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Kur'anı Kerimde, insanlara ibret olabilecek pek çok kıssalar var-
dır. Ekseri müfessirler bu kıssalar hakkında çok şeyler söylemişler, asıl
mühim olan, onlardaki ibret yönünü bırakıp, kıssanın mahiyetini or-
taya çıkarmak için çok çeşitli rivayetlere müracaat etmişlerdir. Bu
yönden, ifade ettikleri uzun ve kısa beyanları, akıl ve nakil noktasından,
günümüzün kültürlü insanını tatmin edecek durumda değildir. İşte
bunlardan biri de Ye' cüc ve Me'cüc meselesidir ki, bu, çözülmesi güç
olan , çok yönlü bilinmeyen problemlerden birdir. Mukaddes Kitabı-
mız Kur'anı Kerimde bu mesele, Zu'l-Karneyn ve onun yaptığı sed
münasebetiyle geçmektedir. Şimdiye kadar yapılan tetkikler neticesinde
ne Zu'l-Karneynin kim olduğu ve ne de yapmış olduğu sed kat'i olarak
meydana çıkarılabilmiştir. Bu iki bilinmiyenin gerisinde bulunan Ye'cüc
Me'cüc meselesi de, kolayca halledilebilecek bir iş değildir. Halli çok
güç olan, belkide mümkün olmayan bir meseleyi ele alışımızın elbette
bir sebebi olacaktır. Gerek Ahdi Atik ve Ahdi cedit'de ve gerekse çeşitli
Kur'an tefsirleriyle, islami eserierde ye'cüc ve Mec'cücün menşeini araş-
tırma ve onların kimler olduğunu ortaya çıkarma gibi gayretler kendini
göstermektedir. Bu kavmin, Türkler olduğu fikri geniş bir yer işgal
etmektedir. Nedense, bugün olduğu gibi, geçmiş te de bazı milletlerin
veya kişilerin, çeşitli sebeblerle Türklere karşı düşmanlıkları devam et-
miş, acı olan taraf. tekcrrür eden tarihten halil ibret alamayışımızdır. Bu
makalemizde, Türklere karşı düşmanlık hareketinin Yahudi menşeler-
den çıktığını, onun Hristiyan alemine intikal ettiğini, hatta bu fikirlerin
islamı kaynaklarda paylaşıldığını, daha acı olan taraf, sanki bu fikirlcr
dini bir nas imiş gibi, bizzat aslı Türk olan müellifler tarafından işlen-
diğini ve kendi asıllarını inkar eder dereceyc düşürdüğünü görcccğiz.
Düşmanlık fikrinin, başlangıcından nihayetine kadar takip ettiği seyri
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iyi anlayabilmek için kronolojik bir sıra takip edilerek, Tevrat ve İ neil-
lerdeki durum ilc, gayrı miislim müelliflerin fikirleri, Ye'eüe ve Meeüeün
Kur'an ve hadislerdeki durumu onların tefsir ve şerhleri nazarı dik-
kate alınarak bir neticeye ulaşılmaya çalışılacaktır.

Burada bilinmesi liizumlu olan bir hakikat de şudur: Bu gün ın-
sanların elinde bulunan Tevrat ve İncillerle, Kur'an arasında dil, üslub
ve nakil yönünden genel ayrılıklar olduğu gibi, müphem meselelerin
cüziyatına kadar inme gibi hususlarda da ihtilaflar vardır. Tevrat ve
İncillerde eüz'iyatla meşgulolunurken, müphemattan alınacak ib-
ret ve hikmetler kaybolmaktadır. Halbuki Kuı"an, müphemat ve gayb
haberlerinin teferruatına fazla temas etmediği gibi, onları araştırmayı
da bizlere teklif etmemiştir. Müphemat nasdaki şekliyle kabul edilir.
Onun dışına çıkılmakla bir faide umulmaz. Ondan geneııikle bir ibret
alınması gerekir ve bize yapılan teklif, bu haberin doğruluğuna iman-
dır.

Tevraı ve İncillerde Ye'cüc ve Me'cüc:

Kitabı Mukaddeste yer alan eski ahid, Yahudi ve Hıristiyanlar
indinde kudsiyetine inamlan 39 kitahdan teşekkiil eder. Eski Ahdi
meydana getiren bu kitabı ar da, mahiyet ve muhteviyatları itibariyle
Tevrat, Kutiıbim (tarih ve hikmet kitabıarı), ve Nebiim (peygamberle-
rin eserleri) gibi üç bölüme ayrılırlar!. Ye'eüe ve Me'eüc, daha ziyade
Gog ve Magog adı altında çeşitli .bölümlerde geçmektedir.

Tekvin 10/2: "Yafetin oğuııarı: Gomer ve Me'cüc ve Maday ve Ye-
vi'm ve Tubal ve Meşek ve Tiras".

Burada Me'ciie, Yafetin oğullarından biri olarak görülmektedir.

Tesniye 28/49-51: "Rab uzaktan, dünyamn ucundan bir milleti,
dilini anlayamıyacağın bir milleti, kartal uçar gibi senin üzerine getire-
cek, kocamış olamn şahsına itibar etmiyen ve çocuklara acımayan sert
yüzlü bir millet ve seni heli'ık edineeye kadar, hayvanların semeresini
yiyecek ve seni bitirinceye kadar sana buğday, yeni şarap ve yağ, hayvan-
larınm yavrularını ve koyunların yavrularını bırakmıyacaktır ... "

Bu babda doğrudan doğruya sarih bir isme rastlanmamakla be-
raber, Allaha karşı kulluk vazifesini yapmıyan Yahudi milletinin, sert

1 lık beş kitab Tevrah teşkil cder. 6cısı olan Yeşu'yu da tcvrata i1ih'c cderlcr. 7-22 kadar

kutubim, 23-39 arası da Nebiimdir.
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bir milletle te'dib edileceği tehdidi mevcuttur. Zaten Tcsniye kitabı,
bozulan Yahudi dinini ıslah ve Musa şeriatını yeniden temin gayesiyle
kaleme alınmış olduğundan, aynı zamanda bu kitaba, ikinci şeriat ki-
tabı denildiğini unutmamak gerekir.

Yeremya: 5/15: "İşte, ey İsrail evi, uzaktan üzerinize bir millet
getireceğim, Rab diyor, o zorlu bir millet, eski bir millettir, bir millet
ki, sen onun dilini bilmez, ve ne dediklerini anlamazsın."

Bu ifade de, Tesniye kitabında geçen ifadenin bir tekrarından iba-
rettir. Yeremya (M.O. 630-587) yıllarında Yahudada yaşamış Yahudi
Peygamberidir. Eserinde, ekseriyetle Yahudi halkının azgınlık1an ve
isyanları sebebiyle, kendilerinin büyük belalara maruz kalacaklarını
bildirir.

HezekieI38/2-3:"Ademoğlu, Magog diyarından olan, Roşun, Meşekiıı
ve Tubalın beyi Gog'a yöncl ve ona karşı peygamberlik et ve de: Yehova
şöyle diyor: Roşun, Meşekin ve Tuhalın beyi Gog, işte, ben sana karşı-
yım."

İlk defa burada Gog ve Magog tabirlerine rastlıyoruz. Metnin
ifadesinden anlaşıldığına göre Magog bir memleket adı, Gog ise, o mem-
leketin reisi olmaktadır.

Hezekiel 38/14-16: "Bundan dolayı, Adem oğlu peygamberlik ct
ve Gog'a de: Rab Yehova şöyle diyor: Kavmim İsrail emniyette oturun-
ca, sen o gün üğrenmiyecekmisin? ve sen, ve seninle beraber bir çok
kavimler, hepsi atlara binmiş, büyük bir cumhur, ve kuvvetli bir ordu
olarak, şimalin sonlarından, kendi yerinden geleceksin, ve diyarı ört-
rnek için bir bulut gibi kavmim İsraile karşı çıkaeaksın, son günlerde
vaki olacak ki, milletlerin gözü önünde sende takdis olunacağım zaman,
ey Gog, onlar beni tanısınlar diye, seni kendi diyarıma karşı getirece-
ğim."

Bu ibareden azmış olan İsrail oğullarını terbiye ve te'dib etmek
için onları şimalden gelecek kuvvetli bir kavm ilc tehdid etmektedir.
Burada Gog ya bir reis veya bir kavrnin ismi olduğu anlaşılmaktadır.

Hezekiel 38/18: "ve Gog İsrail diyarına karşı geldiği zaman, Rab
Yehovanın sözü, o günde vaki olacak ki, ateş püsküreeeğim."

Burada da Gog, reis veya kavim olabilir.

Hezekiel 39/1-6: "ve sen, ademoğlu, Goga karşı peygamberlik et,
ve de: Rab Yahova şöyle diyor: Roşun, Meşekin ve Tubalın beyi Gog,
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işte, ben sana karşıyım. Ve seni geri çevireceğim ve seni ileri götürece-
ğim ve Şimalin sonlarından seni çıkaracağım ve sol elinden yayını ve
sağ elinden oklarını vurup düşürcceğim. Sen, bütün ordularınla ve ya-
nında olan kavimlerle, İsrail dağları üzerinde düşeceksin, yesinler diye
her çeşit yırtıcı kuşa ve kırın canavarlarına seni vereceğim. Açık kırda
düşeceksin, çünkü ben söyledim, Rab Yehovanın sözü ve Magog üze-
rine ve adalarda emniyette oturanlar üzerine ateş göndereceğim, ve bi-
lecekler ki, ben Hab'ım."

Bu ifadelerde Gog, büyük bir memleketin, kuvvetli bir kavrnin
reisini olarak görülmektedir. Magog'da bir memleketin halkı olduğu
anlaşılmaktadır. Bunlar Yahudilerle çarpışacak ve neticede mahvola-
caklarına işaret edilmektedir.

Hezekiel 39/11-12: "Ve o gün vflki olacak ki, İsrailde denizin şar-
kında Geçiciler deresinde Goga kabir yeri vereceğim ve oradan geçen-
leri o durduracak, ve orada Gogu ve bütün cumhurunu gömecekler, ve
oraya Hamon-Gog deresi denilecek. Ve memleketi temizlesinler diye
israil evi yedi ay onları gömmektc devam edecekler."

Burada da Gog'un reis ve kabilesinin çok kalabalık olduğu ve neti-
cede mahvolacağı belirtilmektedir. Hezekicl kitabında geçen ibarelerin
hepsi aşağı yukarı aynı olup, biraz farklı tavsiflerle aynı anlamı ifade
etmektedirler.

Yuhannanın Vahyi 20/7-8: "Ve bin yıl tamam olunca, şeytan
zindanından çözülecektir. Vc yerin dört köşesinde olan milletleri, Ye'ciic
ve Me'cücii, saptırmak ve onları cenk için bir araya toplamak üzere
çıkacaktır. Onların sayısı denizin kumu gibidir."

Bu ibarede de, şeytan yer yüzünün bütün milletlerini, Ye'cüe ve
Me'eücü saptırmak için çalışacak, bu müfsid tflifesinin sayısının çok ola-
cağı ifade edilmektedir.

Görüldüğü gibi, Tevrat ve İncillerde Ye'cüc ve Me'cüc hakkındaki
fikirler, yukarıda zikrettiklerimizden ibarettir. Kitabı Mukaddesin
latin harflitürkçe tercümesinde, bir defa Tekvinde Yafesin oğlu Ye'ciic
ilc, Yuhannanın Vahyinde Ye'cüc ve Me'cüc lafızları geçmekte, diğer-
lerinde ise ekseriyetle Gog-Magog şeklinde zikredilmektedir. Zikredilen
şu ibarelerden genel olarak anlaşılan mana, Yahudilerin, Allaha isyan-
ları karşısında, onların çok kuvvetli bir kavim ve reisIeriyle çarpışmak
mecburiyetinde kalacakları ve Allahın yardımıyle bu mütecaviz ve müf-
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sid kavimin mahvolacağı ve onların mekanları olarak ta uzak şimal
gösterilmektedir. Bu kavmin ismi, yeri ve zamanı hakkında kat'i hir
bilgi yoktur. Böyle olmasına rağmen, bunların Türkler olduğu fikri
nereden gelmektedir. Bu husus da biraz da gayrı müslim müelliflerin Gog
ve Magog hakkındaki tefsirlerini gözden geçirmemiz gerekecektir.

