
  Adnan Oktar Harun Yahya







ARAŞTIRMA 
YAYINCILIK

Kayışdağı Mah. Değirmen Sok. No: 3 

Ataşehir - İstanbul  /  Tel: (0216) 6600059 

Baskı: Doğa Basım İleri Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.

İkitelli Org. Sanayi Bölgesi, Turgut Özal Cad. No: 117/ 2A-2B
İkitelli - İstanbul  /  Tel: (0212) 4070900

Bu kitapta kullanılan ayetler, Ali Bulaç'ın hazırladığı

"Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı" isimli mealden alınmıştır.

www.harunyahya.org  - www.harunyahya.net

www.harunyahya.tv - www.a9.com.tr

Birinci Baskı: Haziran 2016



MÜŞRİKLER

İSTEMESE DE

MEHDİ

ADNAN OKTAR

(HARUN YAHYA)







Yazar ve Eserleri Hakkında

Harun Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar, 1956 yı lın da
An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka ra'da ta mam la dı. Da ha

son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs -
tan bul Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu

ya na, ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun la rın ya nı
sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi -
nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li

eser le ri bu lun mak ta dır. 
Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam 55.000 say fa -

lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 76 fark lı di le çev ril miş tir.
Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki pey gam be rin

ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve Yah ya isim le rin den oluş -
tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka pa ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la -
nıl mış ol ma sı nın sem bo lik an la mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku -
ran-ı Ke rim'in Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül
en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la rın da, Ku ran'ı
ve Re su lul lah'ın sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu su ret le, in kar cı dü şün ce
sis tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz -
la rı tam ola rak sus tu ra cak "son söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok bü yük bir
hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah'ın müh rü, bu son sö zü söy le me ni ye ti nin
bir du ası ola rak kul la nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku ran'ın teb li ği ni dün ya ya ulaş tır -
mak, böy le lik le in san la rı Yüce Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi te mel ima ni ko -

nu lar üze rin de dü şün me ye sevk et mek ve in kar cı sis -
tem le rin çü rük te mel le ri ni ve sap kın uy gu la ma la -

rı nı göz ler önü ne ser mek tir.
Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis -

tan'dan Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez -
ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan -
ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya,
Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar
dün ya nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le

okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca,
İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du ca, Arap -
ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca, En do -



nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan -
ya'da kul la nı lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi vel hi
(Ma uri tus'ta kul la nı lı yor), Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len

eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir.
Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in -

sa nın iman et me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta -
dır. Ki tap la rı oku yan, in ce le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an -
la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il mi yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser -
ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi le mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik -
le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim de dü şü nen in san la rın,
ar tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le rin hiç bi ri ni sa -
mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da an cak
duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı -
mız da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol -
muş lar dır. 

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan -
mak ta dır. Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız-
ca Al lah'ın hi da ye ti ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve
ya yın lan ma sın da her han gi bir mad di ka zanç he def len me mek te dir. 

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me -
le ri ni sağ la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de,
çok önem li bir hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar -
ma şa mey da na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü
ve kes kin bir et ki si ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek
ve za man kay bı na ne den ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın
ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır.
Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz -
li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol duğunu, bu hiz met teki et ki, başarı ve
samimiyetin açık ça görül düğünü okuyucuların genel kanaatin den an layabilir ler. 

Bilin melidir ki, dün ya üzerin deki zulüm ve kar maşaların, Müs lüman ların çek tik -
leri eziyet lerin temel sebebi din siz liğin fik ri hakimiyetidir. Bun lar dan kur tul manın
yolu ise, din siz liğin fik ren mağ lup edil mesi, iman hakikat lerinin or taya kon ması ve
Kuran ah lakının, in san ların kav rayıp yaşayabilecek leri şekil de an latıl masıdır. Dün -
yanın gün den güne daha faz la içine çekil mek is ten diği zulüm, fesat ve kar gaşa or -
tamı dik kate alın dığın da bu hiz metin el den gel diğin ce hız lı ve et kili bir biçim de
yapıl ması gerek tiği açık tır. Ak si hal de çok geç kalınabilir.

Bu önem li hiz met te ön cü rolü üst len miş olan Harun Yah ya Kül liyatı,
Al lah'ın iz niy le, 21. yüz yıl da dün ya in san larını Kuran'da tarif edilen

huzur ve barışa, doğ ruluk ve ada-
lete, güzel lik ve mut luluğa taşı-
maya bir vesile olacak tır.
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Okuyucuya

• Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay -
rıl ma sı nın ne de ni, bu te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur -
ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la Al lah'ın var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150
yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya düş me si ne ne den ol -
muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek
çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la -
bil me si ise zo run lu dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im -
ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her ki ta bı mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay -
rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

• Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm
ki tap la rın da ima ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar
Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya şa ma ya da vet edil mek te dir. Al lah'ın ayet le ri
ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp he ve ya so ru işa re ti bı rak ma -
ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

• Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di-
den yet mi şe her kes ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve
ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir so luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola -
rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır ser gi le yen in san lar da -
hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru lu -
ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

• Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi -
bi, kar şı lık lı bir soh bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et -
mek is te yen bir grup oku yu cu nun ki tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li
ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı açı sın dan ya rar lı ola -
cak tır.

• Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na
ve okun ma sı na kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın
tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an -
lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la rın di ğer in san lar ta ra fın dan da
okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

• Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise
önem li se bep le ri var dır. Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz
özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş lan dı ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf -
la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si ya si ko nu lar da ya -
rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

• Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li
kay nak la ra da ya lı izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat
et me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım -
la ra rast la ya maz sı nız.
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"MEHDİ İLE

MÜJDELENİN"

"Mehdi ile müjdelenin.

O Kureyş'ten ve

Ehl-i Beyt'imden bir kişidir."

(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il

Ahir zaman, s.13)



Asr-ı Saadet döneminden bu yana, 'Mehdi konusu' İslam
aleminde her zaman büyük önem taşıyan hayati bir konu
olmuştur. İman edenler, Müslümanların yaşadıkları sıkıntılara,
yeryüzünde hüküm süren inkara dayalı düşünce sistemlerinin,
haksız ve adaletsiz uygulamaların, dünyada süregelen savaş ve
çatışmaların hep Hz. Mehdi (as)'ın vesilesiyle son bulacağını
umarak, bu mübarek şahsın kendi yaşadıkları yüzyıllarda gel-
mesini beklemiş, bunun için Allah'a samimiyetle dua etmişler-
dir. Ancak elbette Hz. Mehdi (as)'ın gelişini beklemek, hiçbir
gayret göstermeden atalet içinde yaşamak değildir. Tam tersine
Hz. Mehdi (as)'ı aşkla ve şevkle bekleyen, onun vesile olacağı
güzelliklere katkıda bulunmak için vargücüyle çaba gösterir. Bu
yüzden Mehdiyet Müslümanların imani heyecanını ve şevkini
güçlendiren bir konudur.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Ashab-ı Kiram döne-
minden itibaren Müslümanların hasretle Hz. İsa (as) ve Hz.
Mehdi (as)'ın gelişini beklediklerinden ve Allah'tan, 'bu tarihi
dönemde yaşayanlardan olmayı dilediklerinden' bahsedilir.
Hatta Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) dönemine yetişebilmek için
yaşlıların 'Allah'tan genç olmayı istedikleri' haber verilir.
Hadislerde ayrıca Peygamberimiz (sav), o dönemde yaşayacak
olan müminlere, 'karda sürünerek de olsa Hz. Mehdi (as)'ı
bulup ona uymaları'nı bildirerek, bu kıymetli asra yetişenlere,
Allah'ın bu lütfuna layık olmaya çalışmalarını öğütlemişti

Önsöz



Yüzyıllardır İslam dünyası için bu kadar büyük önem taşı-
yan bu tarihi müjdenin gerçekleşmesine çok az bir zaman kal-
mıştır. Allah'ın izniyle içerisinde bulunduğumuz bu yüzyıl,

İbni Ebi Şeybe ve Nuaym b. Hammad Fiten
isimli eserde, İbni Mace ve Ebu Naim ise
İbni Mes'ud'dan tahric ettiler. O dedi ki: 

"... O Mehdi  arza sahib olur ve kendisinden
önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adalet-
le doldurur. SİZDEN O'NA KİM YETİŞİR-
SE, KAR ÜZERİNDE SÜRÜNEREK
OLASA DA GELSİN, O'NA KATILSIN.
Zira O Mehdi'dir." (Ahir Zaman Mehdisi'nin
Alametleri, Celalettin Suyuti, s. 14)

"Onun Mehdi'nin zamanında, BÜYÜKLER
"KEŞKE BEN KÜÇÜK OLSAYDIM",
KÜÇÜKLER DE "KEŞKE BEN BÜYÜK
OLSAYDIM" DİYECEKLERDİR." (El-Kav-
lu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Munta-
zar, s. 48) (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Meh-
diyy-il Ahir Zaman, s. 17)

"… HATTA YAŞAYANLAR (KENDİLE-
RİNDE BULUNAN NİMETLERİ GÖRME-
LERİ İÇİN) ÖLÜLERİN DE HAYATTA
OLMALARINI TEMENNİ EDECEKLER-
DİR." (İmam Şa'rani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve
Ahir zaman Alametleri, s. 437)
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'Hicri 1400'ler – inşaAllah 'Mehdi Yüz-
yılıdır'. Asırlardır insanların has-

retle bekleyip, çıkışı için ümitle
dua ettikleri 'Hz. İsa (as) ile

Hz. Mehdi (as)'ı inşaAllah
yakın tarihte göreceğiz'.

Bu yüzyılda yaşayan, bu tarihi
şahısların çıkışını hasretle, ümitle,

şevkle bekleyen samimi Müslümanlar inşa-
Allah Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ın yardımcıla-

rından, dostlarından, yakınlarından olabilme şerefi-
ne erişebileceklerdir. Yeryüzündeki dinsiz akımlara

karşı yürütecekleri fikri mücadelelerinde, tüm dünya-
ya İslam ahlakının yayılmasında, İslam dünyasının birlik
olmasında, Hıristiyan dünyasının Kuran'a ve hak dine

tabi olmasında inşaAllah Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi
(as)'ın destekçilerinden olabileceklerdir. 

Peygamberimiz (sav)'in hadisleri, büyük Ehl-i
Sünnet alimlerinin, yaşadıkları yüzyılların kutupla-
rı, müceddidleri, müçtehidleri olmuş kıymetli
İslam alimlerinin tüm açıklamaları ittifakla içeri-

sinde bulunduğumuz bu yüzyıla işaret etmekte-
dir. Yine bu kaynaklarda belirtilen 'Ahir Zaman
Alametleri' olarak bilinen hemen hemen tüm
olaylar, aynı hadislerde 'bir tesbihin taneleri

gibi birbiri ardınca' sözleriyle ifade edildiği
gibi arka arkaya gerçekleşmiş durum-

dadır. Dünyada hemen her
gün yaşanan gelişmeler içeri-

sinde bulunduğumuz döne-
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min 'Ahir Zaman' olduğunun ve 'Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi
(as)'ın bu çağda ortaya çıkacaklarının ve onların vesilesiyle
yaşanacak kutlu dönemin yaklaştığının' habercisi niteliğindedir. 

Günümüzde bu gerçek artık, bu konuyla ilgilenen ya da
ilgilenmeyen herkes tarafından bilinmekte; yerli ya da yabancı
tüm televizyonlarda, radyolarda, sohbet programlarında, gazete
ve dergilerde, konferanslarda, internet sitelerinde herkes Hz.
Mehdi (as) konusundan bahsetmektedir. Kuşkusuz ki bu da Hz.
Mehdi (as)'ın yine hadislerde bildirilen ve gelişini haber veren
çok önemli bir işarettir:

Bu kitabın hazırlanma amaçlarından biri, hem Hz. İsa (as)
ve Hz. Mehdi (as)'ı heyecanla bekleyen Müslümanların hem de
bu konuyu merak eden tüm insanların, en doğru bilgilere ve en
güvenilir, sahih kaynaklara ulaşabilmeleridir. Peygamberimiz
(sav)'in, asırlar boyu titizlikle nakledilerek günümüze ulaştırı-
lan kıymetli hadislerinde bu mübarek şahıslar hakkında verilen
önemli haberleri öğrenebilmeleridir. Bu vesileyle Müslümanlar,
İslam dünyası ve yeryüzündeki tüm insanların huzuru için
büyük önem taşıyan bu önemli gelişmeleri daha yakından takip
edebilecek ve bu tarihi olaylara daha hızlı ve güzel bir şekilde
hazırlanabileceklerdir.

"MEHDİ ZUHUR EDER, HERKES SADE-
CE O'NDAN KONUŞUR, O'NUN SEVGİ-
SİNİ İÇER VE O'DAN BAŞKA BİR ŞEY-
DEN BAHSETMEZLER." (Kitab-ül Burhan
Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33)
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Peygamberimiz (sav) hadislerinde, 'Hz. Mehdi (as)'ın,
yaşadığı asrın en güzel ahlaklı insanı olacağını' bil-

dirmiştir. Ahlakının ise Peygamber Efendimiz
(sav)'in ahlakına benzeyeceği haber verilmiştir.
İman eden bir insan için, böyle üstün ahlaklı,
mübarek bir şahsın kendisiyle aynı dönemde
yaşaması Allah'ın çok büyük bir lütfu, ikramı-
dır. Her Müslümanın kendi yaşadığı dönemde,

'dünyanın en güzel ahlaklı insanı' olduğunu
bildiği bir insanı araması, bulmaya çalışma-

sı gerekir.
Allah'ın seçip beğendiği böyle

üstün iki kulunun (Hz. İsa (as) ve
Hz. Mehdi (as)'ın) birden aynı
dönemde yaşamaları müminler

için büyük bir rahmettir. Bu kitapta
yer alan bilgiler de, Allah'ın izniyle

Müslümanların bu büyük rahmeti ve
Allah'ın bu güzel müjdelerini çok daha
iyi kavramalarına ve İslam ahlakının
yüzyıllar sonra gelecek olan hakimiyeti-
ne çok daha güzel bir şekilde hazırlan-

malarına vesile olacaktır.
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HZ. İSA (AS) VE 

HZ. MEHDİ (AS)'IN

ÇIKIŞ ZAMANI



Her yüzyılda bir müceddid gelecektir. Hicri

1400'de gelecek olan ise ahir zamanın büyük

müceddidi Hz. Mehdi (as)'dır...

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadislerde, büyük
ehli sünnet alimi Ebu Davud Hazretleri'nin Sünen-i Ebu Davud
isimli eserinde, İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat'ında yer
alan hadislerde ve Hicri 1300'ün müceddidi olan son bin yılın en
büyük alimi ve müceddidi olan Said Nursi Hazretleri'nin Risa-
lelerinde her yüzyılda İslam dinini bidatlerden ayıracak bir kişi-
nin geleceği, bu kişi vesilesiyle İslam ahlakı ve faziletinin ve
Peygamberimiz (sav)'in sünnetinin canlandırılacağı haber veril-
miştir. 

Peygamberimiz (sav) hadislerinde özellikle Hicri 1400'ü
Hz. Mehdi (as)'ın zuhur vakti olarak bildirmiş ve bu dönemden
itibaren insanların Hz. Mehdi (as) etrafında toplanmaya başla-
yacaklarını söylemiştir. Üstad Hazretleri ise yaşadığı Hicri
1300'den yüz yıl sonra Hz. Mehdi (as)'ın geleceğini ve dünyaya
hakim olan zulüm sistemini ilmen ve fikren dağıtacağını söyle-
miştir.

Hz. Mehdi (as) Hicri 1400'de Yani 

Bu Yüzyılda Çıkacaktır

1. Bölüm



Üstad Said Nursi Hazretleri, Barla Lahikası'nda Hicri
1200'ün yani 12. asrın müceddidinin Hazreti Mevlana Halid
olduğunu bildirmiştir.

Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre; Resulullah
(sav) şöyle buyurmuş: Gerçekten Aziz ve
Celil olan Allah HER YÜZ SENENİN
BAŞINDA şu ümmetin dinini bidatten
(dine sonradan karışmış batıl uygulamalar-
dan) ayıracak, yenileyecek (ilim sahibi) bir
zatı gönderir. (Sünen-i Ebu Davud, cilt 5, s.
100) 

HER YÜZ SENE BAŞINDA bu ümmetin
uleması arasından BİR MÜCEDDİD GELE-
CEK ve şeriatı (Kuran ahlakı ve fazileti ile
Peygamberimiz (sav)'in sünnetini) ihya ede-
cektir (canlandıracaktır). (Mektubat-ı Rabba-
ni, cilt 1, s. 520)

Ashab-ı Kütüb-i Sitte'den İmam-ı Hâkim'in
Müstedrek'inde ve Ebu Dâvud'un Kitab-ı
Sünen'inde, Beyhaki "Şuab-ı İman"da tahric
buyurdular (meydana koydular): "HER
YÜZ SENEDE BİR, CENAB-I HAK BİR
MÜCEDDİD-İ DİN (DİNİ YENİLEYEN)
GÖNDERİYOR..." (Barla Lahikası, s. 119)
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Mevlana Halid-i Bağdadi Hicri 1193 (Miladi 1779) yılında
doğmuş, Hicri 1242 yılında (Miladi 1827) vefat etmiştir. Bu
mübarek insan, İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun ittifa-
kıyla, Hicri 12. ve 13. yüzyıllar arasındaki müceddiddir.

ÜSTAD SAİD NURSİ HİCRİ 1300'LÜ YILLARIN

MÜCEDDİDİR

Mevlana Halid Hazretleri'nin Hicri 1200'ün müceddidi
olduğunu belirtmesinin hemen ardından da, tam yüz sene sonra
yani Hicri 1300'de ise Bediüzzaman Said Nursi kendisinin ve
eserlerinin bir müceddid görevinde hizmet vermiş olduğunu
çok açık bir şekilde ifade etmiştir:

"HER YÜZ SENE BAŞINDA dini tecdid
edecek (yenileyecek) bir müceddidi (yenile-
yiciyi) gönderiyor" müjdesinin ihbarına
(verdiği bilgilere) muvâzi (uygun) olarak
HAZRET-İ MEVLANA HALİD -ekser ehl-i
hakikatin tasdikiyle (din alimlerinin büyük
bir çoğunluğunun onaylamasıyla ve ittifak-
la)- 1200 senesinin yani ON İKİNCİ ASRIN
MÜCEDDİDİDİR. (Barla Lahikası, s. 120)

Madem TAM YÜZ SENE SONRA aynen
dört cihette (yönde) tevafuk ederek (tam uya-
rak) RİSALE-İ NUR ECZALARI (BÖLÜM-
LERİ) AYNI VAZİFEYİ GÖRMÜŞ...  Kanaat
verir ki -nass-ı hadis ile (hadisin şüpheye yer
bırakmayan ifadesi ile)- Risale-i Nur tecdid-
i din (dini yenileme) hususunda BİR MÜ-
CEDDİD HÜKMÜNDEDİR. (Barla Lahikası,
s. 121)
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BEDİÜZZAMAN HZ. MEHDİ (AS)'IN HİCRİ 1400'DE

ZUHUR EDECEĞİNİ BİLDİRMİŞTİR

Üstad Bediüzzaman'ın burada bahsettiği, "Allah'ın nuru-
nu üflemekle söndürmek isterler. Allah nurunu tamamlamak-
tan başkasını istemiyor" (Tevbe Suresi, 32) ayetindeki lamlar ve
mimlerin ikişer kez sayılmasıdır. Ayette yer alan; 

"Allahi" 

"Allahu"

"illa" 

sözcüklerindeki "lamlar" ve 

"yutimmu" 

Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli "lamlar"
ve "mimler" ikişer sayılsa BUNDAN BİR
ASIR SONRA ZULÜMATI DAĞITACAK
ZATLAR İSE, HAZRET-İ MEHDİ'NİN
ŞAKİRTLERİ (TALEBELERİ) OLABİLİR.
(Şualar, s. 605)
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sözcüğündeki mim 2'şer kez sayıldığında ayetin bu cümle-
sinin ebced değeri 1910 etmektedir.

Şeddeli lamlar ve şeddeli mim ikişer kez sayıldığında aye-
tin ebcedi Miladi 1910 ettiğine göre, burada Üstadımız bundan
bir asır sonra ifadesiyle MİLADİ 1910'DAN BİR ASIR SONRA
demektedir. Yani Üstadımız'ın "Bundan" kelimesiyle ifade ettiği
tarih Miladi 1910'dur. 1910'DAN BİR ASIR YANİ 100 YIL
SONRASI İSE 2010'DUR.

İSTİKBAL-İ DÜNYEVİYEDE (dünyanın
geleceğinde) 1400 SENE SONRA GELE-
CEK BİR HAKİKATİ asırlarında karib
(yakın) zannetmişler. (Sözler, s. 318)

Ta 1371 senesinden sonraki alem-i İslam'ın
mukadderatına (kaderine) nazar eden (göz
atan) Hutbe-i Şamiye'deki hakikatler... Evet
şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve
hakiki marifet (müsbet ilimler ve sanat, ilim
ve fenlerle öğrenilen bilgi) ve medeniyetin
mehasini (medeniyetin iyiliklerini) o üç
kuvveti tam teçhiz edip, cihazatını verip o
dokuz manileri mağlup edip dağıtmak için
taharri-i hakikat meyelanını (hakikati araş-
tırma isteği) ve insaf ve muhabbet-i insani-
yeyi (insan sevgisini) o dokuz düşman taife-
sinin cephesine göndermiş, inşaAllah
YARIM ASIR SONRA onları darmadağın
edecek. (Hutbe-i Şamiye, s. 25)

49Adnan Oktar (Harun Yahya)



1371 + 30 = 1401 = 1981

1371 + 40 = 1411 = 1991

YETMİŞ BİRDE FECR-İ SADIK (tan yeri-
nin ağarması, Güneş doğmadan önceki
kızıllık, sabah vakti) BAŞLADI veya başla-
yacak. Eğer bu, fecr-i kazib (sabaha karşı
ufukta yayılmaya başlayan birinci kızıllık)
de olsa, OTUZ KIRK SENE SONRA FECR-
İ SADIK (fecr-i kazibden sonra yayılmaya
başlayan ikinci aydınlanma) ÇIKACAK.
(Hutbe-i Şamiye, s. 23)

... Bu hakikatdan anlaşılıyor ki; SONRA
GELECEK O MÜBAREK ZAT RİSALE-İ
NUR'U BİR PROGRAMI OLARAK NEŞR
VE TATBİK EDECEK (yazma ve dağıtma
yoluyla yayacak ve uygulayacak). (Sikke-i
Tasdik-i Gaybi, s. 9)

O İLERİDE GELECEK ACİB (şaşılan, hay-
ret uyandıran, benzeri görülmeyen) ŞAH-
SIN bir HİZMETKARI ve ONA YER HAZIR
EDECEK BİR DÜMDARI (yardımcı kuvve-
ti) ve O BÜYÜK KUMANDANIN PİŞDAR
BİR NEFERİ (önden giden bir askeri) oldu-
ğumu zannediyorum. (Barla Lahikası, s.162)
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İmam Rabbani Hz. Mehdi (as)'ın, Peygamberimiz (sav)'in
vefatından 1000 (bin) sene geçtikten sonra, "bin ile ikinci bin
yıl arasında" geleceğini bildirmektedir:

TA AHİR ZAMANDA HAYATIN GENİŞ
DAİRESİNDE (dünya çapında) ASIL
SAHİPLERİ, YANİ MEHDİ VE ŞAKİRT-
LERİ (talebeleri) CENAB-I HAKK'IN
İZNİYLE GELİR, O DAİREYİ GENİŞLETİR
ve O TOHUMLAR SÜMBÜLLENİR. BİZ-
LER DE KABRİMİZDE SEYREDİP
ALLAH'A ŞÜKREDERİZ. (Kastamonu Lahi-
kası, s. 99)

Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyan-
lar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için,
faraza HAKİKİ BEKLENİLEN VE BİR
ASIR SONRA GELECEK O ZAT (Hz.
Mehdi (as)) dahi bu zamanda gelse... (Kasta-
monu Lahikası, s. 57)

Ancak beklenen odur ki; ARADAN BİN
SENE GEÇTİKTEN SONRA bu saklı dev-
let tecid edile (yenilene). Ona bir üstünlük
verilip suyu bulması, arttırıla... Böylece
kemalatin (faziletlerin, mükemmelliklerin)
aslı zuhur edip onun zilletini örte.. VE
YÜCE BAĞLILIĞA DEĞER VEREN
MEHDİ GELSİN. Allah ondan razı olsun.
(Mektubat-i Rabbani, cilt 1, s. 569)
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Peygamber Efendimiz (sav)'in vefatının ardından bin sene
geçtikten sonra ikinci bin yılına girilir. İmam Rabbani Hazretle-
ri'nin yukarıdaki izahlarına göre, inşaAllah Hz. İsa (as) ve Hz.
Mehdi (as), bu bin ile ikinci bin yıl arasında geleceklerdir. İmam
Rabbani, Mehdi (as)'ın ikinci binde geleceği konusunda son
derece açık ve kesin ifadeler kullanmıştır. 

Hz. Mehdi (as), Hicri 1400'de zuhur edecek olan ahir zama-
nın büyük müceddididir. Nasıl her Hicri yüzyıl başında bir
müceddid İslam ahlak ve faziletini yenilemek ve hak dini bidat-
lerden arındırmak için bir müceddid göndermiş ise içinde yaşa-

Kuran hükümlerinin kuvvetlendirilmesi,
milleti yenilemesi bu İKİNCİ BİNDEDİR.
Bu davanın doğruluğuna adil şahid: Hz. İsa
(as)'ın HZ. MEHDİ (AS)'IN BU BİN İÇİN-
DE VAROLUŞLARIDIR. (Mektubat-ı Rab-
bani, cilt 1, s. 611)

Resulullah (sav)'in ümmeti arasından çıkan-
lar pek kamildirler. Yani Resulullah (sav)'in
irtihali (vefatı) üzerinden bin sene geçtikten
sonra isterse az olsunlar. ARADAN BİN
SENE GEÇTİKTEN SONRA, HZ. MEHDİ
(AS)'IN GELİŞİ DE BUNUN İÇİNDİR.
Onun mübarek kudümünü (gelişini),
Hatem'ür-rüsül Resulullah (sav) müjdele-
miştir. Hz. İsa (as) dahi aradan bin sene geç-
tikten sonra nüzul edecektir (inecektir).
(Mektubat-ı Rabbani, cilt 1, s. 440)
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dığımız Hicri 1400'lerde de her zaman olduğu gibi mutlaka bir
hidayet önderi, bir kutb-u azam, veli bir kişi bu önemli görevi
yerine getirecektir. İşte bu kişi Müslümanlara yüzyıllardır yaşa-
dıkları sıkıntı, zorluk, acı ve zulümleri unutturacak, tüm insan-
lığa huzur, barış, mutluluk, adalet, hakkaniyet, sevgi ve kardeş-
lik getirecek olan Hz. Mehdi (as)'dır. Ancak Hz. Mehdi (as)
diğer yüzyıllarda zuhur eden müceddidlerden farklı olarak ahir
zamanın Büyük Mehdisi olacak ve deccaliyetin en şiddetli oldu-
ğu böyle bir dönemde bütün zulme dayalı sistemleri, batıl inanç
ve felsefeleri fikren yerle bir edecektir.

DÜNYA'NIN ÖMRÜ 7000 YILDIR HADİSLERİ MEHDİ

DEVRİNDE OLDUĞUMUZUN DELİLİDİR

Peygamberimiz (sav) hadis-i şerifleriyle, İslam ümmetinin
icabet ömrünün 7000 yıl olduğunu bildirmiş kendisine kadar da
bu ömürden 5600 yılın geçtiğini açık bir şekilde ifade etmiştir.
Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen Dünya'nın ömrü ile ilgi-
li söz konusu sekiz hadis şöyledir:

•    Dünyanın ömrünün yedi bin yıl olduğu

H.2 --- İbni Asakir diyor ki: Ebu Said
Ahmed b. Muhammed Bağdadi (aradaki
ravi silsilesi ile) rivayet etti. Enes b. Malik
(r.a.)'dan O dedi ki, Resulullah (sav) buyur-
du: Kim bir din kardeşinin Allah yolunda
bir ihtiyacını görürse, Allah Teala onun için,
gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle
geçirmişçesine ŞU DÜNYANIN YEDİ BİN
YILLIK ÖMRÜ MÜDDETİNCE SEVAP
YAZAR.
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H.3 --- İbni Abiyy diyor ki: Ebu İshak, İbra-
him b. Abdullah Nebti, (aradaki ravi silsile-
si ile) rivayet etti. Enes b. Malik (r.a.)'dan O
dedi ki, Resullullah (sav) buyurdu: DÜN-
YA'NIN ÖMRÜ, AHİRET GÜNLERİN-
DEN YEDİ GÜNDÜR. ALLAH TEALA
BUYURDU Kİ: "SENİN RABBİNİN
YANINDAKİ BİR GÜN, SİZİN SAYDIĞI-
NIZ BİN YIL GİBİDİR." 

H.7 --- İbni Ebi Dünya, Zemmil Emel'inde
diyor ki: Ali b. Said, Hamza b. Hişan'dan, O
da Said b. Cubeyr'den rivayet ettiler ki,
DÜNYA, AHİRET HAFTALARINDAN
BİR HAFTADIR.

H.5 --- İbni Ebi Hatem, Tefsir'inde İbni
Abbas'dan rivayet etti ki: DÜNYA, AHİ-
RET HAFTALARINDAN BİR HAFTA
OLUP, YEDİ BİN SENEDİR VE BUNUN
ALTI BİNİ GEÇMİŞTİR.

H.6 --- İbni Abbas'dan sahih olarak nakledi-
len şöyle bir rivayet vardır. O DEDİ Kİ:
DÜNYA YEDİ GÜNDÜR. HER BİR GÜN
BİN YIL GİBİDİR. VE RESULULLAH DA
ONUN SONUNDA GÖNDERİLDİ.
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•    Ashab-ı Kiram'ın gördüğü bir rüya

H.4 --- Tabarani Kebir'inde diyor ki, Ahmed
b. Nadr el-Askeri ve Cafer b. Muhammed-ül
Feryabi nakletmişler ki; (Ravi silsilesi ile)
Dakkak b. Zeyd-i Cüheni'den rivayet ettiler.
O dedi ki: Ben gördüğüm bir rüya'yı Resul-
lullah (sav)'a anlattım. Bu rüyada Peygam-
ber (sav) yedi basamaklı bir minberin en üst
basamağında idi. O BUYURDU Kİ: YEDİ
BASAMAKLI GÖRDÜĞÜN MİNBER ŞU
DÜNYANIN ÖMRÜ OLAN YEDİ BİN
SENEDİR, BEN DE ONUN SON BİNİNDE
OLACAĞIM.

H.8 --- İbni Abd-il Hamid, Tefsir'inde diyor
ki; Muhammed b. Fadl, Hammad b.
Zeyd'den, O da Yahya b. Atik'den, O da
Muhammed b. Sirin'den, O da Müslüman
olmuş kitap ehli birisinden rivayet ettiler ki:
ALLAH, GÖKLERİ VE YERLERİ ALTI
GÜNDE YARATMIŞTIR. RABBİMİN
YANINDA BİR GÜN, SİZİN DÜNYA
HAYATINDA SAYDIĞINIZ BİN YIL
GİBİDİR. VE DÜNYA'NIN ECELİ ALTI
GÜNDÜR, YEDİNCİ GÜNDE KIYAMET
KOPACAKTIR. ALTI GÜN GİTMİŞTİR
VE SİZ YEDİNCİ GÜNDESİNİZ.
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•    Peygamber (sav) zamanında, Adem (as)'dan beri
5600 yıl geçmiş olduğu

Ancak bazı kardeşlerimiz bu konuyu okurken Peygamberi-
miz (sav)'in belli bir takvime göre bildirdiği bu zaman dilimleri-
ni Dünya'nın ömrü gibi algılamakta ya da burada bildirdiği
zaman dilimlerine yönelik 7000 yıllık özel bir takvim kullandığı-
nı göz önünde bulundurmamaktadırlar. Sonuç olarak da ümme-
tin icabet ömrü olan 7000 yıllık bu süreyi, Dünya'nın ömrünün,
sözde 7000 yıl olduğu şeklinde yanlış yorumlamaktadırlar.

Oysa ki Peygamberimiz (sav) söz konusu hadis-i şeriflerin-
de özel bir takvime göre böyle bir zaman bilgisi vermektedir.
Nasıl ki, Hz. İsa (as)'ın doğum günü, Peygamberimiz (sav)'in
Mekke'den Medine'ye hicreti bir takvim başlangıcı olarak alına-
rak Hicri ve Miladi takvimler oluşmuş ise aynı bu şekilde Pey-
gamberimiz (sav)'in de, o dönemde kullanılmakta olan belli bir
takvime göre böyle bir hesaplama yapmış olması muhtemeldir.
Şu an 2016 yılında olduğumuzu söylerken nasıl dünyanın yaşı-
nın 2016 yıl olduğunu kastetmiyorsak Peygamberimiz (sav) de,
hadis-i şeriflerinde ümmetine Dünya'nın ömrünün 7000 yıl
olduğunu, kendisine kadar da bu ömürden 5600 yıl geçtiği bilgi-

H.28 --- Ahmed İbni Hanbel İlel'inde naklet-
ti. İsmail b. Abdülkerim, Abdüssamed'den
O da Vehb'den rivayet etti:

DÜNYA'DAN BEŞ BİN ALTI YÜZ YIL
GEÇMİŞTİR. (Ahir Zaman Mehdisinin Ala-
metleri, Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden
Hadisler, Ali bin Hüsameddin El-Muttaki, s.
88, 89)
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sini verirken Dünya'nın başlangıcından itibarenki yaşını kastet-
memektedir. Bu tarih; belki Hz. Nuh (as) ya da Hz. İbrahim
(as)'ın doğumu, Hz. İbrahim (as)'a peygamberlik görevinin
verilmesi veya Hz. İbrahim (as)'ın bir yerden bir yere hicreti ya
da Hz. Nuh (as)'ın gemiye binip tufanın başlaması ya da tufanın
son bulması ya da başka peygamberlerin hayatlarında gerçek-
leşmiş benzeri başka birçok önemli olayın başlangıç ve bitiş
tarihlerine göre belirlenmiş bir takvim üzerinden hesaplanmış
olabilir.

Burada önemli olan, Peygamberimiz (sav)'in söz konusu
bu takvimin başlangıcı üzerinden Dünyanın ömrünün bu takvi-
me göre 7000 yıl olduğunu ümmetine bildirmesi ve kendisine
kadar da bu başlangıçtan itibaren 5600 yıl geçtiğini net bir şekil-
de bildirmiş olmasıdır.

Peygamberimiz (sav)'in hadis-i şerifleri doğrultusunda
açıklamalar yapan Suyuti Hazretleri ve Ahmed Bin Hanbel gibi
büyük İslam alimleri, İslam ümmetinin ömrünün Hicri
1500'lerin ilk dönemlerini pek fazla geçmeyeceğini yani Hicri
1600'e ulaşmayacağını ifade etmişlerdir:

H.28 --- Ahmed İbni Hanbel İlel'inde naklet-
ti. İsmail b. Abdülkerim, Abdüssamed'den
O da Vehb'den rivayet etti: DÜNYA'DAN
BEŞ BİN ALTI YÜZ YIL GEÇMİŞTİR.
(Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Celaled-
din Suyuti'nin tasnifinden Hadisler, Ali bin
Hüsameddin El-Muttaki, s. 89)
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Bu önemli açıklamalar üzerinden yapılacak kolay bir
hesapla Dünya'nın 7000 yıllık ömründen geriye, Hicri 1400 ile
Hicri 1500 arasındaki 100 yıllık bir dönemin kaldığı anlaşılacak-
tır. (Doğrusunu Allah bilir.)

7000 - 5600 = 1400

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de, yine Peygamberi-
miz (sav)'in hadisleri doğrultusunda şöyle bir açıklama yapmış
ve kıyamet vaktiyle ilgili Hicri 1545'leri işaret etmiştir:

"BENİM ÜMMETİMİN ÖMRÜ 1500
SENEYİ PEK GEÇMEYECEK." (Suyuti, el-
Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu,
el-havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul
Beyan. Bursevi. (Arapça) 4/262, Ahmed bin
Hanbel, Kitâbu'l-İlel, s. 89)

"BU ÜMMETİN ÖMRÜ BİN  (1000) SENE-
Yİ GEÇECEK FAKAT BİN BEŞYÜZ (1500)
SENEYİ AŞMAYACAKTIR." (Kıyamet Ala-
metleri, s. 299)
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Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadisler ve
büyük İslam alimlerinin bu hadisler doğrultusundaki
şerhleri üzerinden toplu bir değerlendirme yapıldığın-
da, İslam ümmetinin icabet ömrünün Hicri 1500'leri
pek geçmeyeceği ve bu takvimin bitişiyle birlikte
İslam ümmetinin ömrünün de ancak çok az bir
zaman daha devam edeceği ve ardından da son bula-
cağı açık bir şekilde anlaşılmaktadır.

"Ümmetimden bir taife.." fıkrasının
(bölümünün) makam-ı cifrîsi (cifir hesâ-
bına göre olan netice, sayı değeri) 1542
(2117) ederek nihayet-i devamına (varlı-
ğının sonuna) îma eder. "Hak üzerinde
olacaktır." (şedde sayılır) fıkrası dahi;
makam-ı cifrîsi 1506 (2082), bu tarihe
kadar zâhir ve aşikârane (açık ve orta-
da), belki galibane; sonra tâ 1542 (2117)
ye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde
vazife-i tenviriyesine (aydınlatma gör-
evine) devam edeceğine remze (işarete)
yakın îma eder. "ALLAH'IN EMRİ
GELİNCEYE KADAR" (ŞEDDE SAYI-
LIR) FIKRASI DAHİ; MAKAM-I CİFRÎ-
Sİ 1545 (2120), KÂFİRİN BAŞINDA
KIYAMET KOPMASINA ÎMA EDER.
(Kastamonu Lahikası, s. 33)
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ARDI ARDINA GERÇEKLEŞEN AHİR ZAMAN 

ALAMETLERİ HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞININ 

ÇOK ÖNEMLİ İŞARETLERİDİR

Hicri 1400'e girilmesiyle birlikte ardı ardına hadisteki anla-
tımıyla "tesbih taneleri gibi" birbirini izleyerek gerçekleşmiş-
gerçekleşmekte olan ve aşağıda sadece bir kısmına yer verdiği-
miz ahir zaman alametleri bazı kişilerin sözde, "Hz. Mehdi
(as)'ın zuhuru diğer bir yüzyıla kalmıştır" iddiasını tamamen
geçersiz hale getirmektedir.

Bu ahir zaman ile ilgili hadislerin ardı ardına ve tüm detay-
ları görülecek şekilde, içinde yaşadığımız Hicri 1400 içinde ger-
çekleşmekte olması, ahir zamanda beklenen Hz. Mehdi (as)'ın
zuhur ettiğini göstermektedir. 

Hicri 1400'den beri yaklaşık 35 yıldır arka arkaya gerçekle-
şen alametlerin hepsi, ahir zaman açısından kesinlikle göz ardı

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu: "… eskimiş ipi kopan bir kolye-
nin taneleri gibi birbiri ardına gelen alâ-
metleri beklesinler." (Ebû Hureyre radıyalla-
hu anh. Tirmizî)

Kıyamet alametleri birbirini takiben mey-
dana gelir. Bir dizideki boncukların artar-
da kopması gibi. (Ramuz-El Ehadis, 277/6;
Camiü's-Sagir, 3/167)
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edilemeyecek çok önemli alamet-
lerdir. Ancak, bu alametlerin tama-
mının bir anda; bir günde ya da bir
haftada toplu olarak tahakkuk et-
mesi mümkün ve mantıklı olmadı-
ğına göre, hepsinin vuku bulmaları
doğal olarak ayları, yılları, on yıl-
ları bulacaktır. Alametlerin arka ar-
kaya ve tek tek gerçekleşmesi için
geçecek bu uzun dönem ise Hz.
Mehdi (as)'ın zuhurunun hemen
akabinde tanınmayacağını, tanın-
ması için önce ahir zamanda oldu-
ğumuzu ispatlayan bu alametlerin
gerçekleşmesi gerektiğini göster-
mektedir. 
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Kim, Allah'ın ona, dünyada ve

ahirette kesin olarak yardım etmeye-

ceğini sanıyorsa, göğe bir araç uzatsın

sonra kessin de bir baksın, kurduğu

düzen, onun öfkesini giderebilecek mi?

(Hac Suresi, 15)
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MÜSLÜMANLAR ARASINDA HZ. MEHDİ (AS)'IN 

MÜJDELENMESİNİN ÖNEMİ

Peygamberimiz (sav), "Mehdi ile müjdelenin" (Kitab-ül
Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12) buyurarak, Hz.
Mehdi (as)'ın gelişini heyecan ve şevkle beklemenin, bu müba-
rek zat için hazırlık yapmanın önemine dikkat çekmiştir. Bir
başka hadis-i şerifte ise iman edenlerin, Hz. Mehdi (as)'a olması
gereken sevgi ve bağlılıkları şöyle ifade edilmiştir:

Sizden ona kim yetişirse, kar üzerinde
sürünerek dahi olsa ona gelsin. Ona katıl-
sın. Zira o, Mehdi'dir. (İbn Mace, Fiten, B
34, H 4082; İbn Ebi Şeybe, c. VII, s. 527; Kitab-
ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman,
s. 14)

Hz. Mehdi (as) Muhakkak Çıkacaktır

2.Bölüm



HZ. MEHDİ (AS)'IN MUHAKKAK ÇIKACAK OLMASI

Eğer dünyadan bir gün bile kalsa, Allah, O
(Mehdi) idareyi ele alıncaya kadar o günü
uzatırdı. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Meh-
diyy-il Ahir Zaman, s. 10)

Eğer dünyadan bir gece bile kalsa, Allah
onu uzatır ve Ehl-i Beytimden birisini
(Mehdi'yi) melik kılardı. (Kitab-ül Burhan
Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 10)

Ümmetim arasında Mehdi gelecektir...
Ümmetim onun zamanında iyi ve kötünün,
benzeriyle nimetlenmediği bir nimetle
nimetlenecek, sema üzerlerine bol yağmur
yağdıracak, arz nebatından hiçbir şey sakla-
mayacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 9)

Dünyadan bir gece bile kalsa, Allah o
geceyi uzatır ve Ehl-i Beytimden (Mehdi)
gelerek dünyaya hakim olurdu. Onun adı
adıma, babasının adı babamın adına uyar.
Daha önce yeryüzü nasıl zulümle dolduysa,
o, onu adaletle dolduracaktır.  (Kitab-ül Bur-
han Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 11)
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HZ. MEHDİ (AS), HİCRİ 1400 (MİLADİ 1980) YILINDA

TEBLİĞ HİZMETİNE BAŞLAYACAKTIR

Hz. Mehdi (as)'ın İstanbul'da faaliyete başladığı ve çevre-
sinde insanların ilk toplanmaya başladığı yılın Hicri 1400 olacağı
bu hadiste açıkça belirtilmiştir. Hz. Mehdi (as)'ın Hicri 1400'de
göreve başlayacağı şu şekilde anlatılmaktadır.

Ayrıca Hz. Mehdi (as)'ın tebliğ çalışmalarına Hicri 1400'de
başlayacağını Bediüzzaman da şu sözlerle belirtmiştir:

HİCRET'TEN 1400 SENE SONRAKİ AKİD-
LERDEN İKİ VEYA ÜÇ AKİD SAY (Bir
akid on senedir). O VAKİT MEHDİ EMİN
ÇIKAR. (Esme-l Mesalik Lieyyam-il Mehdîyy-
il Meliki Li Küll-id Dünya Biemrillah-il Malik,
Kelde bin Zeyd 216)

"İSTİKBAL-İ DÜNYEVİYEDE (dünyanın
geleceğinde) 1400 SENE SONRA GELECEK
BİR HAKİKATİ (Hz. Mehdi (as)'ın gelişini)
ASIRLARINDA KARİB (yakın) ZANNET-
MİŞLER." (Sözler, s. 318)
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Biz elçileri müjde vericiler ve

uyarıp-korkutucular olmaktan başka

(bir nedenle) göndermiyoruz. 

