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Yeryüzünde ve gökyüzünde Allah'ın görünür görünmez orduları çoktur. Farklı 

hüviyetlerde gelirler düşmanı kahru perişan etmek, zalimi canevinden vurmak, 

mazlumun ahına isticab etmek için. 

Her dönemin, her vaktin, her çağın kendine göre zulüm çarkları olduğu gibi, o 

zulüm çarklarını bitirecek görünür görünmez, gizli açık orduları, askerleri, 

fedaileri vardır Yüce Yaratıcı'nın. 

Amerika Birleşik Devletleri son günlerde kasırgalarla boğuşuyor. Geçen hafta 

Florida eyaletini vuran Irma, ondan bir ay önce de Teksas eyaletini vuran 

Harvey kasırgalarının ülkeye maliyeti yaklaşık 290 milyar dolar olmuş. Bu 

kasırgaların artarak devam edeceğine yönelik açıklamalarda bulunan bilim 

adamlarının tespitleri de gösteriyor ki ABD'ye Allah şimdiden uyarıcı ordularını 

gönderiyor ki aklını başına alsın, silahlarını mazlumların üzerinden çeksin, 

zulme ortak olmasın. 
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Vampirler gibi haksız yere gasp ettikleri Müslümanların yeraltı ve yerüstü 

zenginliklerinden uzak dursunlar, oyun ve dalavere ile Katar'dan 12, Suudi 

Arabistan'tan 280 milyar doların hesabının bir kasırga ile nasıl alındığını 

görsünler diye bu uyarı gelmiş olamaz mı? 

ABD'nin başındaki yöneticilerin aklı başına gelir de yüzleşmek zorunda 

kalacakları sonu şimdiden tahmin ederek geri adım atarlar, aksi takdirde bu 

kasırgalar ABD'nin sonunu getirecek. Ama ABD'nin sonu şu günlerde 

gördüğümüz kasırgadan farklı bir kasırga ile olacak. Dolar kasırgası ile. 

Şimdilik 20 trilyon doları aşkın borcunun olduğunu hatırlarsak ABD bir 

kasırgayla değil, sadece şiddetli bir rüzgârla bile yerin dibine batabilir. 

Allah (cc) hiçbir toplumu durduk yere helak etmez. "Nitekim, onlardan her 

birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgârlar 

gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini 

de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor, asıl onlar kendilerine 

zulmediyorlardı." Ankebut, 40) 

Genelde bütün zalim devletler, özelde Amerika ve Batı dünyası ellerindeki 

silahlara güvenirler. Ellerindeki silahların, onları sonsuza kadar güvende 

tutacağına inanırlar. Oysa bilmiyorlar ki dünyayı kana buladıkları silahlar bir 

gün gelip ellerinde patlayacak, kendi halklarının canlarını kendi güvendikleri 

silahlarla alınacak. Kenti ürettikleri teknoloji ile kendi toplumunu sakat 

bırakacaklar. 

Hz. Mevlana'nın “Hiçbir şey göründüğü gibi değildir, bugün hayat veren su 

yarın sizi boğabilir” dediği gibi, kendilerine güven duygusu veren silahları 

kendilerine dönebilir. Şimdi çok güvendikleri o silahlarla mazlumun ahını 

almaya devamedebilirler. Allah'ın görünmez silahları ile elbette nasıl bir 

çarpılışla çarpıldıklarını görecekleri günler gelecektir. Çok güvendikleri 

dolarları, Avroları değersiz kağıt yığınları haline geldiğini göreceklerdir. 

Mazlumun bir ahı ile titreyen Arşı Âlâ, “bir ayağı çukurda olduğunun dahi 

farkında olmayanları” canevlerinden vuruverir, onları kahru perişan edip 

süründürür, hatta ölüp kurtulmalarına bile müsaade etmez. Süründürdükçe 

süründürür ki mazlumun ahının karşılıksız kalmadığını, gurur ve kibir 



heykelleri de anlasın, zalimin cezasının sadece ahirete ertelenmediğini, 

dünyada da cezalarının verilecek olduğu bilinsin... 

Yüce Yaratıcı, Nemrut'u topal bir sinekle devirmiş; Âd kavmini şiddetli bir 

rüzgarla yok edip, yerin dibine batırmış; Firavun'u hayat veren su ile boğup, 

gelecek nesillere ibret olsun diye bozulmadan Kızıldeniz'in dibinde saklamış; 

Ebrehe'nin yenilmez diye bilinen Fil ordusunu Ebabil Kuşları ile sararmış ekin 

tarlasına çevirmiş; Semud kavmini korkunç bir sesle bir sabah vaktinde 

felakete uyandırıp cezalandırmış; Medyen halkını deprem ve sarsıntı ile yerin 

dibine batırmış; Eyke halkını “gölge günü” azabı olarak bilinen gündüzü 

karartan korkunç bir kasırga ile cezalandırılmıştı... 

Zulüm ve haksızlıkta aşırı giden insanlara, Allah hemen cezalarını verip yerin 

dibine batırmayabilir. Öncelikle küçük kasırgalar göndererek uyarır, “bir ayağı 

çukurda olan zalimleri” öncelikle komaya sokarak ibreti âlem için yarı canlı 

bırakır ki yandaşları akıllansın, zulme devam etmesinler diye mühlet verir... 

ABD ve onun gibilerin çöküşü kasırgayla başlasa de Dolar hezimeti ile sona 

erecek. Allah'ın görünür görünmez orduları zalimlerin karşısına dikilmek için 

mazlumun son ahını beklemekte. 
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