Gayrı Müslim Müelliflerin Eserlerinde Ye'cüc ve 1\fe'cüc:

Gayrı müslüm yazarlar, Gog ve Magog adı altında meseleyi ele
almışlar, onlar hu meseleyi bir netieeye ulaştırmaktan ziyade, daha
karışık ve müphem hiromecraya sürüklemişlerdir. Şimdi bunlardan bazı-
larını görelim:

Encylopedie de rIslam: Yafeth maddesinde, Yafes, Ye' cüc ve Me'.
cücün ceddi olarak zikredilir. Bunlar, ekseriyetle Hazer Türklerine idak
edilmekle beraber, nadiren de Slavlara hamledilir'. Ye'cüc ve Me'cüc
maddesinde ise, Onların Gog ve Magog diye takdim edildiklerini ve bunla-
rın iki millet olduklarını zikredcr. Bunların Kitab-ı Mukaddes ve Müs-
lüman eskatolojisinde şeklini bulduğu beyan edildikten sonra, Magog'un
Yafesden geldiği ve bu fikrin arap kaynaklarında bulunduğu kaydedilir.
Ahdi Atik ve arap kaynakları, bu milletleri dünyanın kuzey doğusuna
yerleştirdiklerini, ahir zamanda hücuma geçerek Cenuba geçeceklerini,
sayılarının çok olduğunu, yer yüzü sakinlerini öldüreceklerini ve bütün
suları içeceklerini kaydeder2•

La Grande Encyelopedie: Gog ve :\1agog: Yuhannanın rüyalarında
belirttiği dehşetli bir buhrandır. Orada şeytan, Allahın seçilmiş kul.
larına, bütün milletleri kışkırtması adı altında hülasa edilir .... Ezekicl
Gog'u, Magog diyarında bir prens olarak gösterir.Bunlar Islah edilmiş Ya-
hudiliğe muhalif olan Kuzey milletleri topluluğunun başıdır. Bunlar, İs-
kitler diye isimlendirilen barhar milletlerdir.Kitabı Mukaddese ait bölüm-
lerin tavsiflerine, Hırıstiyan şarihlerin tasavvurlarını da katarak, Asya
milletlerinin Avrupayı istilaları, zihinleri işgal etmiş, adeta Im istila-
larda, ahiret günü sahneleri ihdas etmeğe kalkışmışlardır. Bu da Macar-
ların (Hunların olsa gerek) istilasıdır. Londrada Guild Hall'de görülen
iki acaib şeklin menşei, şüphesiz ki, bu efsaneden gelmektedir).

1 Eneyclopedie de !'İslıim, LV. 1208
2 Aynı eser IV. 1204-12050
3 La Grande Eneyc1npedie, Paris, XVIII. 1167--1168.
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The Universal Jewish Eneyelopedia: Gog ve Magog maddesi .....
Yafesin oğullarından biridir. Magog ise tam manasıyle tayin edileme-
miştir. Belki onlar sami olmayan küçük Asyadaki ırkı gösterir. Ezekiel'-
in kehanetlerinurn biri de Gog ile ilgilidir. Bu Me'eüe arazisi kıralıdır.
O büyük bir fatih olup bir çok ülkeleri ve milletleri istila eder. Sonunda
Filistindeki İsrail dağlarına kadar gelir. Çeşitli fesadlar zuhi'ır eder ve
İsrail bu karışıklıklar sonunda nihai hürriyetine kavuşur. Ezekiel'in
bu kehaneti vazıh olmadığı gibi, Gog ve Magog da açıkça belli değildir.
Bu şekilde bahis konusu edilen kimseler, o zamanın kuvvetli devleti
olan Lidyalılardır.Zira Gog kelimesi Lidya kırallarının lakabı olan Gyges'-
le aynıdır. Diğer bir tahmin de Magog, Buhilin Cipher'i dir Da-
ha sonra Yeni Ahiddeki yerlerine işaret edilmekte ve bu hikayenin Ya-
hudilerden Araplara geçtiği söylenmektedir. Buna kur' anda atıflar var-
dır. Yü'eüe ve :Me'eüe hunun arapça şeklidir. Gog ve Magog, cin ve
devlerin ismi olmuş, ayrıca bu iki isim, Londrada Guild Hall'de dikilen
iki odun heykele verilmiştir1•

The Jewish Enel'düpedia: Magog, Yafesin ikinci oğludur. Gommer
ilc Maday arasında bulunur. Magog, Cimmarias'ların doğusunda, Med-
yahların Batısında yerleşmiş, Kuzey Doğudan gelen karışık barbar halk
toplulukları olmalıdır. J osephus, onları İskitler olarak belirtir. Ve on-
ları bilinmiyen vahşi kabileler olarak tanımlar. Jerom'a göre, Magog,
Hazer denizi ile Kafkasya arasına yerleşen Kafkas menşeli kimselerdir.
İran veya İndo-Avrupa lehçelerinden gelmiş olması tatmin ediei değil-
dir. Hezekilde Magog bir bölge veya bir millet ismi olarak geçer, lider-
Ieri de Goğ'dır. Gog kelimesinin, Gyges diye tarifi, ister halk ananesin-
den gelsin, isterse müellifin fikri olsun, açıkça bir yakıştırmadan iha-
rettir2•

Eneyelopedia Britanniea: Gog, Kıyametten önce kendini ortaya
koyacak hahis bir kuvvettir. Magog, Ermenistanda bir mevkii temsil
eder. Efsancler, devler ve cinlerle şekillenir. Gog ve Magog adlı iki hey-
kcl Londrada Guild Hall'dedir.1.

The Eneyelopedia Amerieana: Gog ve Magog, Ezekiele göre hir
kıral ve onun milletidir. Vahy kitabına göre (Rosh, Medheeh ve Tu-
hal ülkesinden) Gog, Magog halkının kralını Magog'da Batı Asyada

1 The Universal Jewish Eneyclopedia, :\"ev York 1948, V. 10.
2 The Jewish Encyclopedia. London 1904, VI. 19.
3 Encyclopedia Britanniea. London 1953, X. 475.
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yayılmış olan göçebe kabileleri temsil eder. Muhtemelen Yunanlıların
Gygcs'idir. Gyges de Asurluların Kuzey Batısındaki kıralların tipik
ismidir. Suriyenin Kuzeyindcki milletlerin istilalarına işarct eder. Gog
ve Magog, ilk İngiliz tarihinin başındaki iki devi temsil eder. Onların
heykelleri Guild Hall'de dikilmiştir. Bu heykeller 1666 da yanmıştır,
14 fit yüksekliğindeki kopyaları 1708 de yeniden dikilmiş, 1940 da Lond-
raya vuku bulan hava akınıarında tahrip edilmişlerdiri.

A.Jeffery: Ye'cüc ve Me'cüc, bu iki pasaj, Büyük İskenderle ilgili
Süryan! hikayelerinin bir in'ikasıdır. Kabul edilmiştir ki, bu isimlerin
arapça olup olmadıkları hususunda şüpheler vardır. Hemzeli veya
hemzesiz okunacağı hakkında fikirler ileri sürülmüştür. Bu isimler, açık
olarak islamdan önce de bilinmekteydi. İlk şiirlerde onlara atıflar
yapılmaktadır. Onlar hakkında şiirlerde görülen ifadeler, Hrıstiyanların
ahiretle ilgili yanlarından gelmiştir. Şüphesiz bu isimler İbrani ve Sür-
yanicedir. Horowitz'in zikrine göre Mandeenlerde'de Hag ve Mag
vardır2•

D. Sindersky: Gog ve Magog, Peygamber Ezekiel 38 ve 39. cu bö-
lümlerinde Gog ve Magog halklarından ve kıyamete yakın olan günler-
de onların tahriblerinden bahsolunmaktadır. Yahudi Aggadahın bir
çok passajlarında Gog ve Magog harbinden bahsedilmektedir. Mesih
devri mübeşşiri olan Yahya Peygamber de buna işaret etmektedir.

Muhammedin barbar milletlerden, tuhaf bir detay ilave ederek,
Kur'anda bahsettiği mana, Kitabı ~ukaddesteki ile aynıdır. Büyük
İskender (Zü'l-Karneyn) onların akınıarına nihayet vermiş ve geçebi-
lecekleri yagan(~ geçite tunçdan yükselen bir duvar koymuştur. Bu
duvar kıyamet gününe doğru gürültülerle yıkılaeaktır. Zü'l-Karneyn
(iki boynuzlu) ismi, Makedonyalı fatihe denilir ki, o, diinyanın öbür
ucuna kadar gitti. Ye'cüe ve Me'cüc gog ve Magog Orta Asyadaki barbar
millet dalgalarına verilen isimdir. Büyük iskender, onların akınıarını,
müslüman inancına göre, duvardan bir set çekerek durdurdu. Ahdi Ati-
kde bu isimlerle Jskitler benimsenir. Barbarların istilalarına mani olmak
için Büyük İskender tarafından yükseltilen tunç duvarın efsanesi çok
eskidir. M. Roth bunu, hir çok eserlerden yaptığı iktibaslarla isbfıt etti.
Bu efsanenin tam bir metni Pseudo-Callisthene'nin' Siiryani yazma-

1 The Eneyelopedia American", U.S.A. 1957, XIII. 7.
2 A. Jeffery, The Foreign Voeahulary of the Qur'nn, Geekwad's Orienta! Series, l'io,

LXXIX.p. 288-289.
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sında muhafa7.a edilmiştir. (bu döküman üçüncü asra ulaşır). Bu, M.
Ernest A.Wallis-Budge tarafından neşrediImiştir. (The History of Alex-
ander the Great, Cambridge 1887). Pseudo-Callisthene metnini müte-
akib M.Budge, İskenderiye arşivinde bulunan, İskendere ait bir Hrıs-
tiyan efsanesini orada yeniden zikretti ki, onu aşağdıdaki pasajda ic-
malen ya7.acağı7.:

Bir gün İskender KU7.ey bölgesinde yüksek bir dağın girişine (Kaf-
kas dağıııa) ulaştı ..... Pers kıralı TubarIak tarafından idare edilme-
lerine rağmen 300 ihtiyar ona tebliğde bulundular .. " Oradan dar bir
patika, Hunların, vahşi kabilelel'in oturdukları mekanlara doğru sevke-
der ki, onların prensIeri Gog, Magog, ve Nawal, Japhet'in sülalesinden
gelen kırallardır. Bu barharIar çiğ et yerler, insan kanı içerler ve hayvan-
lar gibi yaşarlar. Önlerine gelen her şeyi yakıp yıkarlar, öldürerek, ekse-
riya medeni komşularına akınlar yaparlar. Mısırlı işçilerin yardımıyle
İskender, demirden ve tunçtan kuvvetli demir bir kapı ile, iki dağın
yamaçları arasındaki dar geçiti kapatarak, harbarların dışarıya sirayet-
lerine mani oldul•

E. Montet: Ye'eüe ve Me'cüeün, Tevrattaki Gog ve Magog olduğunu
söyler. Genellikle bunlar Asyadaki barbar milletlerdir. Ahdi Atikdeki
bu isimler İskitlere uygulanır2.

Bunlar, Büyük İskender tarafıdan, iki dağ arasına yapılan demir-
den bir duvarla durdurulmuşlardır. Ahir zamanda bu demir kapı kın-
lacaktır. Burada maheıır şehrin insanlarının, yeniden dirilme ve hüküm
gününde oraya tekrar döneceklerine bir ima vardır).

M. Kasımirski: Ye 'cü c ve Me'cüc, Tevrattaki gog ve Magog'dur.
Orta Asyadaki müphem barbar milletlere verilen İsimdir. İslam İnaneına
göre Büyük İskender bir duvar yaparak onların istilalarına mani olmuş-
tur4•

Ye'eüe ve Me'eiic, komşularını korku içinde bırakan korkunç İki
kabiledir. Zü'l-Karneyn, geçişe miisait olan yegane bir boğaza, tunç-
tan bir duvar yiikselterek, onların istilalarına m£mi oldu. Bu duvar yeni-

i D,Sidersky, Lcs Origines des Legendes MusuJmanes dans le Coran et dans les Vies des
Prophetes, Paris ı933, p. ı32-134.