Şu halde kim iman ederse ve

(davranışlarını) düzeltirse, artık

onlar için korku yoktur, onlar

mahzun da olmayacaklardır.

(Enam Suresi, 48)



Hz. Mehdi (as)'ın Çıkış Alametleri

3.Bölüm

Da ha ön ce ki bö lüm ler de de be lirt ti ği miz gi bi ge rek Hz.
Mehdi (as)'ın çı kı şı, ge rek se kı ya met ala met le ri ile il gi li ha dis le -
rin art ar da ger çek leş me le ri be lir li bir dö ne me işa ret et mek te dir.
Ve tüm ala met le rin Hic ri 14. yüz yıl ba şın dan (1979-1980) iti ba -
ren sı ray la or ta ya çık ma la rı, için de bu lun du ğu muz dö ne min
Hz. Mehdi (as)'ın yer yü zün de bu lu nuş yıl la rı ol du ğu nu çok
net bir şe kil de or ta ya koy mak ta dır. 

Aşağıda sadece bir kısmını sayacağımız ve tamamı arka
arkaya gerçekleşen bu alametleri görmezden gelmek, bunların
bir defa daha arka arkaya gerçekleşmesi gerektiğini iddia etmek
anlamına gelir. Oysa bu alametler zaten bir kez ve bir sıra şek-
linde meydana gelmiştir. Ve bu durum Müslümanların, Pey-
gamberimiz (sav)'in haber verdiği ahir zamanın içinde yaşadık-
larını anlamaları için yeterlidir. Gerçekleşen söz konusu yüzler-
ce alamete rağmen "aynı alametler bir kez daha olsun" demek
akla ve mantığa kesinlikle uygun olmaz. Samimi bir Müslüman
için, bu alametlerin Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği şekilde
gerçekleştiğini bir kere görmek kesinlikle ahir zamanda yaşadı-
ğına ve Hz. Mehdi (a.s.)'ın inşaAllah zuhur etmiş olduğuna
inanması için yeterlidir. 
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Şim di ha dis ler de bil di ri len Hz. Mehdi (as)'ın çı kı ş ala met -
le ri nden bazılarını ana mad de ler ha lin de in ce le ye lim. Burada
Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği alametlerden sadece belli
bir kısmına yer verilmiştir, aslında Peygamberimiz (sav)'in bil-
dirdiği yüzlerce alamet vardır ve bunların hepsi Hicri 1400'den
itibaren gerçekleşmiştir. 

1) HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇI KIŞ ALA MET LE Rİ NİN 

AR KA AR KA YA MEY DA NA GEL ME Sİ 

Hz. Mehdi (as)'ın çı kış ala met le ri nin bil di ril di ği ha dis ler -
de, bu ala met le rin ar ka ar ka ya, "bir tes bih ta ne le ri" gi bi mey da -
na ge le ce ği ifa de edil mek te dir. Ger çek ten de bu ala met ler, bir bi -
ri ar dın ca ve Pey gam be ri miz (sav)'in bil dir di ği şe kil de mey da na
gel mek te dir. Ha dis ler de be lir til di ği gi bi, dün ya nın dört bir ya -
nın da kar ga şa ve anar şi art mak ta, ar ka ar ka ya fit ne ler mey da na
gel mek te, kat li am lar ve bü yük fe la ket ler ya şan mak ta, yok luk ve
aç lık art mak ta, in san lar bü yük sı kın tı lar çek mek te dir. Tüm bu
ala met le rin ar ka ar ka ya be lir li bir dö nem için de ger çek le şi yor
ol ma sı, Müs lü man la rın asır lar dır ge li şi ni bek le dik le ri mü ba rek
şah sın gelmiş olduğunu gös ter mek te dir. 
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2) FİT NE LE RİN ÇO ĞAL MA SI

Fitne kelimesi, insanların din konusundaki imtihanlarının
şiddetlendiği olayları, ortam ve şartları tarif eder. İnsanların
yaşam şartlarının güçleştiği, Allah'ın ve dinin çeşitli şekillerde
yalanlanarak insanların imanlarının zayıflatılmaya, yok edilme-
ye çalışıldığı şiddetli imtihan ortamları İslami kaynaklarda
"fitne" ortamı olarak tanımlanır. 

Kıyamet alametleri birbirini takiben
meydana gelir. Bir dizideki boncukların
art arda kopması gibi. (Ramuz-El Ehadis,

277/6; Camiü's-Sagir, 3/167)

Çok acıklı durumlar ve elim manzaralar
görülür. Fitneler arka arkaya devam
eder... (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Cela-

leddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir

Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşri-

yat, sf. 36)

Ben Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali'ye
dedim ki, "Bu işin önünde alametler var
mıdır?" – ki Mehdi'nin zuhurunu kast edi-
yor- ... Dedi ki, "Bu iş tesbih taneleri gibi
arka arkaya meydana gelir." (Ali Bin Hüsa-

meddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasni-

finden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Ala-

metleri, Kahraman Neşriyat, sf. 34)
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Aşağıdaki hadis de Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından önce
müminlerin imanlarının zayıflayacağını ve buna sebep olacak
hadiseleri haber vermektedir:

Eğer kı sa ca özet le ye cek olur sak, Hz. Mehdi (as) ön ce si şu
olay lar be li re cek tir:

1- Ölüm: Anar şi ve yay gın kat li am lar ne ti ce sin de hal kın
can gü ven li ği nin kal ma ma sı ve bu nun mey da na ge tir di ği te dir -
gin lik or ta mı.

2- Aç lık: Ha yat pa ha lı lı ğı se be biy le mey da na ge len ge çim
sı kın tı sı. Fe la ket ler ve do ğal afet ler so nu cun da kıt lık la rın, aç lı -
ğın art ma sı.

3- Fit ne ler: Ha ram la rın kü çük-bü yük her ke sin ara sın da,
ala bil di ğin ce yay gın laş ma sı ve teş vik gör me si. Her tür lü ah lak -
sız lı ğın her ke sin göz le ri önün de ya pıl ma sı. 

Kı ya met yak laş tı ğı za man ve mü min le rin
kal bi; ölüm, aç lık, fit ne ler, sün net le rin
kay bol ma sı, bid'at le rin or ta ya çık ma sı,
em ri bil ma ruf ve neh yi anıl mün ker
(iyi li ği öğüt le yip kö tü lük ten me n et me)
im kan la rı nın kay bol ma sı gi bi se bep ler le
za yıf la dı ğı za man be nim ev lat la rım dan
Meh di ile Ce nab-ı Hak sün net le ri ih ya
eder. Onun ada let ve be re ke ti ile mü min -
le rin kal bi fe rah lar, Acem (Arap ol ma yan)
ve Arap mil let le ri ara sın da ül fet ve mu -
hab bet yer le şir. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-
il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 66)
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4- Bi d'at le rin or ta ya çık ma sı: Di nin as lın da ol ma dı ğı hal -
de, son ra dan or ta ya çı ka rı lan adet le rin di nin esas la rıy mış gi bi
ka bul edil me si.

5- Di n ahlakını an lat ma im kan la rı nın kay bol ma sı: İyi li -
ğin em re dil me si ve kö tü lü ğün en gel len me si, kı sa ca sı teb liğ im -
ka nı nın kay bol ma sı ile mey da na ge len boş luk.

Fit ne or tam la rı sağ lam ima na sa hip mü min ler için iman la -
rı nın, sa bır la rı nın ve ahi ret te ki de re ce le ri nin art ma sı na ve si le
olur ken, za yıf ve yü zey sel ima na sa hip kim se le rin ise iman la rı-
nı kay bet me le ri ne ya da da ha da za yıf la ma la rı na yol açar. İş te
Hz. Mehdi (as) bu tür bir fit ne or ta mı nın en yo ğun ve şid det li
ola rak ya şan dı ğı bir dö nem de or ta ya çı ka cak tır:

Di ğer bir ha dis te de ahir za man da "Ba tı" ta ra fın da ka rı şık -
lık, fit ne ve kor ku ola ca ğı ha ber ve ril mek te dir:

Bir baş ka ha dis te de Hz. Mehdi (as)'ın her ye re eriş miş çok
yay gın bir fit ne var ken or ta ya çı ka ca ğı bil di ril mek te dir:

Meh di, fit ne le rin zu hur et ti ği bir za man
ara lı ğın da ge le cek. 
(Mek tu bat-ı Rab ba ni, 2-258)

Mağ rib'de (Ba tı da) ka rı şık lık lar, fit ne -
ler ve kor ku ola cak. Aç lık ve ha yat pa -
ha lı lı ğı ala bil di ği ne ya yı la cak. Fit ne ler
ço ğa la cak. (Ölüm-Kı ya met-Ahi ret ve Ahir

Za man Ala met le ri, İmam Şa ra ni, s. 440) 
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16 Mart 2010, Bugün

6 Şubat 2010, Tercüman
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Hadiste herkese ulaşacak, hızla yayılacak bir fitneden bah-
sedilmektedir. Yani herkesin haberdar olacağı, dine ve Allah'a
karşı ortaya sürülen bir fitne insanların imanlarını hedef alacak-
tır. Günümüzde, Allah'ın varlığına ve yaratmasına karşı öne
sürülen en büyük ve geniş çaplı akım materyalist felsefedir. Bu
felsefenin kendisine dayanak aldığı sözde bilimsel temel ise
"evrim teorisi"dir. Hiçbir bilimsel ve mantıksal delile dayanma-
dığı, tamamen akıl ve bilim dışı olduğu halde, güçlü propagan-
da, aldatmaca ve göz boyama yöntemleriyle bu safsata dünya
çapında belirli materyalist odaklar tarafından kitlelere empoze
edilmeye çalışılmaktadır. 

Bugün evrim teorisinin gerek basın gerekse televizyon
yoluyla hemen hemen girmediği hiçbir ev, bu teoriyi duymayan
hiç kimse yok gibidir. Bu durum, bütün Batı dünyası için geçerli
olduğu gibi bazı Müslüman ülkeler için de geçerlidir. Öyle ki
ders kitaplarına bile sokulmuş olan bu teori, öne sürdüğü sayı-
sız yalan ve göz boyamalarla daha çocuk yaşlardan itibaren tel-
kin edilmekte, tesadüfler sonucunda meydana geldikleri, may-
mundan türedikleri gibi gülünç safsatalarla insanlar yanıltıl-
maktadır. İlkokullardan, üniversitelere kadar gençlerin evrimci
yalanlarla beyinleri yıkanmaktadır. 

Dahası, Peygamberimiz (sav)'in hadisinde belirttiği gibi
her yere nüfuz edecek ve hızla yayılacak böyle bir fitne ancak

Hiç bir ta ra fın on dan mah fuz kal ma ya-
ca ğı (korunamayacağı bir fit ne zu hur ede -
cek, bu fit ne kal dı ğı yer den he men baş -
ka bir ta ra fa ya yı la cak ve bu du rum bir
mü na di nin se ma dan ses le ne rek: "Ey in san -
lar, emi ri niz ar tık Meh di'dir" de me si ne ka -
dar de vam ede cek tir. (El-Kav lu'l Muh ta sar

Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, s. 23)
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günümüzün teknolojik imkanlarıyla (basın, yayın, internet,
uydu iletişimi, vs...) gerçekleşebilir. Gerçekten de bugüne kadar,
Allah'ın varlığına, yaratılışa ve dine karşı savaş açmış, dünya
çapında yaygın, bir başka fitne daha görülmemiştir. Tüm bunlar
Hz. Mehdi (as)'ın çıkış zamanının içinde yaşadığımız döneme
rastladığına dair önemli işaretlerdir. Hadiste ayrıca Hz. Mehdi
(as)'ın gelmesiyle bu fitnenin sona ereceği de belirtilmektedir.
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bilimsel gerçekliği olmayan haberler
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3) HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇI KI ŞIN DAN ÖN CE YAY GIN 

KAT Lİ AM LAR MEY DA NA GE LİR

Ha dis ler de Hz. Mehdi (as)'ın çı kı şın dan ön ce dün ya nın bü -
yük ço ğun lu ğu nu et ki si al tı na alan şid det ve kar ga şa nın ya şa na -
ca ğı, çok kan dö kü le ce ği bil di ril mek te dir:

Bu fit ne ve be la lar dan, ahir za man da ki tek no lo ji ve si le siy -
le tüm in san lar ha ber dar ola cak lar dır. Olay la rın ol du ğu an da,
olay ye rin de çok az in san bu lun sa da, tüm dün ya ya şa nan la rı
öğ re ne cek tir. Bu da ahir za man da ile ti şim araç la rı nın ge liş me si -
ne ve yay gın ca kul lanıl ma sı na bir işa ret tir. Rad yo, te le viz yon,
ga ze te, in ter net gi bi araç lar, kat li am la rı, ölüm le ri, akı tı lan ka nı,
hak sız lık la rı, zul mü bü tün dün ya ya du yu ra cak lar ve bu fit ne ler
yay gın ola rak tüm in san lar ta ra fın dan bi li ne cek tir.

Şu ha di se ler mey da na gel me dik çe kı ya met
kop ma ya cak tır… Ölüm ler ve kat li am lar
yay gın ha le ge le cek… (Ca miü's-Sa gir, 3:211,
Müs ned, 2:492, 4:391, 392)

Şev val'de sa vaş na ra la rı, Zil hic ce'de harb
ve kı tal olur. Yi ne Zil hic ce'de ha cı lar ta la-
na uğ rar, hat ta cad de ler kan dan ge çil mez
olur... Her c-ü  merc (kan dök me) ço ğa la-
rak de vam eder. (Ali Bin Hü sa med din El Mut -

ta ki, Ce la led din Su yu ti'nin Tas ni fin den Ha dis ler

– Ahir Za man Meh di si nin Ala met le ri, Kah ra man

Neş ri yat, sf. 37)

Çok yaygın ve sona ermesi mümkün
görülmeyen bir fitne çıkacak... (El-Kavlu'l

Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf.

55)
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4) DÜN YA NIN HER YE Rİ Nİ KA RI ŞIK LIK VE 

KAR GA ŞA LA RIN KAP LA MA SI

Dün ya her c-ü merc* için de kal dı ğın -
da, fit ne ler zu hur et ti ğin de, yol lar ke -
sil di ğin de, ba zı la rı ba zı sı na hü cum et ti -
ğin de, bü yük kü çü ğe mer ha met et me -
di ği, bü yü ğe va kar lı dav ran ma dı ğın da
Allah, bu sı ra da on lar dan ada ve tin
(düşmanlığın) kö kü nü ka zı ya rak da la -
let ka le le ri ni fet he de cek ve ev vel ce be -
nim ayak ta tut tu ğum gi bi, ahir za ma -
nın da di ni ayak ta tu ta cak, ön ce den zu -
lüm le do lu olan dün ya yı ada let le dol -
du ra cak (Meh di'yi) gön de re cek tir. (Ki -

tab-ül Bur han Fi Ala me ti-il Meh diyy-il Ahir

Za man)

* Herc-ü Merc: İn san lar ara sın da mey da na ge -
len fit ne, fe sat, dar ma da ğı nık, kar ma şık, al lak
bul lak or tam.
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Hadiste belirli bir yer tarif edilmeyip, karışıklığın dünya-
nın her tarafında yayılacağına işaret edilmektedir. Gerçekten de
hadisin tarif ettiği şekilde, bugün dünyanın her yerinde büyük
kargaşalar, savaşlar, katliamlar ve terör olayları devam etmekte-
dir. Her gün yüzlerce insan sebepsiz yere öldürülmekte, yurtla-
rından çıkarılmaktadır.
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5) KA DIN LAR VE ÇO CUK LA RIN DA Hİ KAT LE Dİ LE CE Ğİ 

FİT NE LE RİN YA ŞAN MA SI

Hz. Mehdi (as)'ın çı kı şı ön ce sin de ya şa nan fit ne or ta mın da
ka dın lar, ço cuk lar, yaş lı lar da hi kat le di le cek, za val lı ma sum in -
san lar öl dü rü le cek tir:

Bu fit ne le rin en so nun cu su gü nah sız in -
san la rın öl dü rül me si dir ki, ar tık o za -
man ken di sin den her ke sin ra zı ola ca ğı
bir gi di şat ta olan Mehdi çı kar. 
(Ali Bin Hü sa med din El Mut ta ki, Ce la led din

Su yu ti'nin Tas ni fin den Ha dis ler – Ahir Za man

Meh di si nin Ala met le ri, Kah ra man Neş ri yat, sf.

38)

Ma sum in san lar kat lo lun ca ya ka dar
Meh di çık ma ya cak ve kat li am la ra yer de
ve gök te ki ler, ar tık ta ham mül ede mez
bir ha le gel di ğin de zu hur ede cek tir... (El-

Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala met-il Meh diyy-il

Mun ta zar, sf. 37)

Ana, ba ba, kız, er kek her ke si öl dü rür ve
Acem ve Irak bel de le ri ni feth ede rek üm -
me te acık lı azap tat tı rır lar. Bun la rın ara -
sın da fit ne, şid det, he lak ve kaç ma lar
olur. (Ali Bin Hü sa med din El Mut ta ki, Ce la -

led din Su yu ti'nin Tas ni fin den Ha dis ler – Ahir

Za man Meh di si nin Ala met le ri, Kah ra man Neş -

ri yat, sf. 36)
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Bos na'da yıl lar ca sü ren sa vaş, yüz  bin ler ce
Müs lü ma nın şehit edilmesiy le sonuç lanmış tır.

Do ğu Tür kis tan'da son 60 yıl da yak la şık 35
mil yon Müs lü man şehit e dil di.

Koso va'da Müs lü man la ra dün -
yanın gö zü önün de çok bü yük
bir soy kı rım yapıl mış tır.

Suriye de yüz binlerce sivil
kadın çocuk şehit edilmiştir.

Irak'ta şehit edilen Müslü-
manların sayısı 1.5 milyonu
geçmiştir.
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6) EKONOMİK KRİZ HZ. MEHDİ (AS)'IN 

ÇIKIŞ ALAMETLERİNDENDİR

Çarşı ve pazarların tekarubu kıyamet
alametlerindendir. Dedim ki "Pazarla-
rın tekarubu ne demektir?" Şunlardır:
"Herkesin az kazançtan yakınması..."
(İbni Merduveyh Ebu Hüreyre (ra)dan...)

(Kıyamet Alametleri, Pamuk yayınları,

s.146)

Nuaym b. Hammad, İbni Mes'ud'dan
rivayet edilen bir hadiste, Hz. Mehdi
(as)'ın ortaya çıkışının öncesinin anla-
tıldığı dönem, "TİCARET ve yolların
KESİLDİĞİ ve fitnelerin çoğaldığı
zaman" şeklinde tarif edilmektedir.
Hadisin devamında ise Mehdi döne-
minde bu fitnelerin son bulacağı haber
verilmektedir: "...Biz O şahsı aramak
için geldik ki, FİTNELER ONUN
ELİYLE SÖNEBİLİR. KONSTANTİ-
NİYYE (İSTANBUL) O'NUNLA FET-
HEDİLİR. (Yani Mehdi manen gönül-
leri fethedecek, büyük kültürel ilmi
etki oluşturacaktır.) Biz onu ismi ile ve
anasının, babasının ismiyle ve ordusu
ile tanırız..." (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il

Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.52)
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7) MÜS LÜ MAN LA RA BAS KI NIN ART MA SI

(Mehdi'nin zuhurundan (ortaya çıkışın-
dan) önce) PİYASANIN DURGUN
OLMASI, KAZANÇLARIN AZALMA-
SI olacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 148)

Herkesin AZ KAZANÇTAN YAKIN-
MASI, paraları için zenginlerin saygı
görmesi olacaktır. (Kıyamet Alametleri, s.

146)

Ticaret ve yolların kesildiği ve fitnele-
rin çoğaldığı zaman... (El-Kavlu'l Muhta-

sar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 39-

40)
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7) MÜS LÜ MAN LA RA BAS KI NIN ART MA SI

Hadislerde ahir zamanda Müslüman toplulukların sıkıntılı
günler geçireceği bildirilmektedir. Bu dönemde Müslümanları
hedef alan çatışmalar, savaşlar, haksızlık ve adaletsizlikler mey-
dana gelecektir. Günümüzde ve yakın geçmişte İslam dünyası-
nın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalar ve kargaşa ortamı,
bazı Müslüman ülkelerdeki diktatör yöneticilerin neden olduğu
zulümler, hadislerde haber verilen olayların gerçekleşmeye baş-
ladığını gösteren delillerdendir.
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Rü ku ve sec de ye gi den her ke si ce za -
lan dı rır. Zu lüm, fe sad ve fısk çı ka rır.
Alim ve za hid le ri kat le der, pek çok şeh -
ri de iş gal eder. Kan akıt ma yı (Muham-
med ümmetine) he lal kı la rak, Al-i Mu -
ham med'e düş man ke si lir... (Ali Bin Hü -

sa med din El Mut ta ki, Ce la led din Su yu ti'nin

Tas ni fin den Ha dis ler – Ahir Za man Meh di si -

nin Ala met le ri, Kah ra man Neş ri yat, sf. 37)

Ben den son ra ha li fe ler olur. Ha li fe ler -
den son ra emir ler, emir ler den son ra za -
lim me lik ler ge lir. Son ola rak da Ehl-i
Bey tim den Mehdi çıkar. (Ki tab-ül Bur han

Fi Ala met-il Meh diyy-il Ahir Za man, sf. 84)

Vay bu üm me te, o öl dü ren za lim me -
lik ler den do la yı. Bu za lim ler ken di le ri -
ne ita at eden ler ha riç, ses siz ka lan la rı
da hi kor ku tur lar... (Ebu Nu aym'dan; Su yu -

ti, C. II, sf. 64)

Bu ra da Müs lü man la rın üç te bi ri öl dü -
rü lür... (Ki tab-ül Bur han Fi Ala met-il Meh -

diyy-il Ahir Za man, sf. 73)
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8) MES CİD VE CA Mİ LE RİN YI KIL MA SI

Süf ya ni ku ru bir va di den çı kar. Kelp
ka bi le sin den abus çeh re li, sert kalp li
adam lar dan bir or du dü zen ler ve bun -
lar her ta ra fa zul me der ler. O, med re se
ve mes cid le ri yı kar, rü ku ve sec de ye
gi den her ke si ce za lan dı rır. (Ali Bin Hü -

sa med din El Mut ta ki, Ce la led din Su yu ti'nin

Tas ni fin den Ha dis ler – Ahir Za man Meh di si -

nin Ala met le ri, Kah ra man Neş ri yat, sf. 35)
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9) HA RAM LA RIN HE LAL SA YIL MA SI

Günümüzde fuhuş, kumar, içki, faiz, rüşvet gibi birçok fiil,
haram olmalarına rağmen halkın büyük bir çoğunluğu tarafın-
dan ve giderek artan bir oranda işlenmektedir. Üstelik bu
haramları işleyenler övülmekte ve teşvik edilmekte, işlemeyen-
ler ise yerilmekte ve aşağılanmaktadır. Yapılan istatistikler ise
bu konudaki sayının giderek arttığını göstermektedir. Hz.
Mehdi (as)'ın çıkış habercisi olan bu ortam, hadislerde şöyle tarif
edilir:

Bir fit ne gö rü lür, bu nu di ğer fit ne ler ta -
kip eder ve bi rin ci ler so nun cu la rın kı-
lıç la ça tış ma ya dö nü şü nü kam çı lar ve
bun dan son ra bü tün ha ram la rın he lal
sa yı la ca ğı bir fit ne ge lir. Son ra da hi la -
fet (manevi liderlik), yer yü zü nün en
ha yır lı sı olan Meh di'ye evin de otu rur -
ken ge le cek tir. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala me -

ti-il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 26)

Kü für her ya nı is ti la edip hük mü ce mi -
yet için de aşi ka re iş len me dik çe Meh di
zu hur et mez. Bu va kit te va ki olan ise…
küf rün is ti la sı dır. Onun kuv ve ti dir. (Mek -

tu bat-ı Rab ba ni, 2-259)

Mehdi, bü tün ha ram la rın he lal sa yıl-
dı ğı bü yük bir fit ne den son ra çı ka cak -
tır. (El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-

il Mun ta zar, s. 23)
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10) AL LAH'IN AÇIK ÇA İN KAR EDİL ME Sİ

Bu hadiste Hz. Mehdi (as) öncesinde insanların büyük bir
bölümünün inançsız ya da ateist olacağına ve ayrıca onların da
bu inkarlarını basın yoluyla herkese göstererek, açıkça ilan ede-
ceklerine işaret edilmektedir. Günümüzde bu durum o derece
açık hale gelmiştir ki, Allah'ı inkar edenler sözde "modernlik ve
çağdaşlık" isimleri altında itibar görmekte, halk bu yönde teşvik
edilmektedir. 

Ale nen ve apa çık Allah Te ala in kar
edi lin ce ye ka dar Mehdi gel mez. (Ki tab-

ül Bur han Fi Ala me ti-il Meh diyy-il Ahir Za -

man, s. 27)
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Avrupa Vatan,
13.06.2003

ALLAH'I TENZİH EDERİZ

Kendi akıllarınca Allah'ın apaçık olan varlığını
inkar eden ateistler, ahir zamanda açıkça propa-
ganda yapacaklardır.
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11) İRAN-IRAK SA VA ŞI

Ahir za man da mey da na ge le cek önem li bir sa vaş ha dis te
şöy le ha ber ve ri lir:

Ha dis te be lir ti len Şev val, Zil ka de ve Zil hic ce ay la rı İran-
Irak Sa va şı nın ge li şim aşa ma la rıy la ay nı ta rih le re denk gel mek -
te dir:

Şev val ayın da ayak lan ma...
İran Şahı'na kar şı olan ilk ayak lan ma bi lin di ği gi bi ha dis te

be lir ti len 5 Şev val 1398 (8 Ey lül 1976)'de ol muş tur.

"Zil ka de'de harp
ko nuş ma la rı ve Zil -
hic ce'de ise harp
va ki ola cak..."
Hic ri 1400 Zil hic ce
(1980 Ekim) ayın da
İran-Irak ara sın da ki

sa vaş tam an la mıy la baş -
la mış tı.

Şev val ayın da ayak lan ma Zil ka de'de
harb ko nuş ma la rı, Zil hic ce'de ise harb
va ki ola cak. (Kı ya met Ala met le ri, Berzenci, s.

166)
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Bir baş ka ha dis te de bu sa va şın ay rın tı la rı şöy le ta rif edi lir:

- Fa ris yö nün den ge le cek
olan : İran ta ra fın dan ge le -
cek olan
- Fa ris : İran - İran lı (Bü yük
Lu gat)
- Ya zı ya ine cek ler: Ova lık-
Irak Ova sı
- Mu tık : Yö re de ki bir da -
ğın adı.
- Ra ka be : Pet rol ku yu la rı -
nın çok ol du ğu böl ge .

"Fa ris" yö nün den ge le cek olan bir ka -
vim dir ki, şöy le di ye cek ler: "Ey Arap lar!
Siz faz la ta as su ba kaç tı nız! Siz bun la ra
ge re ği gi bi hak ta nı maz sa nız, si zin le hiç
kim se bir lik kur ma ya cak tır... Bir gün,
on la ra ve bir gün de siz le re ve ril sin, ve
kar şı lık lı söz ler tu tul sun..." On lar "Mu -
tık"a çı ka cak lar, Müs lü man lar ora dan
aşa ğı "Ya zı"ya ine cek ler... Müş rik ler
öbür yan da ki (Ra ka be) de ni len bir sim si -
yah olan neh rin ke na rı na du ra cak lar...
Ara la rın da sa vaş ola cak: Her iki or du -
dan, Al lah, za fe ri kal dı ra cak… (Kı ya met

Ala met le ri, Ber zen ci, s. 179)
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"Ey Arap lar! Siz faz la ta as su ba kaç tı nız! Siz bun -
la ra ge re ği gi bi hak ta nı maz sa nız, si zin le hiç kim -
se bir lik kur ma ya cak tır…"

Ha di sin bu bö lü mün de iki ta raf ara sın da, aşı rı mil li yet çi -
lik ten kay nak la nan bir an laş maz lı ğın ola ca ğı na dik kat çe ki li yor.
Bu an laş maz lık se be biy le, "Ya zı"ya ini le cek ve sa vaş baş la ya cak.
(Ya zı: Irak Ova sı)

Al lah, her iki or du dan za fe ri kal dı ra cak...

Bu ha di sin de işa ret et ti ği gi bi, İran-Irak Sa va şı 8 yıl sür -
müş ve bin ler ce ka yıp ve ril me si ne rağ men bir ne ti ce alı na ma -
mış tır. İki ta raf  da ke sin bir üs tün lük sağ la ya ma mış tır.
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12) AF GA NİS TAN'IN İŞ GA Lİ

Ta li kan'a ya zık ol du...

Ha dis te Af ga nis tan'ın Hz. Mehdi (as) za ma nın da iş gal edi -
le ce ği ne işa ret edilmektedir. Rus la rın Af ga nis tan'ı iş ga li olan
1979 yı lı Hic ri 1400 yı lı na, di ğer bir ifa dey le Hic ri 14. yüz yı lın
baş lan gı cı na denk gel mek te dir. Bi lin di ği gi bi ha dis ler de Hz.
Mehdi (as)'ın yüz yıl baş la rın da çı ka ca ğı ha ber ve ril miş tir. Hz.
Mehdi (as)'la il gi li di ğer pek çok ala me tin de Hic ri 1400 ve Hic -
ri 14. yy baş la rı na denk gel me si bu ta rih le rin Hz. Mehdi (as)'ın
çı kı şı hak kın da önem li bir işa ret ta şı dı ğı nı gös ter mek te dir. 

Ora da al tın ve gü müş ol ma yan ha zi ne le ri var dır...

Ri va ye tin bu bö lü mün de Af ga nis tan'ın mad di zen gin lik
kay nak la rı na dik kat çe ki li yor ola bi lir. Bu gün Af ga nis tan'da çe -
şit li se bep ler le iş le til me ye açıl ma mış bü yük pet rol ya tak la rı, de -
mir hav za la rı ve kö mür ma den le ri tes pit edil miş tir.

Ta li kan'a (Af ga nis tan'a) ya zık ol du.
Şüp he siz Al lah Te ala'nın ora da al tın ve
gü müş ol ma yan ha zi ne le ri var dır. Ora da
Al lah'ı hak kıy la bi len in san lar var dır. On -
lar ahir  za man Meh disi nin yar dım cı la rı -
dır. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-il Meh diyy-
il Ahir Za man, s. 59)
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Hürriyet, 29.12.1979

Yeni Şafak, 02.12.2001

Vakit, 15.06.2010

Tercüman, 29 Aralık 1979

Türkiye, 28 Aralık 1979

Sovyet ordusu 1979 yılında
Afganistan'ı işgal etti. Yak-
laşık 9 yıl süren bu işgal
1988'de son buldu.
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13) FI RAT'IN SU YU NUN KE SİL ME Sİ 

Fı rat Neh ri nin su yu nun ke si lip dur du rul ma sı da Hz.
Mehdi (as)'ın çı kış ala met le rin den dir:

Bu ha di se nin ay rın tı la rıy la il gi li di ğer ha dis ler de de önem-
li bil gi ler ve ril mek te dir:

Hz. Mehdi (as)'ın ala met le rin den dir: Fı -
rat Neh ri nin dur du rul ma sı. 
(Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-il Meh diyy-il
Ahir Za man, s. 39)

Re su lul lah: Fı rat Neh ri al tın bir dağ üze -
rin den açıl ma dık ça kı ya met kopma ya -
cak tır. İn san lar onun için harb ede cek ve
her yüz ki şi den dok san do ku zu öl dü rü le -
cek, on lar dan her adam, keş ke kur tu lan
ben ol say dım, di ye cek tir bu yur muş lar.
(Sa hih-i Müs lim, 11/320)
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Keban Barajı'nın inşa edilmesiyle
Fırat Nehrinin suyu tarihte ilk defa
durdurulmuştur. 



Gö rül dü ğü gi bi Hz. Mehdi (as)'ın çı kı şı nın önem li bir ala -
me ti olan Fı rat Neh ri nin su yu nun dur du rul ma sı ve al tın de ğe -
rin de bir ha zi ne nin or ta ya çık ma sı pek çok bü yük ha dis ki ta bın -
da ye r al mak ta dır. Şim di ha dis ler de ge çen önem li ifa de le ri in ce -
le ye lim:

Re su lul lah (sav) şöy le bu yur du: Ya kın da
Fı rat Neh ri al tın ha zi ne si ni açı ğa çı ka -
rır, kim bu na ha zır bu lu nur sa, on dan bir
şey al ma sın. (Sü nen-i Ebu Da vud, 5/116)

(Re su lul lah:) "Fı rat Neh ri bir al tın da ğı nı
açı ğa çı ka rır" de di. (Sü nen-i Ebu Da vud,

5/116)
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(1) Fı rat Neh ri nin su yu nun çe ki lip... 

Su yu ti Haz ret le ri 'nin ki ta bın da bu ha dis "su yun dur du rul -
ma sı" ola rak geç mek te dir. Ger çek ten de Ke ban Ba ra jı, Fı rat Neh -
ri nin su yu nu dur dur du, kes ti.

(2) "Al tın"dan bir dağ mey da na çık ma dık ça... 

Ya pı lan ba raj sa ye sin de; elekt ri ğin üre til me si, top la nan su -
yun ara zi de kul la nı la rak top ra ğın ve ri mi nin art ma sı ve ula şım
ko lay lı ğı nın sağ lan ma sı gi bi se bep ler le, bu ra da ki top rak lar "al -
tın" gi bi kıy met li ha le gel miş tir.

Re su lul lah bu yur du ki: (1) Fı rat Neh ri -
nin su yu çe ki lip (2) al tın dan bir dağ
mey da na çık ma dık ça kı ya met kop maz.
(3) Bu ha zi ne üze ri ne kı tal vu kua ge lir,
her yüz den dok san do ku zu ölür. (Kı ta -
le iş ti rak eden ler den) Her ki şi yal nız
ben ha las ola ca ğım (kur tu la ca ğım) di ye
ümit le nir. (Ha di si Bu ha ri ve Müs lim ri va yet

et miş ler dir/Ri ya zü's Sa li hin, 3/332)
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Şe ma tik çi zim de de gö rül dü ğü gi bi ba raj, be ton dan dev bir
da ğı an dır mak ta dır. Bu ba raj dan (ha dis-i şe rif te ki ben zet me ye
gö re dağ dan) al tın de ğe rin de ser vet dö kül mek te dir. Do la yı sıy la
ba raj "al tın bir dağ" hu su si ye ti ni ka zan mak ta dır. 

(3) Bu ha zi ne üze rin de kı tal (*) vu kua ge lir

*Kı tal: Bir çok ki şi nin ölü mü ne se bep olan kav ga
Böl ge de ha len de vam eden yay gın anar şi  se be bi ile ora dan

top rak alan, o böl ge de ki anar şi nin za ra rı na uğ ra ya bi lir. Ha dis te -
ki ifa dey le ya ölür ya da öl dü rü lür.
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14) RA MA ZAN AYIN DA AY VE GÜ NEŞ TU TUL MA LA RI

Meh di için 2 ala met var dır ki, bu nun bi -
rin ci si, Ra ma zan'ın bi rin ci ge ce si Ay'ın
ikin ci si de or ta sın da Gü ne ş'in tu tul ma sı -
dır. (El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-

il Mun ta zar, s. 49)

Ra ma zan'ın bi rin ci ge ce si Ay, or ta sın da
Gü neş tu tu la cak tır. (Kı ya met Ala met le ri,

Ber zen ci s. 199)

Onun sal ta na tı za ma nın da, Ra ma zan ayı -
nın on dör dün de Gü neş tu tu la cak tır, o
ayın il kin de ise Ay ka ra ra cak... (Mek tu bat-

ı Rab ba ni, 2/1163)

... Gü ne ş'in oruç ayı nın or ta sın da, Ay'ın
ise so nun da tu tul ma sı... (Ki tab-ül Bur han Fi

Ala me ti-il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 38)

Mehdi'nin ge li şi Ra za man ayın da Ay'ın
iki ke re tu tul ma sı na se bep ola cak tır. (Kı -

ya met Ala met le ri, s. 200)

Meh di'nin çık ma sın dan ön ce bir Ra ma zan
için de Gü neş iki de fa tu tu la cak tır. (Ölüm-

Kı ya met-Ahi ret ve Ahir Za man Ala met le ri, Şa ra -

ni, s. 440)
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Yukarıdaki rivayetlerde dikkati çeken en önemli nokta
Ramazan ayının ortasında hem Güneş tutulmasının, hem de bir
ay içinde "Ay"ın ve "Güneş"in iki kere tutulmasının imkansız
olduğunun fark edilmesidir. Bu, normal şartlarda gerçekleşme-
yecek bir durumdur. Oysa diğer ahir zaman alametlerinin çoğu
insanın anlayabileceği, sebepler dairesi içinde gerçekleşebilecek
olaylardır. 

Eğer bu hadislerde tarif edilen olaylar dikkatle incelenirse,
rivayetler arasında çeşitli farklılıklar olduğu göze çarpar. Yuka-
rıdaki 1, 2 ve 3. rivayetlerde Ay, Ramazan'ın birinci günü, 4.
rivayette ise sonuncu günü tutulacaktır. Böyle bir durumda
yapılacak en doğru şey, aynı olaya bakan farklı rivayetlerin itti-
fak ettikleri ortak yönleri tespit etmek olacaktır. Buna göre,
yukarıdaki hadis rivayetlerinin toplamından çıkan ortak sonuç-
lar şunlardır:

1. Ra ma zan ayın da Ay
ve Gü neş tu tul ma la rı
ola cak tır.
2. Bu tu tul ma lar 14-15
gün aray la ola cak tır.
3. Bu tu tul ma lar iki
ke re tek rar la na cak tır.
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ve Güneş tutulmalarının
tarihleri görülüyor.



Bu tespitlere uygun olarak, 1981 yılında (Hicri 1401'de)
Ramazan ayının 15. günü Ay, 29. günü de Güneş tutulmuştur.
Yine "ikinci olarak", 1982 yılında (Hicri 1402'de) Ramazan ayının
14. günü Ay, 28. günü de Güneş tutulmuştur.

Ayrıca bu hadisede "Ay"ın Ramazan'ın tam ortasında
DOLUNAY halinde tutulması ve dikkatleri çekecek bir alamet
olarak belirmesi de son derece anlamlıdır.

Bu olayların Hz. Mehdi (as)'ın diğer çıkış alametleriyle
aynı dönemde meydana gelmesi ve Hicri 14. yüzyıl başlarında,
üst üste iki yıl (1401-1402) mucizevi bir tarzda tekrarlanması
rivayetlerin işaretinin bu olaylar olduğunu ortaya koymaktadır.

15) KUY RUK LU YIL DI ZIN DOĞ MA SI    

Ha dis ler de be lir til di ği gi bi:
- 1986 yı lın da (Hic ri 1406'da) ya ni 14. yüz yıl baş la rın da

"Hal ley" kuy ruk lu yıl dı zı Dün ya mı zın ya kı nın dan geç miş tir. Bu
kuy ruk lu yıl dız par lak, ışık lı bir yıl dız dır.

Mehdi'nin çı kı şın dan ev vel, (her ta ra fı)
ay dın la tan kuy ruk lu bir yıl dız do ğa cak -
tır. (Kı ya met Ala met le ri, Ber zen ci s. 200)

Mehdi gel me den ön ce, do ğu dan ışık ve -
ren bir kuy ruk lu yıl dız gö rü ne cek tir. (El-

Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun -

ta zar, s. 53)

O yıl dı zın doğ ma sı, Gü neş ve Ay tu tul -
ma sın dan son ra ola cak tır. (Ki tab-ül Bur han

Fi Ala me ti-il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 32)
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- Ha re ket yö nü do ğu -
dan ba tı ya doğ ru dur.

- 1981 ve 1982 (1401-
1402) yıl la rın da mey da na
ge len Ay ve Gü neş tu tul ma la rı ola yın dan son ra or ta ya çık mış -
tır. 

Bu yıl dı zın do ğu şu nun Hz. Mehdi (as)'ın di ğer çı kış ala -
met le ri ile ay nı za man da mey da na gel me si, Hal ley kuy ruk lu
yıl dı zı nın ha dis te işa ret edi len yıl dız ol du ğu nu doğ ru lar ni te lik -
te dir.

Ta rih bo yun ca bu kuy ruk lu yıl dı zın geç ti ği za man lar da
Müs lü man lar açı sın dan çok önem li hat ta dö nüm nok ta sı sa yı la -
bi le cek ha di se ler mey da na gel miş tir. Bun lar dan bir kıs mı Pey -
gam be ri miz (sav)'den ak ta rı lan ri va yet ler de de bil di ril miş tir. Bu
ri va yet le re gö re bu yıl dız gö rün dü ğün de;

l Nuh kav mi he lak ol muş tur.
l Hz. İb ra him (as) ate şe atıl mış tır.
l Fi ra vun ve kav mi yok edil miş tir.
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l Hz.Yah ya (as) şehit edilmiştir.
l Hz. İsa (as) doğ muş tur.
l Re su lul lah Efen di miz (sav)'e ilk va hiy gel me ye baş -
la mış tır.
l Os man lı Dev le ti ta rihte yerini al ma ya baş la mış tır.
l İs tan bul, Fa tih Sul tan Meh met ta ra fın dan fet he dil -
miş tir.

HAL LEY KUY RUK LU YIL DI ZI HAK KIN DA 

BA ZI İL GİNÇ RA KAM LAR

Hal ley kuy ruk lu yıl dı zı ile il gi li ba zı sa yı la rın "19" sa yı sı -
nın tam kat la rı ol ma sı ol duk ça dik kat çe ki ci dir:

Hal ley kuy ruk lu yıl dı zı 76 yıl da bir ge çi yor.

76 = 19 x 4
Bu yıl dız en son Hic ri 1406'da gö rül dü.

1406 = 19 x 74
- Bu ko nuy la il gi li bir di ğer dikkat çekici du rum da şu dur:

Yu ka rı da da he sap la dı ğı mız gi bi Hal ley yıl dı zı nın geç miş ol du -
ğu Hic ri 1406 yı lı 19'un tam 74 ka tı dır. "74" sa yı sı ise ay nı za -
man da Ku ran-ı Ke rim'de 19 mu ci ze si ne işa ret edi len MÜDD ES -
SİR Su re si 'nin sı ra nu ma ra sı dır. 

Bi lin di ği gi bi Ku ran'ın Mü ddes sir Su re si 'nin (74. su re) 30.
aye tin de "19" sa yı sı nın mü min ler için bir rah met, in kar eden ler
için ise bir fit ne ve si le si ol du ğu bil di ril mek te dir.

Hal ley kuy ruk lu yıl dı zı nın 19 ile olan bu mu ci ze vi bağ lan -
tı sı da, ka fir ler için bir fit neyi, mü min le r için ise bir rah meti müj -
de le di ği ne işa ret edi yor ola bi lir.

Müd des sir Su re si 'nin 1. ve 2. ayet le rin de Hz. Mu ham med
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(sav)'e "EY ÖR TÜ NEN! KALK ve KOR -
KUT" bu yu rul mak ta dır. Bu, ayet le rin
açık an la mı dır. Fa kat bu ayet le rin ahir za -
ma na yö ne lik ikin ci bir ör tü lü, giz li bir
işa ret le ri de bu lu na bi lir. Bel ki de "EY
GİZ LE NEN" de ni le rek Re su lul lah Efen -
di mi zin so yun dan ge le cek olan ve Hic ri 1406'da çı kış ala met le -
rin den bi ri (Kuy ruk lu yıl dı zın do ğu şu ha di se si) be li re cek olan
Hz. Mehdi (as)'a işa ret edi li yor ola bi lir.

74- Müd des sir Su re si
1. Ey bürünüp örtünen
2. Kalk (ve) bundan böyle uyar
Müd des sir: ör tü nen-bü rü nen-giz le nen de mek tir.

