
barkmi ihmal ediyordu. Eger Karar Giinu'nde kisinin aleyhine olacaksa para kazanmaya ne gerek
vardi? Zenginler dilencileri beslerken, suclular hapishaneden salrverilmisti. Arna bir bolumu son gun
gelene dek icerde kahp cezalanru cekerek bagislanmayi istediklerini bildiriyordu. ( ... ) Kiliseler,
manastirlar gunah cikarmak icin gelenlerle dolup tasiyordu gunun her saati. Iceriye giremeyenlerin
kapi dismdan katildiklan ayinler surup gidiyordu.( ... ) Avrupa'mn her yerinden akm akm Kudus'e
yolculuk yapihyordu. Sovalyeler, kentliler, hatta koleler, bazilan aileleriyle birlikte olmak iizere yan
yana yuruyorlardr. Hiristiyanhk kardesligi arasmda simf farkhhklan unutulmustur. .. )

Arahk ayi gelince toplum psikoz ve fanatizminin insan dogasnun karanhk
yanlanm ortaya cikardigi goruldu. Ortaltkta eli kirbach guruplar gorulmeye baslandi. Kent
merkezlerinde toplamp birbirlerini kirbachyorlar ve kiliseye dogru giden yollarda kan izleri
birakiyorlardi. Bazi bolgelerde toplanan guruplar zengin tiiccarlann, tefecilerin, buyucu olduguna
inanilanlann oldurulmesini istiyorlar ve cogu zaman bu isteklerine kavusuyorlardi. Bu istenmeyen
kisiler olduruldugu taktirde, Mahser Melegi'ne bolgenin, Tann tammazlardan
anndigmm
soylenebilecegi inanci yaygmlasrmsti. Ortahgi saran intihar dalgasi da, Karar Gunu'nu beklemenin
baskisma dayanamayanlarla daha onceden kendilerini cezalandirmak isteyenlerin sayismi arttmyordu.

Belki de dunyamn gorecegi son Noel gelip gecti. Aileler sevgi baglanm
guclendirmeye cahsirken, sevgililer son saatlerinde birbirlerinden aynlmayacaklanna soz veriyorlardi,

Yihn baslannda evlenmelerin artngi gorulmustu ama incil'de cennette evlilik kavrarru bulunmadigi
belirtildigi icin son giinlerde hie nikah kiyilmaz olmustu. Noel'den sonra, daha kuskucu bir cagm
insanlan olan bizlerin 'geriye sayis' diye adlandiracagi bekleyis basladi.

Sahipleri, olume hazirlamrken ciftliklerindeki hayvanlan ozgur biraktilar.
Bunlann bir bolumu kirlara kacarken, bazilan da agtllannda kalmayi yeglemisti. Kentlerde basibos
birakilan atlar oraya buraya kosup sur kapilanna yaklasmca, nobetciler kapilan acip ozgurluklerine
kavusmalan icin kirlara dagilmalnna izin verdiler. ( ... ) Bakkallar ve finncilar mallanm bedava
dagrtiyor, ellerine sikistmlan paralan almak istemiyorlardi. italya, ispanya, Guney Fransa gibi sicak
bolgelerde yatalak hastalar disanya cikanlmalan icin yalvanyorlardi. Hz. isa'nm gokten inisini
yakmdan gormekti amaclan.

31 Araltk gecesi cilgmhk doruga ulasrmsti. Roma'daki St. Peter's kilisesi
yeryuztindeki son dualanru edeceklerine inananlarla dolmustu." (Berlitz, CHARLES, "Kiyamet Giinii", Turkcesi:
Fusun Doruker, Altm Kitaplar Yayinevi, Temmuz 1981, Sayfa: 15-18)

Sonunda ne oldugunu tahmin etmek gerekmez.

Kiyamet kopmanusti. "Latran Konseyi ve Papa Leon X, bir emirle, bu
cesit tahminleri yasak ettiler; kiyamet gununun Tannsal iradeye bagh oldugunu ve onun gununu ancak
Tann'mn bildigini bildirdiler." (SENA Cemil, age., sayfa: 148)

Bu ilginc soku atlatan Avrupah insan, daha sonra 13. Yuzyilda ortaya
¢an buyuk veba salgmmda ve Mogel istilalan sirasmda da diinyanm sonunun geldigine inanacakti.
Hani icerden bakildigmda pek de haksiz sayilmazlar ...

Bu sirada dogu dunyasi islami takvimin rahathgi icinde onlerinde kabul
ettikleri Mehdi'yi beklerken; Budistler ve Taoistler, yeniden dunyaya gelecekleri formlan dusunuyor
olmahlar. Hiristiyan kiyametinden kime ne! Zerdust Mesihi ve kiyameti icin en azmdan yiizlerce yil
var onlerinde! Boylesi kopuk bir dunya. Birinin inanci yalmslikla tutsa, digerleri imansiz gidecek ...

***

Kehanetler ve ikinci bin yd ..
Hiristiyanhktaki bu binytl fikri bir kez ortaya atildiktan sonra kolay
terkedilebilecek zayifhkta degildi. Ne Latran Konseyi kararlan, ne de Papa X. Leon'un emirleri, bin
yilhk bir periyotta dus gormeyi, heyecan duymayi, kryamet kurgulamayi butun butun engelleyemedi.

Oyku bugune ulasan bir cizgide devam etti, ettirildi ..

Yukanda 999 yihna iliskin sanrlanndan yararlandigmuz Charles Berlitz,
hemen sonraki satirlannda, kitabim best seller yapabilecek bir kiyamet fikrinin formulunu ararken bir
anlamda yeni binytlctligtn gunumuze ait bir ornegi oluyor. Bashk: "Eski kehanetler: Diinya 2000
ydmda sona erecek". Su satirlann yazildigi sirada iki kisa yil sonra yani. Arna konuyu daha da onemli
hale getirmek gerek. 1982 yihnda (kitabm turkceye cevirim ve yaym tarihi 1981) onemli bir goksel
olay beklenmektedir:

"1982 yilmda yer alacak bir kozmik olay konusunda gitgide artan bir
korku yayilmaktadir. Bu olaym etkileri simdiden tartisilmaya baslanrrustir. Yorungelerindeki
rastlasma nedeniyle gezegenlerin cogu gunesin yanma dunyarun karsisma siralanacaknr. Ve 1982
Noel'inde gerceklesmesi beklenen bu diziliste gezegenlerin cekimleri gunes yiizeyinde lekelere ve
patlamalara yol acacaktir. Bunlann sonucu olarak dunyanm her yanmda depremler gorulecek ve
ozellikle yer kabugunun altmdaki tektonik tabakalann harketinden dolayi karalann okyanuslarla
birlestigi noktalarda sarsmtilar yogunluk kazanacaktir. San Andreas catlagt gibi bolgelerdeki
depremlerin oncekilerden 90k daha siddetli olacagi one surulmektedir. (SENA Cemil, sayfa: 22)
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Yani, belki de haberci isaretler kiyamet icin.

2000'e gelince:

"Ingiliz astronomlan John Gribbin ve Stephen H. Plagemann'a bakihrsa,
2000 yihmn Mayis aymda hayatta bulunacaklan daha buyuk tehlikeler beklemektedir. Bu tarihte
Mars, Dunya, Utarit, Saturn, Jupiter, Pluto ve Ay aym cizgide bulunacak ve Venus Utarit'e yaklasrrus
olacaktir. Bu dizilisin olusturacagi siddetli depremler, dunyanm ekseni uzerinde kmuldayarak donus
yonunu degistirmesine ve belki de kutuplann cekim alanlanmn degismesine yol acacaktir. (SENA Cemil,
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sayfa: 23)

l 982'yi biliyoruz. Bilim gerekli gozlemlerini yapmtstir. Astronomiden
yak astrolojiye yarasir sacmahklann dismda gercekleri birlikte yasadik tum insanoglu. Arna 2000'e
biraz daha var. Biraz daha yazacaklar, degisik tahminler siralayacaklar. Nasreddin Hoca'run ya tutarsa
mantrgi onemini kaybetmeyecek. Ancak bu yazilan ya da soylenenler, binlerce yildan beri soylenen
ve yazilanlardan pek de farkli olmayacak. Bu anlamda 90k satmayi amaclayan bir populer yazar,
klasik dinleri asrms bir mezhebin sozde peygamberi, Babilli bir buyucu, Misirh bir kahin, Afrikah bir
doktor, birbirlerinden pek farkh olmamayi surdurecekler.

Bir kac farkli senaryodan daha soz edelim:

Unlu 16. yuzyil kahini Nostradamus
yorumculanna
gore 1999
Temmuz'una dikkat edilmelidir. Kahine gore, 1999'un yedinci aymda gokyuzunden buyuk bir teror
krah inecektir. Buna butun butun kryamet denemese de biiyiik bir felaket beklentisi denebilir.
inananlan icin anlarru, Nukleer fuzelerin ucusacagi bir savastrr.

"Uyuyan Kahin" diye bilinen Edgar Cayce'a gore de, 1999 Armageddon
(son kutsal savas) yihdir. Bu savasi yeni bir 9ag ve isa'nm Ikinci Gelisi takip edecektir. Bu arada
dunyayi bir dizi felaket beklemektedir. Cagdas filmlerdeki ozel efektleri ammsatir bicimde; dunya
eksenindeki degisiklik kutup buzlanmn erimesine neden olacak, Ingiltere ve Japonya batacak; aynca,
San Francisco, Los Angeles ve New York, deprem ve sellerle tahrip olacaktir. Bu arada kayip
Atlantis'in, Okyanus'un derinliklerinden yeniden dogacagi da vurgulamyor.

Bir baska yazar, Richard W. Noone'a gore kiyametin tarihi, 5 Mayis
2000'dir. "5/5/2000: Ice - The Ultimate Disaster "(Buz --Son Buyuk Felaket) adh kitabmda, 5 Mayis
2000 gunu Merkiir, Veniis, Mars, Jupiter ve Saturn gezegenlerinin, Dunya ile aym aksta siralanmasi
sonucu, Guney Kutbu buzullannm diinyamn yorungesini altiist edecegini; denizlere yayilacak
trilyonlarca ton buzun gezegenimizin turn yuzunu kaplayacagmi ileri siirmektedir.

Bu merak uyandmci, ama kesinlikle bilimsellikle ilgisi olmayan bilgilerin
daha fazlasma ulasmak adma,
internet adresini deneyebilirsiniz.

***
Miisliimanhkta kiyamet alametleri .. sur sesi ve ardmdan mahser ...
Bilimden yana gorunup, karanhk inanclann savunucusu olan bir kisnn
yazarlan bir kenara birakip, islam inanci icindeki kiyamet tablolanna geri donelim. Bir kismma
yukanda deginmistik; kiyametten once neler olacagma <lair kehanetleri cesitleyelim:

"Turlu hadislerle tefsirlerden ogrendigimize gore, kiyametten once su
olaylar belirecektir: Otuz Deccal, peygamberlik iddiasma kalkacak, Mesih gokten inerek buyuk
Deccal'i oldurecek; sonra Yecuc ve Mecuc cikacak. (Dipnot. l.: Islam geleneklerinde Ye cue ve Mccue
denilen kavim Tiirklerdir. Peygamberler, Tiirklerle Yahudileri, kendileriyle savasilmasi gereken iki
esdeger dusman gibi gormus ... ) arkadan da gorulmedik bozukluklar ve bozgunluklar, tasavvur
edilemeyecek kadar trajik savaslar zuhur edecek; bu savaslarda Yecuc ve Mecuc'lar mahvolacak; hac
kmlacak, domuz oldurulecek, salih insanlar egemen olacak, islam seriau mutlu bir donem acacak;
kiicuk buyuk bircok kiyametlerden sonra Dabbetiilarz denilen bir cesit yer hayvani tiireyecek, gunes
batidan dogacak, sur ufurulunce asil kiyamet kopacak; ikinci ufuruluste ise, her sey ilk yaradihstaki
gibi olacak; hasir ve nesir denilen olay, yani olulerin yeniden dirilip Tann huzuruna gelmeleri
saglanacaktir. Boylece din gunu mutlaka gelecek ve salih insanlar cennete ve kafirler de cehenneme
gideceklerdir!.. Tabianyla bu sonucun gerceklenmesi icin, yaptigmuz isler bir terazide tartilacak ve
gelenege gore, kildan ince kihctan keskin olan Sirat Koprusu'nden gecilecektir" (Sena CEMiL, age., sayfa:
111-112)

Islamm 90k 90k oncesinde benzeri tablolar cizen Zerdust inanclanm
ammsaym.
Bir baska kaynak, ansiklopedik bilgi cercevesinde Kiyamet belirtilerini
soyle srralamaktadir:

"Kur'an'da kiyametin ne zaman kopacagmi yalmzca Tann'mn bildigi
vurgulamr. Ne Hz. Muhammed'in, ne ona vahiy getiren Cebrail'in, ne de sura ufleyecek olan israfil'in
kiyamet gunuyle ilgili bilgisi vardir. Bununla birlikte islam bilginleri hadislerden yola cikarak bazi
belirtilerden (kiyarnet alametleri, esrat-i saat) soz etmislerdir. Bunlar buyuk ve kucuk belirtiler olmak
iizere iki gurupta toplamr. Kiyametin kiicuk belirtileri sunlardir: Hz. Muhammed'le birlikte
peygamberligin sona ermesi, bilginin yok olup bilgisizligin cogalmasi, acikca 'icki icilmesi ve zina

edilmesi, kadm sayismm erkeklerden 90k olmasi, yuksek yapilann yapilmasi, ehliyetsiz insanlarm soz
sahibi olmasi, oldurme olaylarmm artmasi, aym ulkuyu paylasan iki musluman ordunun birbriyle
savasmasi [jran-Irak savasinda sinirler kzyamet anlamznda da gerilmis olmalu, peygamberlik iddia
eden Deccal'm ortaya cikmasi, insanlann olaganustu zenginlesmesi ve zekat verilecek yoksulun
kalmamasi,

Bir hadise gore kiyametin on buyuk belirtisi vardir ve bunlar
gorulmedikce dunyanm sonu gelmeyecektir. Bu on belirti duman (ya da ates), Deccal, Dabbetii'l-Arz
adi verilen hayvanm ortaya cikmasi, Gunes'in batidan dogmasi, Y ecuc ve Mccue, Hz. isa'mn ikinci
kez yeryuzune inisi, doguda, batida ve Arap yanmadasmda yer cokuntuleri ve Yemen'de ortaya
cikacak buyuk atestir. Butun yeryuzunu kaplayacak olan duman muminleri nezleye tutulmus gibi,
kafirleri ise sarhos gibi yapacaknr. Deccal, Tann oldugunu ileri surecek, keramet benzeri olaganustu
olaylar gerceklestirecek ve sonunda Hz. isa tarafindan oldurulecektir. Dabbetu'l-Arz, bir tur canh
olarak ortaya cikacak ve insanlann mumin ya da kafir olduklanm soyleyecektir. Gunes batidan
dogunca butun insanlar Tann'ya iman edecek, ama bu imanlan kendilerine bir yarar saglamayacaktir.
Yecuc ve Mccue yeryuzune dagilarak bozgunculuk edecek iki kabiledir. [9efjitli kaynaklara gore
Turkler.i Hz. isa yeryuzune inerek insanlar arasmda adaletle hukmedecek, islam yasalanm yiiriiliige
koyacak ve Deccal'i oldurecektir. Yemen'de ortaya cikacak ates, butun insanlan onune katarak mahser
dogru surecektir." (Ana Biritannica, Cilt: XIII., sayfa: 283, siitun: 1, "kzyamet" rnaddesi.) Detaylarma az sonra girecegiz.

Kur'an'da "Kiyamet yaklasti.; Onun vaktini, Allah'tan baska
aciklayacak yoktur." (En-Necm: 57,58) denmesine ragmen; bu vakti, belirtileri acismdan ele alan ve bu
belirtilerle aciklamaya cahsan hadisler vardir. Cesitli islami kaynaklar da,yukanda ozet olarak ele
aldigirmz gibi, gerek kiyametle ilgili ayetleri, gerek hadisleri yorumlar ve aciklamaya cahsirlar.
Bunlara gore kiyametin isaretleri, "kucuk ve buyuk alametler" olarak ikiye aynhr. Bir islami kaynaga
gore: "Kiyametin buyuk alametleri, birbiri ardmca az bir zaman icinde vukubulur. Kucuk alametlerden
bir kisnu bugune kadar vaki olmustur. Bir kismi ise halen mevcut olup buyuk alametlerin vukuuna
kadar devam eder. Hadis-i seriflerin isaret buyurduklan kucuk alametlerden meydana gelmeyen
yoktur. Vaki olan ve halen meydanda olan kiyametin kucuk alametlerinden bazilan sunlardir.v
(BURSALI,M.Necati, sayfa: 25) Ozetleyerek ahyoruz:

Hz. Muhammed'in peygamber olarak gonderilmesi ve olumu kiyametin
kucuk belirtilerindendir. "Dahhak ile Hasan soyle derlerdi: 'Kiyametin ilk alameti Muhammed
(s.a.v.)'dir. (BURSALI,M.Necati, sayfa: 25; iMAM ~A'RAN1,age., sayfa: 467) O'nun son peygamber olarak geldigine
inamhr. Bu inancsa, dunya hayatmm bitimine az bir zaman kaldigi ilhanum vermistir. Aynca bir
musibet, yani "ansizm gelen bela'', "sikmti'' sayilan, Hz. Muhammed'in olumu de, kiyametin kucuk
belirtileri arasmda sayihr. Soyle ki;
fl

"Resfilullah (s.a.v.)'in ahirete irtihal [ irtihal: g69 etme, olme] etmesi de
kiyamet alametlerindendir. Zira O'nun irtihal etmesi islam dininde vaki olan musibetlerin en
buyugudur. Bu hususun bir musibet oldugunu beyan eden bir 90k hadis varid [varid: gelen erisen, bir
fjey hakkznda soylenen uygulanan, akla gelen] olmustur. (BURSALI, M. NECATi, age., sayfa: 26)
fl

Islami kaynaklara gore kiyametin kucuk belirtilerinden bir baskasi, Hz.
Omer ve Hz. Osman'm sehid edilmeleridir. Ele aldiginuz kaynak, "Butun bu meydana gelen fitneler
kiyamet alametlerindendir'',
demekte; "Bunun icindir ki, sahabelerin ve ehl-i beytten Hazret-i
Huseyin'in sehid edilmeleri kiyamet alametlerinden sayihyor." diye eklemektedir. (BURSALI, M. NECATi
age., sayfa: 28)

Kiyametin bir belirtisi de, Cemel olayidir. Bu olay, islam tarihinde hilafet
makami icin Halife Ali ile, Hz. Muhammed'in esi Ayse arasmda yapilan savastir
656). Bu ve
takip eden olaylarm, kiyamet belirtileri oldugu soyle vurgulamr: "Tarihte yerlerini alan ve her yonu ile
ibret ve fitne dolu olan Cemel, Siffin ve Nehrevan olaylan, Hazret-i Ali'nin oglu Hazret-i Hasan'm
Hazret-i Muaviye lehine hilafet makammdan feragat etmesi, Beni Umeyye'nin idareyi ellerine
gecirmeleri, Hazret-i Huseyin'in sehid edilmesi ve Harre vak'asi kiyamet alametlerindendir. Bilhassa,
Hazret-i Huseyin'in sehid edildigi gun gokten kan yagmasi, gunesin tutulmasi sonucu zifiri karanhgm
basmasi ve bunun halkm kiyarnet koptugunu sanmasma kadar vardmp butun insanlan korkutmasi
elbetteki calib-i dikkattir. [dikkat cekicidirs" (BURSALI, M. NECATi age., sayfa: 28-29) Aym kaynaga gore, Hz.
Huseyin sehid edildiginde, "yildizlar birbirine girmis, her kaldmlan tasm altmda kan gorulmus ve
dimya ii9 gun boyunca karanhkta kalrmstir." Tum bunlar ise, kiyametin koptuguna dair hirer isaret
sarnlnustrr.

n.s.