2 E.Montet, Le Coran, Paris ı949, p. 4ı.ı.
3 Aynı Eser, p. 4Sı.
4 M.Kasımirski, Le Coran, Paris (FasqueJle), II. 61.6.
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den dirilme zamanında yıkılaeak ve bu zaman, Imrada bir geleceğe işaret
etmektedirl•

M.Savary: Bu zatta Ye'eüc ve Me'cücü Jagogve Magog diye isim-
lendirir. Bunlar iki barbar kabilenin adıdır. Zamchascar, onları Nuhun
üçüncü oğlu Yafesin nesIinden yapar. Onların yamyam olduğu ileri
sürülür. Diğer yazarlar da J agog ve Magogun dev veya cin olduklarını
ileri sürerler. Bizzat onlar Ezechiel'in bahsettiği Gog ve Magog olarak
görünürler. Aynı zamanda onlar Yahyanın kitabında zikrettikleridir.2•

H. Lammens: Dünyanın sonunun yaklaştığını haber veren musi-
betler ve garib hadisler tekaddüm edeeektir. Mesel£ı Ye'eüc ve Me'eüe
istilaları gibi).

Gregory Abu'l-Farac (Bar Habraues): İranlı Kurus'dan sonra oğ-
lu Kampiz 8 yıl hüküm sürdü. İbraniler onun Nebuchadnezzar adını
taşıdığını söylüyorlar. Onun devrinde Judith, Magoglardan yani Tür-
klerden olan Rolophernesi (ki bu, Kampiz orduları başkumandanı idi)
öldürdü. Devrinin altıncı yılında Sur şehri kamilen tahrib edildi4•

Artaxerxes Oehus, bir rivayete göre Büyük İskend(~rin gayrı meşru
babasıdır. Ochus Yahudileri de hükümü altına aldı ve bunları kendisi-
ne vergi vermeye meebur ederek, onları Hazer denizi kıyısındaki Hyrca-
nia şehrinde yerleştirdi 5.

İskender 12 şehir inşa etti ve Hunların geçmesine mani olmak için
hir demir kapı yaptırdı. Kapının yüksekliği 12 ve genişliği 8 arşındl6•

Hüen-Cang'a giire, Peygamberin çağında Orta Asya: .... Buraya
Demir kapı denilmesi, bu kapı yüzündendir. Bu kapılar Tu kiu yani
Gök Türklerin hududu (yani İran, yahut Baktarya hududlarını) aş.
mamaları için mania olarak yapılmıştır. Bu mevki Orhon Ahidclerinde,
Çin ve Arah kaynaklarında zikredilen, hu gün de meveüd Demir Kapı,
Derbenttir? .

i Aynı eser, II. 651
2 M.Sayary, Le Koran, Paris (İmprimerie Lutetia), p. 297.
3 H.Lammens, L'lslam Croyanees ct İnstitution), Beyrouth 1943, p. 70.
4. G.Abu'I-Farae, Abu'l-Farae Tarihi, Ankara 1945. i. 103.
5 Aynı eser, i. LOS.
6 Aynı escr, i. 109.
7 Hüeıı -Cang'a göre Peygamberin Çağında Orta Asya, (İslam TetiIderi Enstitüsü Der-

gisi Cild IV. Cüz 1-2
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Nouveau Petit Larousse: Gog, Magog diyarının kıralı olarak geçer.
Magog ise, Küçük Asyanın, yani Anadolunun Kuzey Doğusu mesela
İskitler olarak gösterilir.

Joseph Borovitz'de, KUr'aııın 18/93 ve 21/96 ayetlerinde ye'-
cüc kelimesinin }Ie'cüe ile beraber kuııanıldığını ve bu lafızlarm geç-
tiği heriki surenin Mekkede ikinci devirde nazi olan sureler oldu
ğunu kaydettikten sonra, Muhammedin Gog kelimesini Ye'cüc ile
tahvil ettiğini ve bu kelimenin de aslınm Suriye menşeli "Agog"
dan geldiğini hatta Bag ve Mag şeklindeki Mandeen isimlerle ses yö-
nünden benzerliklerini ele alır. Ye'cüc ve Me'cüc gibi isimlerin sıhhatı
sabit olmayan tmreu'l-kays'a ait şiirlerde bulunduğunu kaydeder!.

Ahdi Atik ve Ahdi cedid'de Ye'cüe ve Mecüc varsa da, onların hiç
birinde Türk lafzı yoktur. Yukarıdaki misaııerde de gördüğümüz gibi,
bu lafzm Türklere delalet ettiğini söyleyen, Kitabı Mukaddes mü-
fessirleri ve gayrı müslim yazarlar olmuşlardır.

Kur'iinı Kerinıde Ye'cüc ve ]\J!e'cüc:

Ye'cüc ve Me'cüc Kur'anı Kerimin iki ayetinde geçmektedir. Bu
iki ayetin siyak ve sıb£ıkı, Zü'l-Karneyn hadisesiyle ilgilidir. Bu iki
ayetten biri el-Kehf suresinin 94. cü "Onlar dediler ki: ey-Zülkarneyn,
Ye'cüc ile Me'cüc yer yüzünde fesad çıkarıyorlar, bizimle onlar arasın-
da bir set çekmek üzere sana bir vergi versek olmaz mı". Diğeri ise el-
Enbiye suresinin 96-97. ci "Kihayet Ye'cüc ve Me'cüe (sed) açılıp ta
her tepeden saldıracakları ve gerçek va'd olan (kıyamet) yaklaştığı va-
kit işte o zaman o küfür edenlerin gözleri dikilip kalacak eyvah hizlere,
doğrusu biz bundan gaflet içindeydik. Hayır biz zalim kimselerdik"
ayetleridir.

Geneııikle, Ashabı Kehf, Bazreti Musa ve Hızıı', Zü'l-Karneyn ve
diğer Peygamberlerin kısalarını ihtiva eden el-Kehf ve el-Enbiya su-
releri, Hazreti Muhammedin nüvüvvetini inkara kalkışanları red mahi-
yetindedir. Hazreti Peygamber Mekkede nübüvvetini ilan ettiği zaman,
umumiyetk araplar ona inanmamışlar, kendisinden mucizeler istemiş-
lerdi. Fakat kendilerine verilen akıl mucizeleri kalıııl etmemişler, on-
ların bir sihirden ibaret olduğunu söylemişlerdi. Bu İslam düşmanları,

i .Tose,,1ı Borowitz, .Tewish "roper l\aınes and Derivatives in the Koran, Belue", union
eollege annııel, Cineinnati, Ohio U.S.A. 1925. II. 163-164.
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etraflarında bulunan Yahudi ve Hrıstiyanlardan, bazı çapraşık sualler
öğrenmişler ve onları Hz. Muhammede sormuşlardı. Ümmi olan ve geç-
miş dini kitabıara nlUttali olmayan Hz. Muhammed, bu suallere cevap
veremiyecek, onlar da onun nübüvvetini inkara fırsat bulaeaklardı.
Onların soracakları sualler, bu iki sürede bulunan tarihi hadiselerdi.
Allah Taala Peygamberine bu olayları açıklamış, ayetlerini okumuş,
onları hayretler içerisinde hırakmış ve nihayet imtihanlardan yü:/: akı
ile çıkmıştı.

Ye'eüe ve Me'eüe, Zü'I-Karneyn h£ıdisesi dolayısiyle geçtiğini söy-
lemiştik. Gerek Zü'l-Kerneynin şahsiyeti ve gerekse dolaştığı ülkcler,
rastladığı milletler ve garib hadisclerin hepsi birer problem üdeta çok
bilinmiyenli bir denklem halindedir. Bilinmiyenler tam olarak çö:/:üle-
hilmcli ki, problemimiz sağlam bir netieeye ulaşabilsin. Zaten biz de bu
yazımızda bir neticeye ulaştığımız veya ulaşaeağımız iddiasında deği-
liz. Daha doğrusu, şimdiye kadar söylenenleri bir nevi akli tenkid süz-
geeinden geçirip, aezimizi itiraf edeceği:/:.

Zü'l-Karneyn hakkında gerek islam alimlerinin ve gerekse mü s-
teşriklerin söyledikleri sözler ve gösterdikleri şahsiyetler biri birlerini
tutmadığı gibi bunlar Kur'anın tarif ve tavsifini vermeye çalıştığı kim-
seler de değildir. Onun Büyük İskender olduğunu söyleyenlf'rden tutun
da, İran Med imparatoru Dara veya Kuruş, Filibin oğlu olan İskender ol-
mayıp başka bir İskender olduğu ve nihayet Himyer hükümdarlarının
biri diyenler dahi vardır. Çünkü Zu tabiri arablarea kullanılır. Bilhas-
sa Yemendeki Himyeriler, Zu 1'\uvas, Zu Kila', Zu Cedcn lakablarını bol
bol kullanmışlardır. Hatta Zü'l-Karneynin bir melek olduğu dahi
söylenmiştir '.

i Zii'l-Karneyn hakkında bilgi için bkz. ıbn IJi~anı, es-Siretu'n- Kebeviyye, lIlısır 1375
/1955, i. 307; Tefsinı'l -Kurtubi, Xl. 45; Tef,inı'z Zamalışeri, II.580: TeCsinı't-Taberi, Mısr
1373/1954. XVI. 8; es Sülıeyli, er-Ravzu'l .Vnf, :Ilısır, B:~2/1914, ı. 195. ılın Kesir, el Bidaye
ve'n -Nihaye, Mısır 1351-1932, II. 105; İbn Haldun, T"rihu İbıı Haldüıı, Mısır 1284, lL. 51..;
TeCsim ıbn Kesir, Kalıire 1375, III. 100; et-Taberi, Tarihu'l umem ve'l- Mülük (Zakir Kadiri
Ugan tercemesi) Aııkara 1954, I,. 143; Elıü Hayyan cl-Endelüsi, Tcfsinı'I ..Balıri'l. :ıtulıiı,
Mısır 1328, VI. 158.; e1.Alilsi, Ruhu'I-Maani, Mısır 1301, V. 127; Seyyid Kulub, Fi Ziltıli'l-
Kur'nıı, Mısır 1953, XVI. 9;el-Gazali, Slrnı'I-Aleıııeyn, Mı"r 1327, s. 3; el-Ileydhi, Eııvaru'ı-
Teıızil ve Esraru'ı Te'"il, İstanbul 1296, II-25.; Falıruddiıı er-Hiizi, MeCiııilıu'l- Cayh,
İstanbul 1307, V. 752; Ebu'l-Fida, el -Mulıtasar Ci Tarihi'I -Beşer, Mısır 1325, i. 15 .;
el-Kastaııaııi, İrşadu's-Sari li Şerbi Sahilıi'I-Bulıari, Mısır 1304, V. 336. Yazıcızade Muhammed,
Mu1ıam ınediyye,İsıaıılıul 1289, s. 73.; !>Iüverrih Ali, Kunlııı'I-Ahbiır,ıJ. 126. Miiııeceim başı, Sa-
haifu 'l-Alıbar (Şair ;'ii edim ıercemesi) İ s1.1283, 1.118, 5H.; Şeııısediıı Sami, Kamusu 'I-A 'I"m, =,
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Her millet, büyük şahsiyetleri kendilerinden yetişmiş göstermeyi
sever. Bu sebeble, Zü'l-Karneynin, İran, Yunan veya Himyer hüküm-
darları olduğu söylenmiş ve onun hayat hikayesine pek çok uydurma
haberler karışmıştır. Zü'l-Karneyn, Allahı seven, Allahın da kendisini
sevdiği salih bir kuldu. Tarihçilerin ve Müfessirlerin Zü'l-Karneyn
diye tanıtmaya çalıştıkları şahsiyetlerde bu vasıfları görememekteyiz.
Kur'anda bu zatın ismi zikredilmemiş, lakabından bahsediImiştir.
Müphematu'l-Kur'andan olan bu meselede merei nakildir. Bu husus-
ta re'y hiç bir mana ifade edeme7.. Müphemat hakkınaki haberlerin sağ-
lam senetlerle, Peygamber ve sahabeye ulaşması gerekir. Sahih haber-
lerin yanında, belki ondan çok daha fazla mevzu haberlerin yer alması
ve İsrailiyat dediğimi7. islam dışı fikirlerin girmesine müsait oluşu se-
bebiyle, müphematu'l-Kur'an konusu, kanaatımca islamda epeyce
istismar edilmiştir.