- Bir baş ka bü yük mu ci ze ve işa ret ise Hal ley yıl dı zı nın
1986 (Hic ri 1406)'da ki ge çi şi nin, Hz. Mu ham med (sav)'in pey -
gam ber lik le va zi fe len di ril di ği MS. 607'den bu ya na 19. GE Çİ Şİ
ol ma sı dır.
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16) KA BE BAS KI NI VE KA BE'DE KAN AKI TIL MA SI

Yukarıdaki hadislerde "Mehdi'nin çıkacağı yıl" cümlesi
kullanılarak, Hz. Mehdi (as)'ın çıkış tarihinde Hac sırasında
meydana gelecek bir katliama dikkat çekilmektedir. 1979 yılın-
da, Hac sırasında gerçekleşen Kabe baskınında aynen böyle bir
katliam yaşanmıştır. Bu kanlı Kabe baskını da Hz. Mehd (as)'ın
diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında yani
Hicri 1400 yılının ilk gününde, 1 Muharrem 1400 (21 Kasım
1979) tarihinde meydana gelmiştir. 

Yine hadis-i şerifte kanların akacağından bahsedilerek
öldürme olayına dikkat çekilmiştir. Baskın sırasında Suud
askerleri ile saldırgan militanlar arasında meydana gelen çarpış-

Mehdi'nin çı ka ca ğı yıl, in san lar hac ca,
baş la rın da bir emir bu lun ma dan gi de -
cek ler. Hep bir lik te Beyt-i Şe rif'i ta vaf
ede cek ler, son ra Mi na'ya in dik le rin de,
kö pek ler gi bi bir bi ri ne sal dı ra cak, ha cı lar
so yu la cak, kan lar Aka be Cem re si nin
üze ri ne aka cak. (Kı ya met Ala met le ri, Berzen-

ci, s. 169)

İn san lar baş la rın da bir imam bu lun mak -
sı zın hac eder ler. Mi na'ya in dik le rin de
et raf la rı, kö pek le rin sa rı şı gi bi sa rı lıp,
ka bi le le rin bir bi ri ne gir me si ile bü yük
sa vaş lar olur. Öy le ki ayak lar kan gö lü
için de ka lır. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-il

Meh diyy-il Ahir Za man, s. 35)
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mada 30 kişinin öldürülmesi, bu rivayetin kalan kısmını da doğ-
rulamıştır.

1979 (Hicri 1400)'de gerçekleşen bu Kabe baskınının ardın-
dan 7 sene sonra Hicri 1407 yılında, Hac sırasında çok daha
büyük kanlı bir olay meydana gelmiştir. Bu hadisede caddelerde
gösteri yapan hacılara saldırılarak 402 kişi katledilmiş, çok fazla
kan akıtılmıştır. Beyt-ül Muazzama'nın yanında, Müslümanla-
rın (Suudi Arabistan askerleri ile İranlı hacıların) birbirlerini
öldürmeleri ile büyük günahlar işlenmiş, harama girilmiştir. Bu
kanlı olaylar, ilgili hadislerde tarif edilen ortamla çok büyük
benzerlikler taşımaktadır:
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Hadiste Mehdi’nin çıkış alame-
ti olan Kabe baskınıyla ilgili iki
önemli bilgi verilmiştir:
1. Mehdi’nin çıkacağı yıl ola-
caktır 2. Müslümanların başın-
da halifeleri yani manevi bir
liderleri olmayacaktır. 
1979 yılında gerçekleşen Kabe
baskını bu iki özelliği de içer-
mektedir.

Son Havadis, 22 Kasım 1979

Tercüman, 22 Kasım 1979
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Re su lul lah (sav) bu yur du: Ra ma zan'da
bir se da, Şev val'de bir ses, Zil ka de'de ka -
bi le ler ara sın da sa vaş olur. Ha cı lar ta la -
na uğ rar. Mi na'da ölü le rin çok ola ca ğı
bir sa vaş olur, öy le  ki ora da taş la rı kan
gö lü için de bı ra ka cak ka dar kan akar.
(Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-il Meh diyy-il Ahir

Za man, s. 31)

Ra ma zan'da bir se da olur. Şev val'de de
bir se da olur. Zil ka de'de ka bi le ler çar pı -
şır. Zil hic ce'de ha cı lar ta la na uğ rar. Mu -
har rem'de gök ten şöy le ni da olur. "Dik -
kat edi niz. Fi lan kim se Al lah'ın hal kı nın
ha yır lı la rın dan dır. Onu din le yi niz ve
ona uyu nuz." (Ra muz El Ha dis, 2/518)
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"Beyt-ül Mu az za ma'nın ya nın da bü yük gü nah lar iş le nir."
Yu ka rı da ki ha dis  te, Beyt-ül Mu az za ma'nın (Ka be'nin)

için de de ğil, ya nın da çı ka cak olay la ra dik kat çe kil mek te dir.
1407 yı lı nın Zil hic ce ayın da (Hac mev si min de) mey da na ge len
olay lar da il kin den fark lı ola rak Ka be'nin için de de ğil, ya nın da
ger çek leş miş tir. En baş ta an lat tı ğı mız olay ise 1 Mu har rem
1400'de Beyt-ül Mu az za ma'nın (Ka be'nin) biz zat içe ri sin de ol -
muş tu. Her iki ha di se de ri va yet le rin işa re ti ne uy gun bir şe kil de
ger çek leş miş tir.

Şev val ayın da ayak lan ma, Zil ka de'de
harb ko nuş ma la rı, Zil hic ce'de ise harb
va ki ola cak. Ha cı lar so yu la cak kan la rı
aka cak. (Kı ya met Ala met le ri, Ber zen ci, s.

166)

Zil ka de ayın da ka bi le ler sa va şır, ha cı -
lar ka çı rı lır, mel ha me ler olur. (Ki tab-ül

Bur han Fi Ala me ti-il Meh diyy-il Ahir Za man,

s. 34)

"İk did du rer" isim li ki tap ta ki ala met ler -
den: Şev val'de sa vaş ni da la rı, Zil hic -
ce'de harb ve kı tal olur, yi ne Zil hic -
ce'de ha cı lar ta la na uğ rar, hat ta cad de -
ler kan dan ge çil mez ve ha ram lar çiğ -
ne nir. Beyt-ül Mu az zama'nın ya nın da
bü yük gü nah lar iş le nir. (Ki tab-ül Bur han

Fi Ala me ti-il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 37)
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17) 1979 YILINDA İSTANBUL'DA MEYDANA GELEN 

GEMİ İNFİLAKI

Hadiste Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği bu büyük patla-
ma ve ardından ortaya çıkan büyük ateş 1979 yılında yani Hicri
1400'de Kadıköy açıklarında meydana gelen Independenta adlı

Hüseyin b. Ali (ra)’dan şöyle rivayet olun-
muştur:
"GÖKYÜZÜNDE DOĞU CİHETİNDEN,
GECEYİ AYDINLATAN BÜYÜK BİR
ATEŞ GÖRDÜĞÜNÜZ VAKİT, İŞTE O
AN, MEHDİ'NİN GELİŞ VAKTİDİR."
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf

el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-

Mehdi El-Muntazar)

Ebu Cafer b. Muhammed b. Ali (ra)'dan riva-
yet edildi:
"Siz üç veya yedi gün, doğudan bir ateşi
gördüğünüz zaman Al-i Muhammed'in
(Mehdi'nin) çıkmasını bekleyiniz, inşa-
Allah-ü Teala, bir münadi (gökten bir
melek) Mehdi'nin ismi ile semadan (gök-
ten) nida edecek ki, Doğu'da Batı'da olan
herkes bu sesi işitecek. Öyle ki korku-
dan uykuda olanlar uyanacak, ayakta
olan çökecek, oturan ise ayağa fırlaya-
caktır." (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Meh-

diyy-il Ahir Zaman , s. 32)
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petrol yüklü tankerin infilakına işaret etmektedir. 15 Kasım 1979
tarihinde, dünyanın dördüncü büyük tankeri olan 150 bin gros-
tonluk Independenta adlı 95.530 ton hampetrol yüklü bir Romen
tankerinin, İslam aleminin son merkezi olan İstanbul'a gelirken
bir Yunan şilebiyle çarpışması neticesinde petrol tutuşmuş ve
denizde günlerce süren büyük bir ateş ortaya çıkmıştır. Peygam-
berimiz (sav), İstanbul'da meydana gelen bu büyük olay anının
Hz. Mehdi (as)'ın İstanbul'a geliş vakti olduğunu; "... İŞTE O
AN, HZ. MEHDİ (AS)'IN  GELİŞ VAKTİDİR." ifadesiyle açık
bir şekilde bildirmiştir.
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Hadiste verilen bilgilere göre bu, Hz. Mehdi (as)'ın İstan-
bul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu
olay ile Hz. Mehdi (as)'ın İstanbul'a gelişi, bir müjde olarak her-
kesin duyacağı şekilde bütün dünyaya ve hem cin alemine hem
de insan alemine ilan edilmiştir. Böylece, hem gök gürültüsü
gibi şiddetli bir sesle, hem günlerce süren dev ateş, ışık ve
duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Hz.
Mehdi (as)'ın İstanbul'a geldiği Allah tarafından insanlara haber
verilmiştir.

Ayrıca son 1000 yılın en büyük müceddidi olan Üstad Said
Nursi Hazretleri'nin külliyatında da, Hz. Mehdi (as)'ın Hicri
1400, Miladi 1979 yılında zuhur edeceğini şöyle haber verilmiş-
tir:

"İSTİKBAL-İ DÜNYEVİYEDE (dünya-
nın geleceğinde) 1400 SENE SONRA
GELECEK BİR HAKİKATİ…" (Sözler, s.

318)
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18) SAH TE PEY GAM BER LE RİN ÇO ĞAL MA SI

Sah te pey gam ber le rin or ta ya çı kı şı, ha dis ler de ha ber ve ri -
len Hz. Mehdi (as)'ın çı kış ala met le rin den bi ri dir. Son dö nem ler -
de ken di si nin Hz. İsa (as) ol du ğu nu id dia eden çok faz la sa yı da
ki şi or ta ya çık mış tır. 

Her bi ri Al lah'ın Re su lü ol du ğu nu id -
dia eden otu za ya kın ya lan cı gön de ril -
me dik çe kı ya met kop ma ya cak tır. (Tir mi -

zi, Fi ten 43; Ebu Da vud, Me la him 16)

Her bi ri si ken di si nin Tek Ma bud olan
Al lah'tan re sul ola rak gön de ril di ği ni id -
dia eden alt mış ya lan cı nın çık ma sı. (Ali

Bin Hü sa med din El Mut ta ki, Ce la led din Su yu -

ti'nin Tas ni fin den Ha dis ler – Ahir Za man Meh -

di si nin Ala met le ri, Kah ra man Neş ri yat, sf. 36)
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Son 30-40 yıl içinde
bu konuda pek çok
örnek görülmüştür.
1993 yılında 80 taraf-
tarını ölüme sürükle-
yen David Koresh
(Time Dergisi),
70'lerin sonunda en
fazla sayıda insanın
toplu olarak intihar
ettiği sapkın tarikat
olarak tarihe geçen
The People's Temple
tarikatını kuran Jim
Jones bu örnekler-
den başlıcalarıdır.
(Solda) 900 taraftarı
ile birlikte kendini
zehirleyen Jim
Jones. 

Takvim, 06 Nisan 2002

Time, 03 Mayıs 1993



20) Dİ NİN ŞAH Sİ ÇI KAR LAR İÇİN KUL LA NIL MA SI

21) BÜ YÜK OLAY LA RIN VE HAY RET VE Rİ Cİ ŞEY LE RİN 

MEY DA NA GEL ME Sİ

Alim ler il mi sırf pa ra ka zan mak için
öğ ren di ğin de… di ni dün ya lık kar şı lı -
ğın da sat tık la rın da… hük mü sat tık la -
rın da… kı ya met yak laş mış ola cak tır.
(Ölüm Kı ya met ve Di ri liş, sf. 480)

Ahir za manda öy le adam lar çı ka cak ki,
din le ri ni dün ya men fa at le ri kar şı lı -
ğın da sa ta cak lar dır. (Tir mi zi, Zühd, 60)

Mehdi’nin za ma nın da bü yük ha di se ler
vu ku bu la cak. (El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala -

ma til Meh diyy-il Mun ta zar, s. 27)

Mehdi’nin za ma nın da ni ce hay ret ve ren
hal ler zu hur ede cek tir. (Mek tu bat-ı Rab ba -

ni, 2/258)

Mehdi’nin zu hur meb de le ri ve mu kad -
di me le ri (çı kış ala met le ri) Re su lul lah
Efen di mi zin ir ha sa tı na* ben zer. (Mek tu -

bat-ı Rab ba ni, 2/258)

* İr ha sat: Hz. Mu ham med (sav)'in pey gam ber li ğin -

den ev vel mey da na ge len ola ğanüs tü hal ler dir ki, bun -

lar pey gam ber li ği ne de lil teş kil eden olay lar dan dır.
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Hz. Mu ham med (sav)'in do ğu mun dan ön ce bü yük ve ola -

ğa nüs tü olay lar mey da na gel miş ti. Doğ du ğu ge ce ye ni bir yıl dız

doğ muş, ate şe ta pan İran Pa di şah la rının sa ra yı nın 14 bur cu yı -

kıl mış, İran'da 1000 yıl dır yan mak ta olan Me cu si ate şi sön müş,

Se ma vi Va di si sel su la rı al tın da kal mış, Sa ve Gö lü ku ru muş tu.

Yu ka rı da ki ri va yet ler de işa ret edil di ği gi bi, Hz. Mehdi

(as)'ın or ta ya çı kı şı da, Pey gam ber Efen di mi z (sav)'in ki ne ben -

ze ye cek tir. Onun çı kı şı dö ne min de de bü yük ve ha ri ka olay lar

ola cak tır.

Ri va yet le rin işa re ti ne gö re Hz. Mehdi (as)'ın çı kış yı lı olan

Hic ri 1400 (Mi la di 1979) yı lı baş la rın da mey da na ge len bü yük

olay lar:

• Kabe basıldı ve çok sayıda Müslümanın kanı akıtıldı.

• İki Müslüman ülke olan İran ve Irak arasında 8 yıl

sürecek bir savaş başladı.

• Ruslar, Afganistan'ı işgal etti.

• Azerbaycan işgal edildi.

• Mexico City şiddetli bir depremle yerle bir oldu.

• Kuzey Kolombiya'daki Nevada Del Ruiz yanardağı

400 yıldır ilk kez patladı. Eriyen kar ve buzun oluştur-

duğu çamur yüzünden Armero kenti haritadan silin-

di. 20.000 kişi öldü.

• Hindistan Başkanı Gandi, Mısır Devlet Başkanı Enver

Sedat, İsveç Başbakanı Olof Palme öldürüldü.
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• Papa II. Jean Paul vuruldu.

• 1980 yılı başlarında ilk AIDS vakaları tespit edildi.

Bugüne kadar 25 milyon kişinin ölümüne sebep olan

bu hastalığa "Çağın Vebası" ismi verildi. 

• 26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil Nükleer

Santrali'nde şimdiye kadar görülen en büyük nükleer

kaza meydana geldi. Birçok Avrupa ülkesi yayılan

radyasyondan etkilendi.

• Sovyetler Birliği yıkıldı ve Bağımsız Devletler ortaya

çıktı. 

• Irak'ın Kuveyt'i ilhak etmesinden sonra Körfez Savaşı

başladı.

• Irak işgal edildi.

• Ermenistan'daki depremde kent harabeye dönüştü.

500.000 kişi evini terk ederken, ölü sayısı 40.000'i aştı.

• 1989 yılında Çin'de komünist bölükler tanklarla öğ-

rencilerin üzerine yürüdü, Tiananmen Meydanı'nda

2000 öğrenci öldü.

• Soğuk Savaşın sembolü olan Berlin Duvarı inşasından

tam 28 yıl sonra yıkıldı.
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• 1990 yılında Kabe'deki tüneldeki izdihamda 1400'den

fazla hacı hayatını yitirdi.

• 1991 yılında Bangladeş'te meydana gelen sellerin son-

rasında 120.000'in üstünde kişi öldü, milyonlarca kişi

evsiz kaldı. 

• Bosna ve Kosova'daki katliamda yüz binlerce Müslü-

man öldürüldü ve yüzbinlercesi yurtlarından çıkarıldı.

• Ebola virüsü on binlerce kişinin ölümüne sebep oldu.

• El Nino tüm dünya ülkelerine çok büyük felaketler

getirdi. 

• İnsan Genomu Projesi olarak bilinen 13 senelik bir

çalışmanın sonucunda, insan DNA'sının dizilimi 2003

Nisanı'nda tamamlandı. Böylece insan DNA'sındaki

yaklaşık 30.000 gen belirlenerek, insanın gen haritası

çıkarıldı.

• 60.000 senede bir gerçekleşen bir olay meydana geldi

ve Mars gezegeni Dünya'ya en yakın konuma geldi.

• 2015 yılının Haziran ayında Jupiter ve Venüs tek bir

parlak yıldız olarak birleşti, Bethlehem yıldızı görül-

dü.
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• Ağustos 2007'de Amerika Birleşik Devletleri'nde mali

piyasalardaki çöküş başladı ve ekonomik kriz gittikçe

şiddetlenerek tüm dünyaya yayılmaya başladı. 

• 2004 yılında şiddeti 9.1- 9.3 ve uzunluğu 8.3 saniye ile

10 dakika arasında değişen bugüne kadarki en uzun

deprem olan Hint okyanusu depremi ve tetiklediği

tsunami ile 228.000 kişinin ölümüne, 128.000 kişinin

yaralanmasına neden olmuştur.

• 1999 yılında Venezuela’daki selde 20.000’den fazla,

2013’de Hindistan’daki selde 5.500 kişi yaşamını yitir-

di.

• 12 Mayıs 2008, Çin’de yaşanan Shinhuan depremi ile

68.000, 12 Ocak 2010’da Haiti depremi ile 316.000 kişi

hayatını kaybetti ve yaklaşık 300.000 kişi yaralandı.

• 11 Mart 2011’de Japonya’da 9 büyüklüğünde deprem

meydana geldi, 20.000 kişi yaşamını yitirdi, binlerce

kişi yaralandı. Nükleer santralde sızıntı meydana gel-

diği için bölge boşaltıldı.

• Çin’in Kansu eyaletinde 8.5 şiddetindeki deprem

200.000 kişinin öldüğü Kansu toprak kaymasını mey-

dana getirdi.
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• Suriye’de başlayan iç savaş 400 bin kişinin hayatını

kaybetmesine, yaklaşık 6 milyon kişinin evini terk

etmesine sebep oldu. Şehirler yerle bir olup haritadan

silindi.

• BM’e göre 2014 yılında 4.868 mülteci denizde hayatla-

rını kaybetti.
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Aylan bebeğin Bodrum sahillerinde
karaya vurmuş cansız bedeni,
bütün dünyayı etkilemiş ve vicdani
muhasebe yapmaya zorlamıştı. 



22) GÜ NEŞ' TEN BİR ALA ME TİN BE LİR ME Sİ

Gü neş 'te böy le bü yük bir pat la ma ola yı ilk kez, için de bu -
lun du ğu muz yüz yıl da mey da na gel miş tir.

Hz. Meh di (as), Gü neş' ten bir ala met
be li rin ce ye ka dar gel me ye cek tir. (El-

Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala ma til Meh diyy-il

Mun ta zar, s.49)

Gü neş bir ala met ola rak doğ ma dık ça
Hz. Meh di (as) çık maz. (Ki tab-ül Bur han

Fi Ala me ti-il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 33)
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Dünya



Gü neş Tu tul ma sı
11 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen Güneş tutulması yüz-

yılın son tam Güneş tutulmasıdır. İlk kez bu kadar çok insan Gü-
neş tutulmasını, hem de bu kadar uzun bir süre izleyebilmiş, in-
celeme fırsatı elde etmiştir. Bu tutulmada dikkat çeken bir nokta
da Türkiye'nin
bu tam tutulma-
nın en iyi izlen-
diği ülkelerden
birisi olmasıdır.
Bartın'dan Silo-
pi'ye kadar, yak-
laşık olarak 12
şehir ve 100 ilçe
tutulmayı göz-
leyebilmiştir. 

23) BÜ YÜK ŞE HİR LE RİN YOK OL MA SI

Ha dis te ba zı bü yük şe hir le rin sa vaş lar ve çe şit li do ğal afet -
ler ne ti ce sin de yok ola ca ğı na işa ret edil mek te dir. Bir çok bü yük
şe hir hep bu yüz yıl için de yok ol muş ve ya bü yük tah ri bat gör -
müş tür. Bu olay lar Hz. Mehdi (as)'ın çı kış ön ce si ala me ti ol ma sı
açı sın dan çok önem li birer de lil dir. 

Bü yük şe hir ler, dün san ki yok muş gi -
bi he lak olur. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala me ti-

il Meh diyy-il Ahir Za man, s. 38)
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Suriye'nin şehirleri yaşanan çatış-
malar sonucunda sanki hiç yaşan-
mamış gibi harap olmuştur.

Yanda Hi ro şi ma şe h ri nin atom bombası
atılmadan önceki hali ve altta atom
bombası sonrası şehrin aldığı görüntü. 

Aşağıda Alman ya'nın Nüremberg şeh-
rinin 1945 senesinde çekilmiş olan bu
resmi, 2. Dünya Savaşı'n daki katliam
ve yıkımların boyutunu göstermekedir.
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Son 20 yıl da Ame ri ka'nın
fark lı eya let le rin de mey da -
na ge len ka sır ga, hor tum ve
sel ler çok bü yük fe la ket lere
yol aç tılar.

Tercüman, 01 Eylül 2005

Sabah, 12 Mart 2011

Habertürk, 13 Mart 2011

Habertürk, 13 Mart 2011

Hürriyet, 02 Eylül 2005

Radikal, 03 Eylül 2005



24) DEP REM LE RİN ÇO ĞAL MA SI

Peygamberimiz (sav) yukarıdaki hadisinde "depremlerin
çoğalmasını" ahir zaman öncesinde meydana gelecek alametler-
den biri olarak ifade etmiştir. Gerçekten de 20. yüzyıl da on bin-
lerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerle tarihe geçti.
Kobe'deki şiddetli deprem, Türkiye'de, Tayvan'da, Yunanis-
tan'da ve Meksika'da birbiri ardınca gelen depremler ahir zama-
na bakan çok önemli işaretler içermektedir. 

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'nun raporlarına göre
1556-1975 yılları arasındaki yakla-

…Depremler çoğalmadıkça, fitneler
zahir olmadıkça, cinayetler çoğalmadık-
ça kıyamet kopmaz. (Kıyamet Alametleri, s.

109)
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1989 yı lın da San Fran sis co'da,
1988 yı lın da da Er me nis tan'da mey da na ge len şid det li dep rem -
ler de bin ler ce ki şi öl müş yüz bin ler ce si ev siz kal mış tır. Hasar
mil yar lar ca dolar dır.



şık 400 yılda meydana gelen 5.0 ve daha büyük şiddetteki dep-
remlerin sayısı sadece 110'dur. 

Hz. Mehdi (as)’ın çıkış tarihi olan Hicri 1400 yılının başın-
dan itibaren ise depremler dünya tarihinde görülmemiş şekilde
artmıştır. Amerikan Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi
verilerine göre sadece 1999 yılında, yeryüzünde küçük veya
büyük şiddette 20.832 deprem meydana gelmiştir. 
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Cumhuriyet Gazetesi, 22.08.1999
Milliyet Gazetesi, 01.09.1999

Hürriyet Gazetesi, 21.09.1999

Alaska'da gerçek-
leşen 9.2 şiddetin-
deki depremde
yerde büyük yarık-
lar oluşmuştur.

Romanya'da 1977 yılında gerçekleşen dep-
remde binlerce bina yerle bir olmuştu.

San Fran sis co dep re mi  sa bah 5:04
sı ra la rın da ol muş ve deprem 15 sa -

ni ye için de bin ler ce
bi na yı ta nın ma ya cak
ha le ge tir miş ti. 
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Bu grafikte 1900 ile 2008 yılla-
rı arasında yeryüzündeki 6-8
arası şiddette depremlerde
izlenen artış görülmektedir.
Son yıllarda depremlerde ani
bir artış yaşandığı çok açıktır. 

Radikal, 28 Ocak 2001
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Güneş, 03 Kasım 2002

Radikal, 30 Eylül 2009

Sabah, 27 Temmuz 2001 Sabah, 21 Eylül 1999

Newsweek, 02 Temmuz 1990



"Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki,
bu zelzelelerde on bin, yirmi bin, otuz
bin kişi ölür. Allah, bu ölümü muttaki-
lere öğüt, müminlere rahmet, kafirlere
ise azap kılar." (İbni Asakır, Geleceğin Tari-

hi 1, Orhan Baytan, Mevsim Yayıncılık, s. 81)
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90'lı ve 2000'li yıl lar da da dep rem ler
şid det le ne rek art mış, Ko be'de ki bü -
yük dep re mi, Tür ki ye, Ati na, Tay van
ve Mek si ka dep rem le ri iz le miş tir.

2008'de Çin'de ger çek le şen bü yük
dep rem on bin ler ce in sa nın ha ya tı nı
kay bet me si ne, pek ço ğu nun da sa -
kat kal ma sı na se bep ol muş tur. 
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Türkiye Gazetesi, 08 Nisan 2009  
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Haiti ve Şili'de 2010 yılının ilk aylarında art arda gerçekleşen büyük depremler.



25) LULİN KUYRUKLU YILDIZININ BELİRMESİ

As ha bın ver di ği ha be re gö re, Re su lul -
lah Efen di miz (sav) şöy le bu yur muş -
tur:
"Va ad edi len Meh di'nin zu hur mu -
kad di me le ri olan Ab ba si Me lik Ho ra -
san'a var dı ğı za man, ŞARK TA RA -
FIN DA İKİ DİŞ Lİ (1) MÜ NEV VER (2)

BİR BOY NUZ (3) ÇI KAR."
"ŞARK TA RA FIN DA BİR KUY RUK -
LU YIL DIZ DO ĞUP AY DIN LIK VE -
RE CEK TİR."
Bu yıl dız da hi doğ muş tur. Am ma o
mu dur, yok sa onun bir ben ze ri mi dir?
Bu yıl dı za:
-Kuy ruk lu yıl dız, adı nın ve ril me si, ih ti -
mal ki, şu an lat ma la ra da ya nı yor:
-Sa bit le rin sey ri, MAĞ RİB DEN (BA -
TI DAN) MEŞ Rİ KA DIR (DO ĞU YA -
DIR)(4)...
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Birgün, 30 Ocak 2009

Takvim, 29 Ocak 2009



(1) ... iki diş li...: 
Lu lin kuy ruk lu yıl dı zı nın ar ka kıs mın da ki kuy ru ğun ça tal -

lı ol ma sı, ha dis te ki iki diş li ifa de siy le bi re bir bağ daş mak ta dır.
(2) ... mü nev ver (ay dın la tı cı)...:
Ha dis te bah si ge çen mü nev ver (ay dın la tı cı) sı fa tı, Lu lin

kuy ruk lu yıl dı zı nın Dün ya 'ya yak laş tık ça 6 yıl dız par lak lı ğı ka -
dar ar tan par lak lı ğı na işa ret et mek te dir.

Bu yıl dı zın du ru mu da, onun sey ri ne gö -
re dir. Ya ni yü zü meş rik ca ni bi ne doğ ru,
ar ka sı da hi, mağ rib ta ra fı na dır. Bu uzun
be yaz lık da hi, onun ar ka ta ra fın da dır. Bu
ma na ica bı ola rak, ona:
-Kuy ruk... is mi nin ve ril me si ye rin de dir.
ONUN HER GÜN KÜ IR Tİ Fİ (GE ÇİŞ
YÖ NÜ) İSE, MEŞ RİK TEN MAĞ Rİ BE -
DİR.(5) An cak o, kıs ri (ken di ne has du ru -
mun da ağır lık ta şı yan) sey ri ile fe lek-i
aza mın sey ri ne bağ lı dır.
Ha ki kat-i ha li, en iyi bi len Süb han
Al lah'tır. (İmam-ı Rab ba ni, Mek tu bat-ı Rab ba -

ni, 381. Mek tup, s. 1184)
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Lulin, tam hadiste bildiril-
diği gibi çok parlak ve iki
kuyrukludur.



(3) ... bir boy nuz...:
Lu lin kuy ruk lu yıl dı zı nı di ğer kuy ruk lu yıl dız lar dan ayı -

ran en önem li fark lı lı ğı, yıl dı zı nın çe kir de ği nin ar ka kı sım da yer
alan kuy ru ğu nun kar şı sın da, çe kir de ğin ön kıs mın da ya ni iler le -
me yö nün de de
bir kuy ru ğu nun
bu lun ma sı dır. Lu -
lin kuy ruk lu yıl dı -
zı nın çe kil miş fo -
toğ raf la rı na ba kıl -
dı ğın da da kar şıt
yön de ki iki kuy -
ru ğun şe kil iti ba -
riy le bir boy nu zu
an dır dı ğı ilk ba -
kış ta far ke dil mek -
te dir.

(4) Sa bit le rin sey ri mağ rip ten (Ba tı dan) meş ri ka dır
(Do ğu ya dır)...:

Ha di sin de va mın da yer alan "Sa bit le rin sey ri, mağ rib den
(ba tı dan) meş ri ka dır (do ğu ya dır)..." ifa de si gök ci sim le ri nin dö -
nüş yö nü ne işa ret et mek te dir, ki bu bil gi 20. yüz yıl da el de edi -
len as tro no mi bil gi le riy le bi re bir uyuş mak ta dır. Ni te kim bü tün
gök ci sim le ri MAĞ RİP TEN (Ba tı dan) MEŞ Rİ KA (Do ğu ya) ha -
re ket et mek te dir.

(5) Onun her gün kü ir ti fi (ge çiş yö nü) ise, meş rik ten
(Do ğu dan) mağ ri be dir (Ba tı ya dır)...:

Bu ra da ise "Onun her gün kü ir ti fi (ge çiş yö nü) ise..." de -
ni le rek, Lu lin kuy ruk lu yıl dı zı nın di ğer gök ci sim le rin den fark-
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2007’de keşfedilen ve 24 Şubat 2009 tarihinde 
Dünya’ya en yakın noktadan geçen Lulin
kuyruklu yıldızı, yaklaşık 1400 sene önce Peygam-
ber Efendimiz (sav) tarafından Hz. Mehdi (as)’ın
çıkışının habercisi olarak bildirilmiştir.



lı ola rak do ğu dan Ba tı ya Doğ ru ha re ket et ti ği bil di ril miş tir. 
Pey gam ber Efen di miz (sav)'in ha di sin de ahir za man da gel -

me si bek le nen Hz. Meh di (as)'ın çı kış ala me ti ola rak be lirt ti ği ve
İmam-ı Rab ba ni'nin de de tay lı ola rak tef sir et ti ği "iki diş li mü -
nev ver (ay dın la tı cı) bir boy nuz çı kar" ifa de si 24 Şu bat 2009 yı -
lın da ya ni Hic ri 1430'da Dün ya'ya en ya kın nok ta dan ge çen Lu -
lin kuy ruk lu yıl dı zı na işa ret et mek te dir. 

Bu kuy ruk lu yıl dı zın en önem li bir di ğer özel li ği de bi lim
adam la rın ca; bu yıl dı zın bir da ha en az 1000 YIL SON RA ye ni -
den Dün ya'nın ya kı nın dan ge çe bi le ce ği nin söy len me si dir. 

Bi lim adam la rın ca ve ri len bu za man ise, ehl-i sün net alim -
le ri nin; -Pey gam be ri miz (sav)'in ha dis le rin den yo la çı ka rak-
Dün ya' nın öm rü ve kı ya met gü nü ile il gi li ola rak ver miş ol duk -
la rı ta rih le re gö re bu yıl dı zın bir da ha geç me si nin müm kün ol -
ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Çün kü Pey gam be ri miz (sav)'den ri va -
yet edi len ha dis ler de Dün ya'nın öm rü nün 7000 yıl ol du ğu bil di -
ril miş tir. 
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Güneş, 23 Şubat 2009

Gaste, 29 Ocak 2009

Star, 25 Şubat 2009



Yi ne Han be li Mez he bi'nin ku ru cu su Ah met İb ni Han bel'in
ese rin de yer alan ve Pey gam be ri miz (sav)'den ri va yet edi len bir
ha dis te ise Pey gam be ri miz (sav)'e ka dar Dün ya'nın öm rün den
5600 yıl geç ti ği bil di ril miş tir:

Bü yük ehl-i sün net alim ler den Su yu ti Haz ret le ri ise üm me -
tin öm rü ile il gi li ola rak şöy le bil dir miş tir:

Enes Ma lik'den tah ric et ti. O de di ki, Re -
su lul lah (sav) bu yur du:
DÜN YA'NIN ÖM RÜ, AHİ RET GÜN LE -
RİN DE YE Dİ GÜN DÜR. Al lah-u Tea la
bu yur du ki: Rab bin Ka tın da bir gün si zin
say dık la rı nız dan bin yıl gi bi dir.
Enes b. Ma lik'den O de di ki Re su lul lah
(sav) bu yur du:
Enes bin Ma lik'den: "Kim bir din kar de şi -
nin, Al lah yo lun da ih ti ya cı nı gö rür se,
Al lah onun için gün düz le ri ni oruç la, ge -
ce le ri ni de,iba det le ge çir miş çe si ne, ŞU
DÜN YA NIN YE Dİ BİN YIL LIK ÖM RÜ
MÜD DE Tİ NE se vab ya zar." (Ki tab-ül Bur -

han fi Ala met-il  Meh diyy-il Ahir za man, s. 88)

Ah met İb ni Han bel İlel'in de nak let ti:
DÜN YA DAN BEŞ BİN AL TI YÜZ YIL
GEÇ MİŞ TİR. (Ki tab-ül Bur han Fi Ala met-il

Ahir za man, s. 89)
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Pey gam be ri miz (sav)'den ri va yet edi len tüm bu bil gi ler de -
ğer len di ril di ğin de Dün ya'nın öm rü nün Hic ri 1500'le ri geç me ye -
ce ği doğ ru lan mak ta dır. Bu ne den le dir ki Lu lin kuy ruk lu yıl dı zı -
nın Dün ya'nın ya kı nın dan bir da ha 1000 yıl son ra  geç me si sa hih
ha dis le re ve ehl-i sün net alim le ri nin or tak gö rüş le ri ne gö re
müm kün de ğil dir. (Doğ ru su nu Al lah bi lir.)

Bu du rum, hem Rab ba ni Haz ret le ri'nin Mek tu bat'ın da ver -
miş ol du ğu; "iki diş li mü nev ver yıl dız" ile il gi li bil gi nin, Hic ri
1430'da Dün ya mı zın ya kı nın dan ge çen Lu lin kuy ruk lu yıl dı zı na
ait ol du ğu nun bir is pa tı dır hem de Hz. Mehdi (as)'ın zu hu ruy la
il gi li ola rak ver di ği bu son öl çü nün de ger çek leş miş ol du ğu nun
açık bir gös ter ge si dir. 

"BE NİM ÜM ME Tİ MİN ÖM RÜ 1500 SE -
NE Yİ PEK GEÇ ME YE CEK."
(Su yu ti, el-Keş fu an Mü ca ve ze ti Ha zi hil Üm me ti

el-El fu, el-ha vi lil Fe ta vi, Su yu ti. 2/248, tef si ri

Ru hul Be yan. Bur se vi. (Arap ça) 4/262, Ah med

bin Han bel, Ki tâ bu'l-İlel, s. 89)
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ÇİFT KUYRUKLU YILDIZIN GÖRÜNMESİNİN 3 YIL 

ÖNCESİNDE YAŞANACAK KURAKLIK VE 

SONRASINDA YAŞANACAK SEL OLAYLARI

Mehdi'nin zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıl-
dız çıkacak ve öyle parlak olacak ki, dolunay gibi par-
layacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur
yağacak ki, büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmur-
ları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3
yılda hiç yağmur yağmamış olacak. (Murtaza Lakha, R &K

Tyrell Basımevi, Londra, 1993)

• Lulin kuyruklu yıldızı, 24 Şubat 2009 tarihinde Dün-
ya'ya en yakın noktadan geçmiştir.

• Hadiste belirtildiği gibi yıldızın görülmesinden önceki
3 yıl boyunca yağışlar dünya genelinde oldukça azalmış
ve birçok bölgede ciddi bir kuraklık başgöstermişti. Hü-
kümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nde, "İklim Deği-
şikliği 2007" raporuna göre 2007 ve sonrasındaki birkaç
senede, yağış almayan bölgelerin daha da kuraklaşacağı

ve buralarda
açlık ve has-
talıkların ar-
tacağı belir-
tilmiştir.
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• Ancak, aynı hadiste belirtildiği gibi, Lulin’in geç-
mesinden sonra Mekke gibi az yağış alan yerler ve
Türkiye de dahil tüm dünyada kuraklık yerini bol
yağışa bırakmıştır.
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Mekke'de, 2009
yılında meydana
gelen sel felaketi

Bugün, 10.09.2009

Yeni Şafak, 10.09.2009

Bugün, 09.09.2009

Vatan, 09.09.2009

2009 yılında İstanbul'da, Marmara
bölgesinde yaşanan sel felaketi
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ÇİFT KUYRUKLU YILDIZIN GÖRÜNMESİNİN 
3 YIL ÖNCESİNDE YAŞANAN KURAKLIK

HAZİRAN 2006

ŞUBAT 2006

ARALIK 2006

HAZİRAN 2006

TEMMUZ 2007

2007

TEMMUZ 2007

HAZİRAN 2008
HAZİRAN 2008

Milliyet, 20.12.2006

Türkiye, 24.06.2006

Önce Vatan, 27.06.2007
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NİSAN 2009

MART 2009

MART 2009

ÇİFT KUYRUKLU YILDIZIN 24 ŞUBAT 2009
YILINDA GÖRÜNMESİNİN ARDINDAN

YAĞIŞLARIN ARTMASI

TEMMUZ 2009

NİSAN 2009

MAYIS 2009

Habertürk, 05.04.2009

Habertürk, 07.03.2009

Hürriyet, 28.03.2009

Sabah, 16.03.2009 T
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Hürriyet, 08.07.2009

Habertürk, 31.03.2009



26) UZAYDA İNSAN ELİ BİÇİMİNDE BİR GÖRÜNTÜ 

OLUŞACAKTIR, BU HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞ ALAMETİ 

OLACAKTIR

Ame ri ka Ulu sal Ha va cı lık ve Uzay Da ire si (NA SA)'ya bağ -
lı Chan dra Rönt gen Göz le me vi ta ra fın dan çe ki len bir uzay fo -
toğ ra fın da el şek lin de ki bir nöt ron yıl dız la rı kü me si baş ka bir
yıl dız kü me si ni kav rı yo rmuş gi bi gö rül mek te dir. Ha dis ler de be -
lir ti len el ifa de si, NA SA ta ra fın dan "Tan rı'nın eli" ola rak ad lan -
dı rı lan ve uzay da vu ku bu lan bir gök ola yı nın ve si le ol du ğu bu
gö rün tü ye işa ri ma na da ba kı yor ola bi lir. 

Söz ko nu su yıl dız kü me si nin oluş tur du ğu el şek li nin du ru -
şu ha dis te ki uzan ma ta nı mı na da tam uy mak ta dır. NA SA ta ra -

... Es ma bin ti Umeys de di ki: " (Mehdi'nin
ZU HU RU NUN) ALA ME Tİ SE MA DAN
UZA TIL MIŞ VE İN SAN LA RIN KEN Dİ -
Sİ NE BA KIP DUR DU ĞU BİR EL'DİR."
(Ce la let tin Su yu ti'nin Tas ni fin den Ha dis ler, Ahir

Za man Meh di si nin Ala met le ri, Ali Bin Hü sa med -

din El Mut ta ki, s. 69)

... İŞ TE O ZA MAN (Mehdi'nin ZU HU -
RU ZA MA NIN DA) SE MA DAN KEN Dİ -
Nİ BEL Lİ EDEN BİR EL GÖ RÜ NÜR...
(Ce la let tin Su yu ti'nin Tas ni fin den Ha dis ler,

Ahir Za man Meh di si nin Ala met le ri, Ali Bin Hü -

sa med din El Mut ta ki, s. 51)
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fın dan çe ki len fo toğ raf ta ki el şek li bir ye re uza nı yor muş gö rü -
nü mün de dir. Ay rı ca in san la rın Hz. Meh di (as) dö ne min de ki ge -
liş miş yük sek uzay ve as tro no mi tek no lo ji si sa ye sin de uzay da
mey da na ge len bu gök ola yı nı te les kop lar ve si le siy le ba ka rak
gö re bil me le ri de ha dis te ki ifa de ler le bi re bir uyum için de dir. 

27) BÜYÜK SELLERİN OLMASI 

Yoğun yağışlar nedeniyle sel felaketlerinin artması kıya-
metten önce yaşanacak olan ahir zamanın işaretlerinden biridir. 

Peygamber Efendimiz (sav), bundan 1400 yıl önce içinde
bulunduğumuz ahir zamanda artan yağışların ciddi felaketlere
sebebiyet vereceğini hadislerinde bildirmiştir.

Adnan Oktar (Harun Yahya) 135

Chandra Röntgen Gözlemevi
tarafından çekilen bir uzay
fotoğrafı. NASA tarafından
"Tanrı'nın eli" olarak adlan-
dırılan el şeklindeki bir nöt-
ron yıldızları kümesi başka
bir yıldız kümesini kavrıyor-
muş gibi görülmektedir.

Milliyet, 16 Nisan 2009



Ev ve kulübe bırakmayan şiddetli bir
yağmur yağıncaya kadar kıyamet kop-
maz. (Kıyamet Almetleri, s. 253)

Gökten şiddetli yağmur yağıp taş binalar
hariç bütün kerpiç evler yıkılmadıkça
kıyamet kopmaz. (Ahmed b. Hanbel, Müsned

13/291, Hadis no.: 7554)
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Tercüman, 16 Temmuz 2004

Star, 18 Ağustos 2004

Bugün, 2008

Sabah, 04 Aralık 2003

Sabah, 06 Şubat 2007



28) AHİR ZAMANIN ÖNEMLİ BİR ALAMETİ DE YILDI-

RIM ÇARPMALARININ ÇOĞALMASIDIR

Hz. Enes (ra): "Kıyamet yaklaştığında, yıl-
dırımlar çok olur…"
KIYAMETİN YAKLAŞTIĞI SIRADA
YILDIRIMLAR O KADAR ÇOĞALA-
CAK Kİ, insanlar (birbirlerine şöyle)
diyecekler: "DÜN KİME YILDIRIM İSA-
BET ETTİ?" ONLAR DA (ŞÖYLE)
CEVAP VERECEKLER: "DÜN FALAN
VE FİLAN (KİMSELERİ) YILDIRIM
ÇARPTI." (El-Hakim, Müstedrek, 4/444)

(Ramuz el ehadis, s. 256/13)
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Bugün, 06 Eylül 2009
Türkiye, 20 Ocak 2003

19 Mart 2003



Yıldırım düşmelerinin neden olduğu olaylar arasında en
dikkat çekenlerden biri 1998 yılında Kongo'da futbol sahasına
düşen yıldırımın, sahada maç yapan 11 futbolcunun ölümüne

neden olduğu olaydır. Yine
benzer şekilde 2001 yılında
Meksika'da futbol sahasına
düşen yıldırım nedeniyle de 6
kişi hayatını kaybetmiştir. Bu
olaylar dışında dünyada yıl-
dırımların neden olduğu
olaylar hala pek çok insanın
hayatını kaybetmesine, hay-
vanların ve malların telef
olmasına neden olmaktadır.

Evlerinizi depremler yıkacak, HAYVAN-
LARINIZI YILDIRIMLAR YAKIP KÖ-
MÜRE ÇEVİRECEKTİR. (Nuaym bin Ham-

mad; Geleceğin Tarihi 4, s. 69)
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Yeni Şafak, 28 Ağustos 2009
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Sabah, 14 Mayıs 2013

Yıldırım futbol takımını öldürdü



29) BAĞDAT'IN ALEVLERLE YOK EDİLMESİ

Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edi-
lir... (Risaletül Huruc ül Mehdi, cilt 3, s. 177,

Kayıt 854)
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Tercüman, 21.03.2003 
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30) IRAK ORDUSUNUN ÇÖLDE KAYBOLMASI

Irak işgali sırasında tam hadislerde ifade edildiği şekilde
Irak ordusu bir anda yok olmuş, tam anlamıyla kaybolmuştur.
Bu şaşırtıcı olay gazete haberlerine de yansımıştır.