Aym kaynak, kiyametin kucuk belirtilerini soyle siralamaktadir:

5. Medine'nin, Harre hadisesinden sonra harap olmasi;
6. Ickinin icilmesi,
7. Emanetin zayi olup, ganimet sayilmasi,
8. Zekatm agir bir yuk sayilmasi ve verilmemesi,
9. Mescidlerde yuksek sesle konusulmasi,
10. Milletin liderinin, milletin en rezil ve alcagmdan olmasi,
11. Sarkici kadmlann ortaya cikrnasi,
12. Calgilann cogalmasi,
13. Sonradan gel en neslin, once gel en nesle lanet etmesi,
14. Din ogreniminin yapilmamasi,
15. Kisinin, kansma itaat edip, anasma asi olmasi; arkadasma yaklasip
babasmdan uzaklasmasi,
16. Kisiye serrinden korkuldugu icin ikram edilmesi,
17. Cariyenin efendisini dogurmasi,
19. Ne idukleri belirsiz deve cobanlanmn (yiiksek) bina kurmakta
birbiriyle yansa cikmalan,
20. Fitne [arabozan] ve bid'atlerin [adaletsizler, zalimler] ortaya cikmasi
ve cogalmasi,
21. Erkeklerin ipekli elbise giymeleri .. Bunu biraz daha acahm:

"Erkeklerin, islam'm kendilerine haram kildigi altmi kullanmalan ve ipek
elbise giymeleri haram olan bu hususlann mu bah [ mubah: Sertattn yap veya yapma diye hukmu
alttnda olmayan nesne, hareket. Yaptlmastyla yapilmamasi aym olan] olduguna kani [kani olmak:
yeter bulmak, fazlasmi istDmemek] olduklanna delalet eder ki, bu durum kufru mucip olur [yani kufur
sayzlzr]. Hele evlenmek icin nisanlanmada Hiristiyan adetlerinden biri olan kizm erkege altm yuzuk
takmasi bu konuda sayan-i dikkattir. (BURSALI, M. NECATi age., sayfa: 34)
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22. Muslumanlann Yahudilerle harb yapmasi, islam dunyasi, Yahudilere
Hitler'den daha dusmanca bakmaktadir. Ve kiyamet kopmadan once miisliimanlarla yahudiler arasmda
gerceklesecek bir savasi ongormektedir. Aynntilar dehset vericidir:

"Ebfi Hiireyre'den rivayet edilmistir. Peygamber (s.a.v.) buyurmustur ki:

- 'Miisliimanlarla Yahudiler arasmda siddetli savas olmadikca
klyamet kopmaz. 0 muharebede Miisliimanlar Yahudileri tamamen oldiiriip imha ederler.
Hatta bir yahudi (kurtulmak) icin tas veya agacm arkasmda saklamr, hemen tas veya aga~: Ey
miisliiman! Ey Allah'm kulu! Arkamda saklanan su kimse Yahudidir, gel onu oldiir, der.
Gergad agacr miistesna. Cunku O Yahudi agac1 nevindendir. 1 (Kaynak, Sahih-i Miislim ve Tercemesi, c.8,
sah.457)11 (BURSALI, M. NECATi age., sayfa: 34) Ancak yapilan yorumda, Arap-Israil savaslaruun bu hadiste
bahsedilen savas olmadigr.hadisteki savasm, sadece araplarla degil tum miisliimanlarla, yahudiler
arasmda gerceklesecegi belirtilmektedir. Bu ilginc ve 1rk91 maddenin ardmdan Kiyametin kucuk
belirtilerini siralamaya devam edelim:

23. Firat nehri'nin suyunun cekilmesi ve altmdan bir dagm ortaya 9Ik1~1
da, kryamet belirtilerindendir. Burada da bir savas soz konusudur. Hz Muhammed konuya iliskin bir
hadisinde, savasci ve kihctan yana bir ruha sahip oldugunu bir kez daha vurgularmstir. Soyle ki;

"Ebfi Hureyre'den rivayet edilen Peygamber (s.a.v.)'in su hadis-i serifi ne
giizel aciklryor:

-Firat nehri (sulannm cekilmesiyle) altm'dan bir dag1 acrp meydana
cikarmadikca kiyamet kopmaz. Onun iizerinde insanlar birbirleriyle barb ederler ve
birbirlerini oldiiriirler. Sonunda her yiiz kisiden doksan dokuzu oldiiriiliir. Onlardan herbir
kimse, 'Kurtulacak olan kisi belki ben olurum' der. 1 (Kaynak:Sahih-i Muslim ve Tercemesi, c.8, sh.425) 11
(BURSALI, M. NECATi age., sayfa: 35)

24. Hicaz'da Busra'daki develerin boyunlanm aydinlatacak atesin cikmasi
da kiyarnet belirtisidir. Ebfi Hureyre'den nakledilen hadis'e gore:

"-Hicaz kit'asmdan bir ates crkrnadikca kiyamet kopmayacaknr.
Oyle bir ates ki Busra'daki develerin boyunlanm ziyalandiracaknr. (Kaynak: Tecrid terc.c.12, sh.303-304.
B11/1ari c.8, s.JOO)'' (BURSALI, M. NECATi age., sayfa: 36)

Bu gerceklesmis bir olay olarak kabul edilmektedir. Cesitli islami
kaynaklann verilerine gore, 1256 senesinde Hicaz'da Medine'de bir ates meydana gelmistir. "Kurtubi,
tezkiresinde der ki: ( ... ) Bu ates, buyuk bir zelzele neticesi cikti. Hicretin 654 senesi Cemaziye'l-ahirin
ucuncu gununu dorduncu gune baglayan gece yatsidan sonra, gecenin ilk ucte birinde siddetli bir yer
sarsmnsi basladi. Cum'a gunu kusluk zamanma kadar devam etti. Sonra zelzele durdu. Volkan indifai
basladi. .. 11

(BURSALI, M. NECATi age., sayfa: 37)

25. Daha once de oldugu gibi, islam tarihinin belli bash bazi olaylan da,
kiyamet alameti sayilrrustir. Bu cercevede, "Mervan ogullan, Abbasiler ve Fatimiler zamanmda zuhfir
eden Karamita'nm fitnelerinin herbiri de kryamet alametlerinden birini teskil etmektedir. Mervan

ogullan zamamnda, ibni Zubeyr'in sehid edilmesi, Kabe'nin hasar gormesi, yuz yirmi dort bin kisiyi

haksiz yere olduren Haccac'm basa gecirilmesi, Zeyd bin Ali bin Huseyin'in sehid edilip ateste
yakilmasi gibi hadiseler ve zuhfir eden fitneler bu meyanda sayilabilir." (BURSALI, M. NECATi age., sayfa:
37)

26. Ve yine kaynagmuza gore, Yahudilerle oldugu gibi, ama bu kez bizi
yakmdan ilgilendiren, bir baska irkla savas; "Turk boylarmdan biri olan Tatarlann fitne cikanp savas
acmalan kryamet alametlerindendir.

Ebfi Hureyre'nin rivayet ettigi bir hadis-i serifte Peygamber (s.a.v.) bu
hususu soyle beyan buyurmustur:

- ' Miisliimanlar, Tiirk'le muharebe etmedikce kryamet kopamaz.
Onlar oyle bir kavimdir ki, yiizleri deri iistiine deri kaplanmrs kalkanlar gibi (etli) dir, kil
elbiseler giyerler ve kII ayakkabilar icinde yiiriirler. 1 (Kaynak, Sahih-i Muslim ve Tercemesi; c.8, sh. 448.) 11
(BURSALI, M. NECATi age., sayfa: 38-39)

Bu konuda, yine Ebfi Hureyre'den nakledilen bir baska hadis soyledir:

"- Siz, ayakkabilarr kece olan bir kavimle savasmadikca kiyfimet
kopmaz. Ve siz, gozleri kiii;iik, burunlarr basik olan bir kavimle savasmadikca kryfimet
kopamaz." (Kaynak: Sahih-i Muslim ve Tercemesi, c.8., sh. 488.)

Bir baska kaynakta soyle anlatilmaktadir:

" 'Siz, kucuk gozlu, cekirgelerin goz bebekleri gibi genis yuzlu, yine
yuzleri kalkan gibi olan, kil pabuclar giyen, sigrr derisinden elbise edinen, atlanm hurma agaclanna
baglayan bir kavimle savasmadikca kiyamet kopmaz.' (Ibn-i Mace)

'Kucuk gozliiler (Turkleri kasd ediyor) sizlerle savasacaklar, ii<;; kere
onlan surup Arab yanmadasmda onlan yakalayacaksimz. Birincisinde onlardan kurtulan kurtulacak,
ikincisinde bazilan kurtulacak, bazilan helak olacak, ucuncusunde bans yapacaklar' (Ebu Davud)"
(i.MAM-1~A'RANi, age., sayfa: 441)

27. Rafizilerin ortaya 9tk1~1, yine kiyamet belirtilerindendir. Rafizilik, 7.
yuzyil ortalarmda yahudi asilh Ibni Sebe tarafindan kurulan, halife Ali ve evladma asm olcude
baglanan, sunni mezhebinin butun goruslerine karsi cikan bir inanctir.

28. Yalanci peygamberlerin ortaya cikmasi da kiyamet belirtilerinden
sayihr. Kaynagmuza gore;
"Bunlardan bir kismi, Hazreti Peygamber (s.a.v.)'in zamamnda ciknustir.
Beni Hanefiye icinde cikan ve Hazret-i Muhammed'e (s.a.v.) verilen peygamberlige hen de ortagim
diyen Museylemetu'l-Kezzab onlardan biridir. Kur'an'a benzeyen bazi sozler soyleyen bu serir kisi,
halkm bir kisrrum kandirmayi basarrrusnr. Kendisini tasdik eden ve ona ram olan kimseleri, namaz

icki ve zinayi onlara mubah kilmakla mukafatlandmrusnr." Isin en ilginc
yonlerinden biri de, sahte kadm peygamberlerin ortaya cikisidrr. "Kadmlardan peygamberligini ilan
eden ve yalanci peygamberler silsilesine dahil olan, Sucah binti Suveyd, bircok zehirler kusup
hezeyanlar sactiktan sonra Hazret-i Muaviye'nin (r.a.) zamanmda islamiyet'i tekrar kabul ederek turn
yaptiklanna pisman olup tevbe etmistir. Yalanci peygamberler tarihi boyunca ve cesitli devirlerde
turlu kihklarda kendilerini ortaya atnuslardir. Bunlar gibi yalancilar halen vardir ve kiyamete dek
devam edip gidecektir. ( ... )

kilmayi kaldirmak,

Ebfi Hureyre'den rivayet edilen hadis-i serifte Hazret-i Peygamber (s.a.v.)
soyle buyurmustur:
'- Hepsi Allah'a ve peygamberine yalan isnfid eden otuz yalanci
deccal crkmadikca kiyfimet kopmaz. 1 (Kaynak: Ebu Davud c.2, sh.435)
'- Davalan bir olan iki biiyiik cemaat arasmda siddetli catisma
olmadrkca ve herbiri kendisinin Allah'm peygamberi oldugunu iddia eden otuza yakm yalanci
Deccallar cikmadrkca kryfimet kopmaz. 1 (Kaynak: Buhari c.2, sh.JO])
'- Otuza yakm yalanci Deccal tiireyip hepsi de Allah'm peygamberi
oldugunu iddia etmedikce kiyfimet kopmaz.' (Kaynak: Sahih-i Miislim ve Tercemesi c.8, sh.458) " (BURSALI, M.
Necati, age., sayfa: 40-41)

Boylece Hz. Muhammed'in son peygamber olusu fikri pekistirilirken,
sonrasmda peygamberligini ilan edebilecek kisiler, ortaya cikislan oncesinde Deccal ilan edilmekte ve
sayilanmn otuza yaklasmasi, kiyamet belirtisi sayilmaktadir. Deccal'm sozluk anlarm, Kiyamet
zamaru meydana cikacak olan cok yalanci ve zararh biri; Yalanci Mesih, Antechriste'dir.

29. kiyamet belirtisi, Kudus'un fethedilmesidir. Hazret-i Omer ve
Selahaddin Eyyfibi donemlerinde iki kez fethedilmistir. Osmanh'dan sonra Hiristiyan ve giderek
Yahudi nufuzuna girmis olan Kudus, islami kaynaklara gore, daha once Yahudilerle ilgili olarak
amlan hadisteki son savasm ardmdan yine fethedilecektir.

30. kiyamet belirtisi soyle anlatilmrsnr:

"Arap kavminin elinden hakimiyetin gitmesi, mal ve miilkun cogalmasi,
daglann yerlerinden kaymasi, zelzelenin sik sik vukubulmasi, adam oldurme olaymm cogalmasi
kiyamet alametlerindendir. (BURSALI, M. Necati age., sayfa: 42)
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31. "Dunyamn ily yerinde iiy yerin batmasi olayi da kiyamet
alametlerindendir. "Bu hususu da Hazret-i Peygamber (s.a.v.) su hadis-i serifinde aciklarmstir:

Kendisinden once on alamet zuhfir etmeyince kryamet asla
kopmaz: Gunesin batidan dogmasr, Dfibbetu'f-Arz'm cikmasr, Ye'ciic ile Me'ciic'iin zuhfir
etmesi, Deccal'm crkmasi, isa (aleyhisselam) nm inmesi, Duhan'm (duman) zuhfir etmesi ve ii~
batism meydana gelmesi: Banda bans doguda bans ve Arap yanmadasmdaki bans.' (Kaynak: Ebu
Davud, c.2, sh.429)

" (BURSALI, M. Necati age., sayfa: 43)

32. insanlan.nm sekillerinin degismesi, domuz ya da maymuna donus;
gokten ates yagmasi olaylan da kiyarnet belirtisi sayihr,

33. Bir baska belirti de, siddetli riizgarlan.n esmesi, buyuk ve onemli
olaylann meydana gelmesidir. Bunun aciklayicisr olarak su kapsamh hadis gosterilir:

"- 'Ganimet muayyen kisilerin inhisarmda [tekelindeJ bulundugu,
emanetin ganimet say1ld1g1, zekfit agir bir yiik saydd1g1,ogrenim dinin gayri icin yapildrg], erkek

karrsma itaat edip anasma asi oldugu, arkadasma yaklasrp babasmdan uzaklastigr, mescidlerden
seslerin yiikseldigi, kabileye fas1klarm baskanhk ettigi, milletin liderleri o milletin en al\'.ag1
oldugu, kisiye kendisinden korkuldugu icin ikram edildigi, sarkrci kadmlarm \'.Ogald1g1,
calgilarm bollandijh, ickilerin icildigi, sonradan gelen neslin ilk gelen nesle kiifiir edip onlarm
kdtilledigi (goruldugu) zaman siddetli riizgarm esmesini, zelzele ve yer batma felaketini,
maymun veya domuza ddntismeyi, gokten tas ve benzerlerinin yagmasnu gozetleyiniz. (Kaynak:
Tirmizi; c.3, s/1.335)" (BURSALI, M. Necati age., sayfa: 45)

35. Hae yolunun kapanmasi ve Hacerii'l-Esved'in yerinden kaldmlmasi
kiyamet belirtilerindendir. Bu tur olaylar tarih icinde olmustur.

Devam eden belirtiler asagidaki gibi siralannustir:

36. insanlar arasmda zinanm cogalmasi.
37. Kadmlar ile erkekler arasmdaki haram islemeyi engelleyen hususlann
kalkmasi ve haram islemeyi kolaylastiracak vasrtalann cogalmasi.
38. Falan yerde emin [giivenilir] bir adam vardir, denecek derecede, emin
kimselerin az kalmasi.
39. Genclerin, gunah islemeye, kotuluk yapmaya, edep ve ahlak disi
hareketlerde bulunmaya 90k meyledip ahlakh, dogru ve durust olmayi saglayacak kurallan kabul
etmemeleri.
40. Kadmlann, is lam esaslannm tamamen dismda bir hayat yasamalan ve
her turlu gunahm islenmesinde rol oynamalan.
41. islam'm farzlanndan biri olan iyiligi emretmek ve kotulukten nehy
etmek farzmm terk edilmesi.
42. Kotulugun yapilmasi 19m emredilmesi, iyiligin yapilmasmm
yasaklanmas1.
43. Mesru olanm gayn mesru, mesru olmayanm mesru sayilmasi.
44. Dunya mesakkatnun cogalmasi, rahat ve huzurun kalmamasi.
45. Bir takim imansiz kimselerin zuhfir etmesi ve insanlann mallanm
haksiz yere gaspetmeleri; bugunku tabirle dinsiz is adamlanmn yoksullann is haklanm yemeleri.

46. Zalim ve yalanci olan kimselerin cogalmasi, insanlan hak yoldan
cikarmalan.
47. Dogru soyleyenin insanlar tarafindan sevilmemesi.
48. lnsanlarda ahiret korkusunun kalmamasi.
49. Muslumanlann Islami esaslardan uzaklasmalan.
50. Adaletin kalkmasi, adaletsizligin yayilmasi.

Hafiz, Hattat, Sair, Emekli imam M. Necati BURSALI'nm baskiya
hazrrladigi belirtilen "Dliim Kabir-Kiyamet (Cennet Cehennem)" adh kitapta kiyametin kucuk
belirtileri olarak bu elli madde sayilmaktadir. Elbette bazi ekler de var:

"Ebfi Hureyre'den rivayet edilmistir. Peygamber (s.a.v.) buyuruyor ki:
- 'Insan, olen bir adamm kabrine ugray1p da: Keski ben bu oliiniin
yerinde olaydim! diye dilekte bulunmadrkca kiyfimet kopmaz' (Kaynak: Sal,il,-i Muslim ve Tercemesi c.8,
s/1.444)

'ilmin kalkmasi, cehaletin yayrlmasr, zinamn c;ogalmas1, ickinin
icilmesi ve kadmlarm c;ogalmas1, elli kadmm bir erkek tarafmdan korunacak derecede
erkek]erin azalmasi kiyfimet a]ametlerindendir. 1 (Kaynak: Tirmizi c.3, sh.333)
- 'Kryamet ancak insanlarm ~er olanlari iizerine kosacaknr.'

(Kaynak:

Sahih-i Muslim Tercemesi c.8, 5·/,.504.)

'Insanlar iizerine oyle bir zaman gelecek ki, o zaman iclerinden
dinine karsi sabirh olan (dindar olan) kimse, elle ates tutan kimse gibi olacaktir;' (Kaynak.Tirmizi, c.3,
slr.359) (BURSALI, M. Necati age., sayfa: 49)

Bir ek daha: "Ramazan aymm ilk gecesinde aym, onbesinci gecesinde de
gunesin tutulrnasi, her tarafi aydmalatan kuyruklu yrldizm dogmasi, gokteki alisilrrus olan kirrruzihgm
gitmesi, Sam'da bir koyun batmasi, kiyametin kopmasmm yaklasmis olduguna delalet eden olaylardan
bazilan olacaktir. (BURSALI, M. Necati age., sayfa: 51)
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Yukanda sayilan 50 madde ve ekleri, bir kaynaga gore kiyametin, kucuk
belirtileridir. Cesitli kaynaklarda bu sayt degismekte, artmakta ya da azalmaktadir. Bu daha 90k
hadislerin yorumlanmasma baghdir. Bir baska kaynaktan omek verelim: El-Hazreci'nin "Kitdb-utTezkiresi"nde soyle anlatilmaktadir:

"Muaz b. Cebel (r.a)'dan: Allah resfilu (s.a.v.) soyle buyurdu:

'Beyt-i Makdis'in imari, Medine'nin harab olmasrm, Medine'nin
barab olmasr, harbin cikmasnu, harbin crkmasi, istanbul'un fethini, istanbul'un fethi Deccal'm
\'.Ikmas1m tevlid eder.' (Ebu Davud)

Avf b. Malik (r.a.)'dan: Peygamber
kubbenin icindeyken, geldim.

Soyle buyurdu: "Kiyametten

(s.a.v.)'e, Tebuk harbinde deri bir

once su altryi say:

1. Benim oliimiim,
2. Beyt-i Makdis'in fethi,
3. Sizi iki oliim yakalar; koyunlardaki

salgm hastahk gibi sizi kmp

gecirir.
4. Mal coklugu ... Oylesine mal cogalacak ki kisiye yiiz dinar verilecek
de hala ofkeli olacak.
5. Biitiin Arab evlerine girecek olan bir fitne,
6. Sonra Esfar ogullan ile aramzda vuku bulacak olan bir bans.
Sonra size luyanet edecekler ve her sancagm altmda on iki bin kisi
olan tam seksen sancak altmda size gelecekler.' (Buhari)" (iMAM-I ~A'RANi,age., sayfa: 436)

Kimi alamete inansan, kiyametin yillarca oncesinden kopmus olmasi
gerek, diye dusunebilirsin; kimisine inamrsan hie kopmama olasihgi vardir. Evet, bazi kaynaklarda,
biraz tuhaf sayilabilecek kiyamet alametlerinden de bahsedilir:

"imam Zeynel-Abidin dedrdi ki: 'Cuzzam ve Basur hastahklanmn zuhuru
ve ani olumler kiyamet alametlerindendir."' (iMAM-I ~A'RANi age., sayfa: 467) "Oyle bir zaman gelecek ki
alimler merkebten daha pis kokacak." (iMAM-I ~A'RANiage., sayfa: 470) "Allah Resulu buyurdu: 'EI-Cehca
admda bir adam hiikiimdar olmadrkca kiyamet kopmaz.' 'Kahtandan bir adam crkip da
insanlan asasi ile surmedikce kryamet kopmaz.' (... ) 'Siz liderleriniz oldiiriinceye, kihclarnnzla
vurusuncaya, islerinizin basma kotiileriniz gecinceye dek kiyamet kopmaz.' (Tirmizi) 'Nefsim
yed-i kudretinden olan (Allah)'a kasem ederim ki [kasem: ant i9mek], yrrticr hayvanlar insanlarla
konusmadikca, kisiye sesi ve pabucu konusmadrkca ve ehlinin ne yaptigrm ona bildirrnedikce
kryamet kopmaz.' Diger bir rivayette soyle gecer: 'Kisiye kamcismm ucu, ayakkabismm bag1
konusmadikcaj.kisi zekfitnu kabul edecek kimseyi bulamayacak derecede bollanmadrkca, Arab
topraklarmdan nehirler ve dereler akmadikca kryamet kopmaz.' (...) ibn-i Mes'ud (r.a.)'dan:
Resfilullah (s.a.v.) buyurmustur: 'Teslim, (selam vermek) Avam halka degil de ozel insanlara
verilinceye, ticaret yaydmcaya, ticarette kadm kocasnu ayiplamaya koyuluncaya, akraba ile ilgi
kesilinceye, zuliim alabildigine yaygm hale gelinceye, yalan sahitlik zuhur edinceye, gercek
sehadet gizleninceye dek, kiyamet kopmaz.' (... ) Abdullah b. Mes'ud (r.a.) der ki: 'Mescidlerin
suslenmesi, kisinin yalmz tamdiklanna selam vermesi, kadmla erkegin birlikte ticaret etmesi, kadm
mehirlerinin [mehr, mihir; evlenirken erkek tarafzndan verilen para, bir tur baslik parasz]
pahalilasmasi, atlann pahahlasmasi kiyamet alametlerindendir. Sonra ucuzlayip kiyamete kadar bir
daha pahahlasmayacaktir.' "ciMAM-I ~A'RANi age., sayfa: 471-473) Ebfi Hureyre'den rivayet edildigine gore,
Hz. Muhammed buyuruyor ki: "Devs kabilesi kadmlarmm kiclarr (tekrar) ZU'L-HALASA
puthanesinin etrafmda (tavaf ederek) calkalanmadikca kryamet kopmaz." (Kaynak: Sahih-i Muslim
Tercemesic.8, sh.443)

Goruldugt; gibi, kiyamet belirtileri olarak sunulan olgu ve olaylar; iki ana
eksende gelismektedir. ilkinde, islarni kural ve kaidelere, yaptmmlara, dinsel ve sosyal ahlaka
uymayan olgu ve olaylann (zina yapzlmasz icki icilmesi gibi), aykm bireysel ve toplumsal davrams
bicirnlerinin (or. ana babaya saygzszzlzk), din adma sapkmhk sayilan sosyal iliskilerin (or. dinsiz ifj
adamlarznzn, yoksullarzn if! haklarznz yemeleri), kiyamet belirtisi olarak sunulmasi ve bunlardan
saknulmasmm saglanmasi soz konusudur. ikincisinde ise, deprem, volkan patlamasi, gunes tutulmasi

gibi dogal olaylann, (be/Ii tarihlerdeki olgu ve olaylarla caktsmalartndan da yararlanarak, ya da
yararlanmadan) din adma, uyanci ogeler olarak kullarulmasi soz konusudur. Bu durum hem ileri
surulen fikirlere bir inandmcihk kazandirmakta, hem de, korkuyu pekistirmektedir. Bir islami kaynak
kryamet alametlerinin uyanci yonunu soyle vurguluyor:

"Kiyamet alametlerinin, kopmasmdan once gelmesinin sebebi, insanlan
gaflet uykusundan uyandirmak, tevbe ve Allah'a dondurmek, onceden iman etmemis veya imanma
birsey kazandirmarms insanlann imanlanmn hie bir fayda temin etmeyecegi bir gun gelip catmadan
evvel, Hak sahiblerine vermek gibi ihtiyat tedbirlerini almak icin insanlan tesvik etmektir.

imam Kurtubi der ki: 'Kiyamet alametleri belirdikten sonra insanlann
temkinli olmasi Iazimdir. Ona gore kendilerine ceki duzen vermeleri gerekir. Cunku bu alametler
dunya suresinin son bulacagina bir isarettir.' 11 (iMAM-1 ~A'RANi age., sayfa: 465-466)

Yukanda oldukca aynntih bir bicimde ozetlemeye cahstigumz ktlciik
alametler'in dismda; kiyametin kopmasma pek az bir zaman kala gerceklesecegi one surulen, biiyiik
alametler de vardir. M. Necati Bursah'nm kitabmda, bu alametlerin on tane oldugu belirtilir.
Siralayahm:
1. Mehdinin cikmasi. (Yukanda bir bolumde deginmistik)
2. Deccal'in cikmasi,
Deccal kimdir, ozellikleri nelerdir?
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.Deccal buyuk bir fitnedir. Allahu Tea.la ona, akillan hayrete dusurecek
sekilde tabiat ustu bir kuvvet verir. Cenab-i Hakk'm korudugu kimseler haric, insanlann cogu ona
aldamr. ( ... ) Istedigi zaman buluttan yagmur yagdmr, istedigi zaman da durdurur. Oliiyii diriltir, 961
olan yerlerde ot bitirir. Hazineler O'nun ardmdan kosar. ( ... ) Cok hilekar ve dolandmci oldugu icin
kendisine Deccal, bir gozu kor oldugu veya yeryuzunde 90k dolasngi icin de Mesih denilmistir, Deel
kelimesi zina ve kanstirmak manasma geldigine gore, hak ile banh, iyi ile kotuyu kanstrrdrgi ve en
azmdan alenen zina yapilmasma musaade ettigi veyahud da sokaklarda insanlar hayvanlar gibi
11
utanmadan ciftleseceklerinden dolayi kendisine 'Deccal' ismi verilmisitir. (BURSALI, M. Necati, age., sayfa:
51-53)

Cesitli hadislerde ondan soz edilir:

"Hicbir peygamber gonderilmemi~tir
ki, iimmetini bir gozii kdr ve
yalanci olan Deccal ile korkutmasm. Haberiniz olsun. Deccal kdrdiir. Rabbiniz ise kdr degildir.
(0 noksanhktan munezzehtir). Deccfil'In iki gozii arasmda kfifirdir diye yazrlmrstir." (Tinnizi, c.3,
sh.344)

"Adem (a.s.)'m ogullan icinde, yaratihs bakrmmdan Deccal'dan daha
ciisseli yaratrlan hie kimse yoktur." (Omer b. Huseyn -r.a.-dan) ( ... ) "Deccal'm anne ve babasi otuz
yd cocuksuz olacak. Sonra onlarm bozuk gozlii ve cok zararh cocuklarr olacak. MenfaatI pek az
olacak. Gozii uyuyacak fakat kalbi uyumayacak" Sonra Peygamber (s.a.v.) onun anne babasmi
soyle nitledi: "Babasi uzun boylu, sisman ve burnu gaga gibidir. Annesinin elleri uzun ve
y1h~1ktir." (Tirmizi) ( ... ) 110, Ademogtudur, ama annesi iblis neslindendir." (iMAM-I l;lA'RANi,sayfa: 498513)

Ansiklopedik anlamda, "deccal". "Hz. isa'mn yeryuzune ikinci gelisinden
once insanhgi kotuluge ve imansizliga yoneltecegine inamlan hukumdar'ldir. (A11aBritam,ica, c. 7. s.52)

"Incil'de, Paulus'un Selaniklilere ikinci Mektup'unda bir 'fesat adami'nm
adi gecmekle birlikte, ilk kez Yuhanna'nm mektuplannda (Yuhanna, 2: 18,22; Yuhanna, 7) bir 'Mesih
Muhallifi'nden (Yunanca Antikhristos) soz edilir. Arna ahir zamanda Tann dusmanligmi kisilestiren
guclii bir hukumdann ortaya cikacagi inaner cok daha eskidir ve Hiristiyanhga Musevilikten gecmistir.
Museviligin bu inaner da dunyanm sona erecegi donemde Tann ile seytan arasmda bir savas cikacagi
yonundeki iran ve Babil efsanelerinden etkilenmistir.
"Deccal'm kim oldugu ve ne zaman gelecegi, ozellikle de gelisini
bildiren isaretler buyuk ilgi cekti. Dogal afetler, savaslar, salgm hastahklar, achk ve baska felaketler
Deccal'm habercisi olarak yorumlandi. 14. ve 15. yuzyil boyunca vaizler halkm tovbekar olmasuu
saglamak amaciyla, Deccal'm yakmda gelecegi tehdidini kullandilar. Reform akimmm onderleri ve
ozellikle Martin Luther, tek tek papalann degil, butun papahk kurumunun Deccal'i temsil ettigini one
surdu.Kotulugun kilisenin basmda oldugu ve Deccal'm ruhban simfinda vucut buldugu savi, papahgm
saygmhgnu zedeleyen en onemli silah durumuna geldi. ( ... ) ilahi takdire ve binyil inancma dayah
ilahiyat kurumlannda dunyamn son doneminde Deccal'm belirli bir kisilige burunmus olarak ortaya
cikacagi inanci hala gucludur.
islam'da da kiyamet belirtilerinden (esrat-i saat) biri sayilan Decca!
hadislerde tiknaz, kirrmzr surath, krvircik sach, tek gozlu, alnmda Arap harfleriyle kafir yazih biri
olarak betimlenir. Decca! buyuk bir baski ve sikmn doneminde ortaya cikacaktir. Yahudiler, kafirler,
munafiklar onun pesinden gidecekler ve Decca! Kudus'un Tannsi oldugunu ilan edecek, sahte
mucizeler gerceklestirecek ve insanlann cogu ona kanacaktir. Iste bu anda Hz. Isa yeryuziine ikinci
kez inecektir.
Islam geleneginde Deccal'm Dogu'da, Horasan'da ya da Isfahan'da ortaya
cikacagma inamhr. Decca! bir esegin ustunde dolasarak Mekke ve Medine dismda butun dunyayi ele
gecirecek, 40 gun, 40 ay ya da 40 yil hukum surdukten sonra Mehdi ya da Hz. isa tarafmdan Filistin'de
oldurulecektir. Gemici efsanelerine ve Sinbad masalma gore Deccal, Dogu Hint Adalarmda, uzaktan
dans ve muzik seslerinin geldigi bir adada yasamaktadir. Prometheus efsanesiyle baglantih bir Decca!
oykusu de vardir. Buna gore Deccal, denizde, bir adanm uzerindeki kayaya baglanrmstir ve cinler
tarafindan beslenmektedir. (AnaBritannica, Cilt: 7, sayfa: 52, siitun: 2-3; "Deccal" maddesi)
11

Bir baska hadis'te de, birden fazla deccal'den soz edilmekte, soyle
denmektedir:
"Otuza yakm bir takim yalanci deccallar tiireyip hepsi de Allah'm
Peygamberi oldugunu iddia etmedikce kryamet kopmaz." Bu hadis ve cok sayida deccal ile son
gelecek deccal arasmdaki farklar, islami yorumcularca soyle aciklanmakta: "Goruldugu gibi bu ve
bunun gibi bir cok hadis-i seriflerde, kiyamet alametlerinden olan bircok deccallerin cikacagi
zikredilmektedir. Hadis-i serifleri iyi inceledigimizde gelip gecen deccaller ile son olarak gelecek olan
Deccal'in arasmdaki farki, hemen sezeriz.
Evet, Mehdi'nin zamanmda cikacak olup, Hazret-i isa (aleyhisselarn)
tarafmdan oldurulecek olan Decca! ile daha onceden gelip gecen deccaller arasmdaki fark sudur: Bu
Deccal, uluhiyyet [Tanrzlzk, Allahlzk] davasmda bulunacak, digerleri ise peygamber olduklanm veya

peygambere yakm bir sahsiyer olduklanm yalan yere iddia edecekler ve tum sozleri palavradan ibaret
olacaktir." (BURSALI, :\L Xeeari,~-e.. sayta: 54)

3. Kiyamet'in buyuk belirtilerinden ucuncusu; Hz. isa'mn yere inmesidir.
gore inis yeri de bellidir: "Dimisk'm dogu tarafindaki beyaz minare." (BURSALI, M.
Necati age., sayfa: 56) "Ellerini iki melegin kanadmm
uzerine koydugu halde sabah namazi vakti yere
inecektir. Cemaat O'nu namaz kildirmak icin imam olmaya buyur edecektir, fakat o kabul etmeyecek
ve 'imanumz sizdendir' diyerek Mehdi'yi isaret edecektir.Mehdi imam olup isa (aleyhisselamj'a ve
Muslumanlara namaz kildiracaktir. 11 (BURSALI, M. Necati age., sayfa: 56)

islam kaynaklanna

Kur'an'da Ez-Zuhruf (Zuhruf) suresinde Hz. Isa'mn kiyamet icin bir bilgi,
bir alamet oldugu belirtilir. 60. ayet soyledir: "Stlphesiz ki, o (lsd'nm nuzulu), kiyfimet icin
(yaklastrgmt bildiren) bir beyandir, alamettir. Onun icin sakm o kryametin geleceginden suphe
etmeyin de benim seriatima tabi olun. Iste bu biricik dogru yoldur." (BURSALI, M. Necati age., sayfa: 56)

"Rivayet edilir ki, isa (aleyhisselarn), son zamanda yeryuzune iner. Kitap
ehlinden olanlardan kendisine iman etmeyen hicbir kimse kalmaz. Hatta yeryuzunde tek din, islam
dini olur. O'nun zamamnda Allahu Tea.la Deccal'i helak eder. Butun yeryuzu emniyet icinde olur.
Kimsenin kimseye zaran dokunmaz. Hatta arslanlar develerle, kaplanlar sigirlarla, kurtlar koyunlarla
otlarlar. Cocuklar da yilanlarla oynarlar. isa (aleyhisselam) yeryuzunde kirk gun kahr. Sonra ahirete
irtihal [gor] eder. Muslumanlar, isa (aleyhisselamj'nm
cenaze namazmi kildiktan sonra O'nu
defuederler. 11 (BURSALI, M. Necati age., sayfa: 59)

4. Kiyametin buyuk alametlerinden dorduncusu Ye'cfic ve Me'cfic'un
ortaya cikrnasidir. Yecuc ve Meciic, daha once de degisik nedenlerle degindigimiz gibi, kiyametten
once ortaya cikan bir kabiledir. Cesitli rivayetlerde Hz. Nuh'un oglu Yasef'in ogullan oldugu soylenir.
Kryamet oncesinde ortaya cikislan ve yok oluslanyla ilgili bir oykuyu Imam-i Sa'rani'den aktarahm:
Ebu Said el-Hudri (r.a.)'dan: Resfilullah (s.a.v.) buyurdu:
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'Ye'ciic Me'ciic sed acrlmca crkarlar, trpki Allah'm buyurdugu gibi:
'Her dere ve tepeden bosamrlar.' (Enbiya Suresi, ayet:96)

Y eryuzunde dagihrlar, muslumanlann bir krsnu onlardan kacar, bir kisrru
da sehirlerinde kalelerinde kahrlar. Onlara hayvanlanm katarlar. Onlar nehirden gecerler, suyunu
icerler, hie bir sey birakmazlar. Geriden gelenleri 'burada bir zamanlar su vardi, bir sey kalmamis,'
derler. Y eryuzunde galip gelirler ve derler ki: 'Iste yeryuzundeki insanlann isini bitirdik, simdi sira
goktekilere geldi.' Mizraklanm cikanp goge dogru firlatirlar, rmzrak kanli olarak <loner. Bunu gorunce
kendilerini soyle demekten alamazlar: 'Gok ehlini de oldurduk.' Onlar boyle dusunup dururken birden
Allah cekirge gibi onlara kemirici kurtlar gonderir, boyunlanna musallat olurlar ve cekirgeler gibi
birbiri ustune dusup olurler. 11 {iMAM-1 ~A'RANi', age., sayfa: 516)

5. Dabbetul Arz (Bursah'nm kitabmda Dabbetii'l-Ard) adh bir hayvamn
islam
ortaya 9Ik1~1; kiyametin besinci buyuk alametidir. Saym Orhan HANCERLiOGLU'nun,
inanclari S0zlugunde soyle anlatthyor:
11
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Islam terminolojisinde Dabbetul Arz adiyla amlan bu hayvanm boyu
otuz metredir. Arapca konusacaknr, bir elinde Hz. Mfisa'nm asasi ve obur elinde Hz. Siileyman'm
muhru olacaktir, bu muhiirle insanlann almlanm inanli (Ar. Mu'min) ya da inanszz (Ar. Kafir)
yazrsryla damgalayacaktir. ( ... ) islam inanclannda bu canavann cesitli hayvanlann organlanndan
olustugu (ornegin boga basi, fil l..'ulagi, deve ayagi vb.) ilerisurulur. Safa'yla Merve arasmdaki topraktan
cikacagma ve inananlann yiizlerini ak, inanmayanlann
yiizlerini de kara bir damgayla
damgalayacagma, bu damgalnn yayilarak insanlann ak ve kara olacaklarma ve boylelikle de
inananlarla inanmayanlann (mii'minle miinkirlerin) birbirinden aynlacagina inamhr." (HANC,::ERLiodLU,
Orhan, "hlam inanclarz Sozlfigu", 2. Basnn, Remzi Kitabevi, Istanbul, 1994, sayfa: 64, siitun: 1, "Ddbbe" maddesi)

islami kaynaklarda cikis yeri konusunda cesitli oykuler vardir.

"Abdullah b. Omer (r.a.) soyle derdi:
'Dabbe, Ka'be'nin catlagmdan cikacak. -09te biri cikmayacak,
gunluk yuruyusunde gecen zaman kadar olacak. (veya kalacak).

atm ii9

'Dabbetu'l-Arz, Ecyaddan cikacak, gogsu Rukun'a ulastigi halde kuyrugu
heniiz cikmanus olacak. 0 killidir ve ayaklan da vardir.'
Amr b el-As (r.a.) der ki:
'Dabbetu'l-Arz, Mekke'de bir agactan cikacak. Bu hac giinlerinde olacak.
Ba~1 bulutlara ulastigi halde ayaklan henuz topraktan cikmanus olacak." (iMAM-I ~A'RANii, age., sayfa: 522)

Sekline (ya da fizigine) gelince, ilgili hadis soyle:

"Abdullah b Ziibeyr (r.a.): "Dabbetu'l-Arz, her hayvandan bir parca
almistrr; basi okuz bast gibi, gozu domuz gozu gibi, kulagi fil kulagi gibi, boynuzu deve boynuzu gibi,
boynu devekusu boynu gibi, gogsii arslan gogsu gibi, rengi kaplan rengi gibi, karmnm alti kedi
karmmn alti gibi, kuyrugu koyun kuyrugu gibi, ayaklan deve ayaklan gibi olup, mafsallannm arasi
oniki arsmdir." (Sa'lebi ve Maverdi)" (iMAM-I ~A·RANi,age., sayfa: 522)

Bir baska kaynaga gore; "Bu hayvan Salih (aleyhisselamj'm devesinin
yavrusudur. Annesini kestikleri zaman kendisinin ve annesinin 91kt1g1 kaya yanldi ve bu kayanm icine
girdi. Ahir zamanda bu kayadan cikacaktir. (BURSALI, M. Necati, age., sayfa: 61)
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Kiyametin diger buyuk belirtileri ise sunlardir:
6. Gunesin batidan dogmasi,

7. Duhan'm (duman) cikmasi,
8. Doguda bir yerin batmasr,
9. Banda bir yerin batmasi,
l O. Arap yanmadasmda bir yerin batmasi,

11. Yemen'den cikacak ates.
(Not, Bursah'nm kitabmda., bashkta kryamet alametleri on olarak sayihr, biraz sonra aktaracagumz, Peygamber'in
hadisinde de on sayisr gecer; ancak, derleyici 11 alamet siralar, (:iinkii, Mehdinin crkmasi 10 temel belirtiyi siralayan
hadiste yer almaz. Hancerltoglu konuya acikhk getirir: "Kimi siinni bilginlere gore, kiyamet'ten once Mehdi'nin
ortaya cikmasi on kiyamet belirtisinden biridir. Buna karsm islam'm bir cok degerli bilim kitaplarmda (drnegin
Taftazan] serhi) on kiyamet belirtisi arasmda Mehdi'nin adi gecmez." (Orban Hancerlioglu, "Islam i11a11clar1
Soz/ilgil", sayfa: 306, siitun: 2, "Mehdi" maddesi.)

Huzeyfe bin Esid el-Gifari'nin anlattigma gore Hz.
kiyametin on buyuk alameti konusunda, soyle buyurur:

Muhammed

"'Siz daha once on alamet milsahade etmedikce asla kiyamet kopmaz'
buyurdu ve sunu zikretti: 'Duhan (duman), Deccal, Dfibbetti'l-Ard, giine~in bandan dogmasi, isa
(aleyhisselaml'm niizfilii, Ye'cflc ve Me'cflc'un cikmasr, biri banda, biri de doguda, biri ise Arap
yanmadasmda olmak iizere ii~ tfine yer ~okmesi; bu alametlerin sonuncusu ise Yemen'den cikip
da insanJan mahser yerJerine dogru oniine katarak siiren bir atestir. 1 (Kaynak: Sahih-i Muslim, Tercemesi
c.8. sh. 434) (BURSALI, M. Necati age., sayfa: 68)

Genelde bakildigmda, "tablo" butunuyle cezalandrrma, korkutma, bir
anlamda yola getirmeye yoneliktir, Canavarlar, canavar gibi dusman kavimler, dengesi alt ust olmus
bir diinya, atesler, felaketler fonu ya da bizzat sahneyi olusturur. Bu anlamda kiyamet fikrinin,
tumuyle, dinin kurallarmm eksiksiz uygulanmasi amaciyla inane bosluguna sallandmlrms bir
"Demokles Kihci" oldugunu dusunebiliriz. Bu yola getirme (imana zorlama) yontemi oylesine
onemsenmistir ki, Kutsal Kitaplar ve onlan aciklamaya cahsan ek kaynaklar tartilsa, kiyamet oykuleri
dinsel butunluk icinde oldukca buyuk agirhk tasir. Kur'an'da degisik surelere dagilnus pek cok oyku,
tehdit ve teblig vardir. Bazilanna, fazla yoruma girmeden goz atahm:

"67. Allah'i geregince takdir edemediler. Oysaki ktyamet gunu, yeryuzu
tamamen O'nun avucudur/avucundadtr; gokler de O'nun sag elinde/kudretinde durulmus haldedir.
Sant yucedir O'nun; artnmtsttr onlarzn ortak kostuklartndan.
68. Sura uflenmistir; Allah'zn diledigi kimseler distnda goklerde kim var,
yerde kim varsa carptlip yere yikilmistir. Sonra sura bir daha uflenmistir. Iste hepsi ayaga kalkmis
baktyorlar.
70. Herkesin yapzp ettiginin karstlig: tam verilir. (...)
71. Inkar eden/er boluk boluk cehenneme sevkedilirler. (, .. )
7 3. Rablerinden kokanlar da bolukler halinde cennete sevk edilirler. (. .. )"
(Ziimer Suresi, isaret edilen ayetler)

"13. Sura bir ufleyisle uflendiginde,
14. Yer ve daglar yukletilip birbirine bir carpilisla parr;a parca
edildiginde,
15. Iste o gun, olmasz gerken olmustur.
16. Gok yanlmistir. 0 gun o, lime lime sarkmistir"

(Hakka Suresi: 13-16)

Sur uflendiginde bunlar oluyor. Arna insanlar buna hazirhkh degiller:
"6. Onlar onu cok uzak goruyorlar.
7. Biz ise onu cok yakin goruyoruz.
8. 0 gun gok, erimis bir maden gibi olur.
9. Daglar, attlmis renkli yun gibi olur.

10. En yaktn dostlar birbirlerinin halini sormazlbir dost bir dostundan
bir §'ey isteyemez.
11. Birbirlerine gosterilirler. Suclu, o gunun azabindan kurtulmak icin
ogullarmi fidye vermeyi bi le ister.
12. Esini, kardesini,
13. Kendisini kucaklayzp barzndzran ailesini.
14. Ve yeryuzundeki insanlarzn tumunu fidye verip kendisini kurtarmayz
ister.
15. Hayzr, hayzr! 0, alevlenen bir atestir.
16. Yakar-kavurur deriyi/kopartp goturur kolu-bacagt.
17. Caginr, szrtznz donup uzaklasani,
18. Toplayzp kasada yigani/depolayam.
19. Isin gercegi §'U kt insan; aceleci, hzrslz, sabirstz, tahammulsuz
yarattlmtsttr. ". (Mearic Suresi: 6-19)

Nicin oyle yaratildigi belirtilmez. Cezalandmhrken, yakip kavrulurken,
kolu bacagi kopup goturulurken; bu yaratihs kusurunun hafifletici neden sayilmasi gibi bir yaklasim
da ongorulrnemistir. "14. 0 gunde ki yer ve daglar sarszlzr ve daglar eriyip akan bir kum yigtntna
donusur" (Miizemmil: 14); aceleci, hush, sabirsrz, tahammulsuz yaratilnus olanlar boluk boluk
cehennemin yolunu tutarlar caresiz. Bu noktada bir hadis, insanlann mahsere giderlerken, yani henuz
hesap bile vermeden iyi ve kotu olarak ayn ayn muamele gorduklerinden soz eder. "Muaz bin Cebel
soyle bir hadis-i serif rivayet ediyor:

"Ben Resfilullah (s.a.v.)'e, 'Sura iifiiriildiigii o giin (mezarlardan kalkip
mahsere) boliik btiliik gelirsiniz' (El Maun s.a.5.) mealindeki ayet-celileden sordum. Resul-i Ekrem
(s.a.v.) bana soyle cevap verdiler:

- 'Ey Muaz! Cok biiyiik bir isten soruyorsun. ( o gun) iimmetim on iki
firka olarak hasrolunur. (Boyle buyurup) aglamaya basladilar.