Kur'anı Kerim, Tevrat ve İncillerde olduğu gibi, hadiseleri, şahıs-
ları ve yerlerini zikrederek anlatmaz. Onun gayesi, olayları bir tarihi
hadise olarak anlatmak değil, insan oğluna ibret dersi verib, onu düşün-
meye sevketmektir. Çok kerre müphemin tayin edilmesinde büyük
bir faide umulmıyaeağı gibi, isim zikretmeksizin, kamil bir vasıf ile, onu
yüceltmek veyahutta nakıs bir vasıfla onu tahkir etmek daha beliğdir.

Aııah yüce kitabında "Ey Zii'l-Karneyn onları azaba uğratmada,
yahut haklarında güzellik tarafını tutmanda, serbestsin" (cI-Kehf 86)
şeklinde kendisine salahiyet verilen ve dağ kadar bir seddi bina ettikten
sonra da gururlanmayıp "Bu Habbimden bir merhamettir. Fakat Rab.
bimin va'di gelince, O, bunu dümdüz yapar. Rabbimin va' di bir haktır"
(el-Kehf 98) gibi gayba ait garib sözleri lalettayin kimseler söyleyeme7..
Kendisine serbest! nimeti verilmiş olan büyük bir kimseyi, Daralar,
İskenderler ve Himyer hükümdarları arasında aramaya kalkarsak is-
tediğimiz şahsı bulmakta güçlük çekeceğimiz aşikardır. Zü'l-Karneynin
kim olduğu, gezdiği yerler, kara balçık, bulduğu kavimler, sed, Ye'cüc
ve Me'cüc hepsi de müphemattan olan hususlardır. Bunların kim olduk-
ları ve mahiyetleri mühim değil, mühim olan onlardan alınacak ibarettir.

İst. 1:~06, ıı. 926; Esat. Sezai Siimhiilliik, Ziilkarneyn hik,.yesi, Barut ye Marut (Bkz. Ömer
Faruk Kula)') Kur'an ,.yetlerine göre Ye'ciie ye Me'eiie, İst. 1950, s. 21; Elmalılı Hamdi Yazır,
lIak Dini Kur'an dili, isı. i936, IV. 3276.; Alıdu'I-KaJir Gölpınarlı, Kur'anı kerim, ve
Meali, İsı. 1958 IL. LXXX.; Mevlana Şih!i, Asrı Salidel (Ümer Rıza Tereemesi, İst. 1928, IV.
ı725.
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Hadislerde Ye'cüc ve Me'cüc:
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Yukarda, müphamatu'l-Kur'an hususunda yegane mereiin sağlam
hadisler olduğunu söylemiştik. Acaba Ye'eüe ve Me'eüe hakkında ha-
dislerde neler denmiş, biraz da bunlar üzerinde duralım.

Mutcber hadis meemualarında Hazreti Peygamberden rivayet
edilmiş hadisIerde Ye'eüe ve Me'eüe hakkında bilgiler vardır. Zeyneb
binti Cahş şöyle demektedir:" Hz. Peygamber bir kerre, la ilahe İUallah,
vukuu yaklaşan şerden dolayı vayarabın haline,. Bugün Ye'cüe ve Me'-
eüeün seddinden şunun gibi bir delik açıldı, sözlerini söyleyerek uykusun-
dan uyandı. Ben, ya Allahın rasulü, içimizde bunca iyi kimseler varken
biz helak olurmuyuz? dedim. Allahın rasulü, evet, fısk ve füeıır çoğal-
dığı zaman (helak olursunuz) diye cevap verdi"ı.

Buna benzer bir haber biraz değişik hir variyanda, yine Zeyncb
binti Çahş'dan gelir: "Allahın Rasulü bir gün yüzü kıpkırmızı olduğu
halde dışarı çıktı, 1&İI5.he iIlallah, vukuu yaklaşan şerden vayarabın
haline. Bu gün Ye'eüe ve Me'eüc seddinden, şunun gibi bir delik açıldı,
buyururken, baş parmağı ile onu takip eden (şahadet) parmağını halka-
ladı. Bunun üzerine ben: Ey Allahın Rasulü, içimizde bunca iyi kimse-
ler varken biz he1ak olurmuyuz? diye sordum. Allahın rasıılü, evet,
f£ieirlik, ahlaksızlık, zulüm gibi pislikler çoğaldığı zaman (helak olursu-
nuz) diye cevap verdiı.

Bu iki hadisin tercümelerine, Sahihi Müslim mütereimi Mehmet
Sofuoğlu, ilave ettiği notta şöyle demektedir. "Ye'cüe ve Me'cüe be-
liyyesi bütün beşeriyete şamil bir afettir. Halbuki tereeme ve izahı ilc
meşgııl bulunduğumuz Zeyneb binti Cahş ve Ebu Hureyre hadislerinde
ise Peygamber: Yaklaşan bir fitnenin şerrinden vayarabın haline, Şu
saatte Ye'eüe ve Me'eüe seddinden bir delik açılmıştır, buyurub, Ye'eüe
ve Me'eüeden eri şecek musibeti Araba tahsis buyurmuştur. Bu tahsis,
Ye'eüe ve Me'eüe beliyyesi ve bunları önlemek üzere yapılan sadden bir
gedik açılması tabirleriyle hakikaten bunların kastolunmayıp, fakat
huna benzer bir fitnenin pek yaklaştığı haber verilmiş oluyordu. Bu da

1 Sahihu Muslim IV. 2207 (Kitiilıu'l-Fiten 52, balı 1); Sahihu'I-Buhari IV. 367-368 (Ki.
tübu'I-Fiten 92, Bab 4); lIIüsnedu Ahmet II. HI, 529-530.

2 Sahihu Muslim, IV. 2208 (Kitabu'l-Fiten 52, bab 2); Sünenu İbn Mace II. 1305 (Kita-
hu'l-Fiten 36, hab 9, hadis no. 3953); Salıihu-I-Buluiri II. 338 (Kiıiibu'I-Enbiye 60, bab 7),
IV. 383 (Kitübu'I-Fiten 92, bab 28), Sünenu't Tirmizi IV. 480 (Kitiibu'I-Fiten 34, bab 23); Müs-
nedu Ahmed VI. 428.



110 İSMAİL CERRAHOGLlJ

kendisi ile ilk iki halifesinin hilMeti zamanları geçtikten sonra Hz. Os-
manın şahadeti ilc, o fitneden ilk kapının açıldığını ve bunu da bir takım
müessif hadiselerin takib edeceğini remz ve ihbardı. Nitekim bu nebe-
vi ihbarın o kısmı aynen vuku bulmuştur. İkinci kısmı da Peygamberin
haber verdiği gibi tahakkuk edeceğinde ona inananların hiç şüphe ve
tereddüdü yoktur"!.

Yine Müslimin Sahihinde, Deccal, vasıfları, ]';"evvas b. Sem'an ta-
rafından anlatılırken "Hazreti Peygamber bir gün, Deccalden bahse-
derken, sözü Ye'cüc ve Me'cüce getirir Onlar, her tepeden yürür
geçerler. Onların öncüleri Taberiyye gölüne uğrarlar da onun suyunun
hepsini içiverirler, peşlerinden gelenler ise, bir zamanlar burada su vardı
diyecekler. Allahın Rasulü İsa ve ashabı da o sırada hazır bulunacak-
lar. Nihayet onlardan herhangi birine bir öküz başı, bugün birinizin
yüz dinarından daha hayırlıdır ..... "2.

Müsnedu Ahmed b. Hanbelde, İbni Mes'uddan gelen rivayette ise
şöyle denilmektedir" ..... Ye'eüc ve Me'cüc çıkarlar ve her tepeden
saldırırlar, memleketleri çiğnerler ve her önüne geleni mahvederler.
İçilecek her şeyi de içerler. İnsanlar durumdan bana şikayette bulunurlar.
Ben de dua ederim. Allah da onları heliik eder. Adeta yer yüzü kötü ko-
kuya bulanır. Sonra Allah yağmur yağdırır, hasıl olan seller onların ee-
sedlerini denize kadar sürükler .... "3.

Ebu Hureyreden merfn olarak gelen bir haberde, Ye'cüc ve Me'cüc
her gün seddi yıkmak ve delmek için çalışırlar. Tam dclecekleri sırada
güneş ışığını görürler. Biri delmeyi bırakın, yarın gelir delersiniz der.
Onlar da bırakırlar. Tekrar geldiklerinde, delmeye çalıştıkları yeri daha
kuvvetli bulurlar. Bu durum böyle devam eder gider. Va'dı İlahi tahak-
kuk edince o dcliği açarlar, insanlara saldırırlar, bütün suları içerler.
Onların şerıerinden, insanlar kalelere ve sığınaklara toplamrlar. Onlar
oklarını gök yüzüne atarlar, geri dönen oklarını kanlanmış görürler.Dün-
yadakileri kahrettik, şimdi göktekilere yükseldik. Bunun üzerine Allah
onlara gök yüzünden çekirge, kurt yağdıracak ve onları heliik edecek.
Bunun üzerine peygamber, nefsimi yedi kudretinde tutan Allaha yemin

i !ıLSofuoğlu, Sahihıı Muslim Tercemesi, İstanhul 1970, VIII. 409.
2 Sahilıu "fuslim (Kitabu'l-Fiten, ban 20, hadis no. nO); Siinemı İbn Milcc, II. 1358

(Kitabu'l-Fiteıı 36, :\"0. 4075); Tefsİru't Taberi XVII. 89-90.
3 Müsnedu Ahmed, I. 375, III. 77.
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ederim ki, yer yüzünün hayvanları onların etinden Ve kanından hes-
lenirler1, der.

Bu şekilde Hz. Peygamberden Ye'cüe ve Me'cüc hakkında daha
hir kaç habcr aynı minval üzere gelmektedir. Onlarda da, ayetlerde ol-
duğu gibi, bu kavim hakkında fazla bir bilgi yoktur. Onların isimleri,
mevkileri hakkında ınalumat olmadığı gibi, onların sadece müfsid ol.
duğundan bahsedilmekte ve İfsadlarını ne şekilde iera edeceklerine da-
İl' bilgi verilmektedir. Daha evvelee zikrettiğimiz islam dışı haberler,
İslami eserlere girmek suretiyle, onları çok acaib bir şekilde tanımlamış,
hatta onları, yerlerini ve İsimlerini verecek kadar bir gafletin içeri-
sine sürüklemiştir.

Çeşitli islami eserlerde Ye'cüc ve 1\fe'cüc:

Tevratta ve onların tefsirlerinde adib bir şekilde vasfedilen Gog
vc Magog, Kur'andaki Ye'cüc ve Me'cücIc aynı olarak gösterilmiş ve
İsraili hikayeler islami eserlere de girmiştir. İslami eserlerde, bu hususda
denilenleri sıra ile nakletmeye çalışacağız. Bunların yerleri ve kimler
olduğu tayin edilmeye çalışılmıştır. Şureyh b. Ubeyd, Ye'cüc ve Me'cüc
üç sınıftır. Biri sedir ağacı gibi uzun, diğeri eni boyu müsavi, üçüncüsü
de, bir kulağını yatak diğerini yorgan yapar ve cesedIerini örterler, de-
mektedir2• Ebu Said el-Hudri, Peygamberden naklen" onlardan bir
kimse kendi sulblerinden bin erkek gelmedikçe ölmez" der]. İbn Abbas,"
"Onlar Zü'l-karneyn seddiDin arkasında iki ümmettir" 4. Yehb b. :;\-Iüneb-
bih, Zul-Karneyn fumllan bir recüldür. Kendisinden başka çocuğu olma-
yan bir ihtiyarın oğludur. İsmi de İskenderdir. Allahın salih bir kulu ol.
duktan sonra, çeşitli beldelere gitmiş, arzın ortasına geldiğinde, cinniler-
den, sair insanlardan olan ye'cüc ve Me'eüce rastlar. Daha sonra doğuya

1 Müsnedu Ahmed lL. 510-511.; Tefsiru't-Taheri XVi. 21 (et-Taheri, Huzuyfe b. c1-
Yemandan, o da, lIz. Peygamherden naklen, kıymet alametlerini sayarken, Ye'eüe ve Me'eüc
hakkında aynı habere temas eder. Tefsirut'Taheri XVII. 87 Yine buna benzer hir haber Ka'.
bu'I-Ahbardan gelmektedir. Bkz. Aynı eser. XVII 89). ıhn Kesir, Ebiı Hureyreden gelen bu
haberlerin isnadı cidden kuvvetlidir der. Fakat metinde, ayetin z"hirine muhalefet olduğu
için, helirsizlik olduğunu söyler. Ka'lıu'l-Ahbar da buna benzer bir haber rivayet etmiştir.
Muhtemelen Ebiı Hureyre bunu Ka'bdan almış olabilir. Zira o, Ka'bın meclisinde çok bulunur,
onunla oturur kalkardı, denilmektedir. (Tef. ıbn Kesir III. 105). (Aynı mealde, onlann vasıfla-
rını bildiren haberler için bkz. (ıbn. Kesir, III. 105-106, 195-196).