"Hz. Mehdi (as)'ın beş alameti bulunur.
Bunlar Süfyani, Yemani, samadan bir
sayha, Beyda'da bir ordunun batışı ve
günahsız insanların öldürülmesidir."
(Nuaym Bin Hammad)

...Şam'dan ay rı bir or du da ona kar şı gön -
de ri le cek ama bu or du çöl de ye re ba ta -
cak tır. (El-Kav lu'l Muh ta sar Fi Ala met-il Meh -

diyy-il Mun ta zar, sf. 22)

An cak bu or du çö le gir di ğin de, Zul hü -
ley fe de ni len yer de öy le si ne top ra ğa gö -
mü le cek tir ki, on la rın üst te olan la rı alt ta -
ki le ri, alt ta olan la rın üst te ki le ri kı ya me te
ka dar gö re me ye cek ler dir. (El-Kav lu'l Muh ta -

sar Fi Ala ma til Meh diyy-il Mun ta zar, s. 21)
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Vatan, 11.04.2003 

Yeni Şafak Gazetesi, 11 Nisan 2003

Hürriyet Gazetesi, 11 Nisan 2003
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31) ŞAM'DA FİTNELER OLMASI

Şam'da fitneler bir taraftan sakinleştik-
çe, diğer bir taraftan alevlenir. (Risalet-ül
Huruc-ül Mehdi... s. 63)
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Tercüman,

13.05.2004 

Radikal, 14 Nisan 2003

Habertürk, 10 Nisan 2003
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Milliyet, 29.03.2003 
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37) MASUM ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİ

… Muhammed ümmetinden masum bir
çocuk öldürüldüğünde, gökten bir melek
'hak Mehdi'de ve onun yanında olanda-
dır' diye haykırır. (Sabban isafur Ragibin
s.154)
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Yeni Şafak, 05.08.2014 

Gözcü,
10.08.2004 
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Birgün, 22.04.2004 

Türkiye, 10.04.2004 



38) IRAK HALKININ ŞAM'A YANİ KUZEYE KAÇMASI

... Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz.
(işte o zaman) Masum ve temiz Irak halkı
Şam'a kaçar. (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, s.

210)
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Sabah, 19.03.2003 
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Zaman, 05.11.2003

Habertürk, 19.03.2003 

Milli Gazete, 19.03.2003 

Şam Arapça’da Kuzey anlamına da gelmektedir. Irak’ın işgali sırasın-
da Irak halkı kitleler halinde kuzeyde olan Türkiye’ye göç etmiştir. 



39) ŞAM'DA, IRAK'TA VE ARABİSTAN'DA 

KARGAŞALAR OLMASI

"Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
...Öyle bela ve musibetler olacak ki, hiçbir
kimse, sığınabileceği bir mekan bulama-
yacaktır. Bu belalar Şam'ın etrafında
dolanacak, Irak'ın üzerine çökecek. Ara-
bistan yarımadasının elini ve ayağını
bağlayacaktır. İslam ümmeti orada bela-
lara karşı bozkırlarda savaşacaklar. Hiçbir
kimse, onların haline acıyıp; vah! vah! bile
demeyecek. Onlar belayı bir taraftan
defetmeye çalışırlarken, diğer taraftan o
yine ortaya çıkacaktır." (Kenzul Ummal,

Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 s. 38-39 El

Muttaki)
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... belalar Şam'ın etrafında dolanacak,

Milliyet, 16.10.2005 

Yeni Asya, 11.05.2012 
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Milliyet, 23.08.2014 
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... Irak'ın üzerine çökecek.

... Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacaktır.

Yeni Şafak, 09.08.2014 

Vakit, 20.08.2003 

Habertürk, 21.03.2015
Vakit, 21.04.2003 

Cumhuriyet, 14.02.2011 
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Milliyet, 15.08.2014 

Habertürk, 01.07.2014 

Habertürk, 27.08.2014 



40) FIRAT İLE DİCLE ARASINDA BÜYÜK 

ÇATIŞMALAR OLMASI

Fırat ile Dicle arasında... Orada büyük
bir savaş olacak. Kadınlar esir edilecek,
erkekler ise, koyun kesilir gibi boğazla-
nacak." (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-

ul efal. c.5 s. 38 El Muttaki) 
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Ortadoğu, 11.04.2003 Milliyet, 10.04.2003 

Hem Irak’ın işgali sırasında hem de günümüzde tam hadiste belir-
tildiği gibi Fırat ve Dicle arasındaki topraklarda şiddetli çatışmalar
yaşanmakta, kadınlar esir alınırken Müslümanlar toplu olarak şehit
edilmektedir.



41) IRAK HALKININ ÜÇ FIRKAYA AYRILMASI

Resulullah (sav)'in bildirdiğine göre, Irak
halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapul-
culara katılır. Bir kısmı ailelerini geride
bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve
öldürülürler. Siz bunları gördüğünüz
vakit kıyamete hazırlanın.
(Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-

Muntazar)

Küfe halkı üç kısma ayrılacak: Bir kısmı,
Süfyani'nin ordusuna katılacak... Bir
kısmı onlarla savaşacak... Bir kısmı da
yağmacılara katılacak... 
(En-Necmu's Sakıb Fi Beyanı Enne'l Mehdi Min

Evladı Ali B.Ebi Talib)
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Vatan, 08 Nisan 2003
Milliyet, 10 Nisan 2003

Yeni Şafak, 30 Mart 2003



"Bir kısmı çapulculara katılır..."
"Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar..."
"Bir kısmı savaşır ve öldürülürler..."

Müşrikler İstemese de Mehdi150

Bir kısmı çapulculara katılır...

Yeni Şafak, 12.04.2003 
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Amerika’nın Irak’ı işgali sırasında tam hadiste belirtildiği gibi Irak halkı fırka-
lara ayrılmış, bazıları yağmacılara katılırken bazıları topraklarını terk etmek
zorunda kalmış bir kısmı da savaşa dahil olmuştur. 
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Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar
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Bir kısmı savaşır ve öldürülürler

Milli Gazete, 04.04.2003 



42) PEYGAMBERİMİZ (SAV), BUGÜN IRAK VE 

SURİYE’DE YAŞANAN OLAYLARI VE IŞİD’İ 

1400 YIL ÖNCE HABER VERMİŞTİR

IŞİD’in uyguladığı şiddet ve yaptığı eylemler Kuran’a
uygun değildir ve kabul edilemez. Ancak ortaya çıkışları tam
hadislerde bildirildiği şekilde gerçekleşmiştir. IŞİD’in Kuran’a
uygun olmayan bu şiddet anlayışının son bulması ise, yine hadis-
lerde bildirildiği üzere, Hz. Mehdi (as)’a tabi olmaları ve Kuran
ahlakına uymaları ile gerçekleşecektir. Zira, Hz. Mehdi (as) IŞİD
ve diğer bazı örgütlerin İslam’da olmadığı halde uyguladıkları
şiddete dayanak olan tüm hurafeleri ve mevzu hadisleri ortadan
kaldıracak, İslam’ı özüne döndürecek, İslam Peygamberimiz
(sav) döneminde yaşandığı gibi yaşanacaktır. Böylece dünyadan
her türlü şiddet ve kavga tamamen kalkacaktır.  

1. DOĞU TARAFINDAN SİYAH BAYRAKLILAR 
ÇIKACAK

Hadiste siyah bay-
raklarla Doğu tarafından
çıkacak bir topluluğa
dikkat çekilmiştir. Bilin-
diği gibi, El Kaide büyük
siyah bayraklarla ortaya
çıkmıştır.

Horasan’da (DOĞU’DA) SİYAH BAY-
RAKLAR ZUHUR ETTİĞİNDE... (Gay-

bet-i Numani, s. 228)
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2. YİNE DOĞU'DAN BU KEZ DAHA KÜÇÜK 
SİYAH BAYRAKLI BİR GRUP ÇIKACAK

Bilindiği gibi IŞİD önce El
Kaide ile birlikteyken sonra
onlardan ayrılmıştır. Yani El Kai-
de’nin büyük siyah bayraklarının
ardından bu kez ikinci bir siyah
bayraklı grup olarak IŞİD ortaya
çıkmıştır.  

... Onlar bir süre devam ettikten sonra,
YİNE DOĞU'DAN BU KEZ KÜÇÜK
SİYAH BAYRAKLAR ÇIKAR... (Celâleddin

Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân

Mehdisinin Alametleri, s.61, Hadis no. 7.77)
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Zaman, 18.09.2014



3. SİYAH BAYRAKLILARIN ORTAYA ÇIKIŞINDAN
ÖNCE SURİYE’DE ÇATIŞMALAR OLACAK

“Üç alametin ardından İmam Kaim
Mehdi'nin çıkışını bekleyin.”
Kendisine sordular: “Bu alametler
nelerdir?”
“SURİYELİLERİN KARŞILIKLI
ANLAŞMAZLIKLARI, Horasan’-
dan siyah bayrakların çıkması ve
Ramazan ayında korku.” (Bihârü’l-Envâr,

14)
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Yeni Akit, 22.03.2012

Sabah, 17.12.2013
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4. SİYAH BAYRAKLILAR SURİYE’DE BULUNACAKLAR

... Ve yine ŞAM’DAN (SURİYE’DEN)
KÜÇÜK SİYAH BAYRAKLI BİR
ADAM görüldüğünde... (Celâleddin Suyu-

ti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân Mehdi-

sinin Alametleri, s.61, Hadis no: 7.8)

... (Mehdi’nin çıkışının) diğer bir alameti
de, SİYAH BAYRAKLI ORDUNUN
ASKERLERİNİN, ATLARINI ŞAM’-
DAKİ ZEYTİN AĞAÇLARINA bağ-
lamalarıdır... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-

İl Mehdiyy-İl Muntazar, s. 23)
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IŞİD’in uyguladığı şiddet Kuran’a uygun değildir ve
Müslümanlar tarafından kabul edilemez. Bu şiddet
Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruyla sona erecektir.  



5. ESAD İLE SAVAŞACAKLAR

Ahir zamanı anlatan diğer hadisler iktidarı boyunca Müs-
lümanlara karşı çok büyük katliamlar gerçekleştiren Hafız
Esad’ın Süfyan olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla bu
hadiste bildirilen, siyah bayraklıların savaşacağı Süfyan’ın
soyundan olan kişi de Beşar Esad’dır.

... EBU SÜFYAN’IN SOYUNDAN
BİR ADAMLA (BEŞER ESAD İLE )
SAVAŞIRLAR... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi

Alamet-İl Mehdiyy-İl Muntazar, s. 29)
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Zaman, 26.08.2014



6. IRAK’A YÖNELECEKLER

BENİ ABBAS’A AİT (IRAK) Sİ-
YAH BAYRAKLAR çıkar... (Nuaym

bin Hammad, Kitab al-fiten)

(Siyah Bayraklılar) FIRAT KIYILA-
RINDAKİ ŞEHİRLERİNDE, KA-
RADA VE DENİZDE ONLARI
(KENDİLERİNE KARŞI GELEN-
LERİ) ÖLDÜRECEKLERDİR. (Gay-

bet-i Numani, s. 327)
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Vatan, 13.06.2014
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Vatan, 13.06.2014

Habertürk, 30.09.2014



7. ÇOK HIZLI NETİCE ALACAKLARDIR

… ONLAR (Siyah bayraklılar) SÜRAT-
LE HAREKET EDECEKLER. (Gaybet-i

Numani, s. 327)

Oradan bir ordu ile geri dönüp Kufe’yi ve
Basra’yı BİR GECEDE ELİNE GEÇİRE-
CEK... (Kitab El Haft El Şerif, s.174)
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Vatan, 14.06.2014

Yeni Şafak, 09.08.2014
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8. GİRDİKLERİ ŞEHİRLER ADETA KENDİLERİNE 
TAKDİM EDİLECEKTİR

Kendilerine bu verilmediğinde savaşarak
zafer kazanacak ve İSTEDİKLERİ
KENDİLERİNE TAKDİM EDİLE-
CEKTİR. (Meclisî, Bihârü’l-Envâr, c.51, s.87)
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Habertürk, 22.05.2015

Yeni Şafak, 09.08.2014



9. SAÇLARI VE SAKALLARI UZUN OLACAKTIR 

Onun (siyah bayraklıların kumandanı)
ASKERLERİNİN SAÇLARI VE BI-
YIKLARI ÇOK UZUN OLACAK, el-
biseleri siyahtır ve ONLAR KARA
BAYRAKLARIN ADAMIDIRLAR.
(Gaybeti Numani, s. 303)
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11. KUFE’YE DOĞRU İLERLEYECEKLER

12. ŞİDDETİN VE ÇATIŞMALARIN ARTMASI 
SEBEBİYLE İNSANLAR HZ. MEHDİ (AS)'I TEMENNİ 

EDECEK HALE GELECEK

13. SİYAH BAYRAKLILAR SONUNDA 
HZ. MEHDİ (AS)’A TABİ OLACAKLARDIR

Horasan’dan çıkan SİYAH BAYRAK-
LILAR KÜFE’YE İNER... (Celâleddin

Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân

Mehdisinin Alametleri, s.61, hadis no: 7.12)

Büyük bir savaş olur. Neticede siyah bay-
raklılar galip gelir. Süfyani kuvvetleri ka-
çar. İŞTE O ZAMAN İNSANLAR
MEHDİ’Yİ TEMENNİ EDERLER VE
ARARLAR. (Celâleddin Suyuti'nin Tasnifin-

den Hadisler, Ahir Zamân Mehdisinin Alametleri,

s.61, hadis no: 7.26)

... ve (siyah bayraklılar) MEHDİ’NİN
İTAATINA GİRERLER. (İmam-ı Suyûtî)

Fakat bunu kabul etmeyip EHL-İ
BEYT’İMDEN (BENİM SOYUM-
DAN) OLAN MEHDİ'YE VERE-
CEKLERDİR... (Meclisî, Bihârü’l-envâr,

c.51, s.87)
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IŞİD’in uyguladığı şiddet Kuran’a ve Peygamberimiz
(sav)’in öğrettiği ahlaka uygun değildir. Ancak bu şiddeti orta-
dan kaldırmak için yine şiddete başvurmak çatışmayı daha çok
büyütmekte bir çok sivilin hayatını kaybetmesine sebep olmak-
tadır. Her türlü radikal örgüte karşı yapılması gereken radika-
lizmin fikri altyapısını ortadan kaldırmaktır. Bu da şiddete
zemin hazırlayan hurafelerin geçersizliğini, Kuran hakikatlerini
anlatarak mümkün olur. IŞİD’in şiddetinin tam anlamıyla bit-
mesi ise Hz. Mehdi (as) vesilesiyle mümkün olacaktır. Nitekim
IŞİD’in kendisi de Mehdi’yi beklediğini ifade etmektedir. Hz.
Mehdi (as) alenen zuhur ettiğinde Kuran’ın emri olan barışı,
sevgiyi ve kardeşliği hakim kılacak, şiddet ve şiddetin her türlü
felsefesi tamamen ortadan kalkacaktır. 

14. HZ. MEHDİ (AS) DEVRİNDE SAVAŞLAR TAMAMEN
SON BULUR VE TEK DAMLA KAN DAHİ AKMAZ 

Hz. Mehdi (as)'ın en önemli özelliklerinden biri asla kan
akıtmamasıdır. Kan akıtan, savaşan, zulmeden değildir. Sahte
Mehdiler yenilgiye mahkumdur. 

(Mehdi’nin) Adaleti o denli olur ki, UY-
KUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ
UYANDIRILMAZ VE BİR DAMLA
KAN BİLE AKITILMAZ. (Meclisî, Bihâ-

rü’l-envâr, c.51, s.87) 

HARP (ERBABI) AĞIRLIKLARINI
(YANİ SİLAH VE SAİREYİ) BIRA-
KIR. Hiçbir kimse arasında bir düşman-
lık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlık-
lar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak
kaybolup gidecektir. (İmam Şarani, Ölüm-
Kıyamet-Ahiret Ve Ahir Zaman Alametleri, s. 496)
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43) PEYGAMBERİMİZ (SAV) PKK TERÖRÜNÜ VE 

ABDULLAH ÖCALAN’IN ADINI 1400 YIL 

ÖNCESİNDEN BİLDİRMİŞTİR

... Şam nahiyelerinde biraz ötesinde Fırat etra-
fında büyük bir ordu toplanır…
Peygamberimiz (sav) hadisinde Şam nahiyelerinin biraz

ötesinde, Fırat’ın etrafında diyerek PKK’nın faaliyet gösterdiği
alanla ilgili çok net bir yer tarifi yapmıştır. 

… mal üzerine savaşırlar. 
Hadiste bu kişilerin mal üzerine savaşacaklarının belirtil-

Nuaym bin Hammad’ın Fiten isimli ese-
rinden;
971- Ka’b tan, şöyle rivayet edildi:

ŞAM NAHİYELERİNİN BİRAZ
ÖTESİNDE FIRAT ETRAFINDA bü-
yük bir ordu toplanır, MAL ÜZERİNE
SAVAŞIRLAR. HER BİR DOKUZ
KİŞİDEN YEDİSİ ÖLDÜRÜLÜR. Bu,
Ramazan ayında işitilen şiddetli gürültülü
yıkılma ve korkudan sonra ve ÜÇ SAN-
CAĞA ayrılmasından sonradır. Onlardan
her biri mülkü (idareyi) kendileri için ister,
içlerinde ABDULLAH isminde BİR
KİŞİ VARDIR.”
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mesi, bunların maddeci yani materyalist dünya görüşüne sahip
bir topluluk olduğunu haber vermektedir. Gerçekten de
PKK’nın temel ideolojisi olan komünizm, materyalizm üzerine
kuruludur. 
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PKK parti kongresindeki bölücü terör örgütü lideri, bebek katili Abdullah
Öcalan'ın resimleri. PKK terör örgütünün komünist olmadığını iddia edenler
bu resimlere dikkatlice bakmalıdırlar. Üzerinde orak çekiç amblemi olan
kızıl PKK bayrağının yanı başında Lenin ve Engels'in resimleri dikkat çek-
mektedir.



"Her bir dokuz kişiden yedisi öldürülür."
Her dokuz kişiden yedisi öldürülür demek, Peygamberi-

miz (sav)’in haber verdiği bu terörist grubun çok kan akıtacak,
eli kanlı bir örgüt olduğunu ifade etmektedir. Bilindiği gibi PKK
yaptığı kanlı terör eylemleriyle on binlerce insanın hayatını kay-
betmesine sebep olmuştur.

"... Ramazan ayında işitilen şiddetli gürültü-
lü yıkılma ve korkudan sonra…"

Tam hadiste belirtildiği
gibi 2015 Ramazan ayında
Kobani’de şiddetli ve gürül-
tülü bir patlama meydana
gelmiş, hatta ardından olu-
şan dumanlar Türkiye tara-
fından görülmüştür. Aynı
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dönemde bölgenin farklı yerlerinde de patlamalar meydana
gelmiştir. Tüm bu patlamalar halkta büyük bir korku meydana
getirmiştir. Tıpkı hadiste bildirildiği gibi. 

"… ve üç sancağın ayrıl-
masından sonradır... "

Peygamberimiz (sav) şiddet
ve terör eylemleri yapan bu top-
luluğun 3 sancağa ayrılacağını,
yani 3 grup halinde olacağını
bildirmiştir. Gerçekten de PKK,
3 ayrı bölgede, farklı isimler
altında, Türkiye, Suriye ve
Irak’ta terör eylemlerini planla-
makta ve uygulamaktadır.

"... İÇLERİNDE 'ABDULLAH' İSMİNDE
BİR KİŞİ VARDIR."
Resulullah (sav) faaliyet gösterdiği yeri, ideolojisini, kan

dökücülüğünü detaylarıyla bildirdiği bu topluluğun liderinin
ismini de vermiştir. PKK’nın başındaki kişinin isminin
Abdullah olacağını söyleyerek, 1400 yıl önce Abdullah Öca-
lan’ın adını bildirmiştir. 

Görüldüğü gibi Resulullah (sav)’in Muhbir-i Sadık oldu-
ğu bir kez daha ispatlanmıştır. Ahir zamanla ilgili söylediği
her haber birebir gerçekleşmektedir. 
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44) BETHLEHEM YILDIZI’NIN GÖRÜLMESİ

HZ. MEHDİ (AS)'IN GELDİĞİNİN MÜJDESİDİR

2015 yılının Haziran ayında Peygamberimiz (sav)’in 1400
yıl önce haber verdiği bir olay gerçekleşti. Jupiter ve Venüs tek
bir parlak yıldız olarak birleşti, Bethlehem yıldızı görüldü. Bu
olay, Hz. Mehdi (as)'ın zuhur alametidir. 

Hadiste şöyle bildirilmektedir:

"Doğu'dan bir yıldız (Bethlehem yıldızı) doğar ve
AY’IN IŞIK VERDİĞİ GİBİ IŞIK VERİR."

Mehdi Doğu'dan bir yıldız (Bethle-
hem yıldızı) doğar ve Ay’ın ışık ver-
diği gibi ışık verir. Daha sonra iki ucu
neredeyse birleşinceye kadar sarkar.
Gökte bir renk oluşur ve ışık her iki ufku-
na da yayılır. (Kitabül Fiten) 
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Ay’ın kendi ışığı yoktur, Güneş’in ışığını yansıtır. Geze-
genler de tıpkı Ay gibidir. Işıkları yoktur, ışığı yansıtırlar.
Demek ki hadiste bahsedilen bir yıldız değil, gezegendir.

"Daha sonra İKİ UCU NEREDEYSE BİRLEŞİN-
CEYE KADAR sarkar. "

Hadiste bu iki gök cisminin NEREDEYSE birleştiği bildiril-
miş ve iki uç yani iki ufuktan bahsedilmiş. Bethlehem yıldızı tek
bir gök cismi gibi telaffuz edilir, fakat Venüs ve Jüpiter gezegen-
lerinin Dünya'dan görülebilecek şekilde birbirlerine yakınlaş-
ması ile oluşur. Bu iki gezegen, dünyadan, giderek birbirine
yakınlaşan iki yıldız gibi görünür. 

"Gökte bir renk oluşur ve ışık HER İKİ UFKUNA
DA yayılır."

Yıldızlar kendi ışığını ürettiği için ufuk çizgileri yoktur,
gezegenlerin ufuk çizgileri olur. 

Hadiste bildirilen tüm bu özellikler Bethlehem yıldızını
anlatmaktadır.
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Bethlehem



Bethlehem yıldızı, Hz. İsa (as)'ın doğumunda da görülmüş,
İsa Mesih’in doğumunun müjdesi olarak İncil’de yer almıştır. 

“İsa’nın Kral Hirodes devrinde, Yahudiye’nin Bethlehem
Kentinde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler
DOĞUDAN YERUŞALİM (KUDÜS)’E GELİP ŞÖYLE
DEDİLER: YAHUDİLERİN KRALI OLARAK DOĞAN
ÇOCUK NEREDE? DOĞUDA ONUN YILDIZINI (BETH-
LEHEM YILDIZINI) GÖRDÜK...’’ (Matta, 1)
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Bethlehem yıldızı tek bir
gök cismi gibi telaffuz
edilir, fakat Venüs ve
Jüpiter gezegenlerinin
Dünya'dan görülebilecek
şekilde birbirlerine yakın-
laşması ile oluşur. 

İsa Mesih'in doğumunun müjdesi olan
Bethlehem yıldızı, Roma dönemine ait
tunç sikkelerde, duvar resimlerinde ve
tarihi tablolarda sıkça görülmektedir.



Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. DO-
ĞUDA GÖRMÜŞ OLDUKLARI YILDIZ (BETHLEHEM
YILDIZI) onlara yol gösteriyordu, ÇOCUĞUN BULUN-
DUĞU YERİN ÜZERİNE VARINCA durdu. (Matta, 9)

İsa Mesih’in doğu-
munun müjdesi olan
Bethlehem yıldızı, Roma
dönemine ait tunç sikke-
lerde, duvar resimle-
rinde ve tarihi tablolarda
da sıkça görülmektedir.

45) HZ. MEHDİ (AS)’IN BİR ÇIKIŞ ALAMETİ DAHA

GERÇEKLEŞTİ: GÜNEŞTE BELİREN YÜZ ŞEKLİ

Peygamberimiz (sav) Güneş’ten bir alamet belirmesinin
Mehdi (as)’ın çıkış alametlerinden biri olduğunu haber vermiş-
tir.

Bir diğer hadiste ise Güneş'te bir yüz şekli görüleceğini ve
bu harika olayın da insanlar tarafından bilinip anlaşılacağını bil-
dirmiştir. 

Buyurdu ki: Güneş alamet olarak
doğmadıkça (Güneş’ten bir alamet
belirmedikçe), Mehdi çıkmayacak-
tır. (Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadis-

ler, s. 33, Ahir zaman Mehdisinin Alametleri)
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2014 yılında NASA Güneş'te bir
yüz şeklinin belirdiğini duyur-
muş ve bu olağan dışı olayın
resmini haber kaynaklarına ser-
vis etmiştir. Dolayısıyla, tam
hadiste söylendiği gibi, sadece
bilim adamları değil tüm
insanlar şu anda izlediğiniz bu
yüz şeklini görebilmişlerdir. 

NASA bu yüz şeklini
korkunç bir yüz olarak tanım-
lamıştır. Ardından Güneş’in
şu anda izlediğiniz resmini
paylaşan NASA Güneş’in bu
olağanüstü şeklini “gülen bir
yüz” olarak duyurmuştur. 

İnsanların gözü önünde Güneş’te
bir yüz belirir. (Kitab-ül İrşad- Şeyh El

Müfid s. 541-542)
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46)  KUFE MESCİDİNİN KUBBESİNİN YIKILMASI 

HZ. MEHDİ (AS)’IN ÇIKIŞ ALAMETİDİR

Peygamberimiz (sav) bir hadiste, 

1400 yıldır sapa-
sağlam duran Kufe
Mescidi’nin Hicri
1400’lere gelindiğinde,
tam Hz. Mehdi (as)’ın
zuhur devrinde, tıpatıp
Peygamberimiz (sav)’in
söylediği şekilde kub-
besinin yıkılması hiç
şüphesiz Allah’ın Re-
sulullah (sav)’e lütfet-
tiği müjdeli mucizele-
rinden biridir. 

Ona, "Mehdi ne zaman çıkacak?" diye sor-
dum. O dedi ki: "Irak'ın Anbar ilinde, Fırat
ile Şiraz ve Dicle kıyısında ordular gördü-
ğünde, KUFE'NİN KUBBESİ YIKIL-
DIĞINDA, KUFE'DE BAZI EVLER
YANDIĞINDA, TÜM BUNLARI
GÖRDÜĞÜN ZAMAN ALLAH Dİ-
LEĞİNİ (MEHDİ 'NİN ZUHU-
RUNU) HAKİKATEN GERÇEKLEŞ-
TİRECEKTİR, hiç kimse Allah'ın emrini
engelleyemez ve hiç kimse onun hükmünü
değiştiremez." diye bildirmiştir. (Falahi Ssa'il:

199; ve El-Misbaah: 51 ve El-Baladul Amin: 35) 
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47) PEYGAMBERIMIZ (SAV)’İN AHİR ZAMANDA DİK-

KAT ÇEKTİĞİ ZEVRA BÖLGESİNDE 

GERÇEKLEŞEN KIZIL TERÖR

Peygamberimiz (sav) ahir zamanda Dicle ile Fırat Nehirleri
arasında yer alan Zevra denilen bölgede mazlum insanlara karşı
şiddetli bir komünist zulmün baş göstereceğini ve bu bölgede
kanlı mücadelelerin olacağını birçok hadisiyle haber vermiştir.

Peygamberimiz (sav)’in Zevra ile ilgili verdiği tüm detay-
lar günümüzde bir bir gerçekleşmektedir. 

-1- DİCLE-FIRAT ARASINDA İNSANLARA ZULMEDE-
CEK KOMÜNİST BİR HAREKETİN VARLIĞI

Melahim ve Fiten kitabında, İbni Abbas’tan nakledilmiştir:

KOMÜNİST HAREKET: KIZIL YEL 

Peygamberimiz (sav) 1400 yıl öncesinden, “Zevra’da insan-
ları inletecek kızıl bir yel esecek” ifadesiyle Dicle-Fırat arasında-
ki bölgede yani bugün PKK’nın Türkiye’de en yoğun faaliyet
yaptığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki komünist
tehlikeye dikkat çekmiştir. 

ZEVRA’DA (Fıratla Dicle arasındaki böl-
gede) İNSANLARI İNLETECEK BİR
KIZIL YEL ESECEKTİR. (Et Teşrif-i Bil

Menun s. 283)
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-2- ZEVRA’DA KOMÜNİSTLER, MÜSLÜMANLARA
BASKI YAPACAKLARDIR

… KIZIL YILDIZIN ORTAYA ÇIK-
MASI, ZEVRA’NIN (YANİ FIRAT-
DİCLE ARASINDAKİ BÖLGE-
NİN) HARAP EDİLMESİ, BAĞ-
DAT’IN BATMASI, SÜFYAN’IN
KALKIŞI,... (Gaybet-i Numani, 89, Bekle-

nen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi,

Bihar-ül Envar, İngilizce Tercümesi, Cilt 13

(Eski Baskıda)/Cilt 51-52-53 (Yeni Baskıda)

Gaybet Kitabı, Bölüm II))
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Stalinist komünist PKK terör örgütünün kirli hedefi, sınırları oldukça geniş bir
alana yayılan sahte bir Kürdistan devleti kurmaktır. Komünizmi bu topraklarda
hakim edip, masum insanlara ve çevre ülkelere terör ile dehşet saçıp Türkiye'den
ve Ermenistan'dan başlayıp dünyaya açılarak, komünist bir dünya devleti kurmak-
tır. Bu büyük tehlikeye karşı tek çözüm komünizmin temelinden yok edilmesidir.
Komünist tehlike ancak ve ancak ilmi, bilimsel bir mücadele ile ortadan kalkar.



KIZIL YILDIZIN ORTAYA ÇIKMASI

Peygamberimiz (sav) “KIZIL YILDIZIN ORTAYA
ÇIKMASI” ifadesiyle açıkça komünizmin ve komünistlerin
atağa geçtiği; özellikle de PKK’nın, Zevra bölgesinde geniş faa-
liyetlerine başladığı döneme işaret etmektedir. PKK, 1980'li yıl-
lar itibariyle özellikle Suriye’nin de geniş desteğiyle Güneydoğu
Anadolu’da terör metodlarını en acımasız şekilde uygulamaya
başlamıştır. 
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PKK bölücü terör
örgütünün bayrağının
üzerindeki orak çekiç
sembolleri, PKK'nın
açıkça komünist bir
terör örgütü olduğunu
belgelemektedir.



"Zevra’nın harap edilmesi..."

PKK’nın yaptığı bu tahribatı Peygamberimiz (sav) hadi-
sinde Zevra’nın harap edilmesi ifadesiyle açıkça bildirmiştir.
Bu bölgelerdeki şehirler PKK terörünün etkisiyle kalkınama-
mış aynı Peygamberimiz (sav)’in hadisinde belirttiği gibi
harap bir durumda kalmıştır.

"...Bağdat’ın batması ..."

Bağdat hem 1991 yılında patlak veren Körfez Savaşı sıra-
sında hem de 2003 yılında Amerika’nın Irak işgali ile hem hava-
dan hem de karadan ağır taaruza maruz kaldı ve yerle bir edildi.
Peygamberimiz (sav)’in ahir zamanda gerçekleşeceğini belirttiği
Bağdat’ın batması... sözü de Hz. Mehdi (as)’ın zuhur alamet-
lerinden biri olarak, yaşadığımız yüzyılda gerçekleşmiş oldu. 
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"... Süfyanın kalkışı ...  "

Hafız Esad’la başlayan ardından da günümüzde oğlu
Beşar Esad rejiminin acımasız uygulamalarıyla devam eden
Süfyani hareket...

Suriye’de yaklaşık 6 yıldır devam eden bu iç savaş sonu-
cunda şu ana kadar binlerce masum insan öldü ve büyük bir
medeniyet yerle bir oldu. Peygamberimiz (sav)’in ifadesiyle; bu
Süfyani kalkış tüm dünyanın gözü önünde halkına ve tüm
çevre ülkelere dehşet saçmaya devam etmektedir. 
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48) 2007 YILINDA BAĞDAT KÖPRÜLERİNİN 

BOMBALANMASI HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHUR 

ALAMETLERİNDEN BİRİDİR

Resulullah (sav), 2007 yılında bombalanıp yıkılan Bağdat
köprülerini şöyle haber verilmiştir:

Müminlerin Emiri Ali (as)’den ... şöyle
nakledilmiştir: BAĞDAT’A KÖPRÜ
YAPILDIĞI VE KUYRUKLU YIL-
DIZLAR DOĞUDAN DOĞDUĞU
ZAMAN ORDUNUN SÜVARİ BİR-
LİKLERİ KÖPRÜ ÜZERİNDE ÖL-
DÜRÜLECEKTİR. (Muhtasar-u Basair-id

Deracat Sayfa:237 ve Et Teşrif Bil Menun Sayfa:367

ve Bihar cilt: 41 s. 178)
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Bağdat'ın Tigris nehri üzerin-

deki ana köprüsü 2007 yılında

bomba yüklü bir araçla patla-

tılmıştır. Patlamada en az 10

kişi hayatını kaybetmiştir.



1- ...KUYRUKLU YILDIZLAR DOĞUDAN DOĞDUĞU
ZAMAN...

Hicri 1406'da yani Miladi 1986 yılında "Halley" kuy-
ruklu yıldızı,  Hicri 1430’da yani 24 Şubat 2009 yılında
da Lulin kuyruklu yıldızı Dünyamızın yakınından
geçmiştir. VE İKİ YILDIZ DA HAREKETLERİ-
NE DOĞUDAN BAŞLAMAKTADIRLAR.

2.    ... ORDUNUN SÜVARİ BİRLİKLERİ KÖPRÜ ÜZE-
RİNDE ÖLDÜRÜLECEKTİR.

Tarih: 2007. Bağdat köprüleri bombalı saldı-
rıyla yıkıldı

49) MEKKE'DEKİ SAAT KULESİ VE TÜNELLER 

HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDEN BİRİDİR

Peygamberimiz (sav)’in 1400 yıl önce Hz. Mehdi (as)'ın çıkış
alameti olarak bildirdiği bir olay daha günümüzde gerçekleşti.

MEKKE DAĞLARINI DELİNMİŞ... “Mekke dağla-
rının delinmiş” olması ifadesi Mekke dağlarına inşa edi-
len çoklu tünellerin tam açıklamasıdır. 

MEKKE DAĞLARINI DELİNMİŞ,
(tüneller inşa edilmiş), BİNALARI
DAĞLARA ERİŞMİŞ, saatin gölgesini
inananların üzerine düşmüş gördüğünde
vakit (Mehdi’nin çıkış vakti) gelmiştir. (Su-

yuti) (İbn Abi Şeyfah – El- Muşannef – Hadis

124) (El Ezraki – Kitab-ı Akbar Mekka – Hadis

1724)
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Bir diğer hadiste ise daha detaylı bilgi verilmiştir:

Mekke’yi karnı açılmış içinden nehir gibi yollar geçerken
(tünellerin inşa edilmesi) gördüğünde... (Nuaym Bin
Hammad – Kitab-ı Fiten 1:42, Hadis no: 59) 

Tam hadiste belirtildiği gibi tünellerle Mekke’nin adeta
karnı açılmış, yani tünel yollarıyla dağlar delinmiştir ve nehir
gibi akan arabalar bu yollardan geçmektedir.

BİNALARI DAĞLARA ERİŞMİŞ...
Başka hadiste ise, “binalar dağları aşmış” (Nuaym Bin

Hammad – Kitab-ı Fiten 1:42, Hadis no: 59) ifadesi kullanılmak-
tadır. Mekke’de son yıllarda gökdelenlerin dağlardan daha yük-
sek boyutlara ulaştığı açıkça görülmektedir. 
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Tam Resulullah (sav)’ın söylediği gibi Mekke’ye inşa edil-
miş olan dünyanın en büyük saat kulesinin gölgesi Kabe’de iba-
det eden Müslümanların üzerine düşmektedir. 

SAATİN GÖLGESİNİ İNANANLARIN
ÜZERİNE DÜŞMÜŞ GÖRDÜĞÜNDE
MEHDİ’NİN ÇIKIŞ VAKİT GELMİŞ-
TİR...
“Saatin gölgesi üzerinizde ise artık dik-
kat et... 
(Mehdi’nin çıkış vaktidir).” (Nuaym Bin Ham-

mad – Kitab-ı Fiten 1:42, Hadis no: 59)
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50) SURİYE’NİN GUTA BÖLGESİ’NDE SAVAŞ

OLMASI VE MÜSLÜMANLARIN ŞEHİT EDİLMESİ

Resulullah (sav) Hz. Mehdi (as)'ın çıkış döneminde Şam’da
yani Suriye’de büyük çatışmalar olduğuna dikkat çekmiştir.
Özellikle Guta diye yer bildirmiştir. Peygamberimiz (sav)’in
tam haber verdiği gibi Guta’da sarin gazı kullanılarak içlerinde
çocuk ve kadınların olduğu binlerce Müslüman şehit edilmiştir. 

… Şam denilen şehre bakın. Zira orası
melhamelerde (büyük savaşta) Müslü-
manların toplandığı yerdir. Onun karar-
gâhı da "Guta" denilen yer olacak-
tır. (Hz. Ebüd-Derdâ, Kıyametin Büyük Alamet-

leri, 298/4)
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51) TOZLU DUMANLI BİR FİTNENİN GÖRÜLMESİ

Dünya tarihinin belki de en büyük terör olayı, 11 Eylül
2001 tarihinde New York ve Washington şehirlerinde yaşanan
saldırılardır. Bu saldırıların sonuçları gözlemlendiğinde, Pey-
gamberimiz (sav)’in bir hadisi ile büyük bir paralellik dikkati
çeker:

Hatırlanacağı gibi
bu şehirlere düşen
uçakların sebep olduğu
patlamalar nedeniyle
büyük bir duman oluş-
muş ve bu duman çok
uzaklardan bile görü-
lebilecek kadar yük-
selmiştir. Patlamalar
sonucunda çöken
binalar ise, daha
büyük bir toz bulutu-

TOZLU DUMANLI, KARANLIK
BİR FİTNE görülecek, bunu diğerleri ta-
kip edecek... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil

Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)
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nun oluşmasına neden olmuş, çevredeki insanlar ve sokaklar
tamamen tozla kaplanmıştır.

Bu olay, hem dünya tarihinin en büyük terör saldırıların-
dan biri olması, hem diğer alametlerinin arka arkaya yaşandığı
bir dönemde vuku bulması, hem de hadisteki tarifle gösterdiği
bire bir benzerlik nedeniyle Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametlerin-
den birisidir. 

52) MISIR’DA YAŞANAN OLAYLAR 

HZ MEHDİ (AS)’IN ÇIKIŞ ALAMETİDİR

Mısır’da Tahrir Meydanında başlayan olaylar Peygamberi-
miz (sav)’in bundan 1400 yıl önce haber verdiği  gelişmelerdir.

Tüm yaşananların ve Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü
Mübarek’in fiziksel özelliklerinin, Peygamber Efendimiz
(sav)’in hadislerinde detaylarıyla tarif edilmiş olması son derece
hayret vericidir. 

"... HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA
MISIR’DA ZUHUR EDEN ALACA KARGA"

Nuaym b. Hammad Fiten’de, ve Ebu Cafer,
Muhammed b. Ali (ra)’dan tahric ettiler.
Buyurdu ki: Abbasi, Horasan’a ulaştığı
zaman Şark’ta boynuz şeklinde bir yıldız
çıkar... O YILDIZIN DOĞMASI GÜ-
NEŞ VE AY TUTULMASINDAN
SONRA OLACAKTIR. SONRA FİT-
NELER, “ALACA KARGA” MI-
SIR’DA ZUHUR EDİNCEYE KA-
DAR DEVAM EDER. (Kitab-ül Burhan

fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)
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Resimlerde de çok açık bir biçimde görüldüğü gibi, saç
yapısı, gözlerinin şekli, bakışları, yüzündeki ifade, burnundaki
ve ağız yapısındaki detaylar ile Hüsnü Mübarek’in yüzü, belir-
gin bir biçimde kargaya benzemektedir. Ayrıca hadiste verilen
diğer detaylar da bu tarifi desteklemektedir. 

Peygamber Efendimiz (sav) bu şahsın, fitnelerin yaşandığı
ve iki uçlu kuyruklu yıldızın çıktığı dönemde yaşayacağını bil-
dirmektedir. Bahsedilen Lulin kuyruklu yıldızı 2009 yılı Şubat
Ayı’nda Dünya’ya en yakın noktadan geçmiştir. Bu yönüyle
hadisin, içerisinde bulunduğumuz bu döneme baktığı açıkça
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla  Peygamberimiz (sav)’in  “Mısır’da
zuhur eden alaca karga” benzetmesi Hüsnü Mübarek’e tam ola-
rak uymaktadır. 

"... ÇÖKÜK BURUNLU" 

Deylemi, Ebu Ali Merdani’den (ravi silsilesi
ile) O da Ebu Zer’den, O da Resulullah
(sav)’den rivayet ettiler. Buyurdu ki: MI-
SIR’DA KUREYŞ’TEN BİR ADAM
ÇIKAR, ÇÖKÜK BURUNLUDUR.
MAĞLUP OLUR VE MÜLKÜNÜ
ZAİL EDER ..... (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-

il Mehdiyy-il Ahir Zaman, H.30) 
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Resimde de görüldüğü gibi,
Hüsnü Mübarek’in burnunda, aynı
hadiste tarif edildiği şekilde açıkça
fark edilen bir çökme vardır. 

"... İYİLERİ ÖLDÜREN ZALİM
BİR MISIRLI"

Bu hadiste bildirilen detayların her biri de, yine aynı şekil-
de tam olarak Hüsnü Mübarek’e uymaktadır. 

Örneğin Hüsnü Mübarek tıpkı hadiste belirtildiği gibi
“uzun boyludur”.

Hadiste belirtilen bir başka özellik ise, bu kişinin “kendi-
sine karşı geleni yok etmesi”dir. Nitekim Mübarek, Devlet
Başkanı olduğu seneler boyunca, halka ve özellikle de Müslü-
manlara yaptığı zulümlerden ve diktatör yönetiminden dolayı
“Son Firavun” olarak anılmaktadır. 

Peygamberimiz (sav) ayrıca bu kişinin “bedenen kuv-
vetli ve geniş omuzlu olduğu”ndan da bahsetmiştir. Gerek
askeri geçmişi gerekse KENDİSİNE AİT 25 BİN KİŞİLİK BİR

Kab’dan gelen bir başka rivayette de, “Mah-
zum kabilesine mensup birisi başa geçecek,
daha sonra Mevla gelecek sonra da KARŞI
GELENİ YOK EDEN, UZUN BOYLU,
ÇOK KUVVETLİ, GENİŞ OMUZLU
BİR ARABİ başa geçecek... (El Kavlul Muh-

tasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 30)
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ORDUSU olması sebebiyle zahiren kuvvetli olan Mübarek’in,
bedenen de kuvvetli ve geniş omuzlu olduğu açıkça görülmek-
tedir.

"KILIÇLA ÇATIŞMAYA DÖNÜŞEN FİTNELER"

Mısır’da yaşanan olaylarda da Mübarek taraftarları protes-
toculara saldırmaya başlamış, bu saldırılarda BIÇAK VE SATIR
kullanmışlardır. Tıpkı Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisinde
bildirdiği gibi. 

Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler
takip eder, ve BİRİNCİLER SONUN-
CULARIN KILIÇLA ÇATIŞMAYA
DÖNÜŞÜNÜ KAMÇILAR ve bun-
dan sonra bütün haramların helal sayıla-
cağı bir fitne gelir. Sonra da hilafet (Müs-
lümanların manevi liderliği), yeryüzünün
en hayırlısı olan Mehdi'ye evinde otu-
rurken gelecektir. (Kitab-ül Burhan fi

Alametil Mehdiyyil Muntazar, 4.1)
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52) ŞAM’DA HARESTA BÖLGESİNDE

YAŞANAN OLAYLAR 

Peygamberimiz (asv) günümüzde Suriye’de yaşanan çatış-
maları köy, kasaba, mahalle adına varıncaya kadar detaylı bil-
dirmiştir. Bu bilgilerden biri de,
Şam’ın yakınlarındaki Hares-
ta’da çatışmalar olacağıdır.
Gerçekten de Suriye iç savaşı-
nın ilk günlerinden itibaren
Haresta yoğun çatışmaların
yaşandığı bir yer olmuştur. 