Birinci firka: Kabirlerinden elleri ve ayaklan olmadan cikar ve boylece
mahsere sevkolunurlar. ( ... ) 'Bunlar diinyada iken komsularma eziyet eden kimselerdir. Bu,
onlarm cezalarrdir. Gidecekleri yer de cehennemdir!'

ikinci firka: Kabirlerinden, yabani hayvan seklinde cikarlar. Munadi
gafildirler,
gafletlerinden namaza aldms etmeyenlerdir. Iste bu, onlarm cezalarrdir, gidecekleri yer de
cehennemdir.'
[tel/al] bunlann hakkmda soyle der: 'Bunlar, diinyada iken Onlar namazlarmdan

U.;iincii frrka: Kabirlerinden, kannlan yilan-ciyanla dolu oldugu icin
sismis olarak cikarlar. Bunlar icin de Munadi [tel/al] soyle nida eder: 'Bunlar kendilerine farz
krhnan zekatlari vermeyenlerdir. Bu, onlara verilen cezadir. Gidecekleri yer de cehennemdir'."
(BURSALI, M. Necati, age., sayfa: 226)

Firkalar siralamasi devam eder. Dorduncu firka, mezarlanndan
agrzlanndan kanlar akarak kalkarlar. Bagirsaklan da yerde surunmektedir. Bunlar ahsveriste yalan
konusanlardir. Besinci firka, kabirlerinden ciknklan zaman insanlar arasmda 9iiriimii~ lesten daha kotu
bir koku yayarlar. Bunlar gunah islerken, Allah'tan korkmayanlardi. Altmci firka, kabirlerinden

bogazlan kesilmis olarak ~Bunlar yalanci sahitlerdir. Yedinci firka, cinsel organlanndan irin
akarak kalkacaklardi. Zina yapip tovbe etmeyenlerdir bunlar. Sekizinci firkanm agizlannda dilleri
bulunmayacaktir. Bunlar sehadeti menedenlerdir. Dokuzuncu firkaya girenler, kabirlerinden, yiizleri
simsiyah, gozleri gok renkli, kannlan da atesle dolu olarak cikarlar. Bunlar yetim mah yiyenlerdir.
Onuncu firka mensuplan, kabirlerinden cuzam hastahgma tutularak cikarlar. Bunlar ana-babalarma
isyan edenlerdir. Onbirinci fuka, bas ve kalb gozleri kor olarak, disleri okuz boynuzu gibi, dudaklan
goguslerine dusmus, dilleri ise kannlanna sarknus olarak kabirlerinden cikarlar. Bunlar dunyada icki
icenlerdir. .. Ve tumu cehennemliktir. Sadece on ikinci firka'ya dahil olanlar odullendirilirler. Bunlar:

"Kabirlerinden cikip, aym ondordu gibi parlarlar. Bunlar mahsere,
baslannda tac, uzerlerinde hulleleri, onlerinde ise bir nfir olarak sevkolunurlar. Bunlar sirat
koprusunden simsek gibi gecerler. Bunlar hakkmda ise Munadi [tellal]mah~er halkma soyle malumat
verir: [Tabi bunlar simsek gibi sevkedilir ve digerleri siiriiniirken kim dinliyor ise] 'Bunlar diinyada iken giizel giizel
amellerde [amel: din emirlerini yerine getirme ~ii bulunurlardi. Miinkeri nehyederlerdi. [Seriatceyapdmasi hos
goriilmeyeniyasak kabul edirlerdi]. Bes vakit namazlarmr vaktinde kilarlar, cemaate devam ederlerdi.
Bunlar salih [din buyruklarma uygun davrananJ, abid [ibadet eden, sofu] ve sabirh kimselerdi. Yapnus
olduklan ufak tefek giinahlardan tevbe ederek ahirete goi;tiiler. i~te bu onlarm mflkfifatidrr.
Gidecek olduklan yer de cennettir.' " (BURSALI, M. Necati age., sayfa: 226-227) Olay bu kadarla da
kalmayacak, ilk onbir firka ile onikinci firka, mahsere nakledilirken de farkh uygulamaya
ugrayacaklardir. Yukandaki almtilan gerceklestirdigimiz kaynak soyle devam ediyor:

"insanlar mahsere sevkolunurlarken,
mu'minler binitlerine binerek
mahsere giderler. Kafirler ve munafiklar ise yaya ve susamis olarak giderler. ( ... ) Resulullah (s.a.v.) de
soyle buyurmustur:

-'Mii'minler kabirlerinden kalkip mahsere sevkolunacaklan vakit,
Cenab-i Hak meleklerine ~oyle hitap buyurur: 'Ey meleklerim, kullarum yaya yiiriitmeyin.
Onlan kesdikleri kurbanlarma bindirin! (Onlar mahser yerine oyle gitsinler.)' " (BURSALI,M. Necati
age., sayfa: 227-228)Bir de yaya gidenler vardir. Bunlar "ilim ve amelleri az olan kimseler" olarak amhr.
Suvari olarak gidecek olanlar, yani kurbanlanna, yani develerine, danalanna, ineklerine, koyunlanna
binecek olanlar icin "zuhd ve takva sahibi olanlar" denir. "Ziihd'', "her turlu hazdan kendini ahkoyarak
perhiz etme" demektir. Eski edebiyatta "kaba sofuluk" olarak gecer. "Takva'' ise, "tanndan korkup,
dinin yasak ettigi seylerden cekinme" anlanum tasir.Bir de yuzukoyun surunerek gidecekler vardir ki,
bunlar da yukanda aynntih bir bicimde ozetledigimiz ilk onbir firkanm bireyleridir. Bu uclu nakil
sistemi nereden 91kt1 derseniz, hemen ilgili hadisi izleyebiliriz:

"Resfil-i Ekrem (s.a.v.) bu hususta soyle buyurmustur:

- 'Siz (kiyamet gunu) yaya, siivari olarak ve yiiziikoyun
hasrolunacaksmiz.'

siiriinerek

(Kynak: Tirmizi; c.4, Mtstr s. 1964 sh.39.) " (BURSALI,M. Necatiage., sayfa: 228)

Nakliyat konusuna deginen bir hadis'i daha aktarmakta yarar var:

"Ebfi Hureyre'den rivayet edilen hadis-i serifte Nebiyyi Muhterem (s.a.v.)
kiyamet gunu insanlann hasrini soyle beyan buyuruyor:
- 'Insanlar (kiyamet gunu) iii; frrka olarak hasr olurlar. (Birinci firka)
gelecek hayan isteyen, (geride birakilan hayattan) nefret eden ziimredir. (Ikinci firka da) ikisi bir
deve iizerinde, iii;ii bir deve iizerinde, dordii bir deve iizerinde, onu bir deve iizerinde

sevkolunurlar.
Geride kalanlan (ki, bu geride kalanlar ucuncu firkayi teskil ederler) bir ates
toplarlar. Onlar nerede istirahat ederlerse ates de onlarla beraber bulunur. Ates onlarm
geceledikleri yerde geceler, sabahladiklarr
yerde sabahlar ve onlarm aksamladrklarr
yerde
onlarla beraber aksamlar, 1 (Kaynak: Buhari c. 7, Mtstr s. 1357 sh.194.) 11 (BURSALI, M. Necati age., sayfa: 222) Deveyle

sevkiyat olayun, biraz yukanda ele aldigmuz hadisteki kurbanlara binerek sevkiyat olayi ile bir yerde
cakistirabiliriz belki. Hani araplar daha 90k deve kurban ediyorlardi -rms.. diyebilirsek.

Yukandaki "firkalar 01Dy1 na, baska islami kaynaklarda da rasthyoruz;
ancak ufak tefek farklarla. el-Hazreci'nin "Kitab-ut-Tezkire" sine bir goz atahm. Yukandaki 12 firkah
hadisi anlatiyor. Arna... :
11

"Muaz b. Cebel'den nakledilen bir hadiste soyle gecer: Resulullah
(s.a.v.)'e Cenab-i Hakk'm:
'Sur' a iifiiriildiigii giin hepiniz bdliik bdliik gelirsiniz' kavlinden sual
ettim, baktim ki Resfillullah (s.a.v.)'in gozlerinden yaslar bosaldi. Agladi ve soyle buyurdu:

'Ey Muaz, biiyiik bir sey sordun. Ummetim dagnuk olarak tam on
sunf iizerinde hasr edilecektir, onlan Allah miisliiman toplulugundan aymp cesitli kihga
btlrundtlrrnus olacak:
Kimi maymun suretinde, kimi domuz suretinde, kimi ayaklan yukan
kalkrrus yiizleri ustunde surunerek, kimi kor olarak, kimi bir sey duymayan sagir, akh bir seye
ermeyen dilsiz olarak, kimi elleri ve ayaklan kesilmis bir vaziyette, kimi atesten hurmalann dallannda
asilnus olarak, kimi lesten daha fena kokulu olarak, kimi katran elbiseleri giyerek, dirilecekler ve hasr
edileceklerdir.
Maymun seklinde olanlara gelince: Onlar kogucu olan kimselerdir.

Hmzir [domuz] suretinde olanlar ise, haram yiyenlerdir. Yuzleriuzerinde
surunenler ise, faiz yiyenlerdir. Kor olarak hasredilenlere gelince: Onlar hukumde zulmedenlerdir.
Sagir, dilsizlere gleince, onlar kendi varhklanna giivenenler, kibire kapilanlardir. Bir de dillerini
goguslerine kadar sarknus bir vaziyette cigneyenler olacak ki onlar da sozleri fiilerine uymayan
kimselerdir.
Elleri ve ayaklan kesilmis bir bicimde hasrolunacak olanlara gelince,
onlar komsulanna eziyet edenlerdir. Atesten dallar uzerinde asilanlara gelince, insanlan zalim krala
sikayet edip onlara zulm ettirenlerdir. Lesten daha fena kokanlara gelince.sehvet ve lezzetlere bogulup,
mallanndan Allah'm hakkim vermeyenlerdir. Yani zekatlanm vermeyenlerdir. Katrandan elbiseler
giyenlere gelince, onlar da kibirlenip boburlenenler, kimseyi begenmeyip herkese iistten bakanlardir.'

imam Gazali 'Kesfu ulumi'l-Ahire' adh kitabmda der ki: Zina yapanlarla
escinsellerin tenasul uzuvlan kiyamet gununde 90k biiyuyecek ve iclerinden irin akacak. Komsulan
bundan pek rahatsiz olacaklardir.'
Yine bu kitabda anlanhyor: Ud calanlar kiyamet gununde udlan
boyunlanna asilrms bir halde hasr edileceklerdir. Duduk calanlar da diidiigii agzmda hasr eileceklerdir.

Icki icenlerin icki ficilan bovnunda, kadehleri ellerinde oldugu halde hasr edileceklerdir. Etrafa cok
kotu koku sacacaklardir. Nitekim kabirlerinden cikip da her biri oturdugu zaman, ne sekilde
olmuslerse o sekli alacaklardtr. Kimi uryan, kiminin bir yeri acik, kimi siyah, kimi beyaz, kiminin
nuru lamba ve kandil gibi, kimininki gunes gibi olacaktir." (iMAM-1 l;,ARANi, "Oliim, Kzvamet ve Dirili§", Pamuk
Yaymlari, Istanbul 1990, sayfa: 148-149)

Bu son konuya biraz daha aynntilandirahm. Yani islarni kaynaklara gore
kiyamet gunu insanlann genel ve ozel fiziksel durumlanm.

"Kiyamet gunu butun mahlukat ciplak ve yaratildiklan gibi mahser yerine
sevk olunurlar. Uzerlerinde kendilerini ortecek hicbir sey bulunmaz, anadan dogma ciplak olarak
giderler mahser yerine.

Hazret-i Ai§e'den rivayet edilmistir. Diyor ki: Ben Resfil-i Ekrem
(s.a.v.)'in soyle buyurdugunu isittim:

-Tnsanlar kiyamet giinii yalmayak, crplak ve yaranldiklarr gibi
siinnetsiz olarak hasrolunurlar.'

Hazret-i Ai§e:

Oyle ise ya Resulullah! Erkek ve kadmlar, bazisi bazisma bakarlar,
dedim. Bunun uzerine Peygamber (s.a.v.):

-'Ey Ai~e! 0 giinii mesguliyeti insanlarm iizerinde oyle siddetli
tesirini gosterir ki, bazisun bazisma bakmaktan ahkoyar' diye buyurdu ve, 'O giin kisi kacacak
kardesinden, anasmdan ve babasmdan, zevcesinden ve ogullarmdan. 0 giin, onlardan herkesin
kendisine yetecek bir i~i vardir. 'Ancak kendi derdi ile kahr,' mealindeki ayet-i kerimeleri
okudu." (BURSALI, M.Necati, age., sayfa: 234-235) (Kaynak: Abese s.a. 34,35,36,37. Buhari c. 7, Mtstr s.1357 sh.195.)

Kapanmaya ve kapahhga (ozellikle kadmlar adma) ozel onem veren
islamiyet, bu hadisle, kiyamet gunu icin her nedense, tarn tersine bir tablo cizmistir. Ancak, bu hadisi
farkh yorumlayan baska hadisler de yok degildir. Ciplakhgi smirlayan, cevir kazi yanmasm babmdan
biri soyle:

"Sahib bir hadiste varit olmustur: 'Kim Allah icin giydirirse, Allah da
kiyamet giiniinde onu giydirir, kim Allah icin su verirse, Allah da kiyamet giinii ona su verir.'
Hadisteki ciplak olarak iste buna haml edilir, yani Allah icin dunyada fakirleri (irnkaru oldugu halde)
giydrmeyenler orada ciplak olacaklardir." (iMAM-I l;,A'RANi, age., sayfa: 150)

Boylece kiyamet gunu bir taraflan acik olarak dolanacaklar belli bir
kategoriye sokulmus olurlar: Fakir giydirmeyenler. Bu kadarla kalmaz, ciplakhgi araplann -en
azmdan uyanya kulak verip uygulayan araplann- disma tasiyan bir hadis daha vardir:

'imam Gazali'nin 'Kesfu ulfimi'I-Ahire' [Ahiret Iliminin Kqfi] kitabmda
sunu gordum: Peygamber (s.a.v.j'den rivayet edilmistir: 'Oliilerinizi iyice kefenleyin. Cllnku
kiyamet giiniinde onlar kefenleri icinde hasrolunacaklardir,
diger milletler ise ciplak
olacaklardir. 1 11 (Dl.A--'I-I ~A'R\ ...",1 ~e., sayfa: 150)

Buyrun,

hangi hadis'teki

durumun

gerceklesecegine

mamrsamz,

ona

manm.

Simdi gelelim ciplak ya da bazilan ciplak, bazilan kefenli, ya da Allah'm
sundugu giysilere burunmus insanlann, kryamet gunu dirildikten sonra toplanacaklan rnahser yerine.
islami kaynaklar bu yer konusunda da, ilginc yorumlar ve aciklamalar getirirler:

"O mahser yeri ki, onda ne bir inis ve ne de bir yokus bulunur. Dumdiiz
bir sahradir o. Insanm arkasmada gizlenecegi bir tepe olmadigi gibi icine girip saklanabilecegi bir
cukur da yoktur onda. Insan ne yaparsa yapsm, nereye giderse gitsin asla kendisini gizleyemez.
Gozlerden kendisini saklayamaz. Nerde ve nasil olursa olsun mutlaka gorunur. Cunku mahser yeri
oylesine duz bir sahadir ki, insan neresinde bulunursa bulunsun, ne kadar uzakta olursa olsun gorunup
sezilir baskasi tarafindan." (BURSALI, M.NECATi, age., sayfa: 230)

Bu yorum, Kur'an'm Taha Suresi'nin bazi ayetlerine

dayanmaktadir.

Soyle ki:
105. Sana daglardan soruyorlar.De ki: "Rabbim onlan un-ufak edecektir."
I 06. "Yerlerini bombos, dumduz birakacaknr."
107. "Y erlerinde ne bir egrilik ne de bir yumruluk gormeyeceksin."

(I'alra

Suresi: 105-107)

Yukandaki yorumla bakildigmda,
diimduz, un-ufak edilmis bir dunyayi anlatmaktadir.

Mahser yerinde toplamldiktan
anlatilanlar -digerlerinde de oldugu gibi- dehset vericidir:

Taha

suresi, mahser

yeri olarak,

sonra neler olacaknr? Imam-i Sa'rani'de

"Insanlar, cinler, seytanlar, vahsi ve yirtici hayvanlar, diger hayvanlar,
yilan ve benzeri hayvanlardan tesekkul ederek butun varhklann toplanma isi tamamlandiktan sonra,
iistlerinden yildizlar dokulecek, gunes ve aym isiklan sonecek, dunya kararacak, her tarafi zifiri
karanhk kaplayacak. Dunya g6gii birbirine girecek, yaranklann tumu butun bu olan bitenleri dehset ve
korku icinde seyr edecek, derken sonra iistlerindeki gok -Bin bes yuz yilhk mesafesi vardir- baslanrun
ustunde butun siddet ve gurultusuyle yanlacak. Oyle bir ses cikaracak ki yaratrklarm kulaklan ona
giii;liikle dayanabilecek. Parca parca olacak, sonra eriyecek, eritilmis bir giimii~ misali. Su ayeti
kerimeler bu durumu ne guzel aciklamaktadir:

'Gok yanhp da gill gibi kizardrgr, yag gibi eridigi zaman haliniz nice
olur.' (Rahman Suresi, ayet:37) "Gok o giin erimis maden gibi olur. Daglar da anlrms pamuga
ddner. 1 (Maaric surest, ayet: 8-9)" (...)

Bunlann hepsi Mevkife [mevklf:durak yeri] geldiklerinde, yedi kat gok, yedi
kat yer ehli bir araya geldiklerinde, gunesin sicakhgi da yirmi yil uzunlugu kadar, cogalmca, insanlara
bir ve iki ok mikdan yaklastmhnca Rahman'm Arsmm [Rahman'm Ar~1: Allah'm Taht1] golgesinden baska
hie bir golgenin bulunmadigi o heyecan dolu giinde bu insanlann hali acaba nice olacak? Kimi
insanlar Arsin [tahtzn] golgesinde olacak, kimisi gunesin dayamlmaz sicakhgmda kavrulacak [az once
toplanma isi tamamlandiginda gunesin l§z{tzmn sonecegi belirtilmistii, bir yandan da mahser kalabahgi
birbirini iten insanlar. izdiham, nefes alma gii9liigii her yeri saracak. Susuzluktan boyunlar krvranacak.
Mahser halkmm vucutlan yer darhgmdan birbirlerine girecek. [Dikkat! Hem de ciplakkenl] Onlardan,
sikmtilanndan dolayi yer uzerine terler bosanacak, amellerine gore, Rableri katmdaki menzillerine
gore, saadet ve sekavetleri nisbetinde [§ekavet: yaramazlik, kotu is i§leme] ter basacak, kimisine
ayaklanna kadar, kiminin dizlerine kadar, kimisinin bogazina kadar, kiminin kulaklanna kadar ter
basacak, kimisinin biitiin viicudunu ter basacak, nerdeyse ter icinde bogulmus bir duruma dusecektir."
(iMAM-I ~A'RANi, age., sayfa: 152-153) lmam-Gazali'ye gore, "izdihamdan insanlar birbirlerine girecek,
oylesine sikisik olacaklar ki bir ayagm ustunde tam bin ayak bulunacak, tere gomulecek, perisan
olacaklar." (iMAM-I ~A'RANi age., sayfa: 154) "Muslim'in hadisinde, soyle buyurulmustur: 'Kryamet
giiniinde mahser halkmdan yere o kadar ter akacak ki, yetmis yd siirecek ve insanlarm
ag1zlarma kadar ulasacak, Onlan dizginler duruma gelecektir." (iMAM-I ~A'RANi age., sayfa: 156)
Buhari'ye gore, "<'Kryamet giinii insanlar (mahserde) oyle terlerler ki, terleri yetrnis arsm yerin
derinligine iner. Ve insanlar kulaklarma kadar kan-ter icinde kahrlar." {iMAM-I~A'RANiage., sayfa:
247)

Burada su nokta onemlidir. Henuz yargilama baslamanustir ve suclu
sucsuz, giinahkar ya da gunahsiz tum insanlar; Ars'm, yani Allah'm Taht1'n111 golgesinde biraz daha
rahat olanlar varsayilsa bile, Mahser yerine toplanmis tum insanlik, dehset dolu bir azabm kurbam
olarak sunulmuslardir. Bazi sanshlar vardir elbette. Anlami belirsizse de, Imam-i Gazali'ye gore, "Eger
o gun kisi mutlu kimselerden ise, kendinden evvel cocuklan olmusse, o cocuklar cennet bardaklanyla
onlara soguk su sunacaklardtr." "Zekat verenlere gelince, onlar o gun, zekatlannm golgesi altmda
olacaklar ve gunesin sicakhgim hissetmeyeceklerdir." {iMAM-I ~A'RANi, age., sayfa: 155)
Gerisi ise
terleyecek'tir ...