2 Tefsiru't- Taberi, XVI.22.
3 Aynı yer.
4 Aynı eser XVI. 16.
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doğru Türkler tarafından kesilmiş yollara geldi. Salih insanlardan bir
grub ona, ey Zü'l-Karneyn, şu iki dağın arasında Allahın mahlukatın-
dan bir grub var ki, ekserisi insana bir kısmı da hayvana benzer. Ot
yerler, vahşi hayvanlar gibi bulduklarını parçalarıar, yılan ve akreb
gibi her türlü haşeratı yerler ..... " i. Yine Vehb b. Munebbih "kitabu't
Tiean fi Muluki Himyer" adlı eserinde, Zu'l karneynin Ye'eüe ve Mc.
eüe beldesine gittiğini, onlarla mukatcle ettiğini, sonra onları Ermeni-
yyede terkettiği için, kendilerine Türk ismi verildiğini kaydeder2

•

Abdullah b. Selam "Onlardan biri geriye bin kişi bırakmadıkça ölmez"J
demekte, Amr el Bukali'de" ..... İnsanlar on kısma ayrılmıştır, bun
9 jlOYe'eüe ve Me'eüe olup diğer insanlar bir cüz'ü teşkil etmekte"4
olduğunu söylemektedir. İbn Cüreye; Onların, Zü'l-Karneyn seddi ar-
kasında iki ümmet olduğunu söylers. et-Taberi, Nuh Peygamberin zür-
riyetinden bahsederken, Vehb b. Münebbihden nakledilen heberde, Nu-
hun oğlu Sam, Arab, Fars ve Rumun babası, Hamın ise Sudanlıların,
Yafes ise Türk, Ye'cüe ve Me'eüeün babası olduğunu Ye'cüe ve Me'eüe'-
ün Türklerin ameaı oğlu olduğunu kaydeder6• Yafesin oğuııarı sayılır-
ken, onların Türk ve Hazer topraklarının doğusunda olduğu kay-
dedilir7. Said b. Müseyyibden gelen bir haberde, Nuhun üç oğlu sayı-
lırken, Samdan olan Arap, Faris ve Rum, Yafes evladı olan Türk,
sakalibe, Ye'eüc ve Me'cüedeİı hayırlıdır. Bunlardan hiç biri, Ham oğ-
ulları olan Kıbt, Sudan ve Berberden daha hayırlı olmadılar, demek-
tedir. Damra b. Rebia, İbn Atadan o da babasından rivayet ettiğine
göre Hamın çocukları siyalı, Yafes evladları büyük yüzlü, küçük gözlü,
Samın çocukları ise, güzel yüzlü ve güzel saçlıdırlar8• Müfessir Taberi,
Ye'cüe ve Me'cüe hakkında söylenen çok çeşitli fikirleri nakleder, Ken-
disi ise, onlar milletlerden hapsedilmiş iki millettir dcr. O, milletin cin-
siyetini tayin etmez, Hatta tarihinde Türk, sakalibe, Ye'eüe ve Me'eüe
şeklinde bir sıralama yaptığına göre, Türklerin tamamen Ye'eüe ve Mc'.
cüeden ayrı olduğunu ortaya koymaktadır9•

1 Tefsİm't- Taberi, XVI. 17-21.
2 Vehb. b. lIIunebbİh, Kitiibut- Tİcan, 28 lı (yazma, Britsh Musenm or. 2901).
cl Tefsİm Abılirrazzak (Ankara, İsmail Siiib kıp.) ktp.) 59 b.; Tefsİru't-Tubcri, XVII. 88.
4 Aynı eser, 59 L; "ynı eser, XVII. 89.
5 Tefsim't -Taber; XVII. 89.
6 Tiirilın'r-Rnsul ve'I-Müluk, Brm 1879-1881, ı. 211.
7 Aynı escr ı. 218.
8 Aynı eser I. 223.
9 Tefsİm't-TaLerİ XVI. 15-23, 87--91.
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el- Ya'kubi tarihinde, Nuhun oğlu Yafesden bahsederken, Onun
şarkla garb arasına indiğini ve beş oğlu olduğunu, Me'eüeden, Ye'cüc
ve Me'eüc meydana geldiğini, onların da arzda şer olduklarını, söyler!.
Yahya b. Sellam, tefsirinde, onlar arzı dolaşır ve ifsad ederler, dedikten
sonra, onların Adem evladı dışında olmadığını söylemektedirı. Yunus b.
İshak o da babasından naklen, bana baliğ oldu ki, Onlar Ye'cüc ve Me'.
cüc oğulları olan Türklerdir).

İhvanı Safa Hisalelerinde, Beşinci iklimden bahsedilirken, onun
Iıududları Doğudan başlatılıp Ye'ciic ve Me'ciic beldesinin ortası ile
Türk beldelerinin ortasından geçer. Yedinei iklimden bahsedilirken, bu
bölgenin Ye'eüe ve Me'eüe biladının Güneyini teşkil ettiği söylenir4•
İbn Hordazbih, el-Mesalik ve'l-Memalik adlı eserinde, el- Vasık Billah'm
rüyasında gördüğü Zülkarneynin yaptığı seddi tetkik için Seııam at- .
Tercümanı bir heyetle gönderdiğini ve Ye'cüc ve Me'cücü dağın üstünde
gördüklerini, kara bir rüzgar esip onları caniblerine attığını ve boyları-
nın bir buçuk karış olduğunu söyler ... 5 Ebu'r-Reyhan Muhammed b.
Ahmed el-Biriıni de, Zülkarneyn ve Sed meselesini incelerken, Ye'cüc
ve Me'cüce temas eder. Coğrafya Mesalik ve Memalik kitaplarının, bun-
ların yerlelerini göstermek hususunda gösterdikleri gayreti anlatır ve
onların 5. ci ve 6. eı iklimIerde yaşayan Doğu Türklerinden bir sınıf
olduğunu söylediklerini kaydeder. Bununla beraber, Muhammed b.
Cerir et- Taberi ve İbn Hordazbih'in Ye' cüc ve Me'cüc haklarında
onların doğuda değil Hazer civarında daha doğrusu Kuzey batıda ol-
dukları görüşünü savunurlar ve bunların Bulgarlar ve Sevar'lar olacağını
söyler. Bu iki kavimin de Sed' den bahsetmediklerini ileri sürerek, bu
gibi delileI'le Zu'l karneyn hakkında sağlam bir neticeye ulaşılamayaca-
ğını ifade etmeye çalışır6•

ez-Zamahşeri; Ye'cüc ve Me'cüc Yafes oğullarındandır, denilir
ki, Ye'cüc Türklerdir, Me'cüc ise el-Ciyl ve ed-Deylemlilerdir. İnsanları
yediklerini, İlk Baharda çıkıp yeşil bir şey bırakmazlar, onlar katı ve şid-
detli ezadan başka birşey ilka etmezler. Onlardan bir kimse kendi nes-

1 Tarihu Ya'kubİ, Necef 1358,1.9.
2 Tcfsİru Yahyu lı. Scllum, Tunus Alıdeliyyc Kütüphanesi, 36 lı, 37 a.
3 Aynı tefsir, 20 b, 37 a.
4 ResaiIi Ihvanı Safu,ı' ciId, 4. cü Risule s. 127-128.
5 İbn Hordazlıih, e1-MesuIik ve'I-Memulik, j. Brill 1889 (M.J.De Goeje) s. 162.
6 el-Birimi, e1-Asaru'I-Bakiyye an Kuruni-Haliye, (Dr. C. Eduard Sachau tarafından

neşredilmiştir). Lcipzig, 1923, p. 36-42.
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linden olan bin kişi eline silah almadıkça ölmez, onlar iki sınıftır, bir
kısmı uzun, bir kısmı da kısadır!. Bu şekildeki haberleri İbn Adiy mevzu
addetmiş ve İbnu'l-Cevzi onları mevzuatında zikretmiştir2• ez-Zamah-
şeri, onları insan cinsinden iki kabile olarak kabul eder ve insanlar on
cüzdür, onların 9/10 nu Ye'cüc ve Me'cüc teşkil eder, demektedir3•

İbn Kesir, Ye'eüc ve Me'cüc nesli ve kültürü yok eden fesadçılar-
dır der. Adernden çıkan meninin toprağa dökülmesiyle yaratılmış ol-
duğunu söyleyen haberi tenkid ederek onu çok garib bulur ve nakli
ve akli yönden bunu teyid edecek bir delilin bulunmadığını söyler. Bu-
rada ehli Kitabın naklettiklerine de itimat caiz olmadığını kaydeder.
Onlar seddin arkasında terkolundukları için Türk diye tesmiye olunduk-
larını kaydeder4•

Nesefi Tefsirinde, Ye'eüc ve Me'cüe kelimesi sarfdan menedilmiş
iki acemi isimdir, Her ikisi de Yafes oğludur. Veya Ye'eüe Türkler,
Me'cüc ise el-Ciyl ve Deylemdendir5• Tenviru'l-Mikbas'da, Onlar arzı if-
sad ederler, yaş olanları yerler, kurularını da götürürler, evladlarını öldü-
rürler, insanları yerler. Ye'cüc ve Me'cüc Yafes oğullarından iki recüldür.
Çokluklarından dolayı onlara Ye'cüc ve M.e'cüc denmiştir6•

Fahrudin er-Razı, Bu iki şeyin hangi kavim olduğunda ihtiıar edil-
di. Denildi ki bu ikisi Türklerdir. Yine denildi ki, Ye' cü c Türklerdir.
Me'eüe ise el-Ciyl ve DeylemIilerdir. Sonra bu insanları, kısa boylu,
küçük ciisseli ve bir karış boyunda vasfettiler, bazıları da uzun boylu,
büyük eüsseIi, uzun tırnaklı, yırtıcı hayvan dişli olarak vasfederIer.
Onların arzı ifsad edişlerinde de ihtilaf olundu. Denildiki onlar, insanları
kadederler, insan eti yerler, ilk baharda çıkıp etrafta hiç bir şey bırak-
mazlar. Hülfısa olarak, fesaddan kastolunan şunlardan biri olabilir.
Doğrusunu Allah bilir? er-Razı, onların insan cinsinden iki kabile ol-
duğunu, on eüz olan insanların dokuzunu onlar teşkil ettiğini kay-
dederH.

i ez- Zamahşeri, el-Keşşaf, el-Kalıire 1373/1953, II. 583.
2 Aynı yer, dip not, 2.
3 Aynı eser lll. 106.
4 Tefsiru ıbn Kesir, cl- Kahire 1373. llL. 106.
5 en-Nesefi, Medariku't-Tenzil Hakaikut-Te'vil, Mısır, Matbaatu İsa Cı-babl'l. Halelıl,

III. 25, 89.
6 cl-Firuzab:1dl, Tenviru'l-Mikbils min Tefsiri ıbn Abbas, Mısır 1316, s. 188.
7 Fahuuuln er-Razi, Mefiltlhu'I-Gayb, İstanbul 1307. V. 757.
8 Aynı eser, VI. 195.
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Ebu Hayyan, Ye'cüc ve Me'cüc, Adem oğludur ve iki kabiledir.
Onların Yafes b. Nuh oğulları olduğu söylenir. Ye' cüc Türklerdendir,
Me'cüc el-Ciyl ve Deylemlilerdir. es-Süddi ve ed-Dahhak, onların Türk
olduğunu söylerler. Seddin arkasında kaldıkları için kendilerine Türk
denildi, adedIeri hususunda ihtilaf olunur. İfsadları, insanları yem ele-
ridir denir. İfsad katil ve zulümdür .... 1

et-Tabressi, Yecüc ve Mecüc iki kabiledir, Vehb ve Mukatil, onlar
Türklerin babaları olan Yafes oğullarındandır, es-Süddi ise, onlar Türk.
tür. Ka'bu'l-Ahbar onlar Adcm oğullarından nadir kimselerdir, der.
Ona göre, Adem A.S. ihtilam olur, nutfesi toprağa dökülür. Allah
Taala bundan Yc'cüc ve Me'cüc yaratır. Onlarla baba cihetinden
bir benzerlik vardır. Ana cihetinden böyle bir şey bahis konusu değil-
dir demektedir2•

el-Kurtub., Ye 'cü c ve Me'cücün ifsadlarında ihtilaf olunduğunu
söyledikten sonra, şu haberleri nakleder. Said b. Abdilaziz, ifsaddan
maksad insan eti yemeleridir. Bazıları da onların ifsadı, beşer tarafın-
dan malum olan zulüm ve katl gibi şeylerdir. Ka'bdan naklen, Ademin
ihtilamı hadisesi, Süddi ve Dahhaktan naklen de Türkler olduğunu, Süd-
di ve Kata de'den naklen de, Seddin arkasında bırakılmış olmalarından
dolayı Türk ismini aldıklarını kaydeder3•

Ebu Hanife ed-Dineveri, e1-Ahbaru't-Tival adlı eserinde, İsken-
der Çin hükümdarını sulh ile yola getirdikten sonra, oradan Allahın
kitabında Ye'cüc ve Me'cüc diye bahsettiği bir kavme döndü, Bu
milletin cinslerinden sordu. Kendilerine Ye'cüc ve Me'cüc dendiği,
zırhlı ve evlerinin köprülü olduğu söylenir4•

cl-Hazin, onlar Nuh oğlu Yafes evlildıdırlar. Türkler de onlardan-
dır. Zü'l-Kameyn onlardan bir guruba sed çektiği için, diğer bir kısmı
hariçte bırakıldıklarından Türk ismiyle tesmiye olunmuşlarıdır. 5 el-
Alusi, Yahudi Ahbarının rivayetine göre Ye'cüc ve Me'cüc en uzak
şimaldedirler, onlardan başka kimse orada yaşamaz. Ye'cüc ve Me'-
cücün el-Hazer ve Türkler olmasına tarihçiler muhaliftirler. Tarihçi-

1 Tefsim Bahd'l-Muhit, :llmr 1328, VI. 163.
2 Mecmau'l-Beyan ci Tefsiri'l-Kur'an, Tahran 1373, VII. 494.
3 el-Cami li Ahkıimi'l-Kur'an, Kahire 1360/1941, XI. 55-58.
4 el-AhbUm't Tıvıil, el-Kahire 1960, s. 37.
5 Liibıibu't-Te'vi], Mısır 1317, III. 244-245.
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ler indinde seddin yapıcısı Kisra Nuşireviln veya İsfendiyar olduğu söy-
lenir'.

Katib Çelebi, Ye'cüc ve Me'cüc ve Seddi Zü'l-Karneyn Kur'anı
Azimuşşanda mezkur olup, müfessirler Ye'cüc ve Mecüc esnafı kavmi
Türkten aksayı mamurede silkin bir sınıftır. Kesiru'l-Kame, kulakları
büyük vahşi insan şeklinde bahaim gibi olup munatı arzı Türkdedir ...
Katib Çelebi Zü'l-Karneyni İskender olarak kabul etmez. Onun Hz.
İbrahim zamanındaki Himyer meliki olduğunu, ve her ikisinin Mek-
kede karşılaşmış olduklarını söylerı.

İbn Hacer cl-Askalilni, ... Onlar Adcm evladındandır. Denildi ki
onlar Türklerdir, bunu Dahhak söyledi. Yine denildi ki Ye'cüc Türk-
lerdir, Me'eüc de ed-Deylemlilerdir. Ka'bdan rivayete göre onlar, an-
neleri Havvasız olarak dünyaya gelmiş Adem oğludur ... Ye'cüc ve Me'-
eüc birer ümmettir, her ümmet 400 bin adettir. Onlardan bir adam kendi
sulbünden bin kişi silah taşıdığını görmedikçe ölmez, denilen bu haberi
cidden zayıf bulmakta, hatta hadisin mevzu olduğunu söylemekte-
dir. İbn Ebi Hiltim de buna münker demiştir. Bazı haberlerde Ye'cüc
ve Me'cüc kadınları diledikleriyle cima ederler denilmektedir. Zaten'
Zeyneb hadisinde geçen el-habs lafzı, zina veledi zina, füsuk, füeur ilc
tefsir edilmiştir. Şerir kötü amelinde ısrar ederse ve onu ifşa ederse fe-
sad umumileşir. neticede bu işi az yapan da çok yapan da helak olur.
Sonra herkes niyeti üzere haşrolunur, (demektedir)3.

Seyyid Kutub, Ye'cüc Me'cüc kimdir? Şimdi onlar nerededir?
Onların hadiseleri ne zaman oldu veya ne zaman olacak? Bütün bunlara
cevap vermek güçtür. Onlar hakkında Kur'iin ve bazı sahih haberler-
den başka bir şey bilmiyoruz. Kur'iln da Zü'l-Karneynin anlatıldığı
mahalde "Rabbımın vadi geldiğinde ... " diye başlıyan nasda zaman
tahdid edilmemektedir. Allahın Va'di sed di yıkmaktır. Enbiya sure-
sindeki "Nihayet Ye'cüc ve Me'eüe (seddi) açılıpta ... " ayetinde ise, onla-
rın çıkış zamanı hududlandınlmamaktadır. Bu beşeri bir hesab değil ila-
hi bir hesabdır. Bu milyonlarca sene ve asırlar olabilir. Beşer onu çok
uzun bir müddet gibi görür, halbuki o Allah indinde kısadır. Hazreti
Peygamberin rüyasIDı, Moğolların ara b mülkünü ve Abbasi hilafetini

1 Ruhu'l .Maarn, Bulak 1301, V. 137.
2 Kitabu Cihaıınunıa, İstanbul 1145. s. 377-378.
3 Fethu'I.Bari bi Şerh; Sahih!,I-Buhari, :lfatbaatu'I-Hayriyye 1329, XII. 86-90
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yıkması ile yorumlamanın mümkün olabileceğini de ihtimaller içinde
tutmaktadırı.

Şeyh Hüseyn e1-Cisri, küçük bir risalesinde, Yeciic Ye Me'cüc
dünyanın neresindedir? şeklinde sormakta, sonra da, dünyada bu isim-
de bir kavme rastlamadığını, onların vasıfları dikkate alınırsa, dünya-
nın en kısa insanlarının kutuplar bölgesinde yaşıyan Eskimolar, en uzun
insanların da Cenub Kutubuna yakın Patagonyalılar olduğunu söyle-
yerek, bu iki kavrnin kutup sakinleri olduğunu ileri sürmektedir2•

Vani Mehmed Efendi (Ö.1096 /1685), Osmanlı Medresesinin tassubu-
nakarşı çıkan ve konumuz olan davayı seiefierine nisbetle haşka açı-
dan müdafaa eden hir zattır.Araisu'I-Kur'fın ve Neffıisu'I-Furkan
adlı Mevize kitabında, Oğuz Hanın, Zü'I-Karneyn olduğunu söyler.
Türkler, Kur'iinda bahsi geçen Zü-'I-Karneyden maksad Oğuz Han
olduğunu söylerler ki, bu hususta tereddüdü mucib olacak bir nokta
yoktur. Arap müfcssirlerinin, Ye'cüc ve Me'cücün Türkler olmalarını
söylemelerine mukabil, Vani Mehmed efendi, yukarıdaki ifadesiyle,
aksini iltizam ederek Ye'cüc ve Me'eüce karşı demir ve bakırdan bir
bir sed yaptıran Zülkarneyni türkleştirmiştirJ,

Ye'cüc ve Me'cüc Kelime/erinin Menşei:

Ye'cüe ve Me'cüc kelimelerinin menşeini bir asla dayandırınak ta
güç hir iştir. Dilciler bu kelimenin menşeİ hakkında geniş ihtilafa düş-
müşlerdir. Bu iki kelimenin asılları hcmzeli midir? hemzesiz midir?
Yedi kıraat imamaından sadece Asım hemzeli olduğunu söylemiştir.
e1-A'meş ve Ya'kuh da hemzeIi okumuşlardır. G~ri kalan imamlar hem-
sezis olarak kabul etmişlerdir. CIFerra, hunun Benu Esed dili olduğunu
söylemiştir. Hemzeli olarak kabul edenler cI-Ecic, ateşin alevlenmesi,
e1-İdc ise tadında acılık ve tuzluluk olan suya denir. Teeccüc ise ateşin
kendi kendine tutuşup alevlenmesine denir. eI-Kisfıi ise, Ye'cüc keli-
mesinin, "teeccücün nar'dan alındığını, hareketindeki süratten dolayı
böyle tesmiye edildiğini, Me'cüc ise Mevcu'I-Bahr'dcn alınmıştır, dcr.
Bu kelimelerin yecece ve Mecece'den müştak olduğunu söyleyenler ol-
duğu gibi, bu kelimeleri arapça olmayıp a'cemi olduğunu iddia edenler

1 Fi Zıliili'I-Kur'an, XVI. 15.
2 Müel1ifin Trabluşşam gazetesinde neşredilen arapça makalesi Mehıııed Tevfik tara-

fından türkçeye çevrilmiş ve Ye'ciie ve Me'ciic adı altında 1327 tarihinde İstanbulda basılnuş-
tır.

3 İsmail Hiimi Danişmend, Türklük ve Müsliiınanlık, İstanbul 1959. s. 132.-133.



ll8 iSMAİL CERRAIIOGL ı.;

de vardır. Bunlar devamlı hareket ve dalgalanma halinde olduklarından
alevIi ateşe veya fırtınalı denize benzetilmişlerdir. Diğer yönden bu
milletin hareketlerinin şiddetinin ifade ettiği fenalık ve acılık, tuz acı-
lığına benzetilmektedir. Veyahut deve kuşu nasıl hızlı koşarsa, Ye'cüc
de düşmanını hisseder etmez üzerine hızlı koştuğu için, ona benzetil-
mii?tir. et-Taberi de hemzesiz olarak okur!. Avrupalı müsteşlikler, bu iki
kelimenin menşeinin İbrani ve Süryaniceden geldiğini, iddia etmekte-
dirler2•

Ye'cüc ve Me'cüe hakkında kıymetli bir araştırma yapmış olan Mu-
sa Carullah Bigi, bu iki kelimenin aslının Yunanca olduğunu söyler. Ye'-
cüc, Teos ve Agos kelimelerinden teşekkül eden Demagog kelimelerinin
arapçaya geçmiş şeklidir. Demagog öneeleri şahsının arzusunu, nefsinin
ihtiyaçlarını kendi çıkarı uğruna, milleti sevk ve idare eden demektir.
Sonraları müfsidlik manasına, halk dalkavuğu manasına kullanıldı.
Teagog ise İlahIarı, şahsı garzları yolunda sevketmek, heva ve heves-
lerine mübtela, kibirli, merhametsiz ve fesad çıkaran manalarına gelir3•

NETİcE

Görüldüğii gibi Kitabı Mukaddeste, Allahın emirlerini tam olarak
yerine getirmeyen ve ona karşı isyan eden yahudileri korkutmak ve
onları doğru yola getirmek maksadıyle dehşet ve kuvvete sahip bir mil-
letten ve onların reisIerinden behsedilmektedir. Şunu da bilmek gerekir
ki, eski devirlerde dünyanın her tarafı meskun olmadığı gibi, her taraf
da bilinmiyordu. Anadolu, Yunan, Roma, Mısır, Arabistan, İran bilin-
mekte, Çin ve Hindistanın içleri, Kafasyadan itibaren Kuzey ve Sibir-
ya, Amerika ve Okyanusya insanların meçhulü idi. ;vIedeniyetler bilinen
bölgelerde gelişmişti. Kısacası o gün dünya bu güne nisbetle dar bir
bölgeden ibaretti. Filistinin Kuzeyinde, Şuriye, Anadolu ve Kafkasya
çeşitli ırkIara mensub çeşitli milletlerin cevelengahı olmuştu. Göçebe
halinde yaşayan Orta Asya kabilelerinin de cevclengahı olan bu bölgeler,
Kitabı Mukaddes müfessirlcrince, Türklere ve Türk ırkına mensub ka-

i Bu konuda fazlabilgi için bkz. Lisanu'l.Arah, Beynıt 1374, ıl. 206-207; Sıhah el-Cev-
heri, Mısır 1376, i. 297-298; Tfıcu'l-Arus, Mısır 13ıı, II. 3-4; Ez-Zanıahşeri, Esfısu')'-Belfıga,
Mısır 1327, 1.6; Meffıtihu'l-Gayb V. 756; Tefsİnı Bahri'I Muhit VI. 163.; Tefsiru', Nesefi ın.
25; eI-Keşşaf, n. 583; Tefsinı'l- Kurtulıi, X i. 55; Tafsİru t- Talıressi VII. 492.

2 A. jcffery, The Foreign. p. 289.
3 Yeciic, Berlin 1933, s. 32.
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vimlere atfedilmiştir. Kuvvetli ve cengaver olan Türklerden sadece İran-
1ılar ve Avrupalılar korkmamış, Yahudiler de aynı korkuya kapılmışlar-
dı. İnsan psikolojik bir halolarak, korkutuğu şeyleri çok çeşitli şekil-
lerde tahayyül etmeye mütemayildir.

Kitabı Mukaddes'de Ye'eüc ve Me'cüc kuvvetli bir kavim ve onların
yeri uzak Şimal olarak gösterilir. Bunların kim olduğunun daha fazla
bir beyanı yoktur. Uzak şimalden maksad, o gün için bilinen İran ve
Anadolunun Kuzey tarafları olan Kafkasya mı? yoka o gün için
bilinmiyen Kuzey bölümleri mi? olduğu hususunda da sarahat yok-
tur. Kitabı Mukaddes müfessirlerinin eski coğrafya kitabıarında ki
haritalarda Türklerin anayurdları olan bölgeler Ye'cüc ve Me'cüe diya-
rı olarak gösterilmiştir. Bunlar islamı eserlere kadar girmiş ve dünya-
nın iklim bölgeleri gösterilirken, Orta Asya bölgesi Ye'ciic ve Me'ciic
memleketi olarak zikredilmiştir. Bütün bunlar Kitabı Mukaddesteki
metinlerin muhayyel bir şekilde tefsir edilmesinden çıkarılmıştır.

Yuhannanın vahyi, kısmındaki metinden anlaşıldığına göre, şeytanın
kışkırtmasıyle, Yahudilere saldıracak olan, dünyanın bütün milletleri
Ye'cüc ve Me'cücdiir. Bu da isyankar ve asi Yahudileri terbiye etmek
maksadıyle, Allah onların üzerine bütün milletleri zaman zaman sevkede-
cektir. Kuvvetli düşmanın şiddetli pcnçeleriyle Yahudiler yola geldikten
sonra, Yehova (Yahudilerin Allahı) Yahudiler uğruna bütün milletleri
kurban edecektir. Bu giin kendini açık bir şekilde gösteren Siyonizmin,
diinya Emperyalizminin temeli buraya dayanır. Burada garib olan taraf,
zikredilen bu hususlar, sadece Yahudi havralarında değil, Hıristiyan
kiliselerinde de okunur durur ve her sene milyonlarca basılan Mukaddes
Kitabıarı diinyanın her tarafına dağıtılır. Halbuki, insanlık, Yahudi-
lerin egoist tabiatlarını, kendilerinden gayrı olan insanlara saygısız-
lıklarını biraz düşiinse, onların gayelerini anlamaması miimkün değil-
dir.

Kur'anı Kerimin iki ayetinde zikredilen Ye'cüc ve Me'eücü, rivayet
meftunu olan ckscri miifessirler, Kitabı Mukaddesin ve Onların müfes-
sirlerinin sözlerini, kahin ve şairlerin hayal kuvvetiyle ortaya koyduk-
larını, halkın korku vehmiyle uydurdukları masalları, İsrailiyat namı
altında nakletmişleridir. İslam dinine bir çok dinlerin hurafeleri İsraili-
yat adı altında girmiştir. İslamiyetin zı1hurundan itibaren ihtida eden
Yahudiler ve diğer din salikleri, KitabıMukaddesin, Kur'anı Kerimle
müştereken behsettikleri neseh ve tarihi hadiseler de, islamı ilimler ve
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bilhassa tefsirde derin tesir iera etmişler, bunun neticesi olarak ta pek
çok müfessir, israiliyatı aşırı bir şekilde tekrarlamışlardır. Ahdi Atik
nebilerinin sözleri, Yuhannanın rüyaları, Yahudilerin vehimleri, Hris-
tiyanların eehaletleri gibi haIIer, Kur'anı Kerim ayetlerine hakim olup,
onları izah edemez, böyle bir durum Kur'ana tecavüzdür. Zaten Ye'eüe
ve Me'eüeün geçtiği iki ayet dikkatle tetkik edilecek olursa, sıfat olarak
fesadeı anlamını açıklamaktadır. Ye'eüe ve Me'eüeün cinsiyetleri, zaman-
ları ve mekanları tayin edilmediğine göre, Bunlar yer yüzünde her yerde
ve her ınillette olabilir. Bunu Türklere hamletmek hata, gaflet ve eeha-
letten başka bir şey değildir.

Türkler, İslfım dininde kendi manevı benliklerini buldukları için
müslüman olmuşlar ve bu dinİ kabul ettikten sonra da, onu müdafaa
için en büyük eehd ve gayreti göstermişlerdir. Onlar hiç bir şey yapma-
mış olsalar dahi, Sünniliği, Şiiliğİn istilasından korumaları; haçlı ordu-
larına karşı, islamı savunmaları ve İslamiyet için en büyük tehlike olan
Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırıp, Avrupa ortalarına ka-
dar İslam bayrağını dikmeleri, kafi bir hizmet sayılırdı. Avrupada is-
lam dini yerİne, Türklerin dini şeklinde bir ifadenin kuIIanılışl, Türkle-
rin islama hizmetlerinin en mühim delilini teşkil eder. Türk ırkının Asya
ve Avrupadaki istilalarının husule getirdiği umumi dehşet, mağlub
milletleri, bu istilaları hep ye'eüe ve Me'eüe akınıarıyle tefsir ve te'viI
etmeye sevketmiştir. Yahudi ve Hristiyan müfessirler Türk ırkının ilk
atasını tayin etme hususunda, Kitabı Mukaddes fıkralarıyle, Türk ta-
rihinin muhtelif inkişafIarı arasında bir takım münasebeter kurmaya
çalışmışlardır. Ye'eüe ve Me'eüe Türkler olduğunu ilk söyleyenler de
Ahdi Atik müfessirIeri olmuştur. Miladi birinci asrın meşhur yahudi
tarihçisi Josephe Fleavius (37-95), Ye'eüe ve Me'eüe isminin muhatabı
Kafkasya Kuzeyindeki İskitler olduğunu söylemiştir. Hristiyan-Latin
edebiyatı, umumi insan tipinden büsbütün ayrı muhayycI bir tip ortaya
çıkarmışlar, yamyamlık ve canavarlığı da ilave ederek, bu muhayyeI
Ye'eüe ve Me'eüeü, Türk ırkına mal etmişlerdir.

Müphemat ilminin kaynağının sağlam rivayetler olduğunu söy-
lemiştik. Hz. Peygamberden Ye'eüe ve Me'eüe hakkında gelen sahih
hadis meemualarındaki haberlerde de, cinsleri, yerleri ve zamanları
hakkında fazla bir bilgiye rastlanmamaktadır. Hadislerin ekseriyetle
ifade ettiği mana, onların müfsid, ahlaksız ve rüeuru artırıcı oluşu yer
almaktadır.
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Kur'an ve Hadislerde, cinsleri, yerleri ve zamanları bildiriimiyen
Ye'cüc ve Me'cücü, müfessirler ve bu konuya temas eden islam müel-
lifleri çoğunlukla israili hikayeleri bir tenkid süzgecinden geçirmeksizin
nakletmişler, bu, ırkçılık ve milletçilik tassubunu körküklemek isteyen ve
Türklerin İslamiyetteki büyük hizmetlerini çekemiyenler için, bulunmaz
bir ganimet olmuştur. Asıl üzülüneeek acı taraf, Türkler aleyhine uydur-
ulan bu garazkarane efsaneler, arab medresesinden Türk medresesine
de intikal etmiş, bu efsaneler birer dini hakikatmiş gibi Osmanlı medre-
selerinde de tekrarlanmış ve bunu tenkid eden bir kaç [tlimi de, İslam
vahdetine halcl verecek bir tefrikacılıkla ve diğer milletlere karşı aşırı
bir taassubla itham etmişlerdir. Tarih, Hun,Cengiz, Hulagu ve Timur
istilalarından bahseder. Galibler için hoş görünen bu fetihler, Yahudi
kahinlerinin, Hristiyan kilise tarihçilerinin hayalleri, Orta Çağda Avru-
pada din namı adı altında girişilen İnsanlık dışı vahşet hareketleri kadar
vahşi olamaz. O devirde Engizisyonun insanları inleten vahşeti, Hris-
tiyan aleminin son asırlarda tatbik ettiği misyonerlik ve sömürgecilik
hareketlerini, yirminci asır medeniyetinde insanları yok eden cihan harp-
lerine, Komünizmin insanlık dışı Jenosid (bir milleti toptan yok etme,
katletme) hareketlerini gördükten sonra, Ye'cüc ve :\le'cüc Türklerdil"
demek, aşırı bir saflık, gaflct ve kasıttan başka bir şeyolamaz. Vaktilc
kuvvetli olan ve çeşitli milletleri korku ve dehşct içinde bırakan Türk-
ler, Ye'cüc ve Me'ciic olsalardı, her halde bu gün milyonlarca ırkdaşı-
mız komunizm Ye'cüc ve Me'ciiclüğünün zulmü altında toptan yok
olma durumuna düşmemeleri gerekirdi.

Rivayet meftunu olmayan, aşırı ırkçılık tassubundan kcndini ko-
ruyabilen kimseler, Türklerin İslam alemindeki hizmetlerini çok güzel
bir şekilde ortaya koymuşlardır!. Türklerle Arabların ilk teması, Hz.
Ömerin son senelerinde İran devletinin ortadan kalkmasiyle, Horasan ve
Maveraunnehirde, vukua gelmiş, daha sonra halife Mansür (Ö.158/775)

i Kaynaklarda türklerin, scciyelerinden ve yaşayışlarından bahseden eserler hakkında
bkz. AJımed b. Fadlan, er-Rılıle, Leipzig 1939 (Zeki Velidi Togan tarafından neşreclilmiştir.
eserin Türkçe tercümesi, Dr. Lütfi Doğan tarafından yapılmıştır. (tıahiyat Fak. Dergisi, Sene
J954, s. l.-II, s. 59-80); Eblı'Alil Muhammed b. JIassul (0.450;1058) Tafdilu'I-Etrak, BclIe-
ten, IV. Sayı 14-15; lbn Horclazbih, Kitnbillı'l-Mesalik, ve'l-m~ınôlik, Lcidcn 1889, s. 162;
yakııt, Mu'eeıııu'l-Bıılılun (Türkistan Maddesi: lbn'I-Esir,el Kamil fi't-Tôrih; el Cilhiz,
Hilıifet ordusıınıın menkibeleri ve Türklerin faziletleri; lsmail Hami Danişmend, Türklük "e
Müslümanlık; Şerafcrlclin Yaltkaya, Türklere dair arapça şiirlcr (Tiirkiyat Mecmuası V. 307.-
326).
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devrinde, Türklerin devlet hizmetinde kullanıldığını görmekteyiz!. Harun
er-Reşid devrinde, halifenin muhafız taburunun bir kısmı Türklerden
teşekkül etmekte idi. Me'mun ve Mu'tasım devirlerinde, Türkler hila-
fet ordusunun en mühim kısmını teşkil etmekteydilcI'. Dr. Ramazan
Şeşen, neşrettiği Cühızın eserinde, Köprülü kültüphanesinde bulduğunu
söylediği bir coğrafya kitabında, Türklerden bahsedilirken, orada ente-
res an bir hususa temas edildiğini görmekteyiz:

Tokuz oğuzların (Uygurların) memleketleri:

Burası Çin seddi ile sınır olan büyük bir memlekettir. Uygurla-
rın geniş bir ülkesi, büyük bir ordusu vardır. Onlar dokuz kabi-
leden müteşekkildirler. Hükümdarlarının senenin günleri sayısınca 360
tane cariyesi bulunur.... İçkileri üzüm şırasındandır. Halk hüküm-
darı ancak senede bir gün görebilir. O gün hükümdar çıkacağı
sırada yollar ve sokaklar insanla dolar. İnsanlar yolların iki ta-
rafına sıralanır. Hükümdar sarayından çıkınca, veziri atının dizginini
tutar. Halk onu görünee secdc ederler ..... Elbiseleri çin ipeklerinden-
dir. Kıyafctleri Çin halkının kıyafetleri gibidir. Hükümdarın kuşandığı
bir altın kemeri vardır. Onlar esirIere iyi muamele ederler ve onları öl.
dürmezler. Mani dinine mensubdurlar. Hükümdarları seddin başına ka-
bileler tayin etmiştir. Bu kabileler seddi bakleyip, Ye'eüe ve Me'eüc,
seddin yapımının devam ettiğini zannederek, harekete geçmemeleri
için çekiçlerle sedde vururlar. Uygurların memleketinde yer yüzünün en
yüksek dağı bulunmaktadır ... ".