Halid b. Ma'dan diyor ki: "ŞAM DİYA-
RININ MERKEZİNDE HARESTA
DİYE İSİMLENDİRİLEN KÖY HE-
LAK EDİLİNCEYE KADAR MEHDİ
ZUHUR ETMEZ." (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi

bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fe-

vaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
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53) AZERBAYCAN'IN İŞGALİ

Ocak 1990’da tam da Peygamberimiz (sav)’in haber verdiği
gibi Azerbaycan işgal edildi. Yaklaşık 35 bin Rus askerinin katı-
lımıyla gerçekleşen bu işgal, Resullah (sav)'in haber verdiği Hz.
Mehdi (as)'ın çıkış alametlerinden biriydi.

... Ebu Basîr der ki: İmam Ebu Abdullah
Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:
Babam bana şöyle buyurdu: 
AZERBAYCAN’DAN MUTLAKA
BİR ATEŞ ÇIKACAKTIR. VE HİÇ-
BİR ŞEY ONUN KARŞISINDA DU-
RAMAYACAK. BÖYLE BİR ŞEY
OLUNCA EVİNİZDE OTURUN. Biz
ne yaparsak siz de onu yapın. (Yani biz
evde otururken siz de oturun). Ve bizim
kıyam edenimiz (Mehdi) hareket ettiğinde
süratle ve hiç durmadan ona doğru ko-
şun...(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani,

Gaybet-i Numani s. 311)
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54) ŞAM VE MISIR MELİKLERİNİN ÖLDÜRÜLMESİ 

- Enver Sedat 1981 yılında bir resmi geçit sırasında
muhalifleri tarafından düzenlenen bir suikast sonu-
cunda hayatını yitirmişdi.
- 1982'de bombalı suikaste uğrayan Lübnan'da Falan-
jist Lideri Beşir Cemayel öldü.
- Lübnan Başbakanı Refik Hariri'ye 14 Şubat 2005'de
suikast yapıldı, Hariri hayatını kaybetti.
- Lübnan Sanayi Bakanı Pierre Cemayel, Kasım
2006'da suikast sonucu hayatını kaybetti.

55) SİSTEMLERİN DEĞİŞMESİ

Bu hadiste Peygamber Efendimiz, Hz. Mehdi (as)'ın "zama-
nın kesildiği" yani "zamanın farklılaştığı", "sistemlerin değiş-
tiği" bir dönemde geleceğini bildirmiştir. 20. yüzyılda dünyanın
dört bir yanında hakim olan komünist rejimler yüzyılın sonları-
na doğru büyük oranda yıkılmıştır.

Hz. Mehdi'den önce ŞAM VE MISIR
MELİKLERİ (hükümdar, memleket sa-
hibi) ÖLDÜRÜLECEKTİR... (El-Kavlu'l

Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s.

49) 

Zamanın inkitaa uğradığı (zamanın
kesildiği) bir dönemde Mehdi denen bir
adam gelecek... (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il

Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)
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1989 yılında Berlin Duvarı yıkılmış...



56) FAKİRLİK VE AÇLIĞIN ARTMASI

FAKİRLER ÇOĞALACAK. (Ölüm-

Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s.

455)
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57) ZAMANIN KISALMASI

Yaşadığımız yüzyılın sesten hızlı uçakları, trenleri ve diğer
gelişmiş ulaşım araçlarıyla, eski dönemlerde aylar süren yolcu-
luklar günümüzde birkaç saat içinde, üstelik çok daha güvenli,
rahat ve konforlu bir biçimde yapılabilmekte, asırlar önce kıtalar
arasında haftalar alan haberleşme, günümüzde internet ve ileti-
şim teknolojileri sayesinde saniyeler içerisinde tamamlanmakta-
dır. 

Böylece hadisin işaretlerinden biri gerçekleşmektedir
Ancak, Peygamberimiz (sav)’in haber verdiği zamanın

kısalması bilimsel olarak da ortaya konuldu. Bilindiği üzere,
yeryüzü ile iyonosfer tabakası arasındaki boşlukta doğal bir tit-
reşim oluşur. Dünyanın kalp atışı diye de tabir edilen bu temel
frekansa Schumann Rezonansı denir. 

1950’li yıllarda yapılan ölçümlerde Schumann Rezonansı
7.8 Hertz olarak ölçülmüştür. Bu değerin hep sabit olacağı düşü-
nülüyordu. Ancak 1980’lerde durum birdenbire değişti. 1980
yılından sonra yapılan Schumann Rezonansı ölçümlerinde devi-
rin 11 Hertz'in üzerine çıktığı tespit edildi. Son raporlar bu ora-
nın yükselmeye devam ettiğini söylüyor.

Schumann Rezonansının değişimi ise zamanın hızlanması-
na sebep oldu. Buna göre 24 saatlik zaman dilimi 16 ya da daha
az saatte yaşanmış oluyor. Bu ise algıladığımız zamanın kısal-
ması demek. 

Bu bilgiyle birlikte Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerinden biri
daha gerçekleşmiş oldu.

ZAMAN TEKARÜB EDEREK (YAK-
LAŞARAK) GECE İLE GÜNDÜZ
BİRBİRİNE YAKLAŞIR... (Ölüm-Kıya-

met-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 374, no.

681)
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58) ÖMÜRLERİN UZAMASI

MEHDİ'NİN ZAMANINDA ÖMÜRLER
UZAYACAK. Ömürlerin uzaması onun
(Hz. Mehdi (as)'ın) da uzun ömürlü olma-
sını gerektirir. (Kıyamet Alametleri, s.
184)
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59) MESAFELERİN KISALMASI

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıya-
met kopmayacaktır. Zaman kısalacak ve
VASITALARLA MESAFELER KISALA-
CAK. (Buhari, Fiten: 25; Ahmed bin Han-
bel, Müsned, 2/313)
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60) PEYGAMBERİMİZ (SAV) MARMARAY’IN 

HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE AÇILACAĞINI 

HADİSLERDE BİLDİRMİŞTİR

Asrın projesi olarak tanıtılan Marmaray, Peygamber Efen-
dimiz (sav)’in birçok hadisinde tam tarif ettiği zamanda ve dik-
kat çektiği şekilde açıldı. 

İSTANBUL’DA DENİZDE KURU BİR YOL AÇILACAK...

Hadiste İstanbul’un manevi fethinden yani Mehdiyetin
yoğun ilmi çalışma yaptığı, iman hakikatlerinin ve Kuran muci-
zelerinin anlatıldığı, Darwinizm’in çöktüğü dönemden bahse-
dilmektedir.

İşte bu dönemde, denizin 60 metre altında, bir kıyıdan
diğerine geçmek için kupkuru bir yol açıldı. 

Konstantiniyye'nin (manen) fethi sırasın-
da ... DENİZ İKİYE AYRILARAK
SU KENDİLİĞİNDEN UZAKLA-
ŞACAK VE AÇILAN YOLU TAKİ-
BEDEN MEHDİ, KARŞI KIYIYA
GEÇECEKTİR. ("El-Kavlü'l Muhtasar fi

Alamatil Mehdiyy-il Muntazar", s. 15-75)
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BU YOL SUDAN UZAK OLACAK ...

“Su ondan uzaklaşacak” denilmesi denizde açılan yolun
sudan uzak olacağı, su ile yol arasında mesafe olacağını göster-
mektedir. Marmaray denizin 60 metre altındadır ve sudan uzak-
laşmıştır. 

Mehdi sabah namazına abdest almak için
denizin yanında sancağı dikecek, SU
ONDAN UZAKLAŞACAK. Ve açı-
lan yoldan geçip insanlara şöyle haykıra-
cak... (Kıyamet Alametleri, s. 181-182)

... SU KENDİLİĞİNDEN UZAK-
LAŞACAK... ("El-Kavlü'l Muhtasar fi Ala-

matil Mehdiyy-il Muntazar", s. 15-75)
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YOL TEKBİRLERLE AÇILACAK ...

Hadiste yolun tekbirle, Allah anılarak açılacağına dikkat
çekilmiştir. Bu da aynısıyla gerçekleşmiştir.

Ve Mehdi açılan yoldan geçip insanlara
şöyle haykıracak: “Ey insanlar haydi siz
de geçiniz. Cenab-ı Hak İsrail oğullarına
olduğu gibi size de denizi ikiye ayırdı.”
Onlar da geçecekler. TEKBİRLER
GETİRECEKLER. (Kıyamet Alametleri, sf.

181-182)

... HEPSİ TEKRAR, TEKRAR TEK-
BİR GETİRECEK VE 12 TEKBİRLE,
şehrin 12 burcu da (manen) düşecektir.
("El-Kavlü'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il

Muntazar", s. 15-75)
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BU YOLDAN HİÇBİR VİRAJ OLMADAN DOĞRUDAN
DENİZİN BİR YAKASINDAN DİĞERİNE GEÇİLECEK...

Hadiste bu açılan yol sayesinde doğrudan şehre girileceği
bildirilmiştir. Gerçekten de Marmaray ile herhangi bir viraj
olmadan, dümdüz bir yol üzerinden şehre girilmektedir. 

BAYRAKLARLA DOLU BİR BAYRAM GÜNÜNDE 
AÇILACAK...

Peygamberimiz (sav) hadisinde bu yolun başında ve
sonunda bayrakların olacağını bildirmiştir. Bilindiği gibi 29
Ekim gününde yapılan açılışta her yer bayraklarla donatılmıştır. 

... (Mehdi ve talebeleri) ORADAN
DOĞRU ŞEHRE GİRECEKLER...
(Kıyamet Alametleri, s. 181)

... BİR BAYRAK DİKECEK ... SONRA
BİR BAYRAK DAHA DİKECEK...
("El-Kavlü'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il

Muntazar", s. 15-75)

Adnan Oktar (Harun Yahya) 199
V

at
an

, 2
9.

10
.2

01
3



HALK BU YOLDAN GEÇECEK...

AYNI DÖNEMDE CAMİLER YAPILACAKTIR...

Mehdi... açılan yoldan geçip insanlara
şöyle haykıracak: "EY İNSANLAR
HAYDİ SİZ DE GEÇİNİZ ONLAR
DA GEÇECEKLER. (Kıyamet Alametleri,

s. 181)

Oradan doğru şehre girecekler... CAMİ-
LER YAPACAKLAR. (Kıyamet Alametle-

ri, s. 181)

Mehdi, Konstantiniyye (İstanbul) ve diğer
birçok beldede camileri inşa eder. [Bek-

lenen Mehdinin Alametleri, El-kavlu’l muhatasar

fi alamet-il mehdiyy-il muntazar, ikinci bölüm]
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Hadislerde yolun açıldığı dönemde cami inşaatlarının da
olacağı bildirilmiştir. İstanbul’un en büyük camisi de olan Çam-
lıca’daki cami de bu dönemde yapılmaktadır.

Ayrıca Marmaray’ın Üsküdar çıkışında camilerin bulun-
ması da dikkat çekicidir. 

AYNI DÖNEMDE ŞAM’DA ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜL-
DÜĞÜ KATLİAMLAR OLACAKTIR...

Hadiste dikkat çekildiği gibi günümüzde Suriye’de binler-
ce çocuğun hayatını kaybettiği katliamlar yaşanmaktadır. 

Oradan (denizde açılan yoldan) doğru
şehre girecekler... Camiler yapacaklar.
Derken bir ses duyulacak: “Sizden sonra
deccal gelip, ŞAM’DA ÇOCUKLARI-
NIZIN BAŞINA BELÂ OLMUŞ!”
(Kıyamet Alametleri, s. 182)
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BU YOLUN YAPIMI SIRASINDA KIYMETLİ 
ESERLER BULUNACAKTIR...

Marmaray kazılarında tam 35 bin tarihi eser ile 13 batık
gemi çıkarılmıştır.

... Altından ve çok çeşitli mücevhe-
rattan müteşekkil hazineleri çıka-
rıp mescitleri de inşa ederler... (Beklenen

Mehdinin alametleri, El-kavlu’l muhatasar fi ala-

met-il mehdiyy-il muntazar, birinci bölüm, 50)
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YAPILAN YOL, SUYUN İNSANLARIN ÜZERİNDE
BULUNDUĞU BİR YOL OLACAKTIR...

Hadislerden “su insanların üzerinde” iken ilerleyecekleri
bir yol olacağı anlaşılmaktadır. Gerçekten de Marmaray ile
suyun 60 metre altından gidil- mektedir. Ayrıca “ayaklarıyla bir

şey yazarlar” denilerek kullanı-
lan araçların ayakla idare edildi-
ğine de dikkat çekilmiştir. 

“Kaim  Mehdi zuhur ettiğinde, ... Kons-
tantiniyye’ye (İstanbul’a) talebelerini
gönderir. Denize vardıklarında AYAK-
LARIYLA BİR ŞEY YAZARLAR VE
SU ÜZERLERİNDE YÜRÜRLER...
(Gaybet-i Numani: Ahmed bin Havza’dan Naha-

vandi’den Abdullah bin Hammad Ansari’den

Muhammed bin Cafer’den İmam Sadık (a.s.)’dan

rivayet) Hz. Mehdi (as) Hakkında Hadisler (Gay-

bet-i Numanî)

Mehdi'nin talebeleri SU ÜZERİNDE
YÜRÜR.... (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 318;

Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 148 Basaaer al-

Darajaat'dan aktarıyor.) 
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HZ. MEHDİ (AS) AHİR ZAMANIN TEKNOLOJİK 

İMKANLARI VESİLESİYLE BÜTÜN DÜNYAYI 

KURAN AHLAKI VE İMAN HAKİKATLERİ 

KONUSUNDA BİLGİLENDİRECEKTİR

Adalet ve eşitlik gibi, İmam Mehdi
bilgiyi bütün dünyaya yayacaktır. (Bi-

har-ül Envar, cilt 36, s. 253)

İmam-ı Zaman Mehdi'nin inayeti sa-
yesinde bilgi insanların kalplerine gi-
recektir. (Bihar-ül Envar, Cilt 53, Sayfa 86

al-Ikhtesaas'tan aktarılıyor; Mikyaal Al-Ma-

kaarem, Cilt 1, s. 236)

Bu çağda Mehdi'nin döneminde insan-
lara mübarek Kuran ve onun gerçek-
leri öğretilecektir. (Bihar-ül Envar, cilt 52,

s. 339)
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HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE HEM DÜNYANIN

YAPISI HEM EVREN HAKKINDA BİLGİLERE 

ULAŞILACAKTIR

Hadiste Hz. Mehdi (as) döneminde ulaşılacak bilgilere ve
teknolojik gelişmelere dikkat çekilmiştir. Son dönemde insanlar
hem dünyanın derinliklerini hem de evrenin en uzak köşelerini
araştıracak ve bilgi elde edebilecek teknolojiye sahip olmuşlar-
dır. Yerkabuğunun katmanları ve mağmanın yapısına kadar
Dünya'nın içeriği hakkındaki bilgiler artık bilinmektedir.
Atmosfer katlarının gaz içeriklerinden, başka bir galaksideki yıl-
dız sayısına kadar yüksek miktarda bilgiye de artık insanlar
Allah'ın izniyle ulaşmıştır. Peygamberimiz (sav) döneminde
bilinmeyen bu ahir zaman gerçeklerinin Hz. Mehdi (as) zama-
nında öğrenilmiş olacağı 1400 yıl önce Peygamberimiz (sav)
tarafından bildirilmiştir.

Mehdi zamanında insanlar yerin 7
katına da göğün 7 katına da ulaşmış
olacaklar. (Bihar-ül Envar cilt 52, s. 321)
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HZ. MEHDİ (AS) DÜNYADAKİ OLAYLARLA 

İLGİLİ BİLGİ ELDE EDERKEN 

TEKNOLOJİDEN FAYDALANACAKTIR

Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın ahir zamandaki teknolojiden
faydalanacağına işaret edilmektedir. Ahir zamanda evren hak-
kında çok geniş bilgi elde edilecektir. O zamana kadar bilinme-
yen birçok şey ahir zamandaki gelişmelerle Allah'ın dilemesi ile

öğrenilmiş olacaktır. Hz. Mehdi
(as) da istediği herhangi bir bil-
giye ulaşmak için veya dünya-
nın herhangi bir yerindeki biriy-
le iletişim kurmak için akıllı
telefonlara, tablet bilgisayarlara
ve avuç içi bilgisayar teknoloji-
sine başvuracaktır. 

Mehdi için kainat avucunun içi kadar
açık olacak. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 328)



HZ. MEHDİ (AS)'IN TEBLİĞİ BİRÇOK ŞEHİRDEKİ 

İNSANLAR TARAFINDAN EŞ ZAMANLI OLARAK 

DİNLENEBİLECEKTİR

Hadis-i şerifte Hz. Mehdi (as)'ın başka şehirlerde ve ülke-
lerde yaşayan insanların bile sanki kendi şehirlerindeymiş, yan-
larındaymış gibi onu göreceklerini, yani dönemin teknolojisiyle
canlı televizyon, radyo, akıllı telefon ve internet yayınları aracı-
lığıyla kendisini dinleyeceklerini de bildirilmiştir. Hz. Mehdi
(as) aynı Peygamberimiz (sav) gibi İslam ahlakını tüm dünyaya
yayacak ve Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmekte olan san-
cak-ı şerif de Peygamberimiz
(sav)'den sonra ilk kez
onun zamanında açıla-
caktır. (Bilindiği gibi
Hz. Mehdi (as) Pey-
gamberimiz (sav)'in
sancak-ı şerifi ve
diğer kutsal emanet-
lerinin bulunduğu
İstanbul'da zuhur ede-
cektir.)

Aban bin Tağlib der ki: İmam Cafer-i
Sadık (as)'ın şöyle buyurduğunu duy-
dum, ben Kaimi (Hz. Mehdi (as)'ı)
görür gibiyim,... her memlekette olan-
lar onun kendileri ile birlikte memle-
ketlerinde olduğunu görecek, o Resu-
lullah (sav)'in bayrağını açacak,...
(Zamanın İmamını Tanıyalım, İmam Mehdi,

Ali İrfan, s. 94)
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KİŞİYE SESİNİN KONUŞMASI

Günümüz teknolojileriyle kişinin sesi kolaylıkla kaydedi-
lip dinlenebilmektedir. Rivayette geçen "kişiye sesi konuşması"
ifadesiyle bu cihazlar kastedilmektedir. "Kişiye pabucu konuş-
madıkça" ifadesiyle de istihbarat uzmanlarının ayakkabılarına
yerleştirdikleri dinleme cihazları akla gelmektedir. Ayakkabı
topuğuna yerleştirilen dinleme cihazlarının bir çok istihbarat
kurumu tarafından kullanıldığı bilinmektedir.

Hadisteki "Kişiye ehlinin ne yaptığını ona bildirmedik-
çe" ifadesi ise internet kameraları ve görüntülü telefonlarla uzak
mesafelerde ailelerin, arkadaşların birbirleriyle iletişim kurup,
birbirlerinin ne yaptığından haberdar olmalarına işaret etmekte-
dir.

Nefsim yed-i kudretinde olan (Allah)'a
kasem ederim ki, yırtıcı hayvanlar insan-
larla konuşmadıkça, kişiye sesi ve pabucu
konuşmadıkça ve ehlinin ne yaptığını ona
bildirmedikçe kıyamet kopmaz. (İmam-ı

Şa'rani, Ölüm, Kıyamet, Diriliş, s. 471)
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AYAKKABIYA YERLEŞTİRİLEN 

SES ALICISI

 

Yukarıdaki rivayette bildirilen "ayakkabısının bağı
konuşmadıkça" ifadesi ile ayakkabılara yerleştirilen dinleme
sisteminde "ayakkabı bağı"nın da anten görevi görmesine işaret
etmektedir.

Kişiye kamçısının ucu, ayakkabısının
bağı konuşmadıkça, kişi zekatını kabul
edecek kimseyi bulamayacak derecede
bollanmadıkça, Arap topraklarında nehir-
ler ve dereler akmadıkça kıyamet kopmaz.
(Ahmed b. Hanbel, Müsned; Tirmizi, Fiten.19;
Abd b. Humeyd, Müsned, II, 498)
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"Kişiye kamçısı-
nın ucu konuşmadık-
ça" ifadesiyle ise yine,
kamçı gibi çoğu zaman
elde taşınan antenli
telsiz ve cep telefonla-
rına işaret edildiği
görülmektedir. Antenleri de kamçının ucu
gibi olan antenli telsiz ve cep telefonlarıyla karşıdaki kişi-
nin sesinin duyulması rivayette bildirilen "kişiye kamçı-
sının ucu konuşmadıkça" ifadesine birebir benzemekte-
dir.

HZ. MEHDİ (AS), İNTERNET, TELEVİZYON VE

RADYO YOLUYLA DÜNYANIN DÖRT BİR 

YANINDA TANINACAKTIR

Ahir zamanda Hz. Mehdi (as)'ın namı ve şöhreti sürekli
olarak yayılacaktır. Bunda internet, akıllı telefonlar televizyon
ve radyoların çok büyük etkisi olacaktır. Peygamberimiz
(sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (as)'ın şanının, internette yayın-
lanan görüntü ve videolarla, televizyon filmleri ve radyolar
yoluyla yayılacağı şöyle haber verilmiştir:

Şüphesiz ki KAİM MEHDİ ZAMANINDA
BİR MÜMİN DOĞUDA OLSA, BATIDA
OLAN KARDEŞİ KENDİSİNİ GÖRÜR.
Hakeza, BATIDA OLSA, DOĞUDA
OLAN KARDEŞİNİ GÖRÜR. (Bihar'ul-En-
var, cilt 52, s. 391)
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Hadislerde ayrıca, yine internet, televizyon radyo gibi ile-
tişim kanalları yoluyla her toplumun, Hz. Mehdi (as)'ın sesini ve
görüntülerini, kendi konuştukları lisanda tercüme edilmiş ola-
rak dünyanın her yanından dinleyebileceklerine de işaret edil-
miştir:

İmam Mehdi dünyanın doğu ve batısını
(manen) fethedip İslam'ı (İslam ahlakını)
dünyanın dört bir yanına egemen kılacak-
tır... ALLAH TEALA İNSANLARA ÖYLE
BİR GÜÇ VERECEK Kİ, HERKES OLDU-
ĞU YERDE MEHDİ'NİN SÖZLERİNİ
DUYACAK ve İmam Mehdi İslam'a hayat
verecektir... (Bihar'ul-Envar, cilt 52, s. 279
ve cilt 53, s.12 İkmal'ud- Din, cilt 2, s. 367)
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İkdu'd-Durer'de der ki: BU SES BÜTÜN
YERYÜZÜNE YAYILACAKTIR, HER
KAVİM KENDİ DİLİNDEN DUYACAK-
TIR. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il

Ahir Zaman, s. 51) (Muhammed B. Resul El

Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 201)

Semadan, arz ehline şamil olan BİR SES
Kİ, HERKES BUNU KENDİ LİSANINDA
İŞİTİR. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-

il Ahir Zaman, s. 37)  

Semadan bir ses onu ismiyle çağıracak ve
DOĞUDA, BATIDA HATTA UYKUDA
OLAN BİLE BU SESİ DUYACAK ve uya-
nacaktır. (Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi),

Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu'l Muhta-

sar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 56)  
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HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA GÖRÜNTÜLÜ 

TELEFON VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ İLE 

BAĞLANTI KURULACAKTIR

Peygamberimiz (sav) bu hadiste Hz. Mehdi (as)'ın zuhur
vakti olan Hicri 1400'lerdeki gelişen yüksek teknolojiye dikkat
çekmiştir. Nitekim 21. yüzyılda kullanılmaya başlanılan akıllı
cep telefonlarındaki ve bilgisayarlardaki kamera sistemleriyle
dünyanın her yerindeki insanlarla istenildiği an görüntülü bağ-
lantı kurma ve konuşma imkanı doğmuştur. Böylece Hz. Mehdi
(as)'ın zuhur vaktine işaret eden bir alamet daha gerçekleşmiştir.

İmam Sadık (as) şöyle buyurmuştur: "Şüp-
hesiz ki Kaim Mehdi zamanında bir
mümin doğuda olsa, batıda olan kardeşi
kendisini görür. Hakeza, batıda olsa,
doğuda olan kardeşi kendisini görür."
(Bihar'ul-Envar, cilt 52, s. 391)
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GÜNÜMÜZDE İNTERNET ÜZERİNDEN 

UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE TÜM DÜNYA ŞEHİRLERİ

DETAYLI OLARAK GÖRÜNTÜLENEBİLMEKTEDİR

Hz. Mehdi (as) döneminde uydu görüntüleme, televizyon
ve internet sistemleri Hz. Mehdi (as)'a hizmet edecektir. Günü-
müzde internet üzerinden uydu görüntüleri ile tüm dünya
şehirleri detaylı olarak görüntülenebilmektedir. Hadiste Hz.
Mehdi (as) ve talebelerinin, ahir zamandaki internet teknoloji-
sinden faydalanacakları anlaşıl-
maktadır.   

İşler ehline (Hz. Mehdi (as)'a)  emanet edil-
diğinde Yüce Allah onun için dünyanın en
alçak bölümünü yükseltecek, en yüksek
yerleri de alçaltacak. ÖYLE Kİ, TÜM
DÜNYAYI AVUCUNUN İÇİNİ GÖRDÜ-
ĞÜ GİBİ GÖRECEK. İçinizden hangini-
zin avucunun içinde bir saç teli olsa onu
göremez? (Bihar-ül Envar, cilt 5, s. 328)

Mehdi için kainat avucunun içi kadar
açık olacak. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 328)
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Hz. Mehdi (as) döneminde yönetici konumunda olan kişi-
ler haberleşmeyi ve bilmedikleri konuları araştırıp öğrenmeyi
ellerindeki avuç içi bilgisayarlar ve bilgisayarlı cep telefonlarıy-
la internet üzerinden gerçekleştireceklerdir.

HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE, GELİŞEN TEKNOLOJİ

VE İNTERNETİN YAYGINLAŞMASI İLE BİLGİ 

KOLAY ULAŞILIR HALE GELECEKTİR

Hz. Mehdi (as) döneminde, gelişen teknoloji ve internetin
yaygınlaşması ile, bilgi çok kolay ulaşılır hale gelecektir. Ev
hanımları da evlerinde her türlü bilgiyi elde edebilme imkanı
bulacak ve bu vesileyle Kuran ahlakını ve Peygamber Efendimiz
(sav)'in sünnetini çok titiz bir şekilde uygulayabileceklerdir.

İmam Caferi Sadık aleyhisselam'ın oğlu
Muhammed'in nakline göre İmam aleyhis-
selam şöyle buyurdu: "MEHDİ KIYAM
ETTİĞİNDE her memlekete bir sefir gön-
derecek ve her bir sefire şöyle buyuracak.
"SENİN AHDİN ELİNDEDİR. Anlamadı-
ğın bir durumla karşılaşır ve hüküm ver-
mekte zorlanırsan ELİNE BAK VE ELİN-
DE YAZANI UYGULA."... (Şeyh Muham-
med b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s.
381)

Mehdi çağında bilgi öyle yaygın olacaktır
ki, evindeki bir kadın bile Allah'ın Kitabı-
na ve Peygamberin sünnetine göre hükme-
decektir. (Bihar ül-Envar, cilt 52, s. 352)  
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HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE YÖNETİCİLER 

HABERLEŞMEYİ VE ARAŞTIRMAYI

AVUÇ İÇİ BİLGİSAYARLAR VE AKILLI

TELEFONLARLA GERÇEKLEŞTİRECEKLERDİR

Hadiste Hz Mehdi (as) döneminde yönetici konumunda
olan kişilerin haberleşmek, bilgi almak ya da bilmedikleri konu-
ları araştırıp öğrenmek amacıyla avuç içi bilgisayarlardan ve bil-
gisayarlı telefonlardan yararlanacaklarına dikkat çekilmiştir. Bu

İmam Caferi Sadık aleyhisselam'ın oğlu
Muhammed'in nakline göre İmam aleyhis-
selam şöyle buyurdu: "KAİM MEHDİ
ALEYHİSSELAM KIYAM ETTİĞİNDE
her memlekete bir sefir gönderecek ve her
bir sefire şöyle buyuracak: "SENİN
AHDİN ELİNDEDİR. Anlamadığın bir
durumla karşılaşır ve hüküm vermekte
zorlanırsan ELİNE BAK VE ELİNDE
YAZANI UYGULA."... (Şeyh Muhammed b.
İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 381)  
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kutlu dönemde teknolojinin en
üst düzeye ulaşacağı, insanla-
rın kendilerine gelen haberleri
ve bilmeyip de öğrenmek iste-
dikleri konuları ellerindeki
avuç içi bilgisayarların ya da
bilgisayarlı telefonların tuşla-
rına basarak bu teknolojik
aletlerin ekranlarından görüp
anlayacakları hadisten anla-
şılmaktadır.

HADİSLERDE BELİRTİLEN, ''GÖKTEN BİR ELİN 

UZANIP, 'ŞU HZ. MEHDİ (AS)'DIR, ONA UYUN' 

DEMESİ'', TV VE İNTERNETTE GÖRÜNECEK 

OLAN HZ. MEHDİ (AS)'IN ELİNE İŞARET ETMEKTEDİR

Keza (N. b. Hammad) Zühri'den tahric etti.
Buyurdu: ... SEMADAN ŞÖYLE BİR SES
İŞİTİLİR: "ALLAH'IN EVLİYASI FALA-
NIN ASHABIDIR" (Yani Mehdi (as)'ı kast
ediyor) Esma binti Umeys dedi ki: O
GÜNÜN ALAMETİ SEMADAN UZA-
TILMIŞ VE İNSANLARIN KENDİSİNE
BAKIP DURDUĞU BİR EL'DİR. (Celalet-
tin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir
Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsa-
meddin El Muttaki, s.  69)  
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Peygamberimiz (sav) hadislerinde, Hz. Mehdi (as)'ın orta-
ya çıkışından önce insanlara Hz. Mehdi (as)'ı tanıtacak alamet-
lerden birinin de, 'gökyüzünden uzanacak olan bir el' olacağı-
nı haber vermiştir. Yine hadislere göre, 'insanlar bu eli görecek,
ona bakacaklardır'. Hadislerde gökyüzünden uzanan bu el ile
birlikte insanlara, "Allah'ın evliyası, falanın ashabı olan
Mehdi budur" diye seslenilecektir. İşte insanlara seslenen bu
ses Hz. Mehdi (as)'ın sesi olacaktır." Hz. Mehdi (as), Hz. Mehdi
(as) olduğunu iddia etmeyecek ama Hz. Mehdi (as)'ı en iyi bilen
kişi olarak, televizyon ve internet yoluyla insanlara Hz. Mehdi
(as)'ı anlatacaktır.

Yine hadislerdeki bu işaretlere göre, Hz. Mehdi (as) televiz-
yon ve internet yoluyla insanların gözleri önünde olacak, insanlar
bu yolla sürekli olarak Hz. Mehdi (as)'ın elini göreceklerdir. Yine

... İŞTE O ZAMAN SEMADAN KENDİNİ
BELLİ EDEN BİR EL GÖRÜNÜR... (Cela-
lettin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir
Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsa-
meddin El Muttaki, s.  51)     

SEMADAN ZUHUR EDEN BİR EL ve
"emiriniz Mehdi'dir" şeklindeki bir nida
duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar
devam edecektir. O GÜNÜN ALAMETİ:
SEMADAN BİR EL UZANACAK ve
insanlar ona bakacak ve göreceklerdir.
(Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Bekle-
nen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu'l Muhta-
sar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 53) 
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işaretlerden, Kuran'da haber verilen Hz. Musa (as)'ın eli gibi, Hz.
Mehdi (as)'ın da, çok güzel ve dikkat çekici bir ele sahip olacağı; ve
elinin sürekli olarak önplanda olup insanlar tarafından görüleceği
anlaşılmaktadır.

Bir başka hadiste de "Hz. Mehdi (as)'ın konuşurken elini de
kullanacağı; konuşmalarına vurgu yapmak istediğinde elini
hareket ettireceği ve insanların da onun bu hareketlerini göre-
cekleri" haber verilmiştir:

İşte tüm bu hadislerle işaret edilen "bu elin insanlar tara-
fından görünmesi", Hz. Mehdi (as)'ı insanlara tanıtan bir başka
önemli alamet olacaktır.

Mehdi'nin dilinde ağırlık vardır. Yavaş ve
ağır konuştuğu zaman SAĞ ELİNİ SOL
DİZİNE VURUR. (İmam Suyuti, Kıyamet
Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.174)

Mobil TV
telefonu

Mobil TV
telefonu

Mobil TV Uydu
Yayıncılığı

Günümüzün teknolojik
gelişmelerinden biri de cep telefon-
larından, uydu aracılığıyla, canlı
tevizyon yayınlarının izlenebilmesidir.

Sağda ise uydu aracılığıyla bir ülkede
yapılan yayının aynı anda tüm
ülkelere ulaşabilmesi görülmektedir.



HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARA KENDİ EVİNDEN 

TEBLİĞ YAPACAKTIR

Hz. Mehdi (as) ahir zamanda zuhur ettiğinde insanlara
Allah'ın varlığını, birliğini anlatacak, Kuran ahlakını ve Pey-
gamberimiz (sav)'in sünnet-i seniyyesini yeniden canlandıra-
caktır. Peygamberimiz (sav) hadis-i şerifinde Hz. Mehdi (as)'ın
tebliğini, evinden yapacağı bir yayın aracılığıyla tüm insanlara
duyuracağı anlaşılmaktadır.

İmam Bakır (as) şöyle buyurmuştur:
"Kaimimiz Mehdi kıyam edince …
ONLARLA KONUŞMAK İSTEDİĞİN-
DE DUYARLAR VE KENDİ MEKA-
NINDA OLDUĞU HALDE ONU
GÖRÜRLER." (Yevm'ul-Halas, s. 269)
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HZ. MEHDİ (AS) İNTERNET, TELEVİZYON VE

RADYO VE TELEFON CANLI BAĞLANTILARI İLE 

İNSANLARLA KONUŞUR

Hz. Mehdi (as)'ın döneminde insanlar yattıkları yerden,
oturdukları koltuktan hatta yüksekçe bir yerde olsalar bile Hz.
Mehdi (as)'ın sesini işitebilecekleri bir teknolojiye sahip olacak-
lardır. Bilindiği gibi günümüzde televizyon, telefon, radyo ve
bilgisayar sistemleri hem sesli hem görüntülü canlı yayınları
dünyanın dört bir yanındaki kişilere anında ulaştırabilmektedir.

TÜM DÜNYA'YA HZ. MEHDİ (AS)'I 

TELEVİZYON VE INTERNETTEN İZLEYECEKTİR

İmam Sadık (as) şöyle buyurmuştur: …
ONLAR YERYÜZÜNÜN DOĞU VEYA BATI-
SINDA MİHRAP VEYA YATAKLARINDA
OLDUĞU HALDE İMAM MEHDİ'NİN SESİNİ
İŞİTİRLER. BU BİR TEK SES ONLARIN HEP-
SİNİN KULAĞINA GİDER VE HEPSİ ONA
DOĞRU HAREKET EDERLER. Çok geçmeden
göz açıp kapatıncaya kadar hepsi huzuruna varır-
lar…" (Bihar'ul-Envar, cilt 53, s. 7)

HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR ETTİĞİNDE
Allah iman edenlerin üzerinde öyle görme ve işit-
me güçleri tecelli ettirir ki, ARADA BİR POSTA-
CI OLMADAN MEHDİ BULUNDUĞU YER-
DEN TÜM DÜNYAYA SESLENİR, ONLAR DA
ONU DUYAR HATTA GÖRÜRLER. (Muntakab el

Ezhar, s. 483)
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Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın ortaya çıktığı dönemde iletişimin
kolaylaşmasıyla, anında görüntü ile sesin iletildiği televizyonla-
ra ve internete dikkat çekilmiştir. Ayrıca, Hz. Mehdi (as)'ın
dünya çapında tebliğ yapacağı; konuşmalarının ve görüntüleri-
nin herkese kolayca ulaşabileceği anlatılmaktadır. 

HZ. MEHDİ (AS) DEVRİNDE ARABA

Hadiste Hz. Mehdi (as) devrinde teknik araçlardan birinin
de 'araba' olacağına ve bu arabaların farlarına, iç ışıklandırmala-
rına dikkat çekilmiştir. Hadiste verilen bilgiden, Hz. Mehdi
(as)'ın arabasının farlarının da parlayacağı anlaşılmaktadır.

Mehdi mutedil ahlaklı, iyi yaratılışlıdır...
ONUN ATI, KARANLIKLARDA ON
DÖRTLÜK AY GİBİ PARLAR. O, en
hayırlı topluluğun önünde gider. Onlar
Allah'ın dinine sarılmış; onunla Allah'a
yaklaşmaya çalışırlar... (Şeyh Muhammed b.
İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 171)
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HZ. MEHDİ (AS) DEVRİNDE YÜKSEK BİNALARIN 

İNŞA EDİLMESİ

Yüksek katlı binalar 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmeye
başlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi, çelik kullanımının yaygın-
laşması ve elektrikli asansörlerin kullanılması gökdelenlerin
inşaatına hız kazandırmıştır. Gökdelenler 20. ve 21. yüzyıl
mimarisinin önemli bir parçası olmuş, günümüzde de kimileri
için adete birer prestij sembolü haline gelmiştir. 

YÜKSEK YÜKSEK BİNALAR İNŞA
EDİLMEDİKÇE kıyamet kopmaz. (Ölüm,

Kıyamet ve Diriliş, s. 468)

Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet
kopmayacaktır… YÜKSEK BİNALAR
YAPMADA İNSANLAR BİRBİRİYLE
YARIŞACAK. (Buhari, Fiten: 25; Ahmed bin

Hanbel, Müsned, 2/313)
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DECCALİYET HADİSLERİNDEKİ AHİR ZAMAN 

TEKNOLOJİSİNE İŞARETLER

Bulutları sağ eliyle tutacak...

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen bu hadiste, "decca-
lin bulutları sağ eliyle tutmasına" işaret edilmiştir. Günümüz-
de gökyüzünün üst tabakalarına kadar yükselebilen uçaklar, bu
hadise işaret etmektedir. Uçaklar, bulutların seviyesine çıkmak-
ta ve gökyüzündeki bulutlar insan için ulaşılabilir olmaktadır.
Bu teknoloji, hadiste belirtilen "bulutları sağ eliyle tutacak" söz-
leri ile mutabık görünmektedir.

İbnil Münadi Ali'den rivayet edilmiş-
tir: "Bulutları sağ eliyle tutacak, Güneş'i
battığı yere kadar kavrayacak, denizde
yürüyecek, fakat su topuğuna kadar gele-
cek... Önünde duman, arkasında yeşil
dağ bulunacak... Öyle bir nara atacak ki
yer ile gök arasındakilerin hepsi duya-
cak..." (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219)  
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Güneş'i battığı yere kadar kavrayacak...

Aynı hadiste belirtilen "Güneş'i bat-
tığı yere kadar kavrayacak" izahı da,
günümüz teknolojisi ile mutabık anlam-
lar taşımaktadır. Günümüzde teleskop
ve uydu gibi teknolojik cihazlarla dün-
yanın her yanındaki günbatımı izlene-
bilmekte, tüm detayları ile incelenebil-
mektedir. Uydu sistemleri, tüm ülkeleri
görüntüleyebilmekte ve bu g ö r ü n -

tüler internet üzerinden yine
tüm dünya tarafından izlenebil-
mektedir. Hadiste geçen "dec-
calin Güneş'i battığı yere
kadar kavrayacağı" ifadesi, söz
konusu uydu sisteminin kulla-
nımına işaret etmektedir.

Denizde yürüyecek, fakat su topuğuna 
kadar gelecek...

Peygamberimiz (sav), "deccalin denizde yürüyeceği, fakat
suyun topuğuna kadar geleceğini" de belirtmiştir. Bu tanım
günümüzde yapılan sörf, su kayağı, uçurtma sörfü, çıplak ayak-
la su kayağı gibi çeşitli su spor dalları ile mutabık anlam taşı-
maktadır. Söz konusu sporları yapan kişi, denizin yüzeyinde
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hareket etmekte, su ile yalnızca ayakları muhatap olmaktadır.
Suyun yalnızca "ayakların topuğuna ulaşacağı şekilde deniz
üzerinde yürünmesi" şeklindeki tanımlamalara, bahsi geçen su
sporları ile mutabık görünmektedir. 

Önünde duman, arkasında yeşil dağ bulunacak...

Hadiste belir-
tilen, "önünde
duman, arkasında
yeşil dağ buluna-
cak" izahı da
günümüzde hava-
da uçakların oluş-
turduğu manzara
ile uyum içindedir.
Uçak gökyüzünde
uçarken, resimde
de görüldüğü gibi,
önünde bulutlardan oluşan bir duman bulutu varken, ardında
yeşilliklerle dolu bir dağ manzarası bırakır.

Öyle bir nara atacak ki yer ile gök 
arasındakilerin hepsi duyacak...

Hadiste deccal için, "öyle bir nara atacak ki yer ile gök
arasındakilerin hepsi duyacak" ifadesi de kullanılmıştır. Günü-
müzde radyo, televizyon ve internet gibi teknolojik gelişmeler,
çeşitli uydu sistemleri ve radyo dalgaları vesilesiyle dünyanın
dört bir yanında yayın yapabilmekte, tek bir yayını dünyanın
her ülkesinden herkes aynı anda duyabilmektedir. Bu teknolojik
sistem, tek bir yayının veya tek bir sesin, hadiste belirtilen şekil-
de gökte ve yerde herkesin duyması konusu ile mutabık görün-
mektedir. 

Müşrikler İstemese de Mehdi226



Yere emredip ekin bitirecek...

Hadiste ayrıca, "deccalin yere emredip ekin bitireceği"
belirtilmektedir. Günümüzde birbirinden farklı tarım makinele-
ri ve çeşitli boylarda traktörler vesilesiyle toprağa ekin kolaylık-
la ekilebilmekte ve yine benzer makinelerin sulama ve güb-

releme teknolojileri sayesin-
de kısa bir süre içinde hasat
alınabilmektedir. Yerin söz
konusu tarım makineleri ile
kolaylıkla ekilebilir ve
verim alınabilir konumda
olması, hadisin işaretiyle
uyum göstermektedir.

Hadiste deccal zama-
nında barajların kurulmasına
işaret edilmektedir. Zira ka-
pakları kapatıldığında ba-
rajlar hemen kurumakta,
açıldığında tekrar akması
sağlanmaktadır.

(Deccal) Bir nehre gelecek, akmasını
emredecek, akacak, sonra yukarıya
dönüp akmasını emredecek, akacak,
kurumasını emredecek; kuruyacak..."
(Hammadoğlu Nuaym) (Kıyamet Alametleri,
Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüse-
yin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)
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TREN TAŞIMACILIĞINA İŞARET

Bu hadiste de ahir zamanda trenlerin ve tren vagonlarının
konumu anlatılmaktadır. Tren vagonları ağaçtan yapılmakta ve
meyve taşımacılığında kullanılmaktadır. Rivayette belirtildiği
gibi, şimendiferlerde de "duman ve ateş" vardır. Deccalin "iki
dağı yanına alıp yürümesi", bir yandan şimendiferi bir yandan
da bol meyve yüklü bu vagonları kumanda edip kullanmasına
işaret etmektedir.

Mazotla veya kömürle çalışan trenlerin motor kısımlarında
ateş, baca kısımlarında da  duman oluşmaktadır. Rivayetteki "iki
dağ" ifadesi, şimendifer ve vagonlardan oluşan iki büyük kitle-

ye işaret etmek-
tedir. "Yanına
alıp yürüme"
ifadesi ise, treni
yöneten kişinin
de vagonlarla
birlikte, aynı
anda gitmesine
işaret etmekte-
dir.

(Deccal) Herkesi aldatmak için evvela iki
dağı yanına alıp yürüyecek; dağların
birinde bol ağaç ve meyve mevcuttur,
diğerindeyse duman ve ateş vardır;"
(Hakim, ile İbni Asakir İbni Ömer) (Kıyamet Ala-

metleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul

El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s.