Elbette is, terlemekle bitmemektedir;
hatta imtahan ve iskenceler
acismdan yeni baslamaktadir bile denebilir. Birkac paragraf sonra daha aynntih deginecegimiz gibi,
mahser yerinde toplamldiktan sonra, sagdan soldan giinah sevap defterleri verilir, sevap ve gunahlan
tartacak teraziler kurulur. Iyiler, kotuler, giinahkarlar ve sevapkarlar birbirinden aynhr. Arna bu da
yetmez; sasirmis, sikilnus, terlemis, tikisnus, turlu azabi tatrms insanlar, bu kez de Sirat Koprusu
denilen yeni bir smav alanma surulurler. Buna smav gecidi demek sanki daha dogru. Zerdust inanclan
icinde, onemli yer tuttugunu gordugumuz, Cinvat Koprusu'nun adi burada sirat'tir. Imam-i Gazali'ye
gore Sirat Koprusune gelene kadar; imandan, namazdan.oructan, zekattan, hac ve umreden ve insan
haklanndan sorulacak (yani bu konularda sorguya tabi olunacak) tam yedi kopruden gecilecektir, Bu
kopruleri dogrular gecerken, egriler ve kotuler daha Sirat Koprusune stra gelmeden dusup elenmis
olacaklardir. (iMAM-I~A'RANiage., sayfa: 216)

Sirat Koprusune gelince; "Butun bu korkunc manzaralardan sonra
insanlar sirat koprusune sevkedilirler. Sirat: Cehennem uzerine uzaulmis kihctan keskin kildan ince
bir koprudur. Bu dunyada dogru yolda istikamet uzerine giden ahiret koprusu uzerinden kolayhkla
gecip kurtulur. Dunyada istikametten sapan, sirtma agir giinahlar yiikleyen, isyan eden daha ilk
adimmda tokezleyip cehenneme yuvarlamr." {iMAM-IGAZA.Li,age., sayfa: 317) Simdilerde bir kisim felaket
filmlerinde, ucurumlann uzerinde suzulen ince ip kopruler ya da bir taraftan diger tarafa uzanan aga9
govdeleri, bunlann altmdaki derin vadiler, 9ilg111 akarsular ya da bir volkanm lavlan, bu oykuyu
inceden nuanslarla tekrarlar, kutsal oykuleri anunsatir gibidirler. Fikrin, kutsal kitaplardan 90k onceye

ait oldugu rahathkla soylenebilir. Ancak, en urkutucu bicimiyle kutsal kitaplarda anlanldigi da bir
gercektir.
"Simdiden sen sirat koprusunu ve inceligini gordugunde kalbini
buruyecek korku ve kaygilan dusun, onun altmda yer alan cehennemin siyahhguu gozlerinin onune
getir, cehennemin homurtulannm kulaklanndaki yankilanru hayalinde canlandir, dizlerinde derman
olmadigi, kalbin helecanla carptigi, ayaklanmn kaydigi degil sirat koprusunde duz yolda bile
yurumeni engelleyecek agir gunah yukleri sirtmda oldugu halde sirat koprusu uzerinde yiirume
zomnda birakhdigm am tahayyul et!

Ayaklanndan birini uzerine koyup onun keskinligini hissettiginde, ikinci
ayagun kaldmp koyma mecburiyetinde kaldigmda insanlann onunden kayip patir patir cehenneme
dustuklerini, cehennem zebanileri tarafindan kancalarla, cengellerle ahndiklanni, basasagi cehenneme
cekildiklerini, ayaklanmn havada kaldiguu gordugunde halin nice olur? Allah'im] Bu ne korkunc bir
manzara! Ne zahmetli bir yokus! Ne dar bir gecit!" (iMAM-1 GAZALi age., sayfa: 317-318) Gel de
urkme ... "Ebu Said el-Hudr'i -r.a.- rivayet ediyor: Peygamber -s.a.v.- buyurdu:

' insanlar cehennem koprusunden gecer. Koprunun uzerinde demir
dikenler, cengeller ve kancalar vardir. sagdan-soldan insanlan kaparlar. Kopninun yanlarmda:

'

Allah'im! Esenlige cikar! Allah'im] Esenlige cikar!' diye dua eden

melekler yer ahr.

Kimileri simsek gibi kimileri ruzgar gibi kimileri kosan at gibi gecerken.
Kimileri segirterek kimileri normal yuruyusle gecer, kimileri emekleye emekleye kimileri de surune
suriine gecer. [Yani gecmenin daha onceki sznavlardan ge9mi§ olanlar icin de busbutun izdirapstz
oldugu soylenemez. Normal yasamda imam gevsek tutmus sevap sahipleri, bu koprude biraz ekstra
iskence gormus olurlar.] Cehennemliklere gelince onlar oranm halkidir ne olurler, ne yasarlar! [Ne
demekse!] Gunah ve hatalan yiizunden yakalananlar ise yamp komur haline gelirler ve ardmdan sefaat

icin izin cikar. (Kaynak: Buhari ve Muslim.) (iMAM-1 GAZA.Liage., sayfa: 320) Simdi bir baska kaynaga bakahm:
"Simdi ey kardes, soyle bir dusun: Sen sirat koprusunun ustimdesin; altmda kapkara bir cehennem
alevlerinden cikan krvilcimlar. Sirat koprusunden gecenler uzerine ucusuyor. Veya kah yuruyup kah
surimenler uzerinde ucusuyor. insanlar bagnsiyor, feryadlar her tarafi sarnus, tir tir titriyorlar.
Korkudan zerre kadar knculmusler. Pek az yuruyen ve surunen gorebiliyorsun." (iMAM-I ~AR'ANi, age.,
sayfa: 217) "Muslimin'in diger rivayeti soyledir: 'Sonra cehennem iizerine kdpru kurulacaktir.' Biri
sordu: 'Ey Allah'm Resfilu koprii nedir?' Cevap verdi: 'Ayak kaydrran, dtistiren bir yer ki
icinde, demir cengeller, normal cengeller ve dort koseli dikenler vardir. "' (iMAM-I ~AR'ANi, age.,
sayfa: 217) Ve gunahkarhk konusunda kadma duyulan guvensizlik, sirat oykulerine de yansir: "Hadiste
varit olmustur: 'Sirat kdprtisunden ayag1 kayanlar coktur. En cok kadmlarm ayag1 kayacaktir.'
(Ebu'l-Ferec ibn-il Cevzi)" (iMAM-I ~AR'ANi, 218) ibn-il Cevzi'nin kadmlara pek guvenmedigi ortadadir.
Bazi islami kaynaklar birle yetinmez, ikinci bir sirat koprusunden de soz ederler. Konunun aynntilan
ile ilgilenenler icin adres, Imam-i Sa'rani, sayfa 225'tir.
II

Demir dikenler, cengeller, kancalar; bunlarla insanlan cehenneme ceken
zebaniler; atesler, komurler; iste, kihctan keskin, kildan ince srrat'tan manzaralar. Tum bu oykulere
inandigm surece, din kurallannm disma tasmaya cesaret edilebilir misin? Oykulerin asil amaci da iste
bu noktada gizli. Gelecekte ( oldukten sonra bile olsa) kurtulamayacagm felaketler ve iskenceler
onerip, seni kendi mantigi icinde hapsetmek. Bu mantigi hangi olculer icinde olursa olsun,
zorladigmda; tehditleriyle urkiitmek, vazgecmeni saglamak. Vazgecmedigin taktirde, seni digerlerine
olumsuz ornek olarak sunmak; imanhlan iman yolunda tutmaya cahsirken, senin adma iddia ettikleri

kotuluk, iskence ve azaplan. sado-mazohist duygular icinde kullanmak. Krsasi bu ... Amac, insam bu
dunyadan vazgecirmektir. Her nedense dinlerin cogu, dunya nimetleri acismdan "ot" gibi (esek gibi
demeye dilim varmadi dogrusu, cunku zaman zaman inatcihgi vardir) davranan muminler isterler.
Kimbilir belki de obur dunyayi daba fazla onemsetebilmek icin. Tehdit buyuktur; bakm soyle ki;

"Seyh Ebu'l-Ca'fer soyle derdi: 'Ruyamda, Cehennemin kopruleri
uzerinde durnyordum. Korkunc seyler musahade ettim [Gozlemledim]. Bu korkunc durumlardan nasil
gecip kurtulacaginu dusunmeye basladim. Bir de ne gorsem arkamdan biri soyle sesleniverdi: 'Ey
Allah'm kulu, yukunu birak gee!'

'Benim yukum nedir ki?' diye sornnca:

'Senin yukun dunyadir! Birak dunyayi, gee!' dedi."

(iMAM-I ~AR'ANi, age.,

sayfa: 221)

Yani dinsel acidan ortaya konan tercih acrknr: Ya bu diinya, nimetleriyle
birlikte; boyle bir tercih kullamrsan, obur diinyada iskence. Ya da, bu diinyadan vazgecersen, turn
nimetleriyle obur diinya! Turn anlatilanlann, kokleri 90k 90k eskilere dayanan oykuler oldugunu
bilmeyenler icin, bence asil sirat koprusu bu! Serde cehalet var ise, gee gecebilirsen]

Simdilik sunu soyleyebiliriz ki, temelde olay, dince iyi kabul edenlerin
cennete, kotu kabul gorenlerin cehenneme yollanmasi olayidir, Bu olayi Hollywood felaket filmlerine
rahmet okutacak hale getirenler; dehset ve vahset soslanyla susleyenler elbetteki kullar! Aksi taktirde
tannyi bu denli ocallCI bir varhk olarak dusunmek zorunda kahnz ki; insanlann iyi ve ahlakh bireyler
olarak dogup olmeleri adma kurallar gondermis oldugunu kabul ettigimiz bu varhgm, gonderdigi
kurallara uyulmadigi icin gulumseyerek acryacagi yerde, islami yazmda bu denli ofke nobetlerine
kapilmasi, pek izah edilebilir gibi degildir. Cunku, insanlann olup diriltildikten sonra agzi yuzu kan
icinde, bagirsaklan disarda, yuzustu surunup, atesle daglanmasi, binbir eziyete layik gorulmesi,
boylesi bir yuce varhga ne kazandirabilir ki! Hele sonsuz cehennem cezasma layik gorulenlere. Ceza,
iyilestirme, ya da birilerini (ornegin toplumun diger fertlerini) kornma adma bir yaptmmdir, ilahi ceza
cehennem ise sonsuzluguyla, dinmez bir kinin iirunu gibidir. Arap colleri boylesine acimasizdir iste ...

Simdi biraz geriye, kiyametin baslangic saatlerine donelim ve su "sfir"
denilen "kiyamet borusu"nun ozelliklerini, islami kaynaklardan izleyelim ve inceliyelim:

Kiyamet gunu geldiginde, 7 melegin 7 born calacagi ve her cahsta
kiyametin islerinden bazilanmn gerceklesecegi incil'de, Yuhanna'nm Vahyi'nde oldukca aynntih bir
bicimde anlatilmistir. Kur'an'da da, kryamet gunuyla ilgili ayetlerin cogunda "sfir" adh bir borndan
bahsedilir. (Ziimer:68; Miiddesir:8-10; El Hakka: 13; vd.) Ansiklopedik anlamda "sur" arap kokenli
bir kelime olup, reel anlamda, boynuzdan yapilan bir calgi aletini, bir born turunu anlatrr. Arna bunun
otesinde islami kaynaklarda, kiyamet gunu, her tur tehlike ve felaketin oncesinde ve ommde,
bashbasma bir yikim aracidir "sfir" !

"Olulerin onunde baska bir tehlike olmasa bile sadece bu surun korkusu
yeter de artar bile. Cunku bu bir sayhadir [sayha: bagirma, nara], bunun ufurulmesiyle goklerde ve
yerde ne varsa hepsi dusup olurler. Bundan yalmz Allah'm diledigi bazi melekler kurtulur. Bunun icin
Peygamber -s.a.v.- soyle buyurmustur:

verilecek

olurum.'

de iifiirecek
(Kaynak: T~J

- 'Sur sahibi boynuzunu agzma almis almm uzatmis, ne zaman emir
diye kulaklanm dikmis beklerken hen nasrl ~adman
[§adman: sevin9]
" (UIAM-1 GAZALi, age, sayfa: 265)

"Peygamber -s.a.v.- buyuruyor: - 'Ben peygamber olarak gonderildigimde
Sfir'un sahibine de haber gonderildi. 0 da onu agzma aldi bir ayagi ileride, bir ayagi geride ufurme
emrinin verilecegi zamam beklemektedir. Dikkat edin de Sfir'a ufilrulmesinden korkun.' " (iMAM-I
GAZA.Li age., sayfa: 266)

"Sur boynuzdur. israfil aleyhisselam born seklindeki boynuzu agzma
koymustur. Boynuzun basmm cevresi goklerle yerin genisligi gibidir. israfil gozlerini Ars'a dikmis
[arr: Allah'zn tahti ya da tahttmn bulundugu yer] kendisine ne zaman ilk kez ufurmesi emri verilecek
diye beklemektedir. ilk ufurusunde Allah'm diledikleri dismda goklerde ve yerde ne kadar canh varsa
hepsinin korkudan odleri patlayip olurler. Cebrail, Mikail, israfil ve olum melegi [Azrail] olmezler."
(iMAM-I GAZALi age., sayfa: 265) "Birinci sfir'a uflemede yerde gokte ne kadar canh varsa hepsi yildmm
carpnus gibi bayihp olecek... "tir. (BURSA.LI, M.Necati, age., sayfa: 203) Hazreci'nin "Kitdb-ut Tezkire"sine
gore; "Sur, Nur'dan bir boynuzdur. Butun mahlukatm ruhlan onun icindedir. Uzerinde ruhlan
sayismca delik vardir. 0 ilk Sur'u ufurur, hepsi olur. ikincisini ufiirur hepsi dirilir. Tum varhklar, hatta
ruhu ufurulmus ve yaradihsi dusukler bile ayaga dipdiri tamamlanrrus olarak kalkarlar." (iMAM-I
~A'RA.Ni, age., sayfa: 138)

Onun etkisinden hayvanlar bile kurtulamaz. "Sen dunyada luks icinde
yasayan, nimetler icinde yuzen zenginlerden isen o gun yeryuzunun hukumdarlan pek hakir olacaklar,
horlanacaklar, kanncalar gibi ayaklar altmda ezilecekler. insanlar bu konumda iken vahsi hayvanlar
collerden, daglardan, ormanlardan baslan onlerine egik bir halde inecekler, insanlann arasma
kansacaklar. Kendilerini kirleten gunahlan olmamasma ragmen surun dehsetinden ne yapacaklanru
sasirnus, halktan urkmez olmuslardir. 11 (iMAM-1 GAZALi, age., sayfa: 266-267)
"Oncelikle kabir sakinlerinin kulaklanna gelecek olan sura ufurulusunun
siddeti uzerinde dusun. Bu iifurii~ bir sayhadir bununla kabirler olulerin uzerinde acihr, oluler bir
defada kabirlerinden firlarlar." (iMAM-I GAZA.Li, age., sayfa: 263-4)

insanlann kaderleri gibi daglann kaderleri de sik sik yinelenir:

"105. Sana daglardan

soruyorlar.

De ki:

'Rabbim onlarz un-ufak

edecektir.'
106. 'Yerlerini bombos, dumduz btrakacakttr.'
107. 'Yerlerinde ne bir egrilik ne de bir yumruluk gormeyeceksin'"

(Taha:

105-107)

Herkes icin korkunc bir gun olacagi kesindir:

"l. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Cunku kzyamet saatinin zelzelesi
gercekten 90k buyuk bir seydir.
2. Onu goreceginiz gun, her emzikli kadtn, emzirdiginden vazgecer ve
her gebe kadtn tasidigim dusurur. Sen o gun insanlarz sarhoslar halinde gorursun; oysa ki onlar
sarhos degillerdir, ama Allah 'in azabt 90k siddetlidir" (Hae: 1-2)

0 gunun ozeti soyledir:
"47. Gun olur, daglan yuruturuz. Yeryuzunu cinlctplak gorursun.
Insanlari huzurumuzda toplamts, iclerinden hicbirini hesap disi birakmamisizdir.
48. Hepsi sajlar halinde Rabbine arz edilmistir. Yemin olsun, sizi ilk kez
Ama siz, sizin icin hesabzn gorulecegi bir zaman
sanmtsttniz.

yarattigimtz gibi yine bize geldiniz.
belirlemeyecegimizi

49. Kitap ortaya konulmustur. Gunahkarlartn, onun icindekilerden
korkup urpererek soyle dediklerini gorursun: 'Vay bastmiza] Ne bicim kitap bu' Ne kucuk birakmis ne
buyuk. Hepsini sayzp dokmus!' Yapzp ettiklerini hazzr bulmuslardir. Rabbin hie kimseye zulmetmiyor."
(Kehf: 47-49)

Herkes biraraya getirilmis ve gereken yapilnustir.Ama degerlendirme
herkesin dunya yasammdaki edimleriyle ilgilidir. Elbette her sey olculup bicilecektir:

"47. Kzyamet gum; icin adalet terazilerini kuracagtz.radaleti terazilere
koyacagiz. Hie kimseye zerre kadar zulum edilmeyecek. Hardal tanesi kadar bir :jey olsa onu ortaya
getiririz. Hesapcilar olarak biz yeteriz." (Enbiya: 47)

Burada "hie kimseye zerre kadar zulum edilmeyecek" denirken; dince
gunahkar kabul edilmeyenler kastedilmektedir samnz. Cunku zulmun her turlusu gundemdedir.

"49.0

gun

suclulartn,

birbirine

percinlenmis

bukagilarla

cengellendikierini gorursun.
50. Gomlekleri katrandandzr. Yuzlerini ates burumustur.
51. Cunku Allah, her benligi
getirecektir. Allah, hesabz cok cabuk gorur" (Ibrnhlm: 49-51)

kendi

kazandigiyla

karsi

karsiya

Aynntilan incil'de anlatilan Sur ufrulmeye gorsun ..

"87. Sura ufurulecegi gun, Allah'zn diledig! distnda herkes, goklerdekiler,
yerdekiler dehset icinde kalacaktzr. Hepsi boynunu bukmus bir ha/de O'nun huzuruna gelir." (NemI: 87)

Buradan su cikar ki, Allah'm diledikleri icinde bir kisirn insanlar
dehsetten uzak tutulacaktir. Dehsete yakm olanlar ise tek basma degillerdir:

"20.
21.
23.
24.
25.

Ve sura uflendi. Iste bu gelecegi vaat edilen gundur.
Her benlik, yanznda bir guducu, bir de tanzk oldugu ha/de gelir.
Yoldasi soyle der: 'lste yanzmdaki hazzr. '
Siz ikiniz! Tum nankorleri, inatcilan cehenneme atzn.
Durmadan hayn engelleyeni, azgznz, iskilciyi ...

30.

0 gun cehenneme: 'Doldun mu?' deriz. 0 ise: 'Daha yok mu?' der."

(Kaf: Belirtilen ayetler)

26. ve 29. Ayetler arasmda yoldasla kul arasmda bir cekisme de yasamr.
Arna hukum degismez. 0 gunu hukmu kesindir:
"48. Ve korkun o gunden ki, hi9 bir benlik bir baska benligin herhangi
birseyi icin karsilik odemez; hicbir benlikten sefaat kabul edilmez, hicbir benlikten jidye alznmaz. Ve
onlara yardzm da edilmez." (Bakara: 48)

"15.
De ki: 'Husrana ugrayanlar, kzyamet gunu hem kendilerini hem
de ailelerini husrana atanlardzr. Dikkat edin! Apacik husranin ta kendisi iste budur.'
16. Onlarzn ustlerinde atesten golgeler, altlarznda da golgeler
vardir.Iste Allah, kullarznz bundan korkmaya caginyor. 'Ey kullarzm benden korkun."' (Zumer: 15-16)

Bundan sonra sagdan veya soldan gelecek hesap defterleri gundeme gelir:
"18. 0 gun arz olunursunuz; hicbir saklznzz gizli kalmaz.
19. Oz kitabz sagindan verilen: 'lste kitabim, okuyun!' der.
20. 'Kendi hesabzma kavusacagimi sezmistim zaten.'
21. Artzk o, hosnutluk veren bir yasayts icindedir.
22. Yuksek bir bahce icindedir.
23. Devsirilmesi kolaydtr onun.
24. Gecmis giinlerde sunduklarznzzzn karJzlzgz olarak ajiyetle yiyin, icin.
25. Oz kitabi sol tarafindan verilene gelince o soyle der: 'Ah ne olurdu
bana kitabzm verilmeseydi!'
26. 'Hesabzmzn ne oldugunu hie bilmemis olsaydzm.'
27. 'Ahne olurdu, iJ bitmis olsaydz!'
28. 'Hicbir isime yaramadz malzm.'
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

'Sokulup gitti benden saltanatzm.'
'Tutun onu, derhal baglaytn onu. '
'Sonra cehenneme sallayzn onu.'
'Sonra boyu yetmis arstn olan bir zincirde yollayzn onu.'
'Cunku o, yuce Allah'a inanmzyordu.'
'Yoksulu doyurmaya ozendirmiyordu.'
'Bugun burada onun icin bir steak dost yoktur. '
'Yzkananlarzn atzk sularzndan baska yemek de yoktur.'
'Kio attk suyu sadece gunahkarlar yer."' (Hakka: 18-37)

Kur'an'm 81 ve 82. sureleri de, kiyamet gununun ayrmtih tariflerini
yaparlar:
" 1. Gunes buzulup duruldugiaide,
2. Yzldzzlar istklarini yitirdiginde,
3. Daglar yurutuldugunde,
4. 0 bakmaya kiyilmayan develer kendi hallerine btrakildiginda,
5. Vahsi hayvanlar bir araya toplandiginda,
6. Denizler kaynatildiginda,
7. Benlikler ciftlestirildiginde,' (Tekvir Suresi: 1- 7
"l. Gok catlayip yanldigi zaman,

2. Yzldzzlar dokulup sacildigt zaman,

3. Deniz/er ftsktrttldigi zaman,
4. Kabir/er desildigt zaman, "(infitar:

1-4)

Sozu, "kiyamet suresi" ile baglayahm:

"6. 'Kzyamet gunu neredelne zaman' diye sorar.
7. Goz simsek caktiginda,

8. Ay tutuldugunda,
9. Ve Gunes'le Ay biraraya getirildiginde,
10. Der ki insan o gun: 'Kacilacak yer nerede?'
11. Hayir, yak sigmacak yer.
12. Vanltp durulacak yer Rabbinin huzurudur o gun"

(Kiyamet:6-12)

Evet,' sur ufurulecek, degisik ayetlere dagilrms bicimde sergilenen
tablolarla kiyamet kopacaktir. Islam dinine gore kiyamet alametleri daha 90k sosyal yozlasmalar
biciminde islenirken; kiymetin kopus tablosunu, dogal afetler cizer. Daglar ufalamr, ay tutulur,
gunesle ay biraraya gelir, denizler fiskirtihr, gok erimis bir maden gibi olur, kabirler desilir.. .Bu oylesi
bir dehset tablosudur ki, hamile kadmlar cocuklanm dusururler, emzikli kadmlar emzirdiklerinden vaz
gecerler. Olmus olanlar dirilirler. Teraziler kurulur; gunah sevap defterleri ortaya cikanhr ve tum
yasannuslann hesabi gorulur. Iyiler cennete gonderilirken, kotuler icin sonsuz azap baslar. Aynntilar
yukanda. (Bolumdeki sure ve ayetlerin tnmu, Prof Dr. Yasar Nuri OZTURK'iin "K11r an-1 Kerim Meali (Tiirkfe Ceviri)" sinden
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aktanlrmstir. Hurriyet Ramazan armagaru, 1994.)

"Bir hadise gore kiyamet yalmzca kotu insanlar ve kafirler uzerine
kopacak, muminler bu dehseti yasamayacaktir; kiyamet kopmadan once muminlerin ruhlan almarak
onlann ahirete gocmesi saglanacaktir.: (Ana-Britannica, Cilt: XIII., sayfa:283, sutun.I, "ktyamet" maddesi) Cemil
Sena'nm arastirmasma gore durum biraz farkhdir: "Kiyamette, butun insanlar goturulecek ve bunlann
hepsi kiyametin korkunc azabmi bir sure tadacaktir; yani kiyamette yalmz kafirler degil, iman edenler
de o gunun korkunc etkilerinden kurtulamayacaknr. Taberani'nin anlatngina gore, kiyamet gununde
kendisini bogacak kadar terleyenler, 'Ya Rabbi, cehenneme atmakla da olsa, bent rahatlandtrl' diye
yalvaracaktir. Fakat, Ahmet bin Hambel'in ictihadina gore, bu azap, iman edenler icin farz
namazlanndan biri kadar hafif ve kisa siirecektir. Zira, slman eden erkek ve kadznlarzn hepsi mutlu bir
yasamla diri/ecek/erdir'

(Nahl,97)" (Sena CEMiL, age., sayfa:113)

Burada bir noktanm daha altmi cizmekte yarar var. insanlann ktyamet
gunu yeniden dirileceklerine <lair islam inaner, cagdas bilimsel gelismelerin (klonlama, yapay organ
uretimi, en basidiyle organ nakli vb.) karsismda buyuk bir celiski de tasimaktadir. Soyle ki;

"Insanlann yeniden hayat bulmasma hasri escad denir. Hasri escad,
ruhlarm yeniden cesetlere girmesiyle meydana gelecektir." (Meydan Larousse, Bilyiik Lilgat Ve Ansildopedi,
Sabah Gazetesi, Oknrlara Armagan, Ekim 1992, Cilt: 11, sayfa: 266, siitnn: 1, "ktyamet" maddesi.) Gerisi su urperti veren
zombi filmlerine benzemektedir: "'Sonra sur'a bir daha ufurulur, onlar da hemen ayaga kalkarak
beklesirler' (Zilmer suresi 68); 'Hepsi mezarlanndan kalkip Rablerine kosacaklar' (Yasin suresi 51); 'O gun
gunahkarlan gozleri gomgok olarak toplayacagiz' (faha suresi, 102); 'Gozleri donmus olarak dagilmis
cekirgeler gibi kabirlerinden cikarlar ve cagirana dogru kosarlar' (Kamer suresi 7-8); 'Tek bir cighkla hepsi
kisa zamanda huzurumuzda olacaklardir' (Yasin Suresi 54). Insanlar Allah'm huzuruna geldikten sonra
yargilama baslayacak, bu yargilarna sirasmda melekler ve kendi organlan tamkhk edecektir. [ organ
nakline elbette daha yuzytllar var, Tann o gunden belirtecek degil yalKimin bobregi ya da karacigen

cope giden eski ya da hastalzklz
organlarzn dirildigi ve eski sahibine tanzklzk ettigi ayrz bir bolum (reyon) mu acilacak, kimbilir... ]"

kimin icin tamkltk edecek, ya da kzyamet gunu, yasarken aynltp

(Meydan Larousse, Biiyiik Lii.gat Ve Ansiklopedi, Sa bah Gazetesi, Okurlara Armagan, Ekim 1992, Cilt:

11, sayfa: 266, siitun: 1)

Konuyu bir de saym Sena'dan izleyelim:

"Olumden sonra dirilmenin cisimsel mi, ruhsal mi olacagi problemi de,
( ... ) Tannbilimcilerle tefsircilerin cozmeye cahstiklan onemli konulardan biridir. Dah 90k once Zedust;
cisimsel hasir ve nesri va'zetmisti, Ona gore, mahser gununde her ruh, dunyadaki cesedi.ni bulacak,
iyilik ve kotuluklerine gore, herkes bu cesetle ce.n.net veya cehenneme gidecektir. Orada korkunc bir
smav doneminden sonra fena bir beden lakmayacagi icin, cehenneme de ihtiyac kalmayacak; butun
insanlar hem bedenleriyle, hem de ruhlanyla ebedi cennet zevkleri.ni tadacaklardir. Hz. Muhammed
iimit kapilanru asla kapamarrus olmakla birlikte, butun insanlar icin Zerdust kadar hosgorulu ve
comert olmamisur. Onun hosgorusu, yalmz iman eden gunahhlar i9indir.[Cennet ve cehennem irindekilerle
birlikte sonsuzdur.Ne iidiiliin sonu vardrr islamiyetin iibiir diinyasmda; ne de cezamn]" (Sena CEMiL, age., sayfa: 114) Yirle
hadislere gore, islam inancmda, "kiyamette ruhlan.n, bu dunyadaki bedenleriyle dirilecekleri sonucu.nu
cikaranlar vardir. Fakat, olumden sonra dirilmeye inanmayan dusunurler, inananlar kadar coktur.
Batmiler, ruh gocune inandiklanndan, onlara gore, kotu ruhlar, turlu ceset ve cisimlerde.n gectikten
sonra turlu ogeler halini ahr, nihayet dogal bir donusle yeryuzumin azabuu cekmeye mahkum olurlar.
Iyi ruhlar ise, maddeden siynlarak nurdan ibaret olan Tannsal varhkla birlesirler; boylece Batmiler,
mahserde ruhlan.n cesetleriyle beraber goruneceklerini
reddederler. Eski Hint inanclanyla,
Fisagorculukta da, ruh gocune deger verildiginden, bu ko.nuda Batiniler az 90k farkla onlar gibi
dusunurler. islam sair ve dusuniiru Ebu Ala Muarri, ahrete inanmaz ve olumii, Buda gibi, faniligin
yukunden mutlu bir kurtulus sayar. ibn Sina'da.n baska islam filozoflan, duygusuz ve belleksiz bir
olmezligi savu.nurlar. ibn Rusd ise, insanm olumden sonra yeni bir cisim kazanabilecegini kabul eder.
Dogacilar admi alan maddeci islam filozoflan ise, genel olarak mahser, olumden sonra dirilme, ahret,
hesap ve kitap gibi din dogmalanna inanmazlar; bu nedenden de Gazali, bunlan zmdik sayar" (Sena
CEMiL age., sayfa: 114)

"Kiyamette cinler, melekler, hatta cansrz maddelerle, insanm kendi
organlan bile, islenilen hayir ve serre tamkhk edeceklerinden, Tann'dan saklanabilecek hie bir eylem
kalma yacaktir. (Sena CEMiL, age., sayfa: 114)
11•

Kiyameti bu tarz dusleyen ya da yorumlayan dusunceye gore de, her an
her yerde olan ve her yaptigumz isi, gunaluyla sevabryla izleyen ve denetleyen Tann; bu bildik
cizginin dismda davranrrus olmaktadir. Buna gore, orneklersek, Tann, herhangi bir vergi dairesinin,
mudurunden farksizdir, Maliye Bakarn demek bile, tek.nik olarak 90k olanakh degil. Buna gore, vergi
mukellefleri, mukellefiyetliklerini,
sorumluluklanm bilmektedirler. Elbette bilmeyenler de vardir.
Vergisini kanuni olculer icinde odeyen de vardir, odemeyen de. Prensipte herkesin bir muhasebecisi
vardir. Gelirler giderler iyi kotu islenir. Eskilerde defter-i kebirlere, yevmiye defterlerine; simdilerde
bilgisayar programlanrun uygun yerlerine ... Hesap gunu, Yargi Gunu, yani mali yilbasi geldiginde,
prensip olarak herkesin defteri incelenir. Vergisel kaderi belirlenir. Vergilerini dogru beyanla, tikir
tikir odeyenler
(defterleri bicimine uygun ya da gercekten dogru olanlar) cennete, digerleri
(yakalandiklan taktirde elbette), (taktir komisyonlanndan, muhakeme ve cezaevlerine uzanan yaygm
bir uygulama alam icinde) cehen.neme gonderilirler. Elbette tum bu islemler, suclu dahil, pek 90k
insanm mesaisini ve emegini gerektirir. Y oksa Vergi dairesinin muduru, tek basma tum mukelleflerini
denetleme kudretine sahip degildir.

Bu noktada, kiyamet gunu hesap alacak Tann da, sanki hep ogretildigi
gibi her an yamrrnzda olan ve her seyi bilen bir Tann degildir de, yukandaki vergi dairesi rnudurune
benzer. Bizi denetlemek adma omuzlanmiza koydugu (bakkalann alacak verecek defteri, ya da
yukandaki vergi dairesinin kiymetli evraklan gibi) defterlere gerek duyar.Aynca bunlan denetleyecek,
tartacak, ol9iip bicecek meleklere, cinlere .. Yukanda gordugumuz bazi hadislerde, toren konusu
edilerek, iyileri sagdan, kotuleri soldan verilen bu defterler, biraz zaaf kaydidir. insani mantik
acismdan, Tann'mn her an her yerde oldugu, her seyi gordiigii ve bildigi kurahm oldukca onemli
olcude zedelerler. Bazi iyileri bildigi ve kiyamet gununde onlan kayrracagi one suruldugune gore,
aynca kaymci (insanlann iyi edimlerine gore de olsa torpil gecici) bir yonu de yok degildir. Aynca
iyilik ve kotiiliigii denetlemede cinleri kullamr, melekleri kullamr, cansiz maddeleri ve hatta insanm
kendi organlanm kullamr. Neden sadece bir "ol" emriyle her seyi evrensel olculerde var edebilirken,
yok edis gununde, birilerini ve bir seyleri kullanmak gereksiniminde oldugu ayn bir tartisma
konusudur. "Yok ol!" dese, baska oykulere ne gerek. Aynca surlar, dudukler, atesler, tufanlar,
milyarlarca bedenin (ya da ruhun) pespese dizilecegi, kildan ince kihctan keskin kopruler; yanan
gunesler, teraziler, iskence aletleri ya da bicimleri, zincirler, cocuk dusurtecek felaketler; bunlar iki
harfle her seyi olusturan, var eden Tann'ya yakistmlabilecek seyler midir? .. Vergi dairesi mudurune
gore degerlendirirsek; Maliye Bakamm bir kenara birakahm; Cumhurbaskani hie bir miikellefin vergi
makbuzuyla ugrasmadigi icin Cumhurbaskanidir. 0 kadar!

Arna;
Evet, belirttigimiz ve yukanda bazilanm aktardigirrnz cesitli Kur'an
ayetlerine gore ( El Hakka 19, 25; Isra Suresi 13-14) kiyamet gunu insanlara diinyada yaptiklan islerin
yazih oldugu bir defter verilecek (iyilerinki sagdan, kotulerinki soldan. Sag sol aymrm o zaman bile
varrms veya o zaman bile var olacak), "Al oku!" denecek; aynca iyilikler ve kotulukler mizan denilen
bir teraziyle tartilacaktir. Eski Misir'm obur dunyasmda, Hakikat Salonunda oldugu gibi. Tabi burada
tarticibasmm adi Anubis degildir .. Tarti bitti mi? .. Bu da yetmiyormus gibi, yuru bakahm Sirat
Koprusune. Kur'an'da sadece bir kere amlan bu kopru (Saffat, 22-24) , hadislere gore, fazladan bir
yargilama araci gibidir. Defterin verildi, mizan denilen terazide iyiligin ve kotulugun tartrldi, kaderine
razr olmaktan baska caren yok, ama henuz bitmedi, zorunlu olarak kopruye geldin. 0 kopru ki, her sey
belliyken, seni bir kez daha smayacak. Iyiler gecebilecek, kotuler cehenneme dusecekler. Butunleme
smavr gibi Kopru onde (once) deseler, diger islemlere ne gerek. .. Boyle bir celiski iste, genelde
oldugu gibi .
islam inancma gore kiyamet gununu Tann'dan baskasi bilemez. Arna bu
bilinmezlik, hadisler yoluyla (90k bilen din buyuklerinin iri yumurtalan) belli olculerde delinir. lste
daha once de degindigimiz bir ornek Saym Cemil Sena'nm yorumuyla:

"Zamamm Tann'mn onceden saptayip ne vakit koparacagim kendisinden
baska kimsenin bilmedigi kiyamet, bir hadise gore, cuma gunu kopacakur. Ebu Hiireyre'nin anlatrms
oldugu bir hadiste, 'Uzerine gunes dogan gunlerin en hayirltsi cuma gunudur. Adem o gun yarattldt, o
gun cennetten kovuldu, o gun cennetten ctkartldi, kzyamet de cumadan baska bir gunde
kopmayacaktzr' denilmektedir. Ne hicri, ne miladi tarihle cuma gunu sabit bir gun degildir; cennetten

kovulmanm ve kiyamet kopmasmm giinii olarak hayir bu gunun neresindedir? gibi bir soru akla
gelirse de, bunun din bakmundan onemi yoktur." (Sena CEMiL, age., sayfa: 107) der Cemil Sena, Hz.
Muhammed'in Felsefesi adh arastirmasmda. Gercekten de dinlerin ozellikle yorumculan, yetkilerini
asmakta, her zaman buyuk gayret gostermislerdir. Tanndan baska kimsenin bilemeyecegi var sayilan
bir gunun ille de cuma olmasuu kanrtlamaya cahsmak da boylesi bir isguzarhk iste. Ostelik sah olsa
ne olur! Ya da hen mutlaka carsamba desem. Oz olarak insanoglunun yikuruna endekslenmis bir
gunun adim bu kadar onemseyen arap miirninlerinin ulkemizdeki destekleyicileri, belki saat de
verebilirler kim bilir? Cumadan once mi yoksa sonra rm? Basortu eylemleri gibi yani. Hizbullah
mitingleri ya da 8 yilhk egitim karsiu kalkismalar gibi...

Peki Kiyamet gunu sakimlacak, korunacak kisiler (bir anlamda torpilliler)
olacak nudir? Yanrti, evet! ... Bakara Suresi, 62. ayete gore:

"62. Su bir gercek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hiristiyanlardan,
Sabiilerden Allah'a ve ahiret gunune inantp bartsa yonelik is yapanlarzn, Rableri katznda kendilerine
has odulleri olacakur. Korku yoktur onlar icin, tasalanmayacaklardtr onlar." (Bakara;62)

"Ebu Hureyre'nin naklettigi bir hadise gore [de], 'Tanrz, yedi kimseyi,
kendi golgesinden baska golge bulunmayan bir gunde (kryamet/, kendi golgesi alttnda
banndtracakttr: Adaletli imam (yani, halki yoneten ~ef); Rabbine ibadet icin yetismis gene; gonlu
mescide bagli olan kimse; sevisip bulusmalan ve aynlmalan da Tann yoluna dayanan iki kimseden
her biri; makam ve guzellig« sahip bir kadtmn istegine karsi, ben Tanrz'dan korkartm diyen erkek;
solundakinin haberi olamayacak kadar gizli sadaka ve nafaka veren adam; tenhada Tann'yi zikredip
gozyasi doken (yani gercekten, dinli ve erdemli kimseler)'" (sena CEMiL age., sayfa: 114) lste, Mahserde
korunacakinsanlardan
Evet islam inanclan da, kiyamet fikrini; bireysel ve sosyal carpikliklara,
ahlaksal sapkmhklara ve din d1~1 dusunceye kaymaya karsi; kacmilmaz bir cezai sorumluluk olarak
gelistirmis; aynca, insarun butun butun yok olma kaygulanm rahatlatacak bir emniyet subabi olarak
ongormustur. Oliimsiizliik herkesin hakkidir. Arna, dinsel acidan ahlakh ve erdemli yasayacak olanlar
bunu odullerle elde ederken; gunahkarlar sonsuz cezalara carptmlacaklardrr. Kiyamet gunu de, herkes
adma bir son noktadir.
islam inanci acismdan kiyamet fikrinin bir diger onemi ise, Cennet ve
Cehennemin kapilannm, genel anlamda bu olaydan sonra acilacak olmasidir. 0 gune kadar olenler,
tam olarak ne dunya, ne de ahiret yasamma benzeyen bir yasam; Berzah yasamt, surmuslerdir. Berzah
yasami kiyametle ve yeniden dirilisle son bulur; boylece iki ara bir derede kalan oluler, sonsuz ahiret
yasami yolunda harekete gecerler. Sonrasi malum ...
***

Gilncel iki yorumla ktyamet ..
Biraz da cagdas Kur'an yorumculanndan saym Yasar Nuri Ozturk'un
"Kur'an'm Temel Kavramlan" cercevesinde gelistirdigi cahsmalanndan bilgi aktarahm:

"Kiyamet kelimesi Kur'an'da 70 yerde gecmektedir. Deyimin koku olan
kiyamdan turemis kelimelerin sayisi ise 200 civanndadir. ( ... )

Kiyamet, icinde yasadigumz dunyanm ve onun biinyesinde yer aldigr
evrenin parcalarup dagilmasi ve butun suurlu varhklann hesap vermek uzere Yaratici'nm huzurunda,
mahiyetini bilemeyecegimiz bir bicimde kiyam etmesidir. 0 gun Allah butun tartismalan
sonuclandiracak, celismeleri bitirecek ve hayat rnacerasmdan herkesi hesaba cekerek iyilikle
kotulugun karsihklanm verecektir. ( ... ) Kur'an bugune din giinii demekte ve onun tek yargicmm Allah
oldugunu belirtmektedir. ( ... ) Allah aynca Kayyum'dur. Onun isim-sifatlanndan biri olan Kayyum,
kiyametle aym kokten turemis olup, kiyamet giiniiniin yoneticisi, onunde varhklann kiyam ettigi

kudret, her turlu fiil ve tasarrufu elinde tutan Yaratici demektir."

(OZTURK, Yasar Nuri, "islami Kavramlar

Ansiklopedisi",Birinci Cilt, Hurriyet Ofset, istanbul 1991,sayfa: 168)

Yasar Nuri Ozturk'e gore, tum bunlar "kiyametin akla gelen en tipik
manasidir." "Kur'an iyi tetkik edildiginde" der ", gorulur ki, bu buyuk ve genel kiyametten baska
sayrsiz kiiciik kiyametler, varhklar dunyasrm doldurmus bulunrnaktadrr.

Hayat sahnesinde her an milyonlar ve milyonlarca kiyamet
yasanmaktadir. Kainat bunyesinde bir hie denecek kadar kucuk bir yer tutan insan viicudunda da,
her an binlerce kiyamet yasanmaktadir.

Her varhk bircok kiyamete sahnedir. Fakat her varhk daha biiyiik
bir varhgm sahne oldugu kiyametlerden de biridir. Binlerce kryamete sahne olan bedenimiz, bir
gun, buyuk kurenin kiyametlerinden biri olacaktir. Ve o buyuk kure de, bir gun icinde bulundugu
gunes sisteminin kiyametlerinden birine konu teskil edecektir.Gunes sistemi, icinde bulundugu bir
baska butunun, o da bir baska butunun parca kiyametleri olacaktir. (. .. ) Kendimiz mihver ahrsak, bizim
altimizda ve ustumuzdeki planlarda kiyametler vardir diyecegiz." (OZTURK,Yasar Nuri age., sayfa: 169)

Yine Ozturk'e gore "toplumlann da kiyametleri vardir" ve bu kiyametler
"sosyolojik kiyametler'' olarak adlandmhr. Bu tur durumlarda, hak yolundan saprms toplumlar, buyuk
kiyarnet beklenmeksizin, yerel ya da toplumsal anlamda kiyametlerle cezalandmlirlar.

Bu yorumla, insanm birey olarak yasadigi yikimlar ya da genel anlamda
felaketler; toplumlar olarak yasanrms ( oykusel ya da gercek) felaketler ve dinlerin onerdigi genel
anlamda kiyamet bir kefeye konmus olmaktadir. Nasreddin Hoca nereye kadar hakhdir? Hani demis
ya merhum; "kanm olurse kucuk, ben olursem buyuk kiyamet'tdir, diye...

Bu noktada, insanligm gelecegine bakan bir baska yazarm, bu kez bir
populer bilim yazarmm, Isaac Asimov'un satirlanna goz atabiliriz. Burada dinsel gizemli sozlerin
otesinde, gerceklerin ne kadar kolay anlasilabilir oldugunu gorebiliriz:
"Eger insanhk tarihini trajik bir oyun olarak kabul edersek, insanhgm
olumu hem eski, hem de bugunku anlanuyla bir felaket olacaktir. Arna insanhk tarihinin sona
ermesine neden olacak sey nedir?

Birincisi; tum evrenin ozellikleri yasanamayacak sekilde degisebilir.
Evren olumcul bir hal ahrsa ve her bir noktasi yasanmaz bir duruma gelirse, artik insanhk da varhgim
surduremez, Bu durumu 'Birinci Gump Felaketler' olarak adlandirabiliriz.

Dogalhkla, ille de evrenin tumunun insanhgi sona erdirecek sekilde
degisrnesi gerekmez. Evren, simdi oldugu kadar sakin kalabilir ama guneste bir takim degisiklikler
olabilir ve gunes sistemi yasanamaz bir hale gelebilir. Bu durumda evrenin geri kalan krsmuun
siikunet icinde var olmaya devam etmesine karsm insan yasarm sona erebilir. Buna 'Ikinci Gump
Felaketler' diyecegiz.

Elbette, gunesin, her zaman oldugu gibi isimaya devam etmesine karsm,
yeryuzu, yasanu olanaksizlastiracak bir degisim gecirebilir. Bu durumda gunes sisteminin olagan
donusunu surdurmesine karsm insan yasanu sona erebilir. Buna da 'Ucuncu Gurup Felaketler'
diyecegiz.

Ve Yeryuzu'nun ihk ve hos bir yer olarak kalmasma karsm, diger turler
varliklanm surdururken, insanoglunu yok edecek bir seyler olabilir. Bu durumda evrim devam eder ve
Y eryuzu degisik bir yasam yukuyle gelisimini surdurur; ama biz olmadan, 'Dorduncu Gurup
Felaketlerdir' bunlar.

Bir adim daha ileri gidip insan yasamuun surecegini ama uygarhgi tahrip
edecek, teknolojiyi yolundan ahkoyacak ve insanhgi belirsiz bir sure icin ilkel bir yasarna mahkum
edecek bir seyler olabilecegini soyleyebiliriz. Bu da 'Besinci Gurup Felaketler'dir." (ASIMOV, Isaac,
"insanhgm Gekcegi, Diinvamzzz Tehdit Eden Fe/aketkr", Ceviren: Hulusi OZAYKUN, Cep Kitaplan: 34/ Bilgi Dizisi: 10, Nisan 1984,
istanbul, sayfa: 7-8)

Mistik ogeler ise kansmadigi surece, felaket kavrarru kolay algilanabilir
gerceklere dayamr. Buna yuklediginiz dinsel anlamlar ya da yorumlar, olaylan farkh ve guc algilanihr
boyutlara tasir. Buradaki temel aymm, dinsel anlamda yorumlanan felaketlerin ya da kiyametlerin,
insamn iyi ya da kotu edimleriyle alakah olusu; bilimsel anlamda yorumlann ise, insamn gelisirni
itibariyle sahip oldugu teknolojik olanaklan yanhs kullanmasmdan dolayi ortaya cikabilecek felaketler
dismda, evrene ve alt birimlerine kendi bilinci otesinde baghhgmdan kaynaklanmaktadir. Yani atom
savasi uretip varhgim bilincli bir bicimde (ki buna ne kadar bilincli denebilir) yok edebilir ama
gunesin giderek yakmm tiiketip sonmesini engelleyemez, buna sadece boyun egebilir.

Evet, sozu uzatmadan, mitolojik ya da dinsel kiyamet fikrini, insanlarm
gunah ve sevaplan, iyilik ve kotulukleri bazmda cezalandmlacaklan ya da odullendirilecekleri soyut
bir surec olarak gorup; insan adma bilimsel bir yok olusun da (butun butune olmasa bile) kacnulmaz
oldugunu vurgulamak gerek. Bilimin gunumuzde oldugu kadar gelismedigi bir donemde, yerel,
toplumsal, diinyasal ya da evrensel bir takim felaketler yasarms, yasandiguu gormus ya da dinlemis ya
da var sayrms (hissetmis) insanoglu adma bu fikrin gelismisligi, yalrus degildir. Bilinc duzeyi,
oykuleri farkh kilrmstir o kadar. Kimisi son derece anlamsizdir, kimisi son derece utopik, bir kisrru da
kiyismdan kosesinden bir seyler yakalarrustir. Amacmuz zaten onlan elestirmek degil, incelemek. Iyi
incelendiginde, mistik yonlerinden 90k, gerceklere dayanan ve yasannushklardan kaynaklanan yonleri
agir basar.
Bu durumda; detaylar sakh kalmak kosuluyla, dinsel anlamda, sosyal
deneyime dayanan (felaket tecriibeleri) ve dus gucuyle gelistirilen, bir son buyuk kiyamet oykusunden
(ya da oykulerinden); bilimsel anlamda da, bilemeyecegimiz (henuz hesaplayamayacagmuz, gozlem
ve bilimsel anlam gucumuzun otesinde olan, sadece varsayimsal); ya da bildigimiz,
hesaplayabildigimiz, gozlemlerimizle anlamlandirabildigimiz bir ya da birkac buyuk felaketten soz
edebiliriz.

***

Eski tann giines ..
Mitolojik caglann en gorkemli tannst giinefi ele alahm. Ve Asunov'un
bu konudaki yorumuna goz atahm:

"Bilim oncesi zamanlarda, gunes, sevecen bir tann olarak goruluyordu;
1~1g1ve

sicakhgi borclu oldugumuz bir tann. Gokteki hareketleri yakmdan izleniyordu. Gunes, 21
Haziran'a kadar gokte yiikseliyor, bu tarihten sonra 21 Arahk'a kadar alcahyordu. Daha sonra bu
cevrim devam edip gidiyordu. 21 Haziran yazm, 21 Arahk ise kism gundonumudur.
Tarih oncesi kulturlerde bile, gunesin konumunu son derece dogrulukla
belirleyen yontemler vardi. Omegin, hoyuk taslan, diger baska islevlerinin yarn sira gundonumlerini
isaret ediyordu.
Dogalhkla, gunesin hareketlerinin gercek ozellikleri bilinmeden once, kis
gundonumune kadar alcalan gunesin yeniden yukselecegine guvenilmiyordu. Gunes sonsuza dek
alcalabilir, dunya sona erebilirdi. Boylece, iskandinavya mitolojisine gore dunyamn sonunun geldigi
'Fimbulwinter' tarafindan ilan edilir. Gunes kaybolduktan sonra ii9 yil suren urkutucu bir soguk ve
karanhk donemi gelir; daha sonra da Ragnarok ve dunyamn sonu ... Gunesin hayirseverligine duyulan
inancm gii9hi olmasi gerken gunesli iklimlerde bile, k1~ gundonumunden sonra gunesin yeniden
yiikselmesi buyuk bir rahatlama nedeniydi.
En iyi bildigimiz gundonumu kutlamalan Romahlannkidir. Romahlar,
tanm tannsi Saturn'un, yiyecegin bol, urunlerin zengin oldugu eski bir altm cagda topragi yonettigine
inanryorlardi, Bu yuzden, kis gundonumu haftasi, yaz mevsimini ve Saturn'un eski, eski altm caguun
donusunu vaad eden bir hafta olarak 17 Arahk'tan 24 Arahk'a kadar 'Saturnalia' adiyla kutlamrdi. Bu
bir sevinc ve nese haftasiydi. i~ yerleri kapamr, herkes birbirine hediyeler verirdi. Bu bir kardeslik
haftasiydi; usaklara ve kolelere, efendileriyle eglenmesi icin izin verilirdi.

Saturnalia kaybolmadi. Hrristiyanhk Roma Imparatorlugunda guc
kazandikca.gunesin dogusunun sevincini bastirmarun mumkun olmadigi anlasildi. Boylece iS. 300
yilmda, gelisiguzel bir sekilde 25 Arahgm isa'mn degum gunu oldugu ilan edildi ve bu kutlama
boylece Hiristiyanhkca benimsendi. (Incil'de isa'mn dogusuyla ilgili bir tarih kesinlikle yoktur.)
Boylece, gunesin dogusu kutlamasi, Ogul'un dogusu kutlamasma donustu." (ASIMOV, Isaac, "i11sa11hgm
Gelecegi, Dii11vamz;;z TeJ,dii Ede11 Felaketler",

sayfa: 105-106)

Gunesin bir kez daha gelmeyecegi, yeniden dogmayacagi urkuntusu, eski
toplumlar uzerinde derin etkiler birakmis olmah. Ve gundonumu kutlamalannm boylesi onemsenmis
olmasi da dogal. Kuran'da kiyamet gunu tarif edilirken "Gtlnes biiziiliip diiriildiigiinde" (Tekvir
suresi: 1) denmekte, kiyamet gunu gunesin fiziksel yapi ve gorunumude meydana gelecek bir degisim
vurgulanmaktadir. Bir baska surede kiyamet gununun zamani anlatihrken; "Giine~'le Ay biraraya
getirildiginde" (Kiyamet suresi:9) deyirni kullamlrmstrr. Yani eski inanclann pek cogunda kiyamet
fikri cercevesinde gtines onemli bir unsurdur. Kirnisinde belirleyici, kimisinde etkilenen unsur.

Gunese bilimsel anlamda bakis ise oldukca yenidir. 1800'lerin
ortalanndan sonra baslayan yogun arastirma ve cabalarla; bugiin biliyoruz ki, gunes, kutle olarak %75
hidrojen ve %25 helyumdan olusmaktadir. Daha karmasik atomlann yuzdesi daha kucuktur. Ve gunes

bu malzemeyi kullanan nukleer reaksiyonlar sayesinde 1s1 ve isik vermektedir. Bu reaksiyonlar,
hidrojen
cekirdeginin
helyum
cekirdegine
donusmesi,
yani hidrojen
fuzyonu
yoluyla
gerceklesmektedir. Burada sorun, var olan bir malzemenin kullamlmasi sorunudur. Madde ye da
enerji, var olan stok tuketildiginde, gunesin sonu kacimlmazdir. Bilimsel arastirmalann sonuclanna
gore, gunesimiz yaklasik 5-milyar yildir parlamaktadir ve gunes kiitlesinde bir yildiz icin normal halde
kalma suresi yaklasik 13-rnilyar yildir. Kucuk bir toplama cikarma islemiyle, geride kalan sure, 8milyar yildan biraz daha fazladir, denebilir. Evet, onumuzde 90k uzun bir zaman dilimi olsa da,
dunyarmz ve uzerindeki varhklar acismdan, gunesi kaybetmenin ve yok olmanm, yani bir anlamda
bilimsel kiyametin tarihi budur. 8-milyar yil sonra, dunya ve uzerindeki canh ve cansiz varhklar ne

hale gelmis olacaklardir, bilim kurgusal oykuler dismda tahrnin bile edilemez elbette. Arna, daha
oncesinde evrensel, dunyasal ya da toplumsal kosullardaki arti bir gelismeyle baglantih olarak bir yok
olus gerceklesmediyse bile, bu tarihte gunes'in omrunu tamamlayisi ile sadece diinyarruz degil,
gezegen sistemimiz de oldurucu bir degisime ugrayacaktir.

Nasil ve neler olacagma gelince; gunesmuz normal yasarrum
tamamladigmda, genleserek bir kizil dev haline gelecek ve simdiki capmin 100 katmdan fazla
genisleyecektir. Bu genlesme esnasmda, Merkur ve Venus gezegenlerini yutacak, devasa boyuttaki
isisiyla dunyayi buharlastiracaktir. Bunu bilim soylemektedir. Yani bilimsel bir kiyamet fikrinden soz
etmekteyiz. Arna bilimsel kiyamet fikrinin, dinsel ogretilerde asla rastlanamayacak esneklikleri de
varsayimsal olarak mevcuttur. Buna gore, insanhgm onimde yaklasik 7-8 milyar yil vardir. Herhangi
bir baska nedenden etkilenmeksizin, varhgmi ve evrimini surdurebilecek olursa, boylesi bir kiyarnet
bile, tumuyle kesinlik kazansa bile, insan neslini butun butun ortadan kaldiramayacaktir, diye
dusunulmektedir. Gelisecek uzay teknolojisi, boylesi bir felaketin 90k 90k oncesinde, insan neslinin
devami adma, pek 90k tedbir uretebilecektir. Konunun aynntrlan ve gunesle ilgili felaketlerin
sonrasma <lair ilginc varsayimlar adma, Asimaov'un "Insanhgm Gelecegl" adh arastirmasma bakmiz.

Bu noktada, en son bilimsel verilerin I§Igmda, bu felaketin, din
adamlarmca ya da kitaplannca ileri surulen kiyametten farkh ozellikler tasiyacagma ve kesin bir son
sayilamayacagma <lair bir saptamada bulunabiliriz. Y eni bir kurama gore, alti ya da yedi milyar yil
sonra, can cekisirken sisecek ve dev bir krrrmzi yildiza donusecek olan Gunes, dunyada yasanu geri
donussuz bir bicimde sona erdirirken; Gunes sisteminin uzak bir kosesinde yeni bir yasam
dogabilecektir.
"Bu uzak kose Saturn'un uydusu Titan. Merkur ve Pluton
gezegenlerinden daha btiyuk olan Titan'da oteki uydularda bulunmayan birsey var: Yogun bir
atmosfer. Bu atmosferin buyuk bir bolumu de (tipki Dunya'da oldugu gibi) azottan olusuyor. Aynca %
2-10 oramnda da metan iceriyor. Gunesten gelen kizilotesi ismlar metam parcahyor ve organik
bilesiklerden olusan kalm bir sis tabakasi yaratiyor. Bu tabaka da Titan'm yuzeyini gozlerden irak
tutuyor. Bazi bilim adamlan Titan'm gorulemeyen yiizeyinde metan denizleri ve irmaklan
bulundugunu dusunuyor. Titan asm soguk. Gunesten 1.5 rnilyar kilometre uzak olmasmm (Dunya'nm
Gunes'e uzakhgt yaklasik 150 milyon kilometre) yamsrra kalm sis tabakasi da gelen Gunes isinlannm
ancak % 1 O'unun yuzeye dusmesine olanak verir. Sonne olarak yuzey sicakhgi da - 200 derece
santigrat kadardir. Yani bildigimiz bicimiyle yasarrnn ortaya cokabilmesi icin 90k 90k soguk. Arna
turn bunlar Titan'm bugunku halini betimliyor. ("Titan'm S1cak Zamanlan", cev, Caglar Sunay, Discover, Mart 1998,
Bilim ve Teknik Dergisi, Nisan, 1998, Sayi: 365, sayfa: 15) Arizona Universitesi'nden Ralph Lorenz ve Donathan
Lunine'ye gore 6 rnilyar yil sonra, Dunyamizr tiimden yok edecek olan gunes genlesmesi, bu uzak
uyduda, yeni bir yasamm dogmasuu olanakh kilacak kosullan yaratabilecektir. Bu da dunyarmza ve
biz insanlara ait bir kiyamet fikrinin, en yakimnuzda bile (evren boyutlanna gore yambasmuzda bile)
etkili olamayabilecegi gercegini vurgulamaktadir. Kaldi ki, evrende bizlerden baska canhlar
olabilecegine iliskin teorileri bir kenarda birakiyoruz. Bu durumda kutsal kiyamet fikrinin 6 milyar yil
sonra, yani bizler kesinkes yok olduktan sonra, ne anlam ifade edebilecegini de dusunmek gerek.
Cunku biz tiimden yok olduktan sonra bile evrensel yasam ve evrenin cesitli koselerinde bize
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bir tiir yasam devam edecektir. insanlara vaad edilen ama 6 milyar yil sonra
insansizlasan bir ortamda devam edebilecek bir tannsal kiyamet surecinin anlami nedir ki? Tann
bilimin onune gecip, insanlarla birlikte tum canh ve cansiz yasarm toptan yok edecek evrensel
anlamda bir kiyamet'i gerceklestirecek olursa, sorun kalmaz. Yoksa, 6 milyar yildan biraz daha fazla
beklerse, kiyamet gununtm geldigine inandigmda, dunya ve insanhk zaten yok olmus olacak ve olecek
de dirilecek de kalmayacaktir. Bu durum, bilimin tannya koydugu simrlardan anlamh birisidir.

benzeyebilecek

***
Ve hristiyan k1yameti..
Simdi gelelim Hiristiyanhgm, kiyamete bakisina, Bu konuda yine fazla
yoruma girmeden, Kutsal Kitap 'ta yer alan aynntilara goz atahm:

Petrus'un ikinci mektubuna gore kiyamet giinii hirsiz gibi gelecektir.
Sanmm hissettirmeden, kendini belli etmemeye cahsarak, deyim yerindeyse, sinsice...
"JO. Fakat Rabbin gum: hirstz gibi gelecektir; onda gokler buyuk guruln:
ile zeval bulacaklar [zeval: son bulma], ve unsurlar yanarak eriyecekler, ve yer ve onda olan isler
yanzp biteceklerdir. 11. Butun bu seyler boylece eriyeceginden, Allahzn gununun zuhurunu bekleyerek
ve siddetle arzulayarak butun mukaddes ya:jayz!j ve takvada [takva: Tanrzdan korkup dinin yasak ettig)
seylerden cekinmeJ sizin ne gibi adamlar olmanzz lazzmdzr? 12. 0 gunun zuhuru sbebile gokler
yanarak eriyecekler ve unsurlar cok hararetle eriyecektirler." (Petrusun ikinci Mektubu, Bap 3: 10-12) (i.ncil ve
Tevrat ahntilanrun biitiinii "Kitabt M11kaddesEski ve YeniAltit'', Kitabi Mukaddes Sirketi, istanbul 1969 baskismdan gerceklestirilmistir.)

Petrus 'un bildirdigine gore, kiyamet, Zerdust dininde amldigi gibi buyuk
bir yangm ve erimeyle gerceklesecektir, Yuhanna'mn Birinci Mektubu'nda Mesih karsitlannm ortaya
91k1§1, bu kiyametin alametlerinden biri olarak aruhr:
"18. Ey kucuk cocuklar, son saattir, ve mesih muhali.fi [ muhalif: kar:jzt]
gelir diye isitmis oldugumuz gibi, simdi de cok Mesih muhalifleri cikmtsttr; bundan biliyoruz ki son
saattir." (Yuhannarun Birinci Mektubu, Bap 2: 18)

Matta'ya gore incil, bu dusunceyi pekistirir:

"14. Ve melekutun [melekut: Hukumdarlik; saltanat, Meleklerin ve
ruhlarzn alemi] incili, milletlerin hepsine sehadet olmak iizre, butun dunyada vazedilecektir; ve son o
zaman gelecektir. (..) 23. 0 zaman efter bir kimse size: Iste, Mesih burada, yahut: Surada, derse,
inanmaytn. 24. Cunku yalancz Mesihler ve yalancz peygamberler kalkip buyuk alametler ve harikalar
yapacaklar, soyle ki, mumkunse secilmis olanlarz bile saptzracaklar." (Inell, Mattaya Gore, Bap 24: 14, 23-24)
Devarrunda, beklenen gun gelecektir:

"29. Fakat o gunlerin stktnustndan hemen sonra, gunes kararacak, ay
z!jzftznz vermeyecek, ytldtzlar gokten dusecekler, ve goklerin kudretleri sarszlacak; 30. o zaman
lnsanoglunun alameti gokte gorunecek: o zaman yeryuzunun butun szptlarz dovunecekler, ve

Insanoglunun gokun bulutlarz uzerinde kudretle ve buyuk izzetle geldigini gorecekler. 31. Ve
meleklerini buyuk sesli boru ile gonderecek, ve melekler, goklerin bir ucundan oteki ucuna kadar,
onun sectiklerini dart ye/den toplayacaklar." (Inell, Mattaya Gore, Bap 24: 29-31)

Buradan anlasihyor ki, tum tek tannli dinlerde kiyamet alameti olarak
gorulen sahte peygamberler olgusu, Hiristiyanhkta ozellikle ve onemle vurgulannustir. Devammda,
Kur'an'da da vurgulandrgi gibi, Gunes ve Ay'm basma gelmedik sey kalmayacak, yildizlar gokten
duseceklerdir!.. Aynca, insanlann hirslan da gundemdedir. Tann onlan son gune kadar adam
edememistir cunku:

"Bunu bil kt, son gunlerde cetin anlar gelecektir. 2. Cunku insanlar,
kendilerini seven, parayz seven, ovunucu, magrur, kufurbaz, ana babaya itaatsiz, nankor, murdar, 3.
,'$ejkatsiz, amanstz, iftiraci, nefsine mag/up, azgtn, iyilik dusmani, 4. Hain, inatci, kibirli, zevki
Allahtan ziyade seven, 5. Takva suretini gosterip onun kuvvetini inkar eden/er olacaklardtr; bunlardan
da yuz cevir." (Pavlusun Timoteosa Ikincl Mektubu, Bap 3: 1-5)

Burada kiyamet gununde cetin anlara layik gorulen insanlardan adeta
igrenilerek soz edilmektedir. Suclamalar son derece soyuttur ama Islam'i da etkileyecek guctedir.
Mearic Suresi 19. Ayet, 11i~in gercegi su ki insan; aceleci, hirsh, sabirsrz, tahammulsuz yaratilrrustir.11
der. Kendini sevemeyen, paradan hoslanmayan, kendiyle ovunmeyen, magrur olmayan (ki en
magrurlan tannyr temsil eden krallar olmustur ve din kurallanyla birlikte tasmuslardir bu
magrurlugu), insan diisunulebilir mi? Bunlar belli olculer icinde yapici ya da yikici olabilen insan
kurallandir. insanm psikolojik ya da sosyo-psikolojik temel ozellikleridir. Kutsal kitaplarda yikim
nedeni sayihrlar ...

Eski Ahit'te, Isaya, Ezekiel ve Daniel bolumleri de, apokaliptik
karakterlidir.

Markos'a Gore incil'in 13. Bapi da kiyametten tablolar cizer:
isa mabetten cikarken sakirtlerinden biri ona dedi: Muallim, bak, ne
bicim taslar, ne bicim binalarl. 2. Isa da ona dedi: Bu buyuk binalarz goruyormusun? Buarada tas
ustunde ytktlmadik tas bzrakzlmayacak. 3. 0, Zeytinlik dag: uzerinde, mabedin karstsinda otururken,
Petrus, Yakub, Yuhanna ve Andreas kendisinden ayrzca sordular: 4. Bize soyle, bu seyler ne zaman
olacak? Ve biuun bu seyler tamam olmak uzre iken, alamet ne olacak? 5. lsa da onlara soylemeye
basladi: Saktntn, kimse sizi sptzrmaszn. 6. Bir coklan: Ben oyum, diye benim ismimle gelecekler, ve
cok adamlarz saptzracaklardzr. 7. Cenkler ve cenk sozlerini isitttiginiz zaman, stktlmaytn; bunlarzn
olmasz gerektir; fakat daha sonu degildir. 8. Cunku millet millete karsi, ulke ulkeye karsi kalkacak; yer
yer zelzeleler olacak; kztlzklar olacaktzr. Bu seyler agrilann baslangicidir. (..) 14. Ve harab edici
mekruh seyin layzk olmayan yerde dikildigini gordiigilniiz zaman (okuyan anlaszn), o vakit Yahudiyede
olanalar daglara kacstnlar; 15. Ve damda olan asag: inip evinden bir §ey almaya girmesin; 16.
Tarlada olan, abasznz almak icin geri donmesin. 17. Fakat o gunlerde gebe ve emzikli olanlarzn vay
bastnal" (Markos'a Gore Inell, Bap 13)
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Bu arada Kur'an'dan bir hatirlatma yapahm. Hae suresi, 2. Ayet: 110nu
goreceginiz gun, her emzikli kadin, emzirdiginden vazgecer ve her gebe kadm tasidigrm dusurur. 11 der.

Alametler devam eder, Markos' gore:

"22. Cunku yalanci Mesihler ve yalanci peygamberler
secilmis olanlarz bile sapttrmak icin alametler ve harikalar yapacaklar.

kalkzp mumkunse

ti

Boylece kutsal yazmda sik sik vurgulanan sahte Mesihler ve
peygamberler burada da kiyamet alameti olarak sayilrrus olur. Sonra ne olacaktir":
tl24.Fakat o gunlerde, o stkintidan sonra, gunes kararacak, ay l!flftznz
vermeyecek, 25. Ytldtzlar gokten dusmekte olacaklar, ve goklerde olan kudretler sarstlacakttr." Tum
bunlar Kur'an'da da aynntih olarak vurgulanrrustir. Hz. Muhammed'in Yahudi ve Hiristiyan kutsal
yazmmdan ne denli etkilendigini bilemeyiz ama Tann'mn her u9 kutsal kitabmda da, kullanna kiyamet
konusunda benzer seyler soyledigi bir gercektir.

Yine Markos'a gore kiyamet vakti bilinmezdir:

t133_ Sakuun, uyanzk durun, dua edin; zira o vakit ne zamandir
bilemezsiniz."
Luka'ya gore incil, Bap 21 'de de paralel ve benzer seyler soylenir.
"25. GuneJte, ayda ve ytldizlarda alametler, denizin ve dalgalrzn
ugultusundan dolayi sasktnlikta olan milletlere yeryuzunde stkinti olacaknr; 26. lnsanlar korkudan, ve

dunyaya gelmekte olan seyler icin beklemekten bayilacaklar; cunku goklerin kudretleri sarstlacakttr.
27. Ve o zaman onlar Insanoglunun bulutta kudret ve buyuk izzetle geldigini goreceklerdir. 28. Fakat
bu seyler olmaga baslayinca yukart baktn, ve bastnizi kaldtrtn; zira kurtulusunuz yaklastyor. (Luka'ya
ti

Gore Inell, Bap: 21)

incil icinde, kiyamet dusuncesini en aynntih bir bicimde ele alan bolum
ise Yuhannamn Vahyi'dir. "Isa Mesihin Vahyidir; onu Allah yakznda vaki olmast laztm gelen seyleri
kullarzna gostermek icin kendisine verdi", diye baslar. (Yuhannanin Vahyi, Bap:1)

Burada kiyametin gelisi ve olusu 7 muhurlu bir kitabin muhurlerinin tek
tek acihsiyla anlatihr. Digerleri icin Kutsal Kitaba bakabilirsiniz, biz 6. Muhurden itibaren
omekleyecegiz.
"I 2. Ve alttnct muhru acug: zaman, gordum, ve buyuk zelzele oldu, ve
gunes kzldan cul gibi siyah oldu, ve butun ay kan gibi oldu; 13. Ve gokun ytldtzlart, incir agaci buyuk
ye! tarafindan sarsildiginda ham incirleri atngi gibi, yer uzerine dustuler. 14. Ve gok, durulmekte olan
bir tomar gibi cekildi; ve her bir daft ve ada terlerinden kaldinldtlar. 15. Ve dunyanin krallarz ve
buyukleri ve binbasilan ve zenginleri ve kudretlileri ve her kul ve hur adam magaralara va daglann
kayalarzna saklandtlar; 16. Ve daglara ve kayalara diyorlardt: Uzerimize dusun, ve taht uzerinde
oturantn yuzunden, ve Kuzunun gazabtndan bizi gizleyin; 17. Cunki: onlarin gazabtnin buyuk gunu
geldi, ve kim durabilir?" (Vahiy, Bap: 6, 12-17)

"Ve yedinci muhru acttg: zaman, yarim saat kadar gokte sukut oldu. 2. Ve
Allahzn onunde duran yedi melegi gordum; ve onlara yedi boru verildi. 3. Ve baska bir melek geldi, ve
elinde alttn buhurdan olarak mezbahtn uzerinde durdu, ve tahtzn onunde olan alttn mezbah uzerinde
butun mukaddeslerin dualrzna katszn diye, kendisine 90k buhur verildi. 4. Ve Allahzn onunde melegin

elinden mukaddeslerin dualarz ile buhurlarzn dumanz ctkti. 5. Ve melek buhurdanz aldz ve mezbahzn
atesinden onu doldurdu, ve yer uzerine attt; ve gok gurlemeleri ve sesler ve simsekler ve zelzele oldu.
6. Ve kendilerinde yedi boru olan yedi melek boru calmaga hazirlandilar. 7. Ve birincisi boru caldi, ve

kan ile kansmis dolu ve ates oldu, ve yer uzerine atzldz; ve yerin ucte biri yandz, ve butun yesil ot
yandi. 8. Ve ikinci melek boru caldt, ve sanki atesle yanan buyuk bir dag denizin icine atildi; ve
denizin ur;te biri kan oldu; 9. Ve denzide yasayan mahluklarzn ur;te biri oldu; ve gemilerin ucte biri
telef oldu. 10. Ve ur;uncii melek boru caldi, ve gokten mesale gibi yanan buyuk bir ytldtz zrmaklarzn
ucte biri uzerine, ve sularzn pznarlarz uzerine dustu; 11. Ve ytldtztn ismine Pelin denilir; ve sularzn
ucte biri peline dondu, ve sulardan bir cok insan otdu, cunku sular actlasttlar. 12. Ve dorduncu melek
boru caldi, ve gunesin ucte biri, ve ayzn ucte biri, ve ytldtzlartn iicte biri vuruldular; ta ki onlarzn ur;te
biri kararszn, ve gunduz ucte biri, ve gece de aynz surette istk vermesin. (Vahiy, Bap:8, 1-12)
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Ve besinci melek boru caldi, ve gokten yere dusmus bir yzldzz gordum;
ve ona cehennem kuyusunun anahtarz verildi. 2. Ve cehennem kuyusunu acti, ve kuyudan buyuk bir
kulhan dumanz gibi duman ctktt; ve kuyunun dumanzndan gunes ve hava karardz. 3. Ve dumandan
yeryuzune cekirgeler ctkttlar; yerin akreplerinde kudret oldugu gibi, onlara da kudret verildi. 4. Ve
onlara denildi ki, yerin otuna, bir yesil seye, ve bir agaca degil, ancak alznlarz uzerinde Allahzn muhru
olmayan adamlara zarar versinler. 5.. Ve kendilerine, onlarz oldurmesinler, ancak onlara bes ay
eziyet edilsin, diye ruhsat verildi; ve onlarzn eziyeti, insanz soktugu zaman, akrep eziyeti gibi idi. 6. Ve
insanlar o gunlerde olumu arayacaklar, ve onu asla bulmiyacaklar; ve olmegi arzu edecekler, ve alum
onlardan kacacaktir. (Vahiy, Bap: 9, 1-6)
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13. Ve alttnct melek boru caldt, ve Allahzn onunde olan altzn mezbahzn
dart boynuzundan bir ses isittim; 14. Elinde boru olan altzncz melege diyordu: Buyuk Fzrat trmagi
yanznda bagli olan dart melegi r;az. 15. Ve insanlarzn ucte birini oldursunler diye, saat ve gun ve ay ve
yil icin hazirlanmis olan dart melek cozulduler. 16. Ve atli ordularzn saytsi iki kere on bin kere on bin
idi; onlarzn saytstni isittim. 17. Ve boylece atlarz, ve atesten, mar yakut ve kukurttenmis gibi ztrhlan
olarak onlarzn uzerine binmis olanlarz ruyette gordum; atlarzn baslan aslanlarzn baslari gibi idi; ve
agizlanndan ates ve duman ve kukurt ctktyordu. 18. Insanlartn ucte biri bunlarzn agizlanndan cikan
atesten ve dumandan ve kukurtten, bu ur; beladan, oldurulduler. (Vahiy, Bap: 9, 13-18)
11

11

Ya geride kalanlar?:
20. Ve bu belalarla oldurulmemis olan insanlarzn baki kalanlarz cinlere
ve goremeyen ve isitemiyen ve yuruyemiyen altzn ve giimii§ ve tune ve tas ve agar; putlara secde
kzlmamak uzre kendi ellerinin islerinden tovbe etmediler; 21. Ve kendilerinin katilliklerinden ve
sihirbazlzklarzndan ve kendi zina ve hirsizliklartndan tovbe etmediler. (Vahiy, Bap: 9, 20-21)
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Ve oyku devam eder:
15. Ve yedinci melek boru caldi ve: Dunyantn kralligi Rabbimizin ve
onun Mesihinin oldu; ve ebetler ebedince saltanat surecektir, diyerek gokte buyuk ses fer oldu. (. . .) 19.
Ve Allahzn gokte olan mabedi acildi; ve onun mabedinde ahdinin sandigi gorundu; ve simsekler ve
sesler ve gok gurlemeleri ve zelzele ve buyuk dolu oldu."(Vahiy, Bap: 11)
11

Boylece yedi melek yedi boru calnus olurlar. Arna g6revleri henuz
bitmemistir, Kiyametin asil atesli ve kanh tablosu henuz baslamaktadir:

"Ve mabetten yedi melege: Gidin, ve Allahzn gazabirun yedi tastni
yeryuzune bosalttn, diyen buyuk bir ses isittim. 2. Ve birincisi gitti, ve tastnt kara uzerine bosaltti, ve
cenevarzn damgasi kendilerinde olan ve onun suretine secde ktlan adamlar uzerinde kotu ve tgren«
yara hastl oldu. 3. Ve ikincisi tastni denize bosalttt; ve olu kani gibi kan oldu; ve denizde olanlar, her
yasayan can, oldu. 4. Ve acuncusa tastni irmaklara ve sularzn pznarlarzna bosaltt; ve kan oldular. (. .. )
8. Ve dorduncusu tastni gunesin uzerine bosaltti; ve insanlarz atesle kavurmak kudreti ona verildi. 9.
Ve insanlar buyuk hararetle kavruldular; ve bu belalar uzerine hakimiyeti olan Allahzn ismine
kufrettiler; ve ona izzet vermek uzre tovbe etmediler. JO. Ve besincisi tastni canavartn tahti uzerine
bosaltti; ve onun kralligi karanlzk oldu; ve acidan dillerini tstrdilar, 11. Ve aczlarzndan ve
yaralarzndan gokun Allahzna kufrettiler; ve islerinden tovbe etmediler. 12. Ve alttnctst tastni buyuk
Furat irmagi uzerine bosalttt; ve sarktan gelen krallarzn yolu hazzrlanszn diye, onun sularz kurudu.
(. .. ) 17. Ve yedincisi tasznz havanzn uzerine bosaltti; ve mabetten, tahttan: Oldu, diyerek buyuk ses
91kt1; 18 ve simsekler, ve sesler ve gok gurlemeleri oldular; ve buyuk zelzele oldu, soyle ki, insantn
yeryuzunde oldugu vakitten beri onun gibi, oyle buyuk bir zelzele, olmadi, 19. Ve buyuk sehir u9 parca
oldu, ve milletlerin sehirleri ytkildilar, ve kendi gazap ofkesinin sarabi kasesi ona verilmek icin buyuk
Babil, Allahzn indinde anildi. 20. Ve her ada kacti, ve daglar bulunmaz oldular. 21. Ve gokten insanlar
uzerine sanki bir ta/ant agzrlzgznda biiyuk dolu yagdi; insanlar da dolu belaszndan Al/aha kufrettiler;
cunki; onun belasi gayet buyuktu" (Vahiy,Bap: 16)

Nefeslerin tutuldugu bir kiyamet tablosu. Bir yanda buyuk belalar; ote
yanda bu belalar nedeniyle Tannya kiifretmeyi surduren insanlar. Kararan gokler, dusen yildizlar,
kan, irin ve ates. Aziz John tarafindan anlatilmis olan, tum anlatilrruslann en detayhsi ve belki de en
surrealist olamdir. Tannnm gazabma <lair en kanh dus ...

Hiristiyan kiyameti esnasmda da, sag sol aynmmm altr cizilmistir. (Bu
aynmda, eski dusuncede solak olanlara karsi duyulan kuskulann hatta korkulann rolu buyuk olmah.)
"Bu inamsa gore, o gun Isa butun halklan toplayacak, iyileri cenneti bagislamak icin sagma, kotuleri
de cehenneme gondermek icin soJuna alacaktir." (Meydan Larousse, Cilt: 11, sayfa: 266, siitun: 2, "ktyamet" maddesi.)
Nazi temerkuz kamplannda gaz odalanna gidecek olanlarla, cahstmlmak uzere onlardan aynlan, bir
sure daha yasam sansi tarunan yahudileri arumsamamak elde mi?

***
Elbette sonuc ..
Her toplum, kendi toplumu icinde dunyaya gelmis yavrulanm
sartlandmr. Sosyal gelenekleri, inanclan, adetleri, ahskanhklan, teknolojisi, bilimi ve kulturuyle.

ilk sanrlanmizdan bu yana, ve genel olarak her dusuncemizde; tum
toplumlann ortak temellere sahip oldugu fikrini isledik. Ya da ortak yasam deneylerinin, birbirlerinden
uzak bile olsalar, ortak - ya da en azmdan benzer- toplumsal fikirler urettigini savunduk. Ancak su bir
gercek ki, aynntida olsun farkhlasan her toplumsal yapmm, aynntida farkhlasan fikirler
gelistirecekleri de kacmilmaz. Bu anlamda, dunya uzerine yayilmis insan topluluklannm, zaman
icinde eslenecek bir bicimde benzer kulturel degerler iirettiklerine ve bu genellemenin otesinde,
aynntida hepsinin ozel olduklanna bir kez daha deginmek zorundayiz. Ania nereye kadar?

Bu konuda yeni bir bashk acmak gerekliligi aciktir. Ania biz, burada,
kiyamet fikri ozelinde bir genelleme ile yetinecegiz:

ilkeller dahil, her toplumda bir obiir diinya inanci yaygmdir. Bu obur
diinyaya, belirsiz bir tarihte, toplu katihm olarak adlandirabilecegimiz kiyamet fikirleri ise, temelde
farkhhklar
tasisa
bile; tannsal
hukumle
baslayan
ve genelde
gunahlann,
yanhslann
cezalandinlmasiyla son bulan bir surec olarak gelisir.

Ve burada, her dinin gunah ve sevap; dogru ve yanhs kavramma gore;
suclu ya da sucsuz (iyi ya da kotu, siyah ya da beyaz) oldugumuz gercegiyle karsi karsi kahnz. Yani
bir anlamda her dinin kiyameti, bir ceza anlammda, o dinin icindeki imansizlar kadar, dismdakilere
(kafirlere) de yonelmistir, Y ani her din, kendi dismdaki inanclan, aykmhk, sapkmhk ve imansizhk
olarak gorur. Bu dururnda, Hint kiyameti, kendi dismdaki dinlerin inanrmslanm yakarken; bir
rnusluman veya hiristiyan kiyameti de tum Hindulan yakmak ya da sel altmda birakmak; ustune ustluk
cehenneme kapatmak zorunda kalacaktir. Bu anlamda, tum dinlerce ortak kabul gormus bir kiyamet
fikrinden soz etmek olasi degildir. .. Herkesin kiyameti kendine goredir... Arna herkes, kendi dismdaki
inanclann kiyametlerinden en agir bicimde etkilenme tehditi altmdadir.

Insanhk bir butun oldugu kadar (tur olarak), bir buyuk sosyal ve kulturel
karmasadir. Ve turmmu yarattignu iddia eden bir tannnm, tumune kendini tek bir gercek olarak
belirtememis olmasi, tartismalann kokenindeki bir buyuk boslugu sergilemektedir. Bu bosluk kiyamet
fikirleri icin de gecerlidir.

Ozetlersek;
bedenden
bagimsiz
olarak algilanan
ruh kavrarru
baslangictir. Olumle baslayan surecte, insanoglu, ti.im canhligmm otesinde var saydigi bu ruh'a uygun
bir yasam alaru bulmak zorunlulugunu duyrnus ve yasanan dunyanm otesinde, ruhun yasayacagi bir
dunyanm, ote (dbtir)
diinya'mn temellerini atrms; ve bu fikri sayistz bicimlerdegelistirmis,
cogaltnusnr. Bu diinyaya iliskin cesitli tasanmlardan soz ettik. ilkel dusuncede, bu ote dunyamn,
yasanan dimyaya benzerliklerini de vurguladik.

Iste bu obiir diinya kavranudir ki, sonunda oyle ya da boyle hepimizin
ulasacagi kacmilmaz bir son fikrini koruklemistir. Cunku, yasam sonsuz bir bicimde devam ederse,
surec bir ucu acik kalacak sekilde gelismektedir. Oluyoruz, obur dunyaya gidiyoruz, cezalandmhyor
ya da odullendiriliyoruz. Arna geri donen olmadigi icin, gercek dunyadaki yasam bundan smirh bir
bicimde etkilenebiliyor. Hatta belki de hie etkilenmiyor. Gercekten inananlar icin bir sorun olmasa '
da, inanesizlar bildiklerini okuyabiliyorlar. Obur diinyadan pek de fazla etkilenmiyorlar. Zevk, safa,
kacamak; inancsizhgm getirebilecegi her tur nimetten yararlanabiliyorlar. Bunu goren imanhlar, iste
bu noktada dunyanm sonunu hazirhyorlar. (Biraz kiskachk da olmah .. ) Yasarmn kesin bir son noktaya
ulasacagim ileri surerek, gazap, intikam, 69, adalet; adma ne denirse densin; tum imanhlann ve
imansrzlann hesap vermek zorunda kalacaklan (ama iman sahiplerinin el ustunde tutulacaklan, asla
uziilmeyecekleri, kaymlacaklan) bir gunun (ya da gunlerin) ozlemi icinde, kiyamet giinii'nii gundeme
getiriyorlar, hayata geciriyorlar. Boylece inananlar icin iman tazelenir ve cektiklerini varsaydiklan
dunya cilesi bir avuc su ile serinletilirken ; imansizlar, bu dunyamn nimetlerini, imanhlara oranla daha
hovardaca kullanabilen; eksik ya da yanhs inanclar pesinde gittikleri kabul edilenler icin de, buyuk bir
goz dag; verilmis oluyor. Tannmn sonsuzlugundan; tann eliyle kurulmus evren, dunya, canh ve insan
yasammda var oldugu kabul edilen bir sonluluga ulasnus oluyoruz.

Esya ile tann aym noktaya ulasrms oluyor. Eger ote diinya inancuuz
kuvvetli degilse, bu diinyadaki yasarru sona erdirecek olan Tann'mn; bu en kanh ve atesli eylemiyle,
kendisine olan inanci ve dolayisiyle kendisini yok etmis oldugunu kolayca goruyorsunuz. Kiyamet
fikirlerinin en buyuk zaafi burada olmah. Tannmn buyuk erdemlerle yaratnus oldugu bu evren ve
dunya ve canlilar yok oldugunda; artik tek basmadir. insanca ya da evrence bir anlarm yoktur.
Kanncasi bile kalmarmstir artik. Y emyesil bir agac yapragmi ve 9i9egi ve tohuma durma

aliskanligmdaki basagi da yok etmis ve diinyasal yasam adma yalmzhgr secnusnr. Bizi asla
ilgilendirmeyen ( olene kadar) bambaska bir diinyanm hukumdarlrgmi secmistir. Oras1111 ise
soylencelerin ya da peygamber duslerinin otesinde bilen yoktur.

Ote yandan, bilimsel arastirmalar ve bu arastirmalann ulastigi sonuclar,
diinya uzerinde insan yasarm ile ilgili, henuz eksik ama gercekci tablolar yaratmistrr. Bunlan tartisacak
degiliz. Konumuz acismdan baktigmuzda, arkeolojik, antropolojik,
etnolojik vb. veriler, insan
soyunun, kendi tarihi icinde pek 90k kez dogal yrkimlar ve kryimlar yasadiguu ortaya koymaktadir.
Krtalann genislemesi, buzul caglan arasmdaki sahmmlar, astronomik gelismeler, meteor carpmalan,
tektonik hareketler, yanardag patlamalan, buyuk nehir tasmalan, salgm hastahklar ve benzerleri hepsi
hirer gercektir. Defalarca yasanrmsnr. Halen de yasanmaktadir. Iste inanclar ve bilim arasmdaki ana
farklihklardan biri budur. insanlar tum bunlara kendi caglan icinden bakrmslar ve oyle etkilenmisler
ve bu etkilenmelerin urunu oykuler gelistirmislerdir. Bu anlamda oykulere yansinus felaketler ve
kiyametlerin varhk nedenleri ve bicimleri, bilimsel anlamda, yeterli verilerle kanrtlanabilir. Ote
yandan, gunes sisteminin icinde bir gezegen olarak dunyasal yasam, yine bilimsel verilerin 1~1gmda ve
evrensel yasam kurallan adina, sonsuz degildir, bir gun ve mutlaka sona erecektir. Yash bir yildiz olan
gunesimiz, bize hayat kaynagi olan yakitnu tukettiginde, sondugunde, sonerken devasa bir ates topu
olarak genislediginde, yakmhk siralamasi icinde bizi de yok edecektir. Iste bilimsel kiyamet budur.
Geride cennet ve cehennemden ote, klasik bir sonmus yildiz yasarm birakacaktir. Bilimsel bir Nuh
oykiisu cercevesinde, yildizlararasi yasama yonelebilecek gemilerden ve koloni yonlenislerinden soz
etmek olasi elbette. Arna bu tur bir gelismenin kutsal kitabi henuz yazilmarmstir. .. Aynca sonsuz bir
hareket alam olan evrende, herhangi bir astronomik felaketin admi simdiden koyamayacak kadar
genciz. Bu da, sadece gunessel yasamla degil, evrensel yasamla icice bir kadere sahip oldugumuzu
ortaya koymaktadir. Ve bilimsel kiyamet'in kolayca bilinemeyecegi gercegini vurgulamaktadir.

Obur Dunya ve
Kiyamet Uzerine ....
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