Burada, Uygurlar, Çin seddi arkasına Ye'cüe ve Me'cüc olarak vas-
fettikleri ÇinIileri beklemektedirIer. Sümmame b. Aşras: "Türklerin
elinde bir müddet esir kaldım. Onlar gibi, insana ikram ve taltifte bu-
lunanları görmedim" demektedirı.

Bilhassa cI-Cillıız, Türkler hakkında şöyle demektedir: Türkler yal-
taklanma, yaldızlı sözler, münafıklık, kovuculuk, yapmacık, yermc, riya,
dostlarına karşı kibir arkadaşlarına karşı fenalık, bidat nedir bilmezler.
Çeşitli fikirler onları bozınamıştır. Hilei şer'iyye ile başkalarının mal.
larını helal saymazlar. Onların tek aybı ve başkalarını kendilerinden
soğutan husus, vatanıarına karşı çok iştiyak duymaları, zaferin sevin-
cini, birbiri peşinden vukuunu, ganimetin tadını ve çokluluğunu ...

Hilafet Ordusuııuıı ıncııkiLcleri ve Türkıcriıı Faziletlcri, Aııkara 1967, s. 28-29.
2 Hilafct Ordusuııuıı mcııkihelcri. s. 76.
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uzun zaman boş durmakla kahranmalıklarının boşa gitmesini, aradan
uzun müddet geçmekle enerjilerinin tükenmesini istemedikleri için,
muhtelif memleketlerde dolaşmayı sevmcleri, yağmaya ve çapul-
culuğa düşkünlükleridir. Zira bir şeyin ustası olan insan, ondan mahrum
kalmaya tahammül edemez. Bir işi bilmeyen, ondan kaçar!.

Türkler, ArabIardan başka milletler içinde vatan sevgisine en fazla
sahip olan millettir. Çünkü onlarm vücudlarının terkibi de, tabiatlarının
karışımında başka milletlerin sahip olmadıkları derecede memleketlerine,
topraklarına dair hususiyetler, vatanlarının hasretini çekıne hassası ve
diğer kardeşlerine benzerlik vardır .... Türklerin kadınları erkekleri gi-
bidir. Hayvanları da kendileri gibi Türk hususiyetini taşır2•

Kuvvetli bir azme sahip olmalarından ve alışınadıkları adetlerden
daha fazla Türkleri vatanıarına dönmeye sevkeden başka bir sebeh de
şudur. İkarnet etmek, bir yerde eğlenmek, uzun müddet kalmak, bekle-
mek, az hareket etmek, az işle meşgulolmak Türkere çok ağır gelir.
Zira onların bünyeleri hareket üzerine kurulmuştur. Durmaktan nasih-
leri yoktur. Ruhi kuvvetleri bedeni kuvvetlerinden daha fazladır. On-
lar ateşli, hararetli anlayışlı kimselerdir. Hatıraları çok, bakışları kes-
kindir. Kıt geçimi acizlik, uzun zaman bir yerde kalmayı ahmaklık, ra-
hatlığı ayak bağı, kanaatkarlığı azimsizlik, muharebeyi terketmenin zil-
let getireceğini kabul edcrler3•

Şimdi birazda Türklerin vasıflarını İbn Hassul'dan dinleyelim:
"Şimdi bu milletin yani Türklerin müstahak olmadıkları vasıfları ken-
dilerine vermeksii.in ve aynı zamanda malik oldukları evsafı kendilerinden
den nakzetmeksizin ne Idılerinde ne de aleyhlerinde bir taaassub eseri
göstermeden tabiat ve huylarını ve diğer hayati vasıflarını söyliyclim ...
Tarihi hakikatler ve tarihi vak'alar ve hususiyle siyasi meseleler, vu-
kuları esnasında bir takım ahvalin müdahalesi, şurut ve zurufun ilıata-
sı altında bulunduğundan salih surette görülmez. Binaenaleyh çok za-
manlar tarihi vakaları yaşayan ınuasırlara itiınat bizi hataya sevkeder.
Tarihi hakikatler-satıhdan aktı ğı görülmeyen, alttan akan nehirler gibi-
derin ve gizli yollar ile intişar eder. Tarihi haberler, İlmi seyahatler, hac
ve ticaret yollarıyle, başkalarının lisanlarıyle yayılır. Bunlarda ınuh-
telif temayüller ami! olduğundan, tarihi haberlerin tehliğleri de ımıh--

i Hilafet ordusunun ınenkihcleri, s. 77
2 Aynı yer.
3 Hilafet ordusunun nıenkilıclcri, s. 79.
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telif tarzlarda olur. Bunlar içinde itimada şayan olanları, kendilerine
vüsuk ve itimad edilecek zatların verdikleri haberler içinde nakiller ta-
rafından nazarı tetkik ve tenkitden geçirilmiş olanlardır.

Dahhak hakkında Fürs arasında bir takım hurafat ve ebatıl devam
eder. Güya onun o~uz başlarında iki yılan varmış, bunlar aeıkınca Dah
hala ısırırlarmış ve bunlara her gün ahaliden bir genein beyni verilirmiş.
Bu gibi şeyler aklı başında olanlarca merduddur. Bu Dahhak, zalim ve
insafsız bir cebbar hükümdar olduğundan, ahali korkularından bunu
böyle garib ve korkunç bir şekilde tasvir ve tas av vur etmişlerdir. (Arap-
lar ve onlardan daha evvel Yahudi ve Hristiyanlar Türklerden kork-
tuklarından, onları Ye'cüc ve :Me'cüc olarak vasfetmişlerdir). İran ve
Turan cinsleri arasında adavet eksik olmamış, daima bir taraf galih, di-
ğer taraf mağlüb olarak, aralarında harp devam ededurmuş ve bu harp-
ler arapça ve farsça manzum ve mensur kitabıarda şerhedilmiştir. (Zal
oğlu Rüstemin kahramanlıkları gibi). İranda yapılmış olan pek çok
sağlam kaleler, İranlıların Türklerden korktuklarına delil değil midir?
Sasan hanedamnın kurucusu olan Erdeşir bile Türklerle iyi geçinme si-
yaseti takip etmiş, kendisinden sonra geleeeklere de, bu siyaseti terket-
memelerini tavsiye etmiştiı.

Yalıudi ve Hristiyan evhamı ve rüyaları neticesi olan Gog ve Ma-
gogu Türk ırkına tahsis etme gibi bir durum, bu büyük milletin şan
ve şeref ve haysiyetiyle tarih önünde alayetmektir. Hele, Gog ve
Magogu, Kur'andaki Ye'eüe ve Me'cüc ile aym olduğunu söylemek ve
Kur'an ayetlerini bir vesika gibi göstermekte tatmin edici değildir.
Kendilerini Allahın seçilmiş, sevgili kulu addeden ve Allahı da kendi-
lerine tahsis eden Yahudiler, kendileri dışında bulunan bütün milletleri
Gog ve Magog addederler. Aslında Gog ve Magog adında bir millet yer
yüzünde hiç bir zaman bulunmamış, böyle bir millet Yunan mitoloji-
sinde bile yoktur. Kur'anı Kerim Yahudi hayal ve rüyalarına asla v"sı-
ta kılınamaz.

Baş tarafta, çok bilinmiyenli bir problem olduğunu söylediğimiz bu
meselenin en doğrusunu Allah bilir. Kur'anda zikri geçen sed, Zü'l-Kar-
neyden, onun yapılmasını iseyen kavmin, bu sayede teşkil ettikleri
heyeti içtimaiycleri olsa gerektir ki, demir kütleleri gibi kuvvetli olan

1 tbn Hassulun Türkler Hakkında bir Eseri, (Abbas Azzilvi, Türkçeye çe,-jren Şerafuıl-
din YuItkaya, Beııeten IV. s. 235-266).



YE'CÜC - lI1ı-:'CÜC VE TÜRKLER 125
unsurlarına akıtılan feyzi Rabbilnı ilc teşekkül etmiş maddi ve manevi
bir sed demek olabilir.

Bütün bunlardan sonra Ye'eüe ve Me'eüe kimdir? nerededir? neler
yapmışlar ve neler yapacaklardır? gibi sorular, katı olarak cevaplan-
dmIması zor olan şeylerdir. Biz, Kur'an ve Sahih hadislerin bu hususta
verdiği bilgilere inanır, daha ilerisini araştırmayız. "Allahın va'di gel.
diğinde" vahyi ilahisi bir zamanla tahdid edilmiş değildir. Bu Va'din
zamanı gelip geçmiş olabileceği gibi, geleecktc de olabilir. İlahi hesaba
göre olan zaman mefhum, insanlarınkinden bambaşka birşeydir. Ye'eüc
ve Me'cüc hakkında söylenilcnler yazarların tahayyül ve tercihlerinden
İbarettir. Yoksa bunlar kesin bir ifade değildir. Baş tarafta verdiği-
miz, kitabı Mukaddes metinlerinde zikri geçen Gog ve Magogu cins-
leri ve yerleri tayin edilmediği halde, kitabı Mukaddes şarihleri onları,
korkutukları ve tahayyül ettikleri şekillerle vasıflandırmışlardır. Gayrı
müslim müelliflerin bunların kimler olduğu hakkında bir ittifakları
dahi yoktur.

Kur'anda ve Hadislerde geçen Ye'cüe ve Me'eücün cinsiyetleri,
mekanları ve zamanları tayin edilmemektc, sadece bir vasıf olarak yer
yüzünü ifsad edenler manasına alınmaktadır. Bazı islam müelliflerinin
eserlerinde, Türklere tahsis edilme gibi bir durum, sadece onların şah.
sı taassub, rivayet meftuniyetlerini ve tercihlerini göstermektedir.
Yoksa bunlar asla ilmi bir hakikat değildir. Her deVl'in Ye'cüc ve Mc'.
cücü mevcudtur.

Bazı haberlerde Ye'cüe Ve Mc'cüc kadınları, diledikleriyle cimaet-
tikleri söylenir. Sert ve Haşin tabiatlarına rağmen Türklerde böyle bir
bir şeyin olmadığı ve zinaya karşı en şiddetli cezalar tatbik ettiklerine
dair rivayetler vardır. Cemiyetleri fesada götüren bu gibi hareketler hcl'
zaman ve her devirde az veya çok görülebilir

Cinsiyetleri, zaman ve mekanları bildiriimiyen Ye'cüe ve Me'cücün
gerek geçmişte Zü'l-Karneyn zamanında mevct1d olup hapsedilmeleri,
gerekse kıyamet alameti olarak ahir zamanda ortaya çıkıp, dünyayı
fesada vermeleri gibi ifadelerden anlaşılıyorki, onlar herzaman ve her
devirde dünyayı ifsad eden kimselerdir. Hcl' milletten de olabilir.
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