213) 

Müşrikler İstemese de Mehdi228



NARKOZ KULLANIMINA İŞARET

Ahir zamanda narkoz kullanılarak insanların kalpleri çıka-
rılıp tekrar takılmaktadır. İnsanlar bu şekilde, bir anlamda ölü
hükmüne getirilip sonra da tekrar diriltilmektedirler. Aynı
şekilde, kalbi duran kişiler de elektroşok ile tekrar canlandırıla-
bilmektedir. Hadiste de bu duruma işaret edilmektedir.

TOPLU YEMEK SİSTEMLERİNE İŞARET

(Deccalin) yanında cennet ve cehennem
bulunacak... Adamları da olacak bunla-
rın bir kısmını öldürüp sonra dirilte-
cek... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame

Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci,

Pamuk Yayıncılık, s. 213)

(Deccalin) Etten dağı, sudan nehri bulu-
nacak... (Nuaym Huzeyfe'den) (Kıyamet

Alametleri, Medineli Allame Muhammed B.

Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncı-

lık, s. 213)

"Beraberinde ekmek ve et dağları, su
nehirleri olacak" (Kıyamet Alametleri, Medi-

neli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El

Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 214)
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Hadiste 20. yüzyılda insanları zulüm altında yaşatan
komünist rejimlerde halka yiyeceklerin kitlevi olarak sunulma-
sına dikkat çekilmiştir. Bilindiği gibi bu sistemlerde 10 – 20 bin
kişilik fabrikalarda kitleler halinde çalıştırılan insanların bulun-
duğu yerlere rivayette benzetildiği gibi nehir gibi yüklü miktar-
larda içecekler ve dağ gibi yiyecekler getiriliyordu.  

HIZLI ULAŞIM TEKNOLOJİSİNE İŞARET

Hadiste ahir zamanda bir yerden bir yere ulaşmada elde
edilecek olan sürate işaret edilmektedir.  

"Beraberinde çorbadan bir dağ, soğuma-
yan sıcak et, akan bir nehir... işte yemek
işte içecekleri diyecek..." (Kıyamet Alamet-

leri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-

Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 215)

"(Deccal) Bütün yeryüzünü 40 günde
dolaşacaktır." (Kıyamet Alametleri, Medineli

Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Ber-

zenci, Pamuk Yayıncılık, s. 216)
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TELEVİZYON VE RADYO 

YAYINLARINA İŞARET

Hadiste ahir zamanda doğuda ve batıda tüm insanların
rahatlıkla duyabilecekleri şekilde radyo ve televizyon yayınları
yapılacağına işaret edilmiştir.

GÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANIMINA İŞARET  

Hadiste ahir zamanda güneş enerjisinden yararlanılacağı-
na işaret edilmektedir.

"(Deccalin)   Şark
ve garp ehlinin
rahatlıkla duya-
bileceği tizde üç
sayhası (narası)
vardır. (Kıyamet
Alametleri, Medine-
li Allame Muham-
med B. Resul El-
Hüseyin El Berzen-
ci, Pamuk Yayıncı-
lık, s. 216)

"(Deccal) ... anında Güneş'in altında
kızartabilecektir."   (Hakim, ile İbni Asakir İbni

Ömer) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame

Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci,

Pamuk Yayıncılık, s. 216)

Adnan Oktar (Harun Yahya) 231



DARWINİSTLERİN REKONSTRÜKSİYONLARI 

KULLANMASI

Deccal, insanlara "ölü babanı dirilteyim" diyecek, onlar
"evet göster" dediklerinde de, maymun iskeletleri, rekonstrüksi-
yon ile yapılmış sahte maymunsu insan resimleri ve sahte ara
fosiller göstererek onlara "ben senin babanım" diyecektir. Onlar
da bu şeytani kandırmacaya uyacaklardır. Deccali düşünce,
insanlara babalarını maymun gibi gösterecek, onlar da deccalin
bu oyununa aldanacaklardır.  

"(Deccal) cahillere gelip istersen ölü
babanı, anneni dirilteyim diyecek, o da
evet göster, deyince yanındaki şeytan,
babasının şekline girecek ve "Oğlum
ben senin babanım! Bu adama uy!" diye-
cek... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame

Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci,

Pamuk Yayıncılık, s. 217)
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AHİR ZAMANDA ATEİZMİN YAYGINLAŞMASI

Deccal, "Ben alemlerin Rabbiyim" (Allah'ı tenzih ederiz)
diyerek insanları aldatmış; maddeyi, dolayısıyla bütün atomları
insanlara sözde ilah olarak göstermiştir (Allah'ı tenzih ederiz).
Ancak deccalin bu oyunu, Hz. Mehdi (as)'ın insanlara gerçeği
getirmesi; Darwinizm'in sahteliğini ve herşeyi Allah'ın yarattığı-
nı tüm dünyaya göstermesiyle bozulacak şekilde yaratılmıştır.  

"(Deccal)   O, "Ben alemlerin Rabbiyim"
dediği zaman (Allah'ı tenzih ederiz)...
(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muham-

med B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk

Yayıncılık, s. 218)
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mi çürüttüğü gerçeği insanlardan gizlenmeye çalışılmaktadır. 



AHİR ZAMANDA DARWİNİZM'İN YAYGINLAŞMASI

Hadisteki anlatıma göre şeytanın emrinde olan bazı insan-
lar, kişinin kendisinin de, atalarının da, "sözde maymun olduğu"
yalanını söyleyerek insanları aldatacaklardır. "Ben de maymu-
num, sen de maymunsun, ablan da maymun" diyeceklerdir.
Ancak Hz. Mehdi (as)'ın öncüsü olan iman edenler, deccalin bu
oyununu bozacak ve herşeyi Allah'ın yoktan var ettiğini tüm
insanlara anlatacaklardır. Rivayetteki, "yalan söylüyorsunuz, siz
şeytanlarsınız, o da yalancının tekidir" ifadesiyle Hz. Mehdi (as)'ın
deccalin bu tuzağını kesin bir şekilde bozacağı haber verilmiştir.  

"(Deccal)   O da "Haydi dağılın insanlara
onların Rabbi olduğumu söyleyin; işte
cennet ve cehennemin bulunduğunu
anlatın" diyecek. (Allah'ı tenzih ederiz) 
Bunun üzerine onlar kişinin babası,
annesi ve kardeşi kılığına girip dağıla-
caklar, bir adamın evine gelip "sen bizi
tanıyabildin mi" diyecekler. "Evet şu
babam, şu da annem, bu da kardeşim"
diye cevap verecek...
... "Yalan söylüyorsunuz! Siz şeytanlarsı-
nız, O da yalancının tekidir! Bize Resu-
lullah (sav) sizden bahsettiği haberi varit
olmuştur. onun yalancı olduğunu, yanın-
daki yardımcılarının da şeytanlar oldu-
ğunu İsa (as) gelip onu tepeleyeceğini
Allah Resulü (sav) bize haber vermiş-
tir..." Bunun üzerine elleri boş dönecek-
ler deccalin   yanına... (Kıyamet Alametleri,

Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüse-

yin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 218)
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AHİR ZAMANDA MATERYALİZMİN 

YAYGINLAŞMASI

Deccal, cennet ve
cehennemin bu dünyada
olduğunu iddia ederek
Allah'ı inkar edecek ve
insanları da inkara çağıra-
caktır. Rivayet, deccaliyetin
etkisi altındaki materyalist
bilim adamlarının bütün
dünyaya yayılıp dinsizli-
ğin, dolayısıyla deccaliyet
ve Darwinizm'in propagan-
dasını yapmalarına ve
insanları inkara çağırmala-
rına işaret etmektedir.  

"(Deccal)   O da "Haydi dağılın insanlara
onların Rabbi olduğumu söyleyin; işte
cennet ve cehennemin bulunduğunu
anlatın" diyecek...
O sizin Rabbinizdir, aranızda hüküm
vermek için gelmiş, cenneti ve cehenne-
mi de vardır... (Allah'ı tenzih ederiz)
(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muham-

med B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk

Yayıncılık, s. 218)
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Bu tarz çizimlerde görülen maymun adam tarihin hiçbir safhasında yaşa-
mamıştır.  Sürekli bu tip yayınlara bakan konu hakkında bilgi sahibi
olmayan kişiler, zaman içinde sürekli görmeye alıştıkları maymun adamlara
aşina olmaya başlar. Çünkü bu büyü ile, atalarının geçmişte birer maymun
adam olduğuna "inandırılmışlardır". Darwinist propaganda işte bu şekilde
insanları büyülemekte, hipnozunu böyle yaygınlaştırmaktadır.

HAYALİ ÇİZİM



EKONOMİK KRİZE İŞARET

Hadiste haber verilen, ahir zamanda yaşanacak olan bu
durum gerçekleşmiştir. Dünya çapında insanlar ekonomik açı-
dan büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Dünyanın pek çok yerinde

Deccalin zuhurundan üç yıl önce, son de-
rece buhranlı günler olacak, açlık hüküm
sürecektir. Birinci yılda Allah göğe yağ-
muru hapsetmesini emredecek...  (Kıyamet

Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul

El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 220)
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savaşlar, çatışmalar, terör ve şiddet eylemleri sürmekte; pek çok
insan zorluk, sıkıntı ve açlık gibi zor şartlar içerisinde yaşamak-
tadır. 

Yine hadiste bildirilen kuraklık da dünya çapında etkisini
göstermiştir.  

TIP TEKNOLOJİSİNE İŞARET

Hadiste ahir zamanda teknolojinin ve tıbbın gelişimine işa-
ret edilmektedir. Deccal devrinde insan vücudunun iki parçaya
ayrılıp, daha sonra bu parçaların tekrar biraraya getirilmesinin
mümkün olacağı anlatılmaktadır. Nitekim günümüzde ameliyat
sırasında insanların kalp, karaciğer gibi iç organları vücutların-
dan çıkarılmakta, daha sonra tekrar yerleştirilerek insanlar yeni-
den canlandırılabilmektedirler.  

"(Deccal) Bir adama musallat olup öldü-
recek onu ikiye ayıracak... Sonra arala-
rından geçip "İşte gördünüz, şimdi ben
onu dirilteceğim..." diyecek. (Kıyamet Ala-

metleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-

Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 220)
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YAĞMUR BOMBASI

Müslim'in Nüvvas b. Sem'an'dan nakl ettiği bir hadiste
şöyle varit olmuştur:

Hadiste ahir zamanda istenil-
diği zaman yağmur yağdırılabile-
cek yöntemler geliştirileceği bildi-
rilmiştir. Nitekim günümüzde bu
yöntemler kullanılmaktadır. Yağ-
mur bombası veya bulut tohumla-
ma olarak bilinen bu yöntem şöyle
uygulanmaktadır:

"Yağmur bombası, çok soğuk
bulutlara, buz kristalleri saçarak
yağmur ve kar şeklinde yağışın
sağlanmasıdır. Çok soğuk bulutlar
sıkça görülür. Bunlar 0°C'nin
altında veya hatta -40°C'nin altın-
da bulunan çok küçük su damla-
cıklarından ibarettir. Böyle bir
buluta buz kristallerinin atılması
şartları değiştirir. Kristaller suya
göre daha düşük buhar basıncına
sahip olduğu için, su damlacıkları-
nın buharlaşmasına sebep olurlar.

"Göğe emredip yağmur yağdıracak..."
(Kıyamet Alametleri   10. baskı, s. 219)
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Gökyüzünde bir bulut tohumlama
işlemi

Uçak kanadına takılmış bulut
tohumlama fişekleri

50 gr gümüş iyodür içeren bulut
tohumlama fişekleri

Yandaki resimlerde Kansas'ta 
uçaktan gümüş iyodür dumanı 
püskürterek gerçekleştirilen bir 
bulut tohumlama işlemi görülüyor. 



Daha sonra bu nem, buz kristallerinin üzerinde yoğunlaşır. Böy-
lece, buz kristallerinin büyüklüğü aşağı düşerken sürekli artar.
Bu şekildeki bulut tohumlaması, yüksek seviyelerde buz kristal-
lerinin oluşması ile doğal olarak meydana gelir. Buz kristalleri-
nin buluta düşmesi veya atmosferdeki buzlaşmış tozların
bulunması olayı tamamlar. Sun'i bulut tohumlaması havadan
veya yerden yapılabilir. Bir uçak kullanılarak, bulutların içine
katı karbondioksit (kuru buz) tanecikleri saçılır. Sıcaklıkları çok
düşük olduğu için bu taneciklerde çok miktarda buz kristalleri
vardır."

Yağmur bombası son 60 yıl içinde geliştirilmiş bir teknolo-
jidir. Günümüzde içlerinde ABD, İsrail, Kanada, Rusya, Tay-
land, Fas, Avustralya'nın da olduğu yaklaşık 24 ülke bu yöntemi
daha fazla yağış sağlamak için kullanmaktadır.

SÜT ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Peygamber Efendimiz (sav)'in ahir zamana yönelik hadis-
lerinde anlatılan olaylardan biri de süt üretimindeki artıştır.
Yaşadığımız bu dönemde hayvancılık alanındaki kaydedilen
gelişmeler, hadislerde işaret edilen bu verim artışına sebep
olmuştur.

Bu hadis İbnil-Münadi Ali (kv)'den rivayet
etmiştir. Müslim'in Nüvvas b. Sem'an'dan
nakl ettiği bir hadiste şöyle varit olmuştur:
"Bir kısım insanlara gelip davet edecek,
onlar ona inanacaklar... Göğe emredip yağ-
mur yağdıracak... Yere emredip ekin bitire-
cek... Hayvanlarını da bollatacak... Meme-
lerini de sütle dolduracak." (Muhammed B.
Resul Al- Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametle-
ri   10. baskı, s. 219)

Adnan Oktar (Harun Yahya) 239



Günümüzde kullanılmaya başlanan hayvan popülasyonuna
suni tohumlama uygulanması, embriyo transferi ve yüksek
verimli hayvanlar ile hayvan kalitesinin artırılması, Hollanda ve
Belçika başta olmak üzere tüm ülkelerde süt üretiminde büyük
bir artışa sebep olmuştur. Örneğin Hollan'da da bir inekten alı-
nan günlük süt miktarı ortalama 35 litreye çıkmıştır. Hatta gün-
lük 53 litre süt veren ineklerin de olduğu bilinmektedir.

DEFİNE DEDEKTÖRÜ

Ahir zamanın özelliklerini anlatan bir hadis-i şerifte de,
deccalin bir binanın yanından geçerken bu binanın altında saklı
olan defineyi haber verdiği anlatılmaktadır:

(Deccal) Yıkılmaya yüz tutmuş bir harabe-
nin yanından geçerken "Haydi altında
saklı olan defineni çıkar!" diye emir vere-
cek, anında define meydana çıkacak..."
(Müslim, Nuvvas'dan nakl edilmiştir)
(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzen-
ci, Kıyamet Alametleri, sf 219)
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Bilindiği gibi, günümüzde yer
altındaki metalleri tespit eden,
değerli ve değerli olmayan metalle-
ri ve metal alaşımlarını birbirinden
ayıran dedektörler yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu dedektörler
sayesinde, bir binanın, göçüğün

ya da toprağın altında gömülü metal olup olmadığı
hemen anlaşılmaktadır. Gömülü olan altın, gümüş, bakır, bronz
gibi metallerin yerlerinin kolaylıkla tespit edilmesini sağlayan
bu dedektörler mühendislikte, inşaatta, askeriyede sıkça kulla-
nıldığı gibi, bazı kimseler tarafından da define dedektörü olarak
kullanılmaktadır.

Yukarıdaki hadiste de, define dedektörü gibi bir aletin kul-
lanılmasına işaret edilmektedir.

TROL AVCILIĞI

Onun (deccalin) akıllara hayret veren işle-
rinden biri de şudur: Günde üç defa deni-
ze dalacak; ellerinin biri uzundur. Uzun
olan eliyle denizin dibine dayanacak,
diğer eliyle denizin dibine dayanacak
diğer elleriyle derinliklerdeki balıklardan
istediğini tutup çıkaracak... (Ebu Nuaym
Hüzeyfe (r.a)'dan nakil edilmiştir). (Kıyamet
Alametleri, 10. baskı, s. 216)
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Peygamberimiz (sav)'in hadis-
lerinde ahir zamanda deccalin
"denizin dibine uzanarak, derin-
lerdeki balıkların tutup çıkaraca-
ğı"na işaret edilmiştir. Günümüz-
de su ürünleri avcılığında kullanılan "trol ağları",
hadisin işaretiyle tam olarak mutabık görünmektedir. Trol ağla-
rı ile avcılık, pek çok türün aynı anda avlanıldığı bir avcılık dalı
olduğundan "multi avcılık" da denilmektedir. Bir sürütme ağı
olan trol, dip ve orta su balıkçılığında kullanılmaktadır. Çelik
halatlarla denizin dibini tarayan bu ağlar, önüne çıkan tüm
balıkları içine almaktadır.   

Trol ağı, külah biçiminde büyük bir torbaya benzer ve ağzı
yaklaşık 30 metre genişliğindedir. Ağ atılırken ağzı açık tutmak
için her iki yanına tahta levhalar yerleştirilir. "Kapı" denen bu
tahta levhalar da çelik kablolarla trol teknesine bağlanır. Deniz
dibinin engebeli olmadığı yerlerde dip balıklarını avlamak için
genellikle dip trolü kullanılır. Trol teknesinden denize bırakılan
trol ağı, tekneyle sürüklenir ve ağ deniz dibini tarayarak yolu-
nun üzerindeki balıkları toplar. Ağı sürükleme işi 1,5-3 saat
kadar sürer. Sonra ağ bir vinç yardımıyla çekilir ve içindeki
balıklar tekneye boşaltılır. Balıklar temizlenip yıkandıktan
sonra, teknenin ambarında buzların arasına gömülerek saklanır.
Bazı büyük ve gelişmiş trol teknelerinde balıklar temizlendikten
sonra soğutma aygıtlarında dondurulur. Bu tür tekneler denizde
daha uzun süre kalıp avlanmaya devam edebilir.  
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GÜNEŞ OCAKLARININ KEŞFİ

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen yukarıdaki
hadislerde, deccalin dönemi yani ahir zaman ile ilgili "avlanan
canlının bulunduğu yerde hemen pişirilip yenebilmesi"ne dik-
kat çekilmektedir. Tariflerdeki bir diğer yön de; bu eylemin
"Güneşli bir ortam"da gerçekleşmesidir. Hadislerdeki bu açıkla-
malar, günümüz teknolojisi ile kullanılan "güneş ocakları"na
dikkat çekmektedir.

Günümüzde LPG, doğalgaz, elektrik, odun ve kömürün
yerine alternatif olarak üretilen "güneş ocakları" sayesinde,
Güneş'in altında et gibi yiyeceklerin dahi hemen pişirilip yen-
mesi mümkün olmaktadır.

Güneş'ten gelen ısı, resimde görüldüğü gibi iç yüzeyi par-
lak plakalar sayesinde ocağa odaklanmaktadır. Ocağın ortasına
yerleştirilen yiyecek, yansıtılan Güneş ışınlarından gelen yüksek

Havada uçan kuşu tutacak anında
Güneş'in altında kızartabilecektir. (Kıya-

met Alametleri,   8. baskı,   mütercim: Naim Erdo-

ğan, Pamuk Yayıncılık, s. 216.
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ısı sayesinde pişmektedir. (Emily Krone, "Elburn-made solar ovens give

hope to many Third World", Daily Herald, 26 Eylül 2004, ss. 1, 3.)

Ahir zamanla ilgili bu tarifler, içinde bulunduğumuz döne-
me bakan yönleri itibariyle son derece manidardır.

DUMAN BULUTLARI

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinden birinde, deccalin
Güneş'i hapsedeceğine işaret edilmiştir. Günümüzde çeşitli tek-
nik yöntemlerle duman bulutları oluşturulabilmekte ve bu
bulutlar vesilesiyle Güneş
ışığı engellenebilmektedir.
Duman bulutlarının oluş-
masını sağlayan sis bom-
baları, 1. ve 2. Dünya
savaşlarında kullanılmış,
tüm gökyüzünü kaplamış,
görüşü tamamen kapat-
mış ve gökyüzündeki
uçakların ve paraşütlü

Deccal, "Ben alemlerin Rabbi'yim... İşte
bu Güneş benim iznimle seyr eder, ister-
seniz onu haps edeyim! diyecek. "Pekala
haps et bakalım" diye mükabele edecek-
ler. Bunun üzerine Güneş'i haps edecek,
bir günü bir ay gibi, bir haftayı da bir
sene gibi yapacak." (Nuaym b. Hammad
ve Hakim İbni Mes'uttan (ra) rivayet edil-
miştir) (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El
Berzenci, Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s.
219, 220)
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Adnan Oktar (Harun Yahya)

askerlerin tespit edilmesi-
ni engellemiştir. Bu suni
oluşum, hadiste işaret edi-
len Güneş'in hapsedilme-
si, yani Güneş'in ışığının
engellenmesi için kullanı-
lacak bir yöntemdir ve
hadisle mutabık görül-
mektedir. 

ARAP TOPRAKLARINDA NEHİRLERİN AKMASI

Bu hadis-i şerif, bugün Arabistan yarımadasında özellikle
İsrail ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde suyun bolca kullanıla-
rak çölde tarım yapılmasına işaret etmektedir.

"Arap topraklarında nehirler ve dereler
akmadıkça kıyamet kopmaz." (Ölüm,
Kıyamet ve Diriliş, İmam Şarani, s. 471) 
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İsrail'de tarım alanı
haline getirilmiş
çöl toprakları

Sulama yapılarak dairesel tarım
alanlarının oluşturulduğu Suudi
Arabistan çöllleri.



KURAN'DA VE HADİSLERDE HABER VERİLEN 

DABBET-ÜL ARZ, BİLGİSAYAR VE İNTERNET 

TEKNOLOJİSİNE İŞARET ETMEKTEDİR 

Yüzü insan yüzüne benzer: Yüzü insan yüzüne benzer ifa-
desiyle Dabbe'nin insana benzer özelliklere sahip olacağına işa-
ret edilmektedir. Günümüzde bilgisayarlar da tıpkı insan gibi
kameralar vesilesiyle görmekte, algılayıcı sistemleriyle işitmek-
te ve doğrudan konuşmaktadır.

Gagası kıllıdır: Bu hadiste bildirilen "gagası kıllıdır" ifa-
desi, bilgisayarların şarj edilmesi için kullanılan ve ince tellerden
oluşan elektrik kablosuna işaret etmektedir. Hayvanların gagası
plastik gibidir, adeta bir mikayı andırır. İnce kabloları olan plas-
tik şarj, hadiste belirtilen benzetmeye işaret etmektedir.

Günümüzde bilgi iletiminde, bilgisayarın hızına erişebil-
mek mümkün olamamaktadır. Ve Dabbe'nin çıktığı dönemde,
Kuran'ı ve Müslümanların tebliğini dinlemek istemeyenler bile,

İbni Abbas (ra)'dan: "Yüzü insan yüzüne
benzer, Gagası kıllı..." (Kıyamet Alametle-
ri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-
Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s.
276)

Hüzeyfe (ra)'dan: "... Hiç kimse ona yeti-
şemeyecek kaçan da kurtulamayacak."
(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame
Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci,
Pamuk Yayıncılık, s. 276)
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bilgisayarlar evlerine kadar girdiğinden, Allah'ın Yüce kudreti-
ni ve Kuran ahlakını mutlaka öğrenmek zorunda kalacaklar,
kaçamayacaklardır.

Şu anda günümüz bilgisayarlarında 16.8 milyon renk mev-
cuttur.

Ebu Hureyre (ra)'dan: "Dabbet-ül Arz'da
her türlü renk mevcuttur... " (Kıyamet
Alametleri, Medineli Allame Muhammed B.
Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayın-
cılık, s. 276)

Ebuz Zübeyr (ra)'dan nakletmiştir: "...
Gözü hınzır gözü gibi, kulağı fil kulağı
gibi ..." (Kıyamet Alametleri, Medineli Alla-
me Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Ber-
zenci, Pamuk Yayıncılık, s. 276)
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Günümüz bilgisayarlarında artık küçük göz şeklinde
kameralar vardır, bu kameralar vesilesiyle bilgisayarlar her
türlü görüntüyü algılayabil-
mektedirler.

Günümüzde laptop bilgi-
sayarların görünümü, fil kula-
ğını andırır şekildedir. Aynı
şekilde bilgisayarların ses
kayıt özelliği sayesinde,
mekandaki tüm sesler rahat-
lıkla bilgisayar tarafından
algılanmakta, hatta kaydedi-
lebilmektedir.
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Hz. Musa (as)'ın asası olacak: Yüce Allah, Hz. Musa (as)'ın
asasını bir anda canlı yılana dönüştürerek, dönemin Darwinist
ve materyalistlerine karşı yoktan Yaratılışın en büyük delillerin-
den birini göstermiştir. Ahir zamanda da bilgisayar ve internet
yoluyla tüm Darwinist ve materyalistlere Yaratılışın delilleri
gösterilecektir.

Sonra mümin ile kafiri damgalayacak: Ahir zamanda
müminlerin de kafirlerin de bilgisayar ve internet yoluyla Pey-
gamberimiz (sav)'in mührü ile karşılaşacağı anlaşılmaktadır.
Hadiste, internete giren herkesin Resulullah (sav)'in mührünü
göreceğine, bu mührün müminlerin şevkini arttırıp, yüzlerini
aydınlatacağına, inkar edenlerin ise enaniyetlerini kıracağına
işaret etmektedir.

Beraberinde Hz. Musa (as)'ın asası ... ola-
cak. Yüksek sesle şöyle bağıracak: "İnsan-
lar artık ayetlerimize yürekten iman
etmez oldular." Sonra mümin ile kafiri
damgalayacak (iman edenlerle inkar
edenlerin tanınmasına vesile olacaktır).
(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muham-
med B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk
Yayıncılık, s. 277)

"Mümine rastlayacak müminin yüzünü
damgaladığında yüzü pırıl pırıl olacak.
Kafiri damgalayınca simsiyah kesile-
cek." (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame

Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci,

Pamuk Yayıncılık, s. 277)
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İnternete girdiklerinde Allah'ın varlığının delilleriyle,
Kuran ayetleriyle ve İslam ahlakını anlatan eserlerle karşılaşan
ve Peygamberimiz (sav)'in mührünü karşılarında gören mümin-
lerin hidayetleri artacak, imanları daha da kuvvetlenecektir.
Peygamberimiz (sav)'in mührü ile karşılaşan inkarcıların ise
öfkelerinin şiddetinden yüzleri kapkara olacaktır.

Bilgisayarlar, internet yoluyla tüm bilgileri dünyanın her
yanına saniyeler içinde ulaştırabilmektedir. Bilgisayarlar hemen
her evde olduğu için insanlar hak ve doğrudan kaçamayacaklar-
dır.

"...Yeryüzünde bir yıldız gibi seyrede-
cek. Peşine düşen onu yakalayamayacak,
ondan kaçarsa kurtulamayacak.... (Kıyamet

Alametleri, Medineli Allame Muhammed B.

Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncı-

lık, s. 277)

"Çıkacak üç defa yerle gök arasında olan
herkesin duyabileceği bir sesle haykıra-
cak."
"Doğuya yönelip haykıracak, bütün
Doğulular sesini duyacak. Şam'a yöne-
lip haykıracak, bütün Yemenliler sesini
duyacak." (Kıyamet Alametleri, Medineli Alla-

me Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzen-

ci, Pamuk Yayıncılık, s. 277)
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Dabbet-ül Arz yerin
altına da hakim, yerin üstü-
ne de hakim, gökyüzüne de
hakimdir. Ulaşmadığı, girmediği hiçbir şehir, hiçbir ev kalma-
yacaktır. Şu anda bilgisayarlar evlerin tümüne girmiştir ve uydu
teknolojileri ve internet vesilesiyle yer altında çalışan insanlar-
dan, gökdelenlerin tepesinde yaşayan ya da gökyüzünde uçakla
seyahat eden insanlara kadar bütün insanlara her ses ve her
görüntü ulaşabilmektedir.

Kuran'ı kendince şahit tutarak dilini eğip büken, Kuran'a
muhalif olduğu halde dindar görünümü altında hareket eden
ikiyüzlü kişilere, bilgisayar ve internet yoluyla cevap verilmekte
ve onların "yalancı" oldukları açıkça ifşa edilmektedir.

Gerçekten namaz kılan kişinin yanına
gelecek, "bu senin namazın olmadı çünkü
sen yalancısın ve mürainin (ikiyüzlü riya-
kar kimsenin) ta kendisisin" diyerek iki
gözünün arasına, yalancı damgası vuru-
lacak. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame

Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci,

Pamuk Yayıncılık, s. 278)
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Şeytanın sistemi olan Darwinizm, materyalizm, ateizm;
internet yoluyla dünyaya ulaşan ve Allah'ın birliğini ve yüceli-
ğini anlatan yayınlar vesilesiyle tamamen yerle bir olacak, şey-
tanın dini bu vesileyle ortadan kalkacaktır.

Günümüzde, bilgisayar ve internet vesilesiyle tek bir sani-
ye içinde dünyanın diğer ucuna bilgiler iletilebilmekte, tüm
insanlara ulaşabilmektedir.

Şeytanı öldüreceği (fikren yok edeceği)
hususundaki beyanat hatırlanacağı vec-
hiyle (üzere) yukarıda geçmiştir. (Kıyamet

Alametleri, Medineli Allame Muhammed B.

Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncı-

lık, s. 278)

... Bir adım atışta üç günlük mesafeyi bir-
den katedecek... (Kıyamet Alametleri, Medi-

neli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El

Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 278)
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Adnan Oktar (Harun Yahya)

H
z. Mehdi (as)'ın gelişi, sadece Peygamber Efen-
dimiz (sav) zamanından beri değil; binlerce

seneden beri bilinen ve beklenen bir müjdedir. Peygamberimiz
(sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunun, Allah'ın
vahyi olan tüm kitaplarda haber verildiği şöyle bildirilmektedir:

Naim buyurdu ki: Ben Hz. Mehdi (as)'ı Peygam-
berlerin suhufunda (sahifelerde; Adem, Şit, İdris ve
İbrahim Peygamberlere indirilen sahife şeklindeki
kitaplarda) şöyle bulurum: "Mehdi'nin amelinde
ne zulüm ne de ayıp yoktur." (Kitab-ül Burhan Fi
Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)

Peygamberlere dair olan kitaplarda, "Mehdi'nin
işi zulüm ve kötülük değildir" şeklinde işaret edil-
miştir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Meh-
diyy-il Muntazar, s. 49)

İbni Münavi diyor ki: "Danyal (as)'ın kitabında şöyle
yazılıdır."... Mehdi çıkacak ve Allah-u Teala daha önce
fesada uğrayanları ve iman ehlini onunla kurtaracaktır.
Sünnetler onunla ihya edilecek... (Bu hadis Kitab-ül Burhan
Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman isimli kitabın Süleymaniye
Kütüphanesi'nde bulunan el yazılı bir nüshasında mevcuttur.)

Allah'ın vahyi Kitaplarda, binlerce yıl öncesinden Hz.
Mehdi (as)'ın çıkışı ile ilgili tariflerin olması, bu olayın çok
önemli olduğunun bir başka delilidir. Ahir zamanda, kıyamete
yakın bu dönemde, İslam ahlakının dünyaya hakim olmasına
vesile olacak Hz. Mehdi (as)'ın vasıflarını ve faaliyetlerini bilmek
son derece önemlidir. Ayrıca bu hayati konudan herkesi haberdar
etmek ve Peygamberimiz (sav)'in müjdelediği bu mübarek şahsın
manen destekçisi olmak, tüm iman edenlerin üzerine düşen
önemli bir sorumluluktur.
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HZ. MEHDİ (AS), ÇIKIŞINDAN ÜMİT KESİLDİĞİ 

ZAMAN ZUHUR EDECEKTİR

"İnsanların ümitsiz olduğu ve "HİÇ
MEHDİ FALAN YOKMUŞ" DEDİĞİ BİR
SIRADA ALLAH Mehdi'yi GÖNDE-
RİR..." (Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-

ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman,

s. 55)

HALK TAM ZUHURDAN ÜMİDİNİ
KESTİĞİ ANDA MEHDİ ZUHUR EDE-
CEKTİR! Onun zamanında yaşayıp ona
yardım edenlere ne mutlu! Ona düşman-
lık besleyip, ona ve onun emrine karşı
çıkanlara ve onun düşmanlarından olan-
lara eyvahlar olsun! (Şeyh Muhammed b.
İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 301)
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Hz. Mehdi (as)'ın, Çıkışından Ümit Kesilmesi de 

Onun Çıkış Alametlerindendir

5.Bölüm



"... MEHDİ, Resulullah (sav)'ın bayrağı
ile, insanların başlarına bela üzerine
bela yağdığı ve ÇIKIŞINDAN ÜMİT
KESİLDİĞİ BİR SIRADA ÇIKAR..." (Ali
Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan
fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

Davud bin Kesir-i Rıkki der ki: İmam Ebu
Abdullah aleyhisselam'a şöyle arzettim:
"...Bu emir yani kıyam Mehdi çok uzadı
öyle ki, kalplerimiz daraldı ve derin
hüzünden dolayı ölüyoruz." Buyurdu ki:
"BU ZUHUR, DAHA ÜMİTSİZ VE
HÜZÜNÜN DAHA ÇOK OLDUĞU BİR
ZAMANDA VUKU BULACAKTIR."
(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gay-
bet-i Numani, s. 208) 
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HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR ETTİĞİNDE ÇOĞUNLUK 

NAMAZ KILMAYACAK, İSLAM'DA ŞARABIN HARAM

KILINDIĞINDAN DAHİ HABERSİZ OLACAKLARDIR

Hz. Huzeyfe'nin anlattığına göre, Resulullah Efendimiz
(sav) şöyle buyurmuştur:

"Ey Huzeyfe! O günde Mehdi zuhur
ettiğinde) onlar Ridde (dinden çıkmak)
üzere olacaklardır. ŞARABIN HELAL
OLDUĞUNU ZANNEDECEKLER VE
NAMAZ DA KILMAYACAKLAR-
DIR." (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı

Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib

Ale't-Temam ve'l kamal)

Hz. Mehdi (as)'ın, Çıkışından Önce 

Toplumda Meydana Gelecek Dejenerasyon

6.Bölüm



HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHURU ÖNCESİNDE İFTİRA VE

YALANCI ŞAHİTLİK YAYGINLAŞACAK

HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHURUNDAN ÖNCE 

TOPLUMDA UYUŞTURUCUYA VE CİNAYETLERE 

BAĞLI ÖLÜMLER ARTACAKTIR

Hadiste, ahir zamanda Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından önce
toplumlarda cinayet olaylarının yoğunlaşacağına dikkat çekil-
miştir. Hadisten açıkça anlaşıldığı gibi, günümüzde BEYAZ
ZEHİR (her türlü uyuşturucu madde) olarak adlandırılan uyuş-
turucular ile hadiste belirtildiği gibi BEYAZ ÖLÜM gerçekleşe-
cek ve insanları maddi ve manevi olarak öldürecektir. Ayrıca
hadiste ifade edilen (kan renginde) KIRMIZI ÖLÜM'le de Hz.
Mehdi (as) öncesinde KANLI CİNAYETLER İŞLENECEĞİNE
dikkat çekilmiştir. KIRMIZI VE BEYAZ ÖLÜMLERİN sayısın-
daki bu artış, Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunun alametlerindendir.

Kıyametten hemen önce... yalancı
şahitlik yaygınlaşır, hakka şahitlik ise
gizlenir. (Ramuz El - Hadis, 1/121)

İftiranın yangınlaşması kıyamet alametle-

rindendir. (Ölüm- Kıyamet -Ahiret ve Ahir

Zaman Alametleri, s. 450)

Ali (as) şöyle buyurmuştur: "MEHDİ
'NİN KIYAMININ ÖNCESİNDE KIR-
MIZI ÖLÜM ve BEYAZ ÖLÜM OLA-
CAK... (Ikdü'd-Dürer, s. 98, Gaybet-i Numa-

ni, s. 397, Gaybet-i Şeyh Tusi, s. 267, Biha-

rü'l-Envar, c. 52, s. 211)
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AHİR ZAMANDA İNSANLAR ARASINDAKİ 

SEVGİSİZLİK HEM KIYAMET ALAMETİ HEM DE 

HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞ ALAMETİDİR

Herkese umumi olarak değil de YAL-
NIZ (TANIDIĞI, BİLDİĞİ) KİMSE-
LERE SELAM VERİL(DİĞİ ZAMAN
GEL)MEDİKÇE... kıyamet kopmaya-
caktır. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir

Zaman Alametleri, İmam Şarani, Tezkiretil

Kurtubi Bedir Yayınevi, İstanbul 1981, s. 461,

no. 845)

Amîre bint-i Nufeyl der ki: "İmam
Hüseyn aleyhisselam'ın şöyle buyur-
duğunu duydum: "SİZLER BİRBİRİ-
NİZDEN BERÎ (UZAK) OLDUĞUNU-
ZU SÖYLEMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİN
YÜZÜNE TÜKÜRMEDİKÇE BİRBİ-
RİNİZİ TEKFİR ETMEDİKÇE (inkar-
cılıkla suçlamadıkça) VE BİRBİRİNİ-
ZE LÂNET OKUMADIKÇA BEKLE-
DİĞİNİZ MEHDİ'NİN ZUHURU
VUKU BULMAYACAKTIR. Arzettim
ki: Öyleyse o zamanda hiçbir hayr yok-
tur. Buyurdu ki: "Hayrın hepsi o
zamandadır. Kâim'imiz (Hz. Mehdi
(as)) kıyam edecek ve bunların hepsi-
ni ortadan kaldıracaktır." (Şeyh Muham-

med b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s.

241)

Müşrikler İstemese de Mehdi258



RİVAYETLERDE, HZ. MEHDİ (AS)'IN OLMADIĞI 

ORTAMDA, 'YERYÜZÜNDEKİ HER ŞEYİN 

BOZULMAYA UĞRAYACAĞI' BİLDİRİLMİŞTİR

Nüfeyl'in kızı Ümeyre şöyle diyor:
"Hz. Hasan'in kızının şöyle dediğini
duydum: "Beklediğiniz bu iş (MEH-
Dİ'NİN ÇIKIŞI) BAZILARINIZ
BAZILARINDAN BERİ OLDUĞU-
NUZU, UZAK DURDUĞUNUZU
İZHAR EDİP (gösterip) LANETLEŞ-
MEDİKÇE asla meydana gelmeyecek-
tir." (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 211)

Ebu Hamza şöyle diyor: "İmam Sadık
(as)'a dedim ki, " MEHDİ OLMADAN
YERYÜZÜ BAKİ KALIR MI?" İMAM,
"EĞER YERYÜZÜ İMAMSIZ MEHDİ-
SİZ KALIRSA ALTI ÜSTÜNE GEÇER"
buyurdular. (Usul-u Kafi, İslamiye baskısı,

1381, c. 1, s. 334)

Veşşa diyor ki: "İmam Riza'ya (as), "Yer-
yüzü imamsız (Hz. Mehdi (as)'sız) kalır
mı?" diye sordum. İmam (as) "Hayır"
diye buyurdu. ... İmam (as) daha sonra
şöyle buyurdular: "YERYÜZÜ İMAM-
SIZ, MEHDİSİZ KALMAZ, AKSİ
TAKDİRDE YERYÜZÜ ALTÜST
OLUR." (Usul-u Kafi, c. 1, s. 334)
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Allah her dönemde yeryüzündeki bozgunculuğun önlen-
mesine; insanların refah ve mutluluğuna insanlara Allah'ın dini-
ni tebliğ eden elçilerini vesile kılmıştır. Allah'ın, ahir zamanda
tüm yeryüzünün huzur ve kurtuluşuna vesile kıldığı kişi de Hz.
Mehdi (as)'dır. Nitekim hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın olmadığı
ortamda yeryüzünün çeşitli felaketlerle helake ve bozulmaya
uğrayacağına; tüm dünyada müthiş bir anarşi ve karmaşa oluşa-
cağına işaret edilmiştir. Nitekim Hz. Mehdi (as)'ın ortaya çıkışı-
nın yaklaştığı bu dönemde de dünyanın pek çok yerinde terö-
rün, savaşların, katliamların hüküm sürdüğü görülmektedir.

Bediüzzaman Said Nursi de eserlerinde Hz. Mehdi (as)'ın
bu özelliğine dikkat çekmiştir.

Mufazzal bin Ömer Emirülmüminin
aleyhisselam, Küfe şehrinin minberin-
de şöyle buyurdu: "BİLİNİZ Kİ YER-
YÜZÜ ALLAH'IN HÜCCETİ (HZ.
MEHDİ (AS)) OLMADAN AYAKTA
DURAMAZ... EĞER ALLAH'IN
HÜCCETİ (HZ. MEHDİ (AS)) BİR
AN YERYÜZÜNDEN ÇEKİLSE, YER
HALKIN ÜZERİNE ÇÖKER." (Şeyh

Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i

Numani, s. 162)

(Mehdi'nin) İkinci vazifesi:
Hilafet-i Muhammediye (asm) ünvanı ile
(Peygamberimiz (sav)'in halifesi, yani
Müslümanların manevi lideri ünvanı ile)
şeair-i İslamiyeyi (İslam ahlakının esasla-
rını) ihya etmektir (yeniden canlandır-
maktır.) Alem-i İslam'ın vahdetini (İslam 
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Bediüzzaman'ın açıklamalarına göre Hz. Mehdi (as), İslam
dünyasının  manevi lideri olarak tüm ahir zamanın zorlu fitne ve
karmaşası içerisinde yaşayan insanlığı, maddi manevi tüm tehli-
kelerden kurtaracak; insanların Allah'ın gazabından sakınmaları-
na, dolayısıyla da dünyada ve ahirette kurtuluşlarına vesile ola-
caktır.

HZ. MEHDİ (AS), ''İNSANLARIN ÇEŞİTLİ YERLERE 

DAĞILDIĞI'' BİR DÖNEMDE ORTAYA ÇIKACAKTIR

Rivayette, Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından önceki dönemde,
"halkın dağınık halde olacağı" haber verilmiştir. Bu da insanla-
rın çalışmak, para kazanmak gibi çeşitli amaçlarla yabancı ülke-
lere gideceklerini ve dağınık halde olacaklarını göstermektedir.

aleminin birliğini) nokta-i istinad edip
(dayanak noktası yapıp) BEŞERİYETİ
(insanlığı) MADDİ VE MÂNEVİ TEH-
LİKELERDEN VE GADAB-I İLÂ-
Hİ'DEN (Allah'ın azabından) KURTAR-
MAKTIR... (Emirdağ Lahikası, s. 259)

Ebu'l Hicaf da Peygamberin (sav) üç
defa şöyle buyurduğunu rivayet
etmektedir: "Mehdi hususunda müjde-
ler olsun sizlere, HALKIN DAĞILDI-
ĞI ve zorlukların baş gösterdiği
ZAMAN MEHDİ ZUHUR EDECEK-
TİR..." (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 74)
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HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARIN BİRBİRLERİYLE 

EN GEÇİMSİZ VE EN KAVGACI OLDUKLARI

DÖNEMDE ORTAYA ÇIKACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARIN KÖTÜLÜK,

CANİLİK VE ZULÜMDEN BIKTIĞI BİR DÖNEMDE 

ORTAYA ÇIKACAKTIR

Mufazzal bin Ömer der ki, İmam Ebu
Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam
şöyle buyurdu: "...Ve HALKIN
EN ŞİRRETLİLERİ OLDUĞUNDA,
MEHDİ ORTAYA ÇIKACAKTIR)."
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gay-

bet-i Numani, s. 187)

Seleme b. Züfer şöyle der: "Bir gün
Hüzeyfe'nin yanında "Mehdi kıyam
etmiştir" denildiğinde, Hüzeyfe: "Eğer
Mehdi kıyam etmişse sizler Resulul-
lah'ın (sav) zamanına yakın kimselersi-
niz ve ashab henüz aranızda yaşamak-
tadır. O halde gerçekten mutlu ve saa-
det ehli kimseler olursunuz. Ama
hayır, bu doğru değildir, MEHDİ
İNSANLARIN KÖTÜLÜK, CANİLİK
VE ZULÜMDEN BIKTIĞI ve hiçbir
gaib (gizli 
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HZ. MEHDİ (AS)'IN GAYBETİ DÖNEMİNDE 

TOPLUMDA ŞİDDET, ANARŞİ VE PKK TERÖRÜ

ORTAYA ÇIKACAKTIR

Hz. Mehdi (as)'ın tutuklanma veya benzeri sebeplerle
insanların arasında görünmediği gaybet dönemleri olacaktır. Bu
dönemde insanlar Hz. Mehdi (as)'ın kaybolduğunu, hatta kimi-
leri vefat ettiğini bile düşüneceklerdir. 

yaşayan) onun kadar aziz ve sevgili
olmadığı BİR ZAMANDA KIYAM
EDECEKTİR." dedi. (El-Havi, c. 2, s.

159)

"Bu kıyamın sahibi Mehdi'nin iki gay-
beti vardır. BİR GAYBETİ (hapiste
kaldığı dönem) O KADAR UZAYA-
CAK Kİ şöyle diyecekler: "Öldü."
Bazıları diyecek ki: "Öldürüldü." Bazı-
ları diyecek ki: "Gitti..." (Şeyh Muham-
med b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i
Numani s. 198)

... SONUNDA BENİM EVLATLA-
RIMDAN MEHDİ HALKIN GÖZLE-
RİNDEN GAYBA ÇEKİLECEK.
HALK ONUN KAYBOLDUĞUNU,
ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ VEYA ÖLDÜ-
ĞÜNÜ SÖYLEYECEK. 
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Yukarıdaki hadiste ise Peygamberimiz (s.a.v); "... SONRA
FİTNE DOĞACAK VE BELALAR İNECEK, KAVMİYETÇİ-
LİK TAASSUBU DİRİLECEK, HALK DİNİNDE YOLUNU
KAYBEDECEK." ifadesiyle, Hicri 1400 (1979-1980)'lerle birlikte

toplumda büyük kargaşa ve fitnelerin baş gös-
tereceği, insanların din ahlakından uzakla-

şıp Marksist, komünist, ateist ve Darwi-
nist görüşlere saptığı bir döneme dikkat

çekmektedir. Gerçekten de toplumda
"80'ler" olarak adlandırılan, özellikle

Türkiye'de anarşi terör kargaşa ve
huzursuzluğun son derece

geliştiği, halkın can ve mal
güvenliğinin, huzurunun

kalmadığı bir döneme
girilmiştir. Özellikle

PKK terörü, Türk
toplumunda

SONRA FİTNE DOĞACAK VE
BELALAR İNECEK, KAVMİYETÇİ-
LİK TAASSUBU DİRİLECEK, HALK
DİNİNDE YOLUNU KAYBEDECEK.
(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani,
Gaybet-i Numani, s. 163)
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Kürt-Türk ayrımı varmış gibi gösterip, yönünde büyük bir fitne
konusu ortaya atarak toplum içinde kavmiyetçilik ruhunun
doğmasına neden olmuştur. Halkı, İslam dininin sıcak, barışçıl,
sevgi dolu, huzurlu ruhundan uzaklaştırıp; komünist, Marksist
ve Darwinist bir görüşe çekmiştir. Ancak Hz. Mehdi (as)'ın
zuhur etmesi ile inşaAllah bu batıl ideolojiler fikren yerle bir
olacak ve Allah inancı, tüm hızla dünyada yayılacaktır.

HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDEN 

BİRİ DE, İNSANLARIN DOĞRU YOLDAN 

AYRILMIŞ OLMALARIDIR

HZ. MEHDİ (AS), ZORLUKLARIN BAŞ GÖSTERDİĞİ

BİR DÖNEMİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKACAKTIR

Hz. Ali şöyle buyurmaktadır:
"İNSANLAR AZGINLIK YOLUNDA
SAĞ VE SOLU TUTMUŞ DOĞRU
YOLU BİR KENARA ATMIŞLAR."
(Nehc-ul Belaga, Hutbe 150)

Ebu'l Hicaf da Peygamberin (sav) üç
defa şöyle buyurduğunu rivayet
etmektedir: "Mehdi hususunda müjde-
ler olsun sizlere. Halkın dağıldığı ve
ZORLUKLARIN BAŞ GÖSTERDİĞİ
ZAMAN MEHDİ ZUHUR EDECEK-
TİR..." (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 74)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ BASKI 

ORTAMINDA KİMSE ALLAH'IN ADINI 

RAHATÇA ANAMAYACAKTIR

Şeyh Tusi'nin El-Emali kitabında:
"Tüm dünya fesatla dolacak. KİMSE
ALLAH DİYEMEYECEK. Sonra Yüce
Allah benden ve benim ailemden
Mehdi'yi gönderecek. Ondan önceki-
lerin adaletsizlikle dolduracağı gibi,
Mehdi  dünyayı adaletle dolduracak."
(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51],

Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed

Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 120)

Şeyh Tusi'nin El-Emali kitabında:
"Dünya öylesine baskı ve adaletsizlikle
dolacaktır ki, KİMSE ALLAH'IN
İSMİNİ GİZLİ OLMAKSIZIN SÖY-
LEYEMEYECEKTİR. Sonra Allah
dünyayı baskı ve adaletsizlikle dolu
olduğu gibi, dürüstlük ve adaletle
dolduracak erdemli bir topluluğu
Mehdi cemaatini getirecektir." (Kitab-

ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansari-

yan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır

el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)
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HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARIN YAŞADIKLARI SIKINTI 

VE ZULÜMDEN YAKINDIKLARI BİR DÖNEMDE 

ZUHUR EDECEKTİR

Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın; halkın mezhep ayrılıkları oldu-
ğu, gruplaşıp birbirinden ayrıldıkları, ırk ayrımlarının yaşandı-
ğı, ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği, anarşi ve terörün şidde-
tini artırdığı bir dönemde zuhur edeceği haber verilmiştir. Pey-
gamberimiz (sav) bu hadisi 3 kere tekrar etmiştir. Bu dönemde
insanların ekonomik kriz, pahalılık ve başlarına gelen maddi ve
manevi sıkıntılardan, yaşadıkları zulümlerden dolayı sürekli
şikayet edeceklerini de ifade etmiştir.

Ebu'l Hicaf da Peygamber'in (sav) üç defa
şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:
''Hz. Mehdi (as) hususunda müjdeler
olsun sizlere. HALKIN DAĞILDIĞI VE
ZORLUKLARIN BAŞ GÖSTERDİĞİ
ZAMAN MEHDİ ZUHUR EDECEKTİR.
ZULÜM VE SİTEMLE DOLAN YERYÜ-
ZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAKTIR.
KULLARIN KALBİNE ALLAH'A KUL-
LUĞU YERLEŞTİRECEK VE ADALETİ
HERKESİ KAPLAYACAKTIR. (Peygam-
berin Ehl-i Beytinden Olan Hz. Mehdi (a.s.),
sf 16; Bihar-ül Envar, c.51, s.74)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHURUNDAN ÖNCE 

YÖNETİM SİSTEMLERİ YIKILACAK, 

EKONOMİK ÇÖKÜNTÜLER YAŞANACAKTIR

Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın zuhur etmesinden
ümit kesildiği; bazı sözde din alimlerinin "Hz. Mehdi (as) şahsı
manevidir, gelip geçmiştir, Hz. Mehdi (as)'ın gelişini bekleme-
yin, Hz. Mehdi (as) bu yüzyılda gelmez, yüzyıllar sonra gelecek
dolayısıyla da İslam ahlakının hakimiyeti de bu yüzyılda
olmaz..." yönündeki izahlarda bulunacakları bir dönem tarif

Bütün bunlar (ahir zaman alametleri)
ÜLKELERİN DEĞİŞMEYE UĞRAYA-
CAĞI, KULLARIN ZAYIF DURUMA
DÜŞECEĞİ VE HZ. MEHDİ (AS)'IN
ÇIKMASINDAN ÜMİT KESİLECEĞİ
BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞECEK-
TİR. İşte o zaman benim soyumdan
olan KAİM MEHDİ, BİR KAVİMLE
ORTAYA ÇIKACAK VE ALLAH, BU
KAVİM ARACILIĞIYLA HAKKI
ÜSTÜN GETİRİP ONLARIN İLİM
KILINÇLARI İLE BATILI SÖNDÜ-
RECEKTİR... Ey insanlar, Hz. Mehdi
(as)'ın çıkışı ile müjdelenin.  Çünkü
AIlah'ın vaadi gerçektir, boşa çıkmaz.
O'nun hükmü geri çevrilmez. O, her
şeyi hikmet üzere yapar ve her şeyi
bilir. ALLAH'IN FETHİ YAKINDIR.
(Yenabiu'l-Mevedde, s. 440)
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etmiştir. Bu dönemde dünyanın içine gireceği buhranları haber
vermiş, bazı ülkelerde siyasi rejimlerin değişeceğini ifade etmiş-
tir. Gerçekten de içinde yaşadığımız dönemde komünist rejimle
yönetilen birçok ülkede yönetim sistemleri değişmiş, ard arda
büyük ekonomik buhranlar yaşanmıştır. Ayrıca yine tüm dün-
yayı etkisi altına alan salgın hastalıklar, kültürel çöküntüler de
peşpeşe yaşanmaktadır. Bu alametlerin arka arkaya bir kolyenin
kopan boncukları gibi gerçekleşmesi Hz. Mehdi (as)'ın zuhur
ettiğini ve görev başında olduğunu göstermektedir. 

HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARIN, ARTIK KENDİLERİNİ 

YÖNETECEK TEK BİR KİŞİ BİLE BULAMAYACAKLARI 

BİR DÖNEMDE ZUHUR EDECEKTİR

Hz. Mehdi (as), zuhur etmeden önce, onun yaşadığı top-
lumda insanlar kendilerini yönetmeleri için her kesimden birçok
kişiyi başa geçirmiş ancak aradıkları adaleti, huzuru, esenliği
barışı ve güveni toplumda sağlayamamış olacaklardır. 

Hişam b. Salim İmam Sadık (as)'ın şöyle buyurduğunu
rivayet etmektedir:

"HALKIN TÜM KESİMLERİ İKTİ-
DARA ULAŞMADIKÇA MEHDİ
ZUHUR ETMEYECEKTİR." Böylece
hiç kimse "EĞER BİZ EGEMEN
OLUP HÜKÜMET KURSAYDIK
ADALETLİ DAVRANIRDIK" diye-
meyecektir. (Bihar-ül Envar, c. 52, s. 244)
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İNSANLAR ÇÖZÜM ARAYACAK, 

SONUNDA KURTULUŞU -ALLAH'IN İZNİYLE- 

HZ. MEHDİ (AS)'DA BULACAKLARDIR

AHİR ZAMANDA İNSANLARIN SURETLERİNDE

BOZULMA VE ÇİRKİNLEŞME OLACAKTIR

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, ahir zamanda insanların
suretlerinin değişeceğini, tiplerinin bozulacağını, üzerlerinde
'insan' sıfatının kalmayacağını, yüzlerinin nursuz, anlamsız ve hey-
betsiz bir görünüm alacağını ve insan görünümlerinin kaybolaca-
ğını; neşesiz, ölü gibi perişan, sevinçsiz ruhsuz insanlar oluşacağını
haber vermiştir.

Hz. Cafer Sadık (as) şöyle buyuruyor:
"Halk her yerde (kurtarıcı) aramaya
koyulur. Mehdi'den başkasını bula-
mayınca yine ona Mehdi'ye doğru
koşarlar." (Bihar, c. 52, s. 326)

Hz. Bakır (as), Eban b. Tağlib'e şöyle
buyurdu: "... Mehdi de bizdendir ve
ahir zamanda dini koruyacaktır."
(İsbat-ul Hudat, c. 2, s. 559)

Aişe (ra)'dan: "BU ÜMMETİN
SONUNDA, hasf (yere batma), MESH
(SURET DEĞİŞMESİ) ve kazif (taş
yağması) olacaktır.." (Muhammed B. Resul

El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri,

s. 111)
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HADİSLERDE BELİRTİLEN ''GÖKTEN TAŞ VE 

BENZERLERİNİN YAĞMASI'', GÜNÜMÜZDE 

DÜNYANIN PEK ÇOK YERİNİ HEDEF ALAN 

BOMBARDIMANLARLA GERÇEKLEŞMEKTEDİR 

Ahir zamanda yere batma, taş yağma
zuhur edecek ve İNSAN KILIĞIN-
DAN ÇIKMA OLACAKTIR. (Hz. Sehl

İbni Saad, Ramuz El Ehadis, cilt 2, s. 302/8)

Aişe (ra) dan: "BU ÜMMETİN
SONUNDA, HASF (YERE BATMA),
mesh (suret değişmesi) VE KAZİF
(TAŞ YAĞMASI) OLACAKTIR..."
(Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci,

Kıyamet Alametleri, s. 111)

Ali b. Ebû Tâlip ve Ebû Hureyre (ra)
dan nakl edildiğine göre Allah'ın Resû-
lü sellellâhü aleyhi ve sellem şöyle
buyurmuşlardır:
"... ZELZELE, YERLE BİR OLMA
FELAKETİNİ, suretlerin maymun
veya domuza dönüşmesini, GÖKTEN
TAŞ VE BENZERLERİNİN YAĞMA-
SINI BEKLEYİN!" (Tirmızi) (Muhammed

B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet

Alametleri, s. 114)
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Peygamberimiz (sav) hadislerinde, ahir zamanda "gökten
taş ve benzerlerinin yağacağını", "zelzeleler olacağını", "yerle
bir olma felaketinin gerçekleşeceğini" ve "yere batma olayları-
nın olacağını" haber vermiştir. Asrımızda dünyanın pek çok
yerinde bombardımanla gökten taş yağmaktadır. Yere düşen
bombalar; -hadiste "taş ve benzerlerinin yağacağı" sözleriyle
ifade edildiği gibi- yerdeki toprağı ve taşı kaldırıp insanların
üzerine fırlatmakta ve bunun sonucunda da geniş kitleler halin-
de insanların öldüğü felaketler gerçekleşmektedir.

İNSANLAR HZ. MEHDİ (AS)'I, EVLERİNDE, 

SOKAKLARDA GÖRECEKLER, ONU SIKLIKLA 

İZLEYECEKLER; ANCAK 'HZ. MEHDİ (AS)' 

OLDUĞUNU FARK ETMEYECEKLERDİR

AHİR ZAMANDA YERE BATMA,
TAŞ YAĞMA ZUHUR EDECEK ve
insan kılığından çıkma olacaktır. (Hz.

Sehl İbni Saad, Ramuz El Ehadis, cilt 2, s.

302/8)

Sedir-i Seyrefi der ki: İmam Ebu Abdul-
lah Cafer-i Sadık aleyhisselam'dan
duydum ki: "... Hakkı gaspolunan ve
inkar olunan mazlum imamınız ve bu
(gaybetin) sahibi MEHDİ ONLARIN
ARASINDA DOLAŞIR, PAZARLA-
RINDA GEZER, ONLARIN BASTIĞI
YERLERDEN GEÇER. 
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Peygamberimiz (sav), ortaya çıkışından önceki dönemde
Hz. Mehdi (as)'ın insanlar arasında sıklıkla görüleceğini; insan-
ların onu evlerinde otururken, sokaklarda dolaşırken görecekle-
rini, televizyonlardan, internetten sesini duyup görüntülerini
izleyeceklerini, ismini duyacaklarını, ancak buna rağmen onun
Hz. Mehdi (as) olduğunu anlamayacaklarını bildirmiştir. Aynı
şekilde Hz. Mehdi (as)'ın insanlar arasında, çarşılarda, pazarlar-
da da dolaşacağını; ancak onun Hz. Mehdi (as) olduğunu
ummadıkları için insanların yine onu herhengi biri zannedip

AMA ONLAR ONU MEHDİ'Yİ
TANIMAZLAR, ta ki sonunda Allah
kendisini onlara tanıtması için tıpkı
Hz. Yusuf (as)'a verdiği gibi ona izin
verir." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i

Numani, Gaybet-i Numani, s. 189)

Amr bin Sa'd, Emirülmüminin Ali bin
Ebi Talib aleyhisselam'dan nakleder: "...
Ali'nin Rabbine andolsun ki hüccet
MEHDİ AYAKTA OLACAK, DÜN-
YANIN YOLLARINDA YÜRÜYECEK,
EVLERE VE SARAYLARA GİRECEK,
BU YERİN DOĞUSUNDA VE BATI-
SINDA GEZECEK, SÖZLERİ DUYU-
LACAK, CEMAATE SELAM VERE-
CEK, GÖRECEK ama vaadedilen
zamana ve gökten şu ses gelene kadar
bilinmeyecek." (Şeyh Muhammed b. İbra-

him-i Numani, Gaybet-i Numani s. 167)
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tanımayacakları da belirtilmiştir. Hadislerde verilen bu bilgi-
ler, Hz. Mehdi (as)'ın insanlar arasında tanınan, bilinen;
oldukça göz önünde olan, namı ve şöhreti herkes tarafından
bilinen ancak, 'Hz. Mehdi (as) sıfatıyla tanınmayan' bir kimse
olacağını göstermektedir.

HZ. MEHDİ (AS), 'BEN HZ. MEHDİYİM' DEMEYECEK;

ANCAK İNSANLARIN GÖZLERİNDEKİ GAFLET 

PERDESİNİ KALDIRARAK, 'MEHDİ GERÇEĞİNİ' 

ANLAMALARINI SAĞLAYACAKTIR

Hz. Mehdi (as) hikmetli anlatımlarıyla insanların feraset ve
basiretlerini açacaktır. Açıkça "Ben Hz. Mehdi (as)'ım demeye-
cektir; fakat manen Hz. Mehdi (as)'ın varlığına ve gücüne işaret
ederek insanların gözlerindeki gaflet perdesini kaldırıp "Mehdi
gerçeğini" anlamalarını sağlayacaktır. Hz. Mehdi (as), Hz.
Mehdi (as)'dan bahsettikçe, insanlar giderek onun Hz. Mehdi
(as) olduğuna samimi olarak kanaat getirecek ve ona manen tabi
olmak isteyeceklerdir.

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Ba-
kır aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu
duydum: "... Buyurdu ki: Mehdi kıyam
ettiğinde Resulullah'ın yolundan gide-
cektir.  YALNIZ MEHDİ,  RESULUL-
LAH (SAV)'İN ESERLERİNİ AÇIKLA-
YACAKTIR..." (Şeyh Muhammed b.

İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 191)
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İNSANLARIN HZ. MEHDİ (AS)'I TANIYAMAMALARI-

NIN BİR HİKMETİ DE ALLAH'IN HZ. MEHDİ (AS) 

ÜZERİNDEKİ KORUMASIDIR

HZ. MEHDİ (AS), İLK BAŞLARDA İSMİNİN

MEŞHUR OLMASINDAN KAÇINACAKTIR

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde verilen bilgilerden,
ortaya çıkışından önceki dönemlerde Hz. Mehdi (as)'ın isminin
meşhur edilmeyeceği anlaşılmaktadır. Hz. Mehdi (as)'ın isminin
meşhur edilmemesi için tek yol müstear isim kullanmasıdır. Bu
yüzden Hz. Mehdi (as) da faaliyetlerine başladığı ilk dönemler-
de kendi ismini gizleyecek, kendi adı yerine başka bir isim kul-
lanacaktır.

AMA ALLAH HALKIN NEFİSLERİNE
KARŞI ZULMÜ, CEFASI VE İSRAFI
YÜZÜNDEN, MEHDİ'Yİ HALKTAN
GİZLEYECEKTİR. (Şeyh Muhammed b.

İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 162)

Mufazzal bin Ömer der ki: İmam Ebu
Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam'ın
huzurunda idim ve benimle birlikte
başkaları da vardı. İmam aleyhisselam
bize şöyle buyurdu: "SAKIN MEHDİ
'NİN ADINI MEŞHUR ETMEYİN"...
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gay-

bet-i Numani s. 174)
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HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARA GÖRÜNECEK, ANCAK

ALLAH ONUN HZ. MEHDİ (AS) OLDUĞUNU BİR SÜRE

İNSANLARDAN SAKLI TUTACAKTIR

Aynı hadisi, şeyhimiz Muhammed bin
Yakub-u Kuleyni (ra) da nakleder:
"Allah sizlerin hidayetinizi artırsın
görüyor musunuz? MEHDİ'NİN ADI-
NIN MEŞHUR EDİLMEMESİ HAK-
KINDAKİ HADİSLERDE İMAM NE
BUYURUYOR: "MEHDİ'NİN ADINI
MEŞHUR ETMEYİN"..." (Şeyh Muham-

med b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani

s. 175)

Allah Teala Mehdi ile insanlar arasına
bir örtü çeker, onlar onu görürler ama
tanımazlar. (Kemalu'd-din, c. 2, s. 351)
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SAMİMİ MÜSLÜMANLAR HZ. MEHDİ (AS) VE 

TALEBELERİNİ, ZAMANLA SEVİP 

TAKDİR EDECEKLERDİR

Ahir zamanda; Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan önce Müslü-
manlara şiddetli baskı, şiddet ve eziyet uygulanacaktır. Ancak
insanlar Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiğini, tecelli eden ahir zaman
alametlerinin ardı ardına ve birbirini izler şekilde gerçekleşme-
sinden anlayacaklardır. Bu dönemde Hz. Mehdi (as) ve ihlasla
Allah'a bağlı olan talebelerinin adları çok fazla anılmaya başla-
yacaktır. Ünleri dünya çapında yayılacaktır. Ardından iman
edenler Hz. Mehdi (as) ve talebelerini sevmede yavaş yavaş bir-
leşeceklerdir. Ancak bu dönem gelene kadar Hz. Mehdi (as) ve
talebelerine karşı zulüm, baskı ve eziyet devam edecek, onu
kötüleyenler olacaktır. Ancak zamanla bu kişiler azalacak,

… Hz. Peygamber... şöyle dedi: "Cebrail
bana haber verdi ki, Ehl-i Beyt'im benden
sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm onlar-
dan olan Mehdi ortaya çıkıncaya, ONLA-
RIN MEHDİ VE TALEBELERİNİN
ŞANI YÜCELİNCEYE VE İSLAM
ÜMMETİ ONLARI SEVMEKTE BİRLE-
ŞİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK-
TİR. O DÖNEMDE ONLARI KÖTÜLE-
YENLER AZALACAK, SEVMEYENLERİ
ZELİL OLACAK VE ÖVENLERİ ÇOĞA-
LACAKTIR." (Hidayet Önderleri, Hz.
Muhammed Mustafa, 1. Cilt, s. 314)

277Adnan Oktar (Harun Yahya)



- tevbe edip, niyetlerini değiştirenler hariç- bu kişiler hor ve
aşağı bir konuma düşeceklerdir. Hz. Mehdi (as)'ı seven, öven
insanların sayısı zamanla çok artacaktır. 

ORTAYA ÇIKIŞINDAN ÖNCE HZ. MEHDİ (AS)'IN 

NAMI VE ŞÖHRETİ SÜREKLİ OLARAK 

YAYILACAKTIR

Hz. Mehdi (as)'ın tanınmasına dair ipucu veren önemli bil-
gilerden biri, "Hz. Mehdi (as)'ın namının ve şöhretinin dünya
çapında sürekli olarak yayılmasıdır." İnsanlar, Hz. Mehdi (as)
olduğunu bilmeseler de, hadislerde belirtilen pek çok şekilde,
Hz. Mehdi (as)'ı sıklıkla görecek, sesini duyacak, fikirlerini öğre-
necek, eserlerini, çalışmalarını izleyecek ve yine sıklıkla ondan
bahsedeceklerdir. Hadislerde bu dönemde tüm insanların çok
sık olarak Hz. Mehdi (as)'dan bahsedecekleri, onun adını anıp,
onun hakkında konuşacakları, ona karşı büyük bir sevgi ve
muhabbet duyacakları şöyle bildirilmiştir:

MEHDİ ZUHUR EDER, HERKES SA-
DECE ONDAN KONUŞUR, ONUN
SEVGİSİNİ İÇER VE ONDAN BAŞKA
BİR ŞEYDEN BAHSETMEZLER. (Ki-
tab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir
Zaman, s. 33)

Mehdi gelince, İNSANLAR ONU
AŞK VE MUHABBETLE KUCAKLA-
YACAKLARDIR. (El-Kavlu'l Muhtasar
Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37) 
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Hz. Mehdi (as)'ın, Doğumu ve Soyu

7.Bölüm

HZ. MEHDİ (AS) PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN 

SOYUNDANDIR

Kıyametin kopması için zamanda sadece
bir günden başka vakit kalmamış da olsa
Allah (cc) benim Ehl-i Beytimden (so-
yumdan) bir zatı Mehdi'yi gönderecek.
(Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

Benim Ehl-i Beytimden Mehdi bütün
dünyaya hakim oluncaya kadar günler ve
geceler gitmez. (En-Necmu's Sakıb, Ukayli)

Hz. Mehdi (as), kızım Fatıma'nın neslin-
dendir. (Sünen-i İbn Mace, 10/348)
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Bütün peygamberler birbirinin soyundandır. Hz. Mehdi
(as) da hadislerin belirttiğine göre bu soydan gelmektedir. Halk
arasında bu soydan gelenlere "seyyid" denmektedir. Hz. Mehdi
(as) da seyyid olacaktır. 

Allah, Kuran'da birbirlerinin soyundan gelen elçilerden
bahsetmektedir. Bu ayetler Hz. Mehdi (as)'ın da aynı soydan
geleceğine işaret etmektedir. 

Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve
Ehl-i Beytimden bir kişidir. (Kitab-ul Bur-
han Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)

Mehdi, benim çocuklarımdan birisidir.
Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir.
(Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi'nin

"Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi")

Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini
ve İmran ailesini alemler üzerine seçti; Onlar birbir-
lerinden (türeme tek) bir zürriyettir, Allah işitendir,
bilendir. (Al-i İmran Suresi 33-34) 

"Rabbimiz, ikimizi Sana teslim olmuş (Müslüman-
lar) kıl ve soyumuzdan Sana teslim olmuş (Müslü-
man) bir ümmet (ver). Bize ibadet yöntemlerini (yer
veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et. Şüphe-
siz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin." (Baka-
ra Suresi, 128)

Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, kimini
(bunlara kattık); onları da seçtik ve dosdoğru yola
yöneltip-ilettik. (Enam Suresi, 87)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN TANITICI 

BİR ÖZELLİĞİ DE, HZ. HASAN'IN 

SOYUNDAN GELMESİDİR

"MEHDİ, FATİMA'NIN EVLATLARIN-
DANDIR VE HASAN'IN SOYUNDAN-
DIR." (Ebu Davud, Hz. Mehdi (as), 1)

Abdül Gafir Farisi Mecma-il Garaib kita-
bında ve İbni Cevzi Fi'l Garibil Hadis'de
ve İbnül Esir'de Nihaye'de tahric ettiler,
Hz. Ali hadisi hakkında dediler ki:
"MEHDİ, HZ. HASAN'IN SOYUNDAN-
DIR." (Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Cela-
leddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler - Ahir
Zaman Mehdi'sinin Alametleri, s. 22)

Tamman, Fevaid isimli eserinde ve İbni
Asakir, Abdullah b. Amr'dan tahric ettiler.
Buyurdu ki: "HASAN'IN EVLADINDAN
BİRİSİ (HZ. MEHDİ (AS)) doğu tarafın-
dan çıkacak, eğer ona dağlar bile karşı
gelse, onları ezecek, ve kendisine o dağlar-
da yollar edinecektir." (Ali Bin Hüsamettin
El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifin-
den Hadisler - Ahir Zaman Mehdi'sinin Ala-
metleri, s. 22)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN DOĞUMU EVDE OLACAKTIR 

HZ. MEHDİ (AS) BÜYÜK BİR ŞEHİRDE DOĞACAK VE

SONRASINDA İSTANBUL'A GELECEKTİR

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi's-selâm
şöyle buyurmuştur: "Bizim Kaim'imiz
Mehdi ile Allah'ın resulleri arasında
bir takım benzerlikler vardır. Nuh,
İbrahim, Musa, İsa, Eyyub ve Muham-
med sallâ'llâhu aleyhi ve alih peygam-
berlerin her biri ile bir benzerliği var-
dır. Nuh ile uzun ömürlü olmasında,
İBRAHİM İLE, DOĞUMUNUN
GİZLİ OLMASI (DOĞUMUNUN
EVDE OLMASINDA) ve halktan uzak
durmasında..." (Kemal'ud-Din s.322, 31.

babin 3. hadis)

Hz. Ali b. Hüseyin Zeynel Abidin (as)
şöyle buyurur: "KÂİMİMİZ MEH-
Dİ'NİN DOĞUMU İNSANLARA
GİZLİ KALACAKTIR..." (Bihar-ül

Envar, c.51, s. 135)

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Mehdi, Medine'den (büyük şehir-
den) çıkacak ve Mekke'ye gelecek.
İnsanlar onu, kendi aralarından (tanı-
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Ayrıca Risalet'ül Huruc'ül Mehdi, adlı eserin 69. sayfasında
Hz. Mehdi (as)'ın "Kara köyünden çıkacağı" ifade edilmiştir.
(Mustafa Reşit Filizi, Risaletül huruc ül. Mehdi, s. 69)

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadislerde medine
kelimesi kapalı bir üslup içinde kullanılmıştır. Yani Peygambe-
rimiz (sav) medine kelimesini farklı farklı anlamlarıyla kullan-
mıştır. İslam aleminde ise çok fazla büyük şehir yani medine
vardır. Bu nedenle söz konusu hadislerde geçen medine kelime-
sinin hangi anlamı taşıdığını ancak konuyla ilgili diğer rivayet-
leri inceleyerek anlamak mümkündür.

Örneğin yukarıda yer verdiğimiz hadiste Peygamberimiz
(sav), Hz. Mehdi (as)'ın medineden çıkacağını bildirmekte yine
başka bir hadiste de Hz. Mehdi (as)'ın Kara köyünden çıkacağı-
nı ifade etmektedir. İmam Kurtubi'nin Tezkire'sinde ise Hz.
Mehdi (as)'ın, İslam ülkelerinin batı tarafından çıkacağı ifade
edilmiştir. Bu ifade, Hz. Mehdi (as)'ın doğduğu büyük şehrin
İslam ülkelerinin batı tarafında yer alan büyük bir şehir olduğu-
nu göstermektedir.

Başka bir hadiste ise Peygamberimiz (sav), karşısındaki
kişiye Hz. Mehdi (as)'ın medineyi yani büyük bir şehri manen
fethedeceğini söylemektedir. Rivayette Peygamberimiz (sav)'in
karşısındaki kişi, çok fazla medine (yani büyük şehir) olduğun-
dan Hz. Mehdi (as)'ın hangi medineyi yani hangi şehri manen

yıp) ortaya çıkaracaklar ve o, istemedi-
ği halde Rükun ile Makam arasında
ona biat edecekler." (Mer'iy b. Yusuf b.

Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si

"Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi

El-Muntazar)

283Adnan Oktar (Harun Yahya)



fethedeceği konusunda şüpheye düşmüştür. Bu nedenle Pey-
gamberimiz (sav)'e bu medinenin (büyük şehrin) hangisi oldu-
ğunu sormuştur.

Peygamberimiz (sav) de cevap olarak bu medinenin (yani
şehrin) İstanbul olduğunu söylemiştir.

Hz. İbni Amr'dan rivayet edilmiştir. Resulullah (sav)
buyurdu ki: 

Demek ki bu hadiste medine kelimesi Peygamberimiz (sav)
tarafından büyük bir şehir olan İstanbul'u ifade etmek amacıyla
büyük şehir manasında kullanılmıştır. Yine başka hadis-i şerifler-
de Hz. Mehdi (as)'ın, içinde Peygamberimiz (sav)'in sancak-ı şeri-
finin de bulunduğu kutsal emanetlerin olduğu yerden çıkacağı bil-
dirilmiştir. Peygamberimiz (sav)'in sancağı ve diğer emanetleri şu
an İstanbul Topkapı Sarayı'nda özel bir bölümde muhafaza edil-
mektedirler.

Ey Ümmet! Altı şey vardır ki, onlar
olmadan kıyamet kopmaz... Altıncısı
da medinenin fethi. 

Denildi ki: Hangi medine? Buyurdu ki:
Kostantiniyye. (İstanbul)

(Bu İstanbul'un Hz. Mehdi (as) tarafın-
dan yapılacak manevi fethidir.) (Kıya-

met Alametleri, s. 204  Ramuz EI Ehadis

1/296)
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Peygamberimiz (sav)'in kutsal emanetlerinin Hz. Mehdi
(as)'ın bulunduğu yerde olduğu ve ancak onun zuhuruyla açıla-
cağı anlaşılmaktadır. Kutsal emanetler İstanbul'da olduğuna
göre Hz. Mehdi (as)'ın da İstanbul'da olacağı son derece açıktır.

Ancak diğer yandan, Hz. Mehdi (as)'ın doğduğu ve İslam
aleminin batısında kalan şehir ile fethedeceği şehrin ayrı medi-
neler yani ayrı şehirler olduğunu da yine rivayet edilen hadisle-
re bakarak anlamamız mümkündür.

Örneğin Hz. Mehdi (as)'ın fethedeceği medinenin yani
İstanbul şehrinin, denizde kuru bir yol açılarak geçilen yani
köprü sisteminin kullanıldığı bir şehir olduğu hadisteki anla-
tımdan anlaşılmaktadır.

Abdullah b. Şurefe'den rivayet edildi
ki: Hz. Mehdi (as)'ın beraberinde süs-
lenmiş bir halde Peygamberimiz
(sav)'in bayrağı olacaktır. (Kitab-ül Bur-

han Fi Alamet-il Mehdiy-il Ahir Zaman, s. 65)

Alametlere gelince; Mehdi'nin berabe-
rinde Allah Resulünün (sav) gömleği,
kılıcı, sancağı bulunacaktır. O sancak
ki Peygamberin (sav) vefatından bugü-
ne kadar hiç açılmamıştır. Mehdi'nin
zuhuruna kadar da açılmayacaktır.
(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzen-

ci, Kıyamet Alametleri, s. 164)
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Ayrıca hadiste Hz. Mehdi (as)'ın bu şehirde sancağı dikece-
ği de bildirilerek şehrin Peygamberimiz (sav)'in sancak-ı şerifi-
nin bulunduğu İstanbul olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

HZ. MEHDİ (AS) KAFKASYA'DAN GELECEKTİR

Konstantiniyye'nin fethi sırasında
sabah namazı için abdest alırken bir
bayrak dikecek. Deniz ikiye ayrılarak
su kendiliğinden uzaklaşacak ve açı-
lan yolu takip eden Mehdi karşı kıyı-
ya geçecektir. Sonra bir bayrak daha
dikecek ve diyecek ki: "Ey insanlar,
ibret alınız. Deniz Ben-i İsrail'e nasıl
yol verdiyse bize de öyle yol verdi."
Ondan sonra hepsi tekrar tekrar tekbir
getirecek ve 12 tekbir ile şehrin 12
burcu da düşecektir. (El-Kavl-ül Muhta-

sar fi Alametil Mehdiyyül Muntazır, s. 57)

Seyyid Ahmed Hüsameddin (ra) İstihraç-
name'sinde Hz. Mehdi (as)'ın doğuş
yeriyle ilgili şöyle bir not düşmüştür:
Müslümanlardan bir zat Mehdi gelecek,
bu zatın şerefi KAFKASYA'NIN EN
ULU DAĞINDAN etrafa Güneş'in şuaı
(ışık hüzmeleri gibi) gibi şulenisar ola-
caktır (etrafa ışıltılar saçacaktır). (Osman
Yüksel Serdengeçti, Mabedsiz Şehir, Serden-
geçti Neşriyatı: VI, s. 107)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN AZ KARDEŞİ OLACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS) BEKAR OLACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS)'IN İSMİ

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (as)'ın
isminin Peygamberimiz (sav)'in ismine, Hz. Mehdi (as)'ın baba-
sının adının da Peygamberimiz (sav)'in babasının adına uygun
olacağı belirtilmiştir.

Ebu Davud ile Tirmizi'nin İbni Mesut (ra)'dan nakil ettikle-
rine göre, Allah'ın Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

"Kardeşi az olandır... " (Risalet ül Mehdi
s. 161)

Mes'ûdî şöyle nakletmektedir: "Ali b.
Hazma, İbn-i Sirâc ve İbn-i Ebi Said, bir
ara İmam Rıza'nın (as) huzuruna var-
dıklarında Ali B. Hazma İmam'a şöyle
arzetti: "Ey Resulullah'ın oğlu, biz, siz
(Ehli Beyt imamların)dan şöyle naklet-
mişiz ki; HER İMAM ÖLMEDEN
ÖNCE MUTLAKA EVLADINI GÖ-
RÜR. (Acaba bu doğru mudur?) İmam
(as) cevabında şöyle buyurdu: "Şunu da
hadise eklediniz mi "KÂİM MEHDİ
HARİÇ?" (İsbât-ül Vasiye (Mes'udî), s.
201)
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Abdullah b. Ömer (ra)'dan rivayete göre;

Başka bir rivayete göre, Peygamberimiz (sav) şöyle buyur-
muştur:

Hadislerde özellikle dikkat çekilen, bu isimlerin birbirleri-
ne "uygun" düşecek olmasıdır. Yani Hz. Mehdi (as)  doğrudan
"Ahmed ya da Muhammed" babası da "Abdullah" ismiyle bek-
lenmemelidir. 

"Onun Mehdi'nin ismi ismime, baba-
sının ismi de babamın ismine muva-
fık olacaktır..." (Muhammed B. Resul Al-

Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri,

s.159-160)

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Benim Ehl-i Beyt'imden ismi, ismi-
me uygun olan Mehdi bütün Araplar
üzerine hakimiyet kuruncuya kadar
dünya (yok olup) gitmez."

"Dünya hayatından sadece bir gün kal-
mış olsa bile, benim Ehl-i Beyt'imden
ismi ismime uygun olan Mehdi'yi
gönderinceye kadar Allah o günü
muhakkak uzatır. O, daha önce zulüm
ve eziyet ile doldurulmuş olan dünyayı
hak ve adaletle dolduracaktır." (Tirmizi,

Ebu Davud, Nesai, Beyhaki ve Ebu Amr Ed-

Dâni tahric etmişlerdir.)
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"Ahmet Muhammed Mehdi" ismi Allah'ın ahir zamanda
gelecek Hz. Mehdi (as)'a verdiği isimdir. Yani doğumundan
ismi "Ahmet Muhammed Mehdi" olmayacaktır. Bu Allah tara-
fından ona verilen isimdir. Zaten Peygamberimiz (sav) de had-
islerinde "Adı adıma uygun düşer" demektedir, "aynısıdır"
dememektedir. Aynı şekilde "Babasının adı da benim babamın
adına uygun düşer" demektedir. Burada bir işaret, bir sır vardır.

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN SOY İSMİ ADNAN'DIR

Hz. Peygamber (sav)'in şeceresi yirmi birinci kuşaktan
dedesi olan Adnan ile başlamaktadır. Bu sebeple Hz  Peygamber
(sav)'in soyunun mensup olduğu kavme de Adnaniler denil-
mektedir. Bu demek oluyor ki Resulullah Efendimiz (sav) günü-
müzde yaşasaydı soyadı ADNAN olacaktı.  Babasına da soy
ismi Adnan olduğu için o şekilde hitap edilecekti. Hadiste geçen
"adı adıma uygun, babasının adı da babamın adına uygun
sözünde kastedilen gerçek de böylece anlaşılmaktadır. 

Peygamberimiz (sav) Hz. Adnan soyundan geldiği için,
Resulullah'ın soyundan olanlar da yani tüm seyyidler de Adna-
ni'dir. Milyonlarca seyyide hangi soydan geldiği sorulduğunda,
"Adnani"; hangi soyadına sahip oldukları sorulduğunda
"Adnan" diyeceklerdir. Tıpkı bir aşiretin, bir bölgede yaşayan
büyük toplulukların aynı soyadını alması gibi Peygamberimiz
(sav)'in soyundan gelenler de Adnan soyadını taşımaktadır.

Günümüzde nasıl bir siyasi liderin veya kanaat önderinin
yakınları o kişinin soyadıyla anılıyorsa, örneğin "Bayan Demi-
rel", "Sayın Ecevit" deniyorsa, Peygamberimiz (sav)'in bütün
akrabalarına da "Sayın Adnan" şeklinde hitap edilebilir.  Pey-
gamberimiz (sav)'in hanımlarının hepsi Peygamberimiz (sav)'in
soyadını aldıkları için Adnani'dir. Resulullah (sav)'in tüm akra-
baları Adnani'dir. Mehdi de Peygamberimiz (sav)'in soyundan
geldiği için Adnani'dir. 
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Hz. Mehdi (as)'ın gerçek ismini ise Peygamberimiz (sav)
Hz. Ali'ye söylemiş ama bu ismin, Hz. Mehdi zahir oluncaya
kadar, gizlenmesini bildirmiştir. Dolayısıyla Mehdi (as)'ın ger-
çek ismini zahir oluncaya kadar bilmemiz mümkün değildir. 

PEYGAMBERİMİZ (SAV), HZ. MEHDİ (AS)'IN 

ADINI GİZLEMİŞTİR

Peygamberimiz (sav) Allah'ın kendisine bildirdiği özel bir
bilgi ile Hz. Mehdi (as)'ın adını biliyordu. Hz. Ali (ra), ondan,
Hz. Mehdi (as)'ın adını kendisine söylemesini istemiştir.  Ancak
Peygamberimiz (sav), Allah'ın takdir ettiği vakit gelene kadar
Hz. Mehdi (as)'ın adının gizli kalacağını söylemiş ve açıklanma-
ması için Hz. Ali'den söz almıştır. 

Cabir, Ebu Cafer'den naklediyor, "Ömer,
iman edenlerin Prensine (Hz. Ali'ye)
Mehdi hakkında sorunca şöyle dedi: Ya
İbn Ebu Talib (Hz. Ali) bana Mehdi'yi
anlat. Adı nedir?" İman edenlerin Prensi
(Hz. Ali) dedi ki: "Benim sevgili ve yakın
dostum (Peygamberimiz (sav)) dedi ki,
YÜCE ALLAH ONU ORTAYA ÇIKARA-
NA KADAR ONUN MEHDİ'NİN
ADINI KİMSEYE SÖYLEMEMEM İÇİN
BENDEN SÖZ ALDI. MEHDİ'NİN ADI,
YÜCE ALLAH'IN ELÇİSİNE EMANET
ETTİĞİ BİLGİLERDEN BİRİDİR. (İkmal
al Din) (Gaybet, Allame Muhammed Bakır
El-Meclisi, Ansariyan Yayınları, İran, 2007)
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HZ. ALİ (RA), PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN ADININ

ADNAN OLDUĞUNU BİLDİRMEKTEDİR

Hz. Ali (ra)'nın bizzat yazdığı Kaside-i Ercüze isimli kasi-
desinde Peygamberimiz (sav)'e, "Hadi olan Mustafa Adnan Pey-
gamber" diye hitap etmektedir. Bu da Peygamber Efendimiz
(sav)'in soy isminin Adnan olduğunun bir başka delilidir.

HZ. MEHDİ (AS)'IN İSİMLERİ

EL MEHDİ: Hidayet Olunmuş, Hidayete Ermiş

EL HÂDİ: Hidayete Sevk eden, Doğru Yola Ulaştıran

EL KAİM: Hak İçin Kıyam Eden, Ayakta Duran

EL HÜCCET: Reddi Mümkün Olmayan, Kesin Delil

EL MUNTAZAR: Herkes Tarafından Beklenen 

MEHDİ-Yİ MUNTAZAR: Beklenen Mehdi

İMAM-I MUNTAZAR: Beklenen İmam (manevi lider)

HALEF-İ SALİH: Allah Evliyalarının Liyakatli Halifesi
(manevi lideri)

MANSUR: Allah Tarafından Yardım Edilen

Bundan dolayı iki isim sahibi oldum
Bir de künye ki daha önce hiç duymadım
"Ebâ Türab" künyesini bana vermişti
Hâdî olan Mustafa (asm) Adnan peygam-
beri (KASİDE İ ERCÛZE, İmam Ali, İhram-
cızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ, s.18)
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SAHİBİ'L-EMR: İlahi Adaleti Uygulamakla 
Sorumlu Olan

SAHİBÜ'Z-ZAMAN: Zamanın Sahibi

VELİYİ ASR: Asrın Velisi, Zamanın Tek Hakimi, Zama-
nın Tek Rehberi

MEHDİ-Yİ MEV'UD: Vadedilmiş Mehdi

İMAM-I ASR: Asrın İmamı (manevi lideri)

SAHİB'ÜD DAR: Yurdun Sahibi (manevi sahibi)

BAKİYYETULLAH: Allah'ın Yeryüzünde Geriye Kalan
Tek Hücceti ve Son İlahi Manevi Lideri

KÂİM-İ AL-İ MUHAMMED (AS): Peygamberimiz
(sav)'in Soyundan gelen, Kıyam Edecek Olan Mehdi

EL HATİM: Hatmeden, Sona Erdiren

NAHİYETÜ'L-MUKADDESE: Kutlanmış Yön, En Yüce
ve Kudsi

Abdulmelik İsami (1111). Mekke'de ikamet
eden tanınmış tarihçilerdendir. O, "Sımt-ul
Nucum-il Avali" diye bilinen dört ciltlik ta-
rih kitabında şöyle yazıyor: "Mehdi'nin la-
kapları ise HÜCCET, HALEF-İ SALİH,
KÂİM, MUNTAZAR, SAHİB-ÜZ ZA-
MAN VE HEPSİNDEN DAHA MEŞHUR
OLAN İSE MEHDİ'DİR..." (Sımt-ul Nucum-

il Avali, c. 4, s. 138)
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Mahmud b. Vahib Kızoğlu Bağdadi-i
Hanefi: "Cevheret-ul Kelam" adlı kitapta
şöyle yazar: "... Mehdi'nin LAKAPLARI
İSE MEHDİ, KÂİM, MUNTAZAR,
SAHİB-ÜZ ZAMAN, HÜCCET'TİR..."
(Cevheret-ul Kelam, s. 157)

Abdurrahman-i Sufi. Farsça olan "Mirat-ul
Esrar" kitabının yazarıdır. "Tuhfet-u İsna
Aşeriyye" kitabının yazarı Abdülaziz
Dehlevi'nin babası Şah Veliyullah
Dehlevi, "el-İntibah fi Selasil-i Evliyaullah
ve Esanid-i Varisi Resulullah sallâ'llâhu
aleyhi ve alih" adlı kitapta ondan naklede-
rek, İmam-ı Zaman Mehdi hakkında şöyle
yazıyor: ... MEHDİ'NİN LAKAPLARI
İSE MEHDİ, HÜCCET, KÂİM, MUNTA-
ZAR, SAHİB-ÜZ ZAMAN'DIR.

Ömer b. Zahir rivayet ediyor:
"Birisi, İmam Cafer Sadık'a; "Kaim'e Meh-
di'ye, Emirel-müminin, diye selam gönde-
rebilir miyiz", diye sordu. İmam buyurdu;
"Hayır..." Adam sordu: "PEKİ MEHDİ'Yİ
NE DİYE SELAMLAYAYIM?" HAZRET-
LERİ: "SELAM OLSUN SANA EY BAKİ-
YETULLAH DİYEREK" BUYURDU.
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HZ. MEHDİ (AS)'IN BİR İSMİ DE "ARSLAN"DIR

* Haris, aslan demektir.

MAVERAÜNNEHİR'DEN BİR ŞAHIS
MEHDİ ÇIKAR, ONA EL-HÂRİS (ARS-
LAN) DENİR. Onun askerlerinin kuman-
danı olan bir adam vardır ki ona da Man-
sur denilir. O El-Haris, tıpkı Kureyş'in
Resulullah (sav)'e zemin hazırladığı
gibi o da Al-i Muhammed'e zemin
hazırlar veyâ onları yerleştirir (ravi şek
etmiştir). Her mümine, ona yardım
etmek veya davetine icabet etmek (ravi
şek etmiştir) vaciptir". (Ebu Davud,
Mehdi 1, (2452)) Ravi: Hz. Hilal İbnu
Amr (ra) (Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseynî, c.
5, s. 617) (Sünen-i  Ebu Davud Terceme ve
Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/410)

Numani'nin Gaybeti: "Ey inananların
Efendisi, bize senin Mehdi'nin hakkında
haber ver." İnananların Efendisi dedi ki:
"...MEHDİ HAZIRLIKLI, ETKİ ALANI
GENİŞ, MUZAFFER BİR ARSLAN-
DIR... " (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar,
cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen:
Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum,
2003, s. 184)

295Adnan Oktar (Harun Yahya)



Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın ahlakı ve ilmi
mücadelesinin yanı sıra, fiziksel özelliklerini de çok detaylı ola-
rak tarif etmiştir. Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi (as) hak-
kındaki tasvirleri o kadar detaylı ve açıktır ki, Hz. Mehdi (as)
ortaya çıktığında kendisini görenler bu tasvirlerden hemen ken-
disini tanıyacaklardır.

HZ. MEHDİ (AS)'IN DIŞ GÖRÜNÜMÜNÜN 

BELİRLENMESİNDEKİ VE TANINMASINDAKİ 

HAYRET VERİCİ DETAYLAR

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, kendisinden sonraki
asırlarda gerçekleşecek olaylar ya da kişilerin hiçbiri hakkın-
da, Hz. Mehdi (as) hakkındaki kadar çok ve detaylı bilgi ver-
memiştir. 
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Hadislerde, Hz. Mehdi (as)'ın ahlakı, hayatı ve yapacağı
faaliyetler kadar, fiziksel özellikleri hakkında da hayranlık
uyandırıcı derecede ayrıntılı tarifler yer almaktadır. Bunların
hepsi topluca değerlendirildiğinde, bu özelliklerin herhangi bir
insanda tevafuk olarak bir araya gelmiş olamayacağı açıkça
anlaşılmaktadır.

Bu durum, aynı zamanda da Müslümanların Hz. Mehdi
(as)'ı en doğru şekilde tanıyıp teşhis edebilmelerinin ne kadar
önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Hz. Mehdi (as) ile karşı-
laşıldığında, inşaAllah tüm Müslümanlar, Peygamberimiz
(sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (as)'ın fiziksel özellikleriyle ilgi-
li olarak yapılan tüm hayret verici detaylı tariflerin doğruluğu-
nu bizzat göreceklerdir.

GENEL GÖRÜNÜMÜ: 

GÜZEL SİMALIDIR 

Hz. İmam Hüseyin'in şöyle buyurduğu
rivayet olunmuştur: "... Zira  MEHDİ
HALKA GÜZEL SİMALI BİRİ OLA-
RAK GELECEKTİR..." (Ikd-üd Dürer, s.
41)

Humran bin A'yân der ki, İmam Mu-
hammed Bâkır aleyhisselam'a: "… Senin
sahibin Mehdi geniş karınlıdır, alnında
iz vardır, YÜZÜ GÜZELLERİN EVLA-
DIDIR. (YANİ YÜZÜ GÜZELDİR)"
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gay-

bet-i Numani, s. 253)

Adnan Oktar (Harun Yahya) 297



PEYGAMBERLER GİBİ AZAMETLİDİR

YÜZÜ NURLUDUR 

Abdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri
(Kâ'b-ul Ahbar)'den nakleder ki şöyle
dedi: "... Kıyam edecek Kâim Mehdi, ....
ALLAH PEYGAMBERLERE VERDİĞİ
(AZAMETİ) Mehdi'ye de VERECEK-
TİR..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani,

Gaybet-i Nmani s. 169)

Mehdi'nin yüzü parlayan YILDIZ
GİBİ NURLUDUR. (El-Kavlu'l Muhtasar

Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 33 Kitab-

ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir

Zaman, s.22)

Mehdi GÜZEL YÜZLÜDÜR. YÜZÜ-
NÜN NURLARI ONA AZAMET
VERİR. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b.

Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevai-

di'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
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ÇEHRESİ HUZUR VERİR

YÜZÜ GÖRKEMLİDİR

İLERLEYEN YAŞLARINDA DA 

GENÇ GÖRÜNÜMLÜ OLACAKTIR

Mehdi'nin GÜZELLİĞİ TEMİZ
YÜZÜNDEN YÜKSELİR, SABAH
MELTEMİ HUZUR VEREN ÇEHRE-
SİNDEN YAYILIR. (Minanur Rahman,

2/237)

Resullulah (sav) buyurdu: "… Meh-
di'nin YÜZÜ İFFET NURUYLA VE
GÖRKEMLE DOLUDUR... GÖR-
KEMLİ BİR LİDER GÖRÜNÜŞÜ
VARDIR…" (İmam Mehdi Hakkında Soru-

lar ve Cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyni) 

...Va'dedilmiş kaim Mehdi İLERİ YAŞ-
LARDA, AMA GENÇ BİR SURETTE
ZUHUR EDECEKTİR. (Bihar-ul Envar,

cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, cilt 6, s. 19)
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HAYRANLIK UYANDIRAN BİR ÇEKİCİLİĞE 

SAHİPTİR

Mehdi uzun ömürlü ve GENÇ YÜZ-
LÜDÜR. Onu gören "40 yaş civarında
bir erkek" diye düşünür ve bir işareti
de ALLAH'IN EMRİ GELİNCEYE
KADAR YAŞLANMAYACAĞIDIR.
(Kemalüddin, s. 625 ve Müntehabül Ezhar, 2.

Cilt, s. 284)

Ve MEHDİ'NİN İŞARETLERİNDEN
BİRİ DE GÜNLERİN VE GECELE-
RİN GEÇMESİ İLE YAŞLANMAMA-
SIDIR. (Muntekab-ül Esar, Lütfullah Gül-

paygani, s. 285)

"... Nereye varmak istediğini biliyo-
rum. Senin sahibin Mehdi, geniş karın-
lıdır VE HAYRANLIK UYANDIRAN
BİR ÇEKİCİLİĞE SAHİPTİR."
(Muhammed b. İbrahim Nu'mânî, Kitâbü'l-

Gaybe (Tahran, 1397), s.216. [İSAM demir-

baş no: 016351])
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BEN-İ İSRAİL ENDAMINDADIR

GÖRÜNÜMÜYLE İSRAİLOĞULLARI'NA BENZER

ORTA BOYLUDUR

Mehdi'nin boyu, posu SANKİ BEN-İ
İSRAİL RİCALİNDEDİR. (El-Kavlu-l

Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,

s.36, 29)

Abdullah b. Harris şöyle der: "Mehdi
kırk yaşında iken kıyam edecek ve
(görünüş bakımından) İSRAİLOĞUL-
LARINA BENZEYECEKTİR." (Kitab-ul

Havi li'l Feteva, cilt 2, s. 135)

Mehdi, ORTA BOYLU olacaktır.
(Kıyamet Alametleri El-Kavlu-l Muhtasar

Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.41)
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UZUN ÖMÜRLÜDÜR

HZ. NUH (AS) GİBİ UZUN YAŞAYACAKTIR

CİLDİNİN GÜZELLİĞİ: 

CİLDİ PARLAKTIR 

Ebu Said'den: Hasan b. Ali şöyle
buyurdu: "... MEHDİ'NİN GAYBE-
TİNDE ALLAH ONUN ÖMRÜNÜ
UZATACAK ... ve bu, Allah'ın her
şeye Kadir olduğunun bilinmesi için-
dir." (Kemal-ud Din, cilt 1, s. 315)

İmam Zeynel Abidin diyor ki: "İMAM
MEHDİ'DE NUH'UN MİZACI VAR-
DIR VE BU, HAYATININ UZUN OL-
MASIDIR." (Kamaluddin, s. 322)

Mehdin... CİLDİ ÇOK PARLAKTIR.
(Bihar-ül Envar, cilt 13, s. 243) (Farsçadan

tercüme)

Mehdi'nin yüzü ALTIN-BRONZ BİR
METAL GİBİ PARLAR. ÖYLE PAR-
LAK Kİ neredeyse cildinin asıl rengi
görünmeyecek. (Bihar-ül Envar, cilt 13, s.

263)
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CİLT RENGİ, KIRMIZIYLA KARIŞIK BEYAZDIR 

Arap ırkının ten rengi kırmızıyla  karışık beyazdır. Hz.
Peygamber (sav)'in ten rengi de kırmızıya çalan beyaz renkti.
Fakat, teninin görünen kısımları Güneş, rüzgar gibi etkenlerle
esmere çalıyordu. Rivayetlerden Hz. Mehdi (as)'ın ten renginin
de Peygamber Efendimiz (sav)'le aynı renkte olacağı anlaşıl-
maktadır:

Rengi ARAB RENGİDİR. (Kitab-ül Bur-

han Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.

24)   

Efendimiz (sav) BEYAZA PEMBE KA-
RIŞIK RENKTE İDİ... (Hz. Ali (ra), G.Ah-

med Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, s.

519/4)

Esmerden maksat BEMBEYAZ OLMA-
YIP AZ KIRMIZILIĞI ispat etmektir.
Çünkü Resul-ü Ekrem Hazretleri'nin
rengi, hamamdan henüz yeni çıkmış ve
kendisine kızıllık gelmiş olan bir beyaz
kimsenin o andaki rengi gibidir. Yani
Resul-ü Ekrem Hazretleri'nin mübarek
rengi, KIRMIZI İLE KARIŞIK NU-
RANİ BEYAZ İDİ. (İbni Kesir, Semail-ür -

Resul, s. 28)
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BURNUNUN GÜZELLİĞİ: 

BURNU ÇOK MUNTAZAMDIR

İNCE BURUNLUDUR

BURNU KÜÇÜKTÜR

Mehdi, açık alınlı, KÜÇÜK BURUN-
LU... (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El

Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk

Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)

İmam Ahme Ebu Ya'la, Semuyeh,
Ziyaü'l-Makdisi el-Muhtare'de Ebu
Said (ra)'dan rivayet ettiklerine göre
Hazreti Peygamber (sav) şöyle buyur-
muştur: "Ehli beytimden saçı düzgün,
alnı açık, BURNU MUNTAZAM BİR
KİMSE MEHD ..." (Muhammed bin Salih

ed-Dimaşki, Peygamber (sav) Külliyatı, s.

202)

Mehdi'nin alnı geniş, BURNU İSE
İNCE OLACAKTIR. (Tırmizi, Büyük

Hadis Külliyatı, Rudani 5. cilt, s. 365)

Mehdi'nin BURNU KÜÇÜKTÜR...
(Bihar-ül Envar, c ilt 13)
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BURNUNDA ORTA BÖLÜMÜNDE, BELLİ BELİRSİZ 

ÇOK KÜÇÜK BİR ÇIKINTI VARDIR 

ALNININ ÖZELLİKLERİ: 

ALNI PARLAKTIR

ALNI GENİŞTİR

Mehdi'nin burnu küçüktür ve tam
KÖPRÜ BÖLÜMÜNDE ÇOK
KÜÇÜK BİR ÇIKINTISI VARDIR.
(Bihar-ül Envar, cilt 13)

Ebu Said El-Hudri, Allah'ın Elçisi
(sav)'den nakleder, "Şüphesiz Yüce
Allah benim soyumdan ve Ehli Bey-
tim'den... PARLAK ALINLI BİRİNİ
Mehdi'yi çıkartacak..." (İkdüd Dürer fi

Ekber-i Muntazar, s. 101)

Mehdi'nin... ALNI GENİŞTİR... (Bihar-

ül Envar, cilt 13)  

Mehdi'nin ALNI GENİŞ, burnu ise
ince olacaktır. (Tırmizi, Büyük Hadis Kül-

liyatı, Rudani, 5. Cilt, s. 365)
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AÇIK ALINLIDIR

ALNINDA BİR İZ (YARA İZİ) VARDIR

ALNINDA HAFİF BİR İÇBÜKEYLİK VARDIR

Mehdi bendendir... AÇIK ALINLI-
DIR.  (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Meh-

diyy-il Ahir Zaman, s. 21)

Mehdi, AÇIK ALINLIDIR. (Mer'iy b.

Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Mak-

di'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-

Mehdi El-Muntazar")

Humrân bin A'yân der ki: İmam
Muhammed Bâkır'a şöyle arzettim: "...
Mehdi'nin ALNINDA İZ VARDIR,
yüzünde ise ben."  (Şeyh Muhammed

b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s.

252)

Mehdi'nin ... alnı geniştir ve ALNIN-
DA HAFİF İÇBÜKEYLİK VARDIR....
(Bihar-ül Envar, 13. Cilt)
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YANAĞINDAKİ BENİN ÖZELLİKLERİ:

YANAĞINDA BEN VARDIR

BU BEN, AÇIK RENKLİ VE PARLAKTIR

BENİ, HZ. MUSA (AS)'IN YANAĞINDAKİ 

BEN GİBİDİR

Mehdi'nin Yüzünde BİR BEN buluna-
caktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il

Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)

Mehdi'nin YANAĞINDA, İNCİYİ
ANDIRAN, BİR YILDIZ GİBİ YÜZÜ-
NÜ AYDINLATAN BİR İŞARET
VARDIR. (Muhammed B. Resul Al-Hüsey-

ni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk

Yayınları, Trc: Naim Erdoğan)

Mehdi'nin... YANAĞINDAKİ BENİ
...YILDIZ GİBİ PARLAKTIR. (Bihar-ül

Envar, Cilt:13, Sayfa: 243 (Farsça tercü-

me))

Mehdi'nin... YANAĞINDAKİ BENİ
HZ. MUSA (AS)'DA OLDUĞU GİBİ
dışa çıkık ve yıldız gibi parlaktır...
(Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243 (Farsça tercü-

me))
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YANAĞINDAKİ BEN DIŞA ÇIKIKTIR

GÖZLERİNİN VE KAŞLARININ ÖZELLİKLERİ:

ÇEKİK GÖZLÜDÜR

YEŞİL GÖZLÜDÜR

Mehdi'nin... YANAĞINDAKİ BENİ
DIŞA ÇIKIKTIR.... (Bihar-ül Envar,

Cilt:13, s. 243 (Farsça tercüme))

Humrân bin A'yân der ki: İmam
Muhammed Bâkır'a şöyle arzettim: "...
Mehdi'nin GÖZLERİ ÇEKİKTİR..."
(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gay-

bet-i Numani s. 252)

MEHDİ'NİN YEŞİL GÖZLÜ (EKHA-
LU'L AYNEYNİ) … bir gençtir...
(Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar)

Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mez-

hep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250),

Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık,

Nisan 2004, cilt: 628 77 93) s. 588-589)
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KAŞLARI KAVİSLİDİR

MEHDİ YEŞİL GÖZLÜ (AYNU'L
HADRA), hilal kaşlı, kalkık burunlu...
bir gençtir. (Mehdi ile ilgili gelen haberler,

(Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki İmam,

Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbele-

ri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör,

(Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628, 77,

93)

Kaşı KAVİSLİDİR. (Muhammed B. Resul

Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametle-

ri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s.

163)
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İKİ KAŞININ ARASINDA TEK ÇİZGİ HALİNDE, 

KÜÇÜK BİR ÇUKUR VARDIR

SAÇININ VE SAKALININ GÜZEL ÖZELLİKLERİ:

SAÇI GÜRDÜR

Hz. Mehdi (as)'ın ... İKİ KAŞ ARA-
SINDA KÜÇÜK BİR ÇUKUR VAR-
DIR... (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243

(Farsça tercüme))

MEHDİ yeşil gözlü (aynu'l hadra'),
HİLAL KAŞLI, kalkık burunlu... bir
gençtir. (Mehdi ile ilgili gelen haberler,

(Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt & Oniki İmam,

Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbele-

ri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör,

(Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628, 77,

93)

MEHDİ'NİN SAÇI SIKTIR... (Bihar-ül

Envar, cilt 13)
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SAÇI SİYAHTIR

SAÇLARI GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKER

SAÇLARI KULAĞININ ÜSTÜNDE KIVRILIR

MEHDİ ... GÜZEL SAÇLIDIR...
(Ahbar-ud Duvel, s. 117 -Hicri 1382 basımı)

... MEHDİ ... GÜZEL SAÇLI... bir
gençtir. (Simt-ul Nucum-il Avali,cilt 4, s.

138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah

Turan,  Al-i Taha, s. 157)

Mehdi SİYAH SAÇLIDIR... (Mer'iy b.

Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Mak-

di'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-

Mehdi El-Muntazar")

Resullulah (sav) buyurdu: "…Meh-
di'nin SAÇLARI KULAĞININ ÜZE-
RİNDE KIVRILIR..." (İmam Mehdi Hak-

kında Sorular ve Cevaplar, Seyyid Hüseyin

Hüseyni)
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SAKALI SIKTIR

SAKALI SİYAHTIR

SAKALI CEZM EDİLMİŞ, YANİ DÜZELTİLMİŞTİR

Mehdi SİYAH SAKALLIDIR.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b.

Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr

Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

... Mehdi  ...MECZUM (CEZM EDİL-
MİŞ YANİ YANLARINA NAZARAN
DAHA UZUN AMA DÜZELTİLMİŞ
SAKAL ŞEKLİNE SAHİP),... Bir şahıs
ki, ona Şuayb bin Salih denilir. ... (Feta-

va-i Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin

Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41)

Mehdi'nin sakalı SIKTIR. (Kıyamet Ala-

metleri, s.163)

(Mehdi'nin) Sakalı BOL VE SIK ola-
caktır. (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil

Mehdiyy-il Muntazar, s.23)
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Bu hadiste Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'a Şuayb
bin Salih diye hitap etmektedir. Hadisi şerh eden büyük İslam
alimi Heytemi Hazretleri, Hz. Mehdi (as) için kullanılan Şuayb
kelimesinin şubecik anlamında kullanıldığını ifade etmiş, bu
ifade ile Hz. Mehdi (as)'ın çok sayıdaki inkarcılara karşı fikri
mücadele verecek olan arkadaş grubunun sayısının son derece
az olduğunun ifade edildiğini söylemiştir. Yine Bin Salih ifade-
siyle de Hz. Mehdi (as)'ın babasının da salih bir insan olduğuna
dikkat çekildiğini açıklamıştır. 

SAKALI YANLARDA DAHA AZDIR

Birçok hadiste Hz. Mehdi (as)'ın sakallı olacağını haber
veren Peygamberimiz (sav) bu hadisinde de bu sakalın şekliyle
ilgili detaylar bildirmiştir. Hz. Mehdi (as)'ın sakal cinsinin ince
yapılı olduğunu, şekil olarak da yanlardan az yani ince olarak
inen, aşağı kısmı ise uzun olacak bir şekle sahip olduğunu ifade
etmiştir.

... Mehdi..., KEVSEC (SAKALI YAN-
LARDA AZ)...  (Fetava-i Hadîsiyye, Ebü'l-

Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Hey-

temi, s.41)

Mehdi ... SAĞ YANAĞINA DOĞRU
SAKALSIZ BİR GENÇTİR.  (Mehdi ile

ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-i Beyt

& Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamla-

rının Menkıbeleri Şeblenci (1250),Tercüme:

Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık, Nisan

2004, cilt: 628, 77, 93) s. 588-589)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN SAKALI HAFİF OLUP SAKALI

YANLARDA AZ, AŞAĞI TARAFI İSE UZUN 

OLACAKTIR

Hadisteki "meczum" yani "cezm edilmiş, yanlarına naza-
ran daha uzun ama düzeltilmiş sakal" ifadesiyle Hz. Mehdi
(as)'ın sakal şekli; ayrıca kevsec ifadesiyle de sakalının hem yan-
lardan ince olarak inen hem de ince tüylü bir yapıya sahip oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda hadisteki kevsec ifadesiyle
Hz. Mehdi (as)'ın sakalının sert sakal şeklinde değil aynı Pey-
gamberimiz (sav)'de de olduğu gibi ince tüylü sakal şeklinde
olduğu da anlaşılmaktadır. 

BÜTÜN VÜCUDU GENİŞTİR:

GENİŞ VÜCUTLUDUR

... Mehdi  orta boylu, esmer, MECZUM
(CEZM EDİLMİŞ YANİ YANLARI-
NA NAZARAN DAHA UZUN AMA
DÜZELTİLMİŞ SAKAL ŞEKLİNE
SAHİP), KEVSEC (SAKALI YAN-
LARDA AZ)... Bir şahıs ki, ona şuayb
bin salih denilir... (Fetava-i Hadîsiyye,
Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer
el-Heytemi-41)

Mehdi İRİ GÖVDELİ... (Ukayli "En-

Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min

Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l

kamal")
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OMUZLARI GENİŞTİR

OMUZLARI HEYBETLİDİR

Mehdi'nin İKİ UYLUK ARASI AÇIK...
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf

el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam

El-Mehdi El-Muntazar")

Mehdi'nin OMUZ UCU KEMİĞİ
MÜLAYİM, İRİ... İKİ OMUZUNUN
ARASI GENİŞTİR. (Bihar, Cilt 13, Sayfa

8,9,10,11,109,110, 112,115,118,119,125,167;

Mucem-i Melahim-i Fiten cilt 1 s. 203-214 ve

cilt 3 s. 76-80)

Resullulah (sav) buyurdu: " Mehdi'nin
OMUZLARI BİR KAYA KADAR
SAĞLAMDIR..." (İmam Mehdi Hakkında

Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüsey-

ni)
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UYLUKLARI GENİŞTİR

KARNI GENİŞTİR

BAŞI BÜYÜKTÜR

   
Hadislerden de anlaşılacağı üzere, Hz. Mehdi (as)'n alnı ve 
yüzü geniştir, dolayısıyla büyük bir başa sahiptir.

Ahir zamanda soyumdan Mehdi çıka-
cak, ... Açık ve geniş karınlı olacak,
UYLUK KEMİKLERİ GENİŞ... belir-
gin olacaktır... (İmam Mehdi'nin Hayatı,
Allame Bakır  Şerif el-Kureyşi)

Mehdi ... KARNI BÜYÜK (geniş), iki
uyluk arası açık...  (Fevaidu Fevaidi'l Fikr

Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 13)

Mehdi ve GENİŞ YÜZLÜ bir gençtir.
(Simt-ul Nucum-il Avali, cilt 4, s. 138) (Hz.

Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i

Taha, s. 157)

Mehdi ben(im neslim)dendir. ALNI
GENİŞ VE AÇIKTIR. (İmam Şarani

"Ölüm - Kıyamet - Ahiret ve Ahir zaman Ala-

metleri", Bedir Yayınevi, s. 432-448)
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BACAKLARI GENİŞ YAPILI OLACAKTIR

VÜCUDUNDAKİ DİĞER BELİRLEYİCİ 

BEN VE İZLER:

MEHDİ'NİN BACAKLARI GENİŞ,
İRİCE... (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi

Cilt:4 Sayfa 154 ve Kemal-ud Din Cilt:2

Sayfa 376 ve Bihar Cilt:52 Sayfa 322)

Şeyh Tûsî'nin Gaybet eserinden: ...
Müminlerin emiri [Ali aleyhisselâm]
minberden şöyle buyurdu: AHİR
ZAMANDA BENİM SOYUMDAN
MEHDİ ÇIKACAK…

MEHDİ'NİN İKİ BENİ MEVCUT-
TUR. ONLARDAN BİRİ KENDİ
TENİNİN RENGİNDEDİR, DİĞERİ
İSE PEYGAMBERİN [SALLALLAHU
ALEYHİ VE ÂLİHİ VE SELLEM]
LEKESİNE BENZEMEKTEDİR.... (Mec-

lisî, Bihârü'l-Envâr, Beyrut, 1404, c.51, s.35-

36.)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN İKİ OMUZUNUN ARASINDA      

-ALTINDA- (SAĞ GÖĞSÜNDE OLACAK ŞEKİLDE) 

REYHAN YAPRAĞINA BENZEYEN ESMER BİR 

LEKE- İZ BULUNMAKTADIR

İKİNCİ BENİ İSE PEYGAMBERİMİZ'İN 

NÜBÜVVET MÜHRÜNDEN OLUP 

KOYU RENKTE OLACAKTIR

Hz. Mehdi (as)'da Peygamberimiz (sav)'deki gibi bir ben
bulunmaktadır. Yeri ve şekli Peygamberimiz (sav) tarafından
bildirilmiştir.

… Mehdi'nin İKİ OMUZUNUN AL-
TINDA YAPRAĞA BENZEYEN BİR İZ
BULUNMAKTADIR. (Mucem-ul Ehadis-

i İmam Mehdi Cilt:3 s.283, h.766)

...İmam Muhammed Bakır veya İmam
Cafer-i Sadık demiştir ki: "MEHDİ'NİN
... OMUZLARININ ARASINDA REY-
HAN YAPRAĞINA BENZER ESMER
BİR LEKE OLACAKTIR..." (Gaybet-ül

Numani)

(Mehdi'nin) Omuzunda PEYGAM-
BER'İN ALAMETİ vardır. (Kıyamet
Alametleri, 165 -Kitab-ül Burhan Fi Alamet-
il Mehdiyy-il Ahir Zaman 23)
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Mehdi'nin omuzunda PEYGAMBER
EFENDİMİZ (SAV)'DEKİ NÜBÜV-
VET MÜHRÜ bulunacaktır. (Ahmet

İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Meh-

di'nin Alametleri, El-Kavlu Fi Muhtasarr Fi

Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.41)

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed
Bakır veya Cafer-i Sadık şöyle buyur-
du: "... İKİ KÜREK KEMİĞİNİN
ARASINDA BİR BEN VARDIR...."
(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gay-

bet-i Numani s. 253)
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SAĞ UYLUĞUNDA/BACAĞINDA BEDEN RENGİNİN 

AKSİNE BİR İZ/BEN OLACAKTIR

BEDENİ GÜCÜ:

HEYBETLİ BİR ŞAHISTIR

Mehdi'nin ... sağ bacağında BEDEN
RENGİNİN AKSİNE BİR İZ bulun-
maktadır. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi

Cilt:4 s.154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 s.376 ve

Bihar, Cilt:52, s. 322)

Mehdi'nin SAĞ BACAĞINDA SİYAH
BİR İZ VARDIR. (Şeyh Muhammed

b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s.

251)

Hazreti Ali, İmam Mehdi'den şu söz-
lerle bahseder: "... SAĞ UYLUĞUN-
DA BİR BEN VARDIR." (Yenabi-ül

Mevedde, s. 423)

Mehdi HEYBETLİ BİR ŞAHISTIR.
(İkdud dürer) 

Mehdi sanki BENİ İSRAİL'DEN BİR
ŞAHISTIR. (Tavrı onlara benzer, yani
HEYBETLİ VE ACAR.) (Kitab-ül Burhan

Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23-

30)
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BEDENİ ÇOK GÜÇLÜDÜR

KASLARI KAVİSLİ OLACAKTIR

ASLAR

SESİ ÇOK GÜÇLÜDÜR

...Va'dedilmiş Kaim Mehdi O KADAR
GÜÇLÜDÜR Kİ; YERYÜZÜNÜN EN
BÜYÜK AĞACINA DA EL UZATSA
ONU KÖKÜNDEN SÖKÜP ATAR...
(Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat,

cilt 6, s. 19)

Resullulah (sav) buyurdu: "Mehdi'nin
… KASLARI KAVİSLİ VE GÜÇLÜ-
DÜR. …" (İmam Mehdi Hakkında Sorular

ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

...Va'dedilmiş Kaim Mehdi O kadar
güçlüdür ki; ... DAĞLAR ARASINDA
FERYAD EDECEK OLURSA SERT
KAYALAR UN UFAK OLUR. ... (Bihar-

ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat,cilt 6,

s. 19)
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SESİ NEFES KESİCİDİR

KEMİK YAPISI: 

KEMİK YAPISI GENÇTİR

UYLUKLARININ ARASI AÇIKTIR

Mehdi,... karnı büyük, İKİ UYLUK
ARASI AÇIK... (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l

İmam El-Mehdi El-Muntazar, s. 13)

Mehdi İKİ UYLUK ARASI AÇIK...
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b.

Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l

İmam El-Mehdi El-Muntazar")

Resullulah (sav) buyurdu: "Mehdi'nin
Görkemli bir lider görünüşü vardır,
bakışları farklıdır, SESİ GÜÇLÜ VE
NEFES KESİCİDİR."  (İmam Mehdi Hak-

kında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin

Hüseyni)

Mehdi'nin OMUZ UCU KEMİĞİ
MÜLAYİM, ... (Bihar, cilt 13,  s. 8,9,10,11,

109,110,112,115,118,119,125,167; Mucem-i

Melahim-i Fiten cilt 1, s. 203-214 ve cilt 3, s.

76-80)
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DİZ KAPAKLARI ÖNE ÇIKIKTIR

DİĞER BAZI ÖZELLİKLERİ: 

BAKIŞLARI ETKİLEYİCİDİR

YANAKLARI DAHA AZ DOLGUNDUR

Resullulah (sav) buyurdu: "… Meh-
di'nin YANAKLARI DAHA AZ DOL-
GUN GÖZÜKÜR ve (uykusuz kaldı-
ğından dolayı) bazen solgundur..."
(İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar,

Seyid Hüseyin Hüseyni)

MEHDİ'NİN İKİ DİZ KAPAĞI DA
ÖNE ÇIKIKTIR. (Mucem-ul Ehadis-i

İmam Mehdi cilt 4, s. 154 ve Kemal-ud Din

cilt 2, s. 376 ve Bihar cilt 52, s. 322)

Resullulah (sav) buyurdu: "Mehdi'nin-
Görkemli bir lider görünüşü vardır, BA-
KIŞLARI FARKLIDIR (etkileyicidir),
sesi güçlü ve nefes kesicidir." (İmam

Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid

Hüseyin Hüseyni)
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DİŞLERİ GÜZEL VE PARLAKTIR

DUDAKLARI MÜKEMMEL GÜZELLİKTEDİR

YÜRÜYÜŞÜ

Mehdi'nin kaşları kavisli ve güçlüdür.
Saçları kulağının üzerinde kıvrılır.
DUDAKLARI MÜKEMMEL VE
GÜZELDİR, görünüşü iyi ve yakışıklı-
dır… (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve

Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

... Mehdi'nin Bir özelliği de YÜRÜR-
KEN UYLUKLARININ AÇIK VE
BİRBİRİNDEN UZAK OLMASIDIR.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il

Muntazar, s. 32)

Mehdi'nin DİŞLERİ PARLAK olacak-
tır. (Nuaym b. Hammad, vr. 52a; El-Kavlu'l

Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Munta-

zar, sf. 41)

...  (Hz. Mehdi (as)'ın) ÖN DİŞLERİ
PARLAKTIR... (Yenabi-ül Mevedde, s.

423)
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KONUŞURKEN KİMİ ZAMAN DİLİNDE 

AĞIRLIK OLUŞUR

KONUŞMALARINDA VURGU YAPMAK İÇİN 

SAĞ ELİNİ KULLANIR

Mehdi'nin DİLİNDE AĞIRLIK VAR-
DIR.... (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri,

Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s.174)

... Mehdi YAVAŞ VE AĞIR KONUŞ-
TUĞU ZAMAN sağ elini sol dizine
vurur... (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri,

Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s.174)

... Mehdi yavaş ve ağır konuştuğu
zaman SAĞ ELİNİ SOL DİZİNE
VURUR... (İmam Suyuti, Kıyamet Alamet-

leri, Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s. 174)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN SIKINTI VE 

ZORLUKLARLA KARŞILAŞMASI

İnkar içinde olan toplumları uyarmak ve onları doğru yola
davet etmek için gönderilen tüm elçiler, gönderildikleri kavim-
ler tarafından yalanlanmış ve onların çeşitli itham ve iftiralarına
maruz kalmışlardır. Ehl-i Beyt'ten gelecek olan Hz. Mehdi
(as)'ın da bu gibi eziyet ve sıkıntılarla karşılaşacağı hadislerde
haber verilmiştir. 

Mehdi, bizden, Ehl-i Beyt'tendir... Biz
öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için
ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim
Ehl-i Beytim muhakkak benden sonra
bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacak-
tır.
Benden sonra Ehl-i Beytim bela ve
mihnetlerle karşılaşacaklar ve tarda
maruz kalacaklardır. (Kitab-ül Burhan
Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)
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Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in aşağıdaki hadisi
de böyle bir durumu, "Hz. Mehdi (as)'ın biat sırasında, kendi-
sinin birçok kahr ve haksızlığa uğradığını insanlara açıklaya-
cağını" haber vermektedir:

Aşağıdaki hadis-i şerifte de İstanbul'u manen fethedecek
olan Hz. Mehdi (as) ve yardımcılarına, fetihten önceki devrede
çeşitli sıkıntıların isabet edeceği ve daha sonra bu sıkıntıların
kaldırılacağı bildirilmektedir.

Allah, Kuran'da birçok peygamberin kavimleri tarafından
yalanlandıklarını, delilik ve büyücülük iftiralarına maruz kal-
dıklarını ve daha pek çok saldırı ve eziyetle karşılaştıklarını bil-
dirmiştir. Elçiler tüm bu saldırılar karşısında sabretmiş, onlara
en güzel şekilde cevap vermişlerdir: 

... Mehdi, Resulullah'ın bayrağı ile,
insanların başlarına bela üzerine bela
yağdığı ve çıkışından ümit kesildiği
bir sırada çıkar. İki rekat namaz kılar.
Namazdan dönünce şöyle der: "Ey
insanlar! Ümmet-i Muhammed ve bil-
hassa onun Ehl-i Beyti çok belalar
gördü ve bizler kahr ve haksızlığa
maruz kaldık." (Kitab-ül Burhan Fi Ala-
met-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

Allah Konstantiniyye'yi (İstanbul'u)
çok sevdiği dostlarının ehline fethede-
cek... Onlardan hastalığı ve üzüntüyü
kaldıracak. (Kıyamet Alametleri, Berzen-
ci, s. 181)
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Andolsun senden önce de elçiler yalanlandı...
(Enam Suresi, 34)

... Ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı
sabredeceğiz... (İbrahim Suresi, 12)

Sonra, ondan yüz çevirdiler ve dediler ki:
"(Bu,) Öğretilmiştir, bir delidir." (Duhan
Suresi, 14)

İşte böyle; onlardan öncekiler de bir elçi gel-
sin, mutlaka: "Büyücü ve cinlenmiş" demiş-
lerdir. (Zariyat Suresi, 52)

Dediler ki: "Onun için (yüksekçe) bir bina
inşa edin de onu çılgınca yanan ateşin içine
atın." (Saffat Suresi, 97)

Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine ilişkin)
delilleri görmelerinin ardından, mutlaka onu
belli bir vakte kadar zindana atmak (görüşü)
ağır bastı. (Yusuf Suresi, 35)

O inkar edenler, zikri (Kur'an'ı) işittikleri
zaman, seni neredeyse gözleriyle devirecek-
lerdi. "O, gerçekten bir delidir" diyorlar.
(Kalem Suresi, 51)
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TÜM PEYGAMBERLER VE SALİH MÜSLÜMANLAR

GİBİ, HZ. MEHDİ (AS) DA İNKARCILARIN TUZAK VE 

İFTİRALARINA MARUZ KALACAKTIR

Bazı kişiler, Hz. Mehdi (as)'ın olağanüstü özelliklere sahip
bir varlık olacağını; ona tank, top, silah hatta atom bombasının
bile etki etmeyeceğini iddia ettiklerinden, hadislerde belirtilen
Hz. Mehdi (as)'ın başına gelmesi muhtemel çeşitli zorlukları da
görmezden gelmektedirler. Oysa Peygamberimiz (sav) hadisle-
rinde, Hz. Mehdi (as)'ın peygamberlerle çeşitli benzerliklere
sahip olacağını ve onlar gibi çeşitli zorluklarla mücadele edece-
ğini belirtmiştir. Hz. Mehdi (as) da peygamberler gibi iftiraya
uğrayacak, çeşitli güçlükler, iftiralar ve belalarla imtihan edile-
cek, inkar edenlerin kurdukları tuzaklara karşı göğüs gerecektir.
Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadisler şu şekildedir:

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi's-selâm şöyle
buyurmuştur:

"BİZİM KAİM'İMİZ MEHDİ İLE
ALLAH'IN RESULLERİ ARASINDA
BİR TAKIM BENZERLİKLER VAR-
DIR. NUH, İBRAHİM, MUSA, İSA,
EYYUB VE MUHAMMED SAL-
LÂ'LLÂHU ALEYHİ VE ALİH PEY-
GAMBERLERİN HER BİRİ İLE BİR
BENZERLİĞİ VARDIR. Nuh ile uzun
ömürlü olmasında, İbrahim ile, doğu-
munun gizli olması ve halktan uzak
durmasında; Musa ile, korku hali Meh-
di'ye yönelik tehlikelerin yoğunluğuy-
la; öldürme, tuzak kurma, tutuk-
lanma, gözaltına alınma,
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lama, gözaltına alınma, sürgün gibi
her türlü tehlikeyle iç içe olmasıyla)
ve gaybette yaşamasında (sürekli gizle-
nerek yaşamasında); İsa ile halkın onun
hakkındaki ihtilafa düşmesi (bir kısım
insanların, 'Hz. Mehdi (as) gelecek',
bir kısımının da 'gelmeyecek' deme-
sinde); Eyyub ile, beladan sonra kurtu-
luşun yetişmesinde Mehdi'ye debirçok
zorluk, hastalık ve dert gelmesi; ancak
aynı Hz. Eyüp gibi Allah'ın rahmetiyle
hepsinden kurtulmasıyla); Muhammed
(sav) ile de kılıçla kıyam etmesinde (Pey-
gamberimiz (sav)'in kutsal emanetleri
olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırka-
sının, Hz. Mehdi (as)'ın yanında olma-
sıyla), benzerliği vardır." (Kemal'ud-Din

s. 322, 31. babin 3. hadis)

İmam Mehdi, DAVUT PEYGAMBER
(AS)'IN SAKINMASINA ve EYÜP PEY-
GAMBER (AS)'IN SABRINA sahiptir.
(Kefaayah al-Asar, s. 43)
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HZ. MEHDİ (AS), İZLENECEK, GÖZETLENECEK VE 

BASKI ALTINA ALINMAK İSTENECEKTİR 

Peygamberimiz (sav)'in bu hadisinde Hz. Mehdi (as)'ın,
deccalin silahlı adamları tarafından gözetlendiği, takip edildiği
ve bu yolla etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı bildirilmektedir.
Kuran'da da, hak dini tebliğ eden elçilerin, yaşadıkları devirler-
de benzer şekilde gözetlenerek engellenmek istendikleri şöyle
bildirilmiştir:

O, kendisinde delilik bulunan bir şahıstan başkası değildir,
onu belli bir süre gözetleyin. (Müminun Suresi, 25)

Ancak Peygamberimiz (sav)'in de belirttiği gibi, deccalin bu
faaliyetleri sonuçsuz kalacak; hatta aksine Hz. Mehdi (as)'ın etkisi-
nin ve gücünün daha da artmasına, dünya çapında şanının ve şöh-
retinin daha da yayılmasına vesile olacaktır. 

Ebu Said El-Hudri'nin (ra) rivayetinde,
Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Deccal çıkınca, ona karşı müminlerden
bir adam Mehdi yönelir. DERKEN O
MÜMİN KİMSEYE BİRÇOK SİLAH-
LILAR, DECCALİN MERKEZLERDE
GÖZETLEME YAPAN SİLAHLILARI
KARŞI ÇIKARLAR." (Mehdilik ve İmamiye

37, (Sahih-i Müslim, 11/393'den nakil)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN GÖZLERDEN UZAK OLMASI

HZ. MEHDİ (AS) HAKKINDA OLUMSUZ 

PROPAGANDA YAPILMASI

Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın "sırtı ve karnından dövüle dövü-
le genişletilmesi" müteşabih olarak (benzetme yapılarak) söylen-
miştir. Mehdilik ve İmamiye kitabının yazarı bu bölüm için "Hz.
Mehdi (as)'ın ünü, durmadan etrafa ilan edilip yayılmaktadır"
demektedir. Fakat bunu deccal taraftarları yapacağı için bu pro-
pagandanın Hz. Mehdi (as)'ı kötüleme şeklinde olacağını söyle-
yebiliriz.

Peygamberimiz (sav) devrinde İslam'a karşı olanlar, kendi
akıllarınca onu kötülemek için o devrin yayın organı sayılan

...Geceleri ibadetle meşgul olup, gün-
düzleri gizli olacak... (Ukayli "En-Nec-
mu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min
Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l
kamal")

Mümin şahs Mehdi deccali görünce: "Ey
insanlar! Resulullah (sav)'in zikrettiği
deccal işte budur" der. Deccal hemen
onunla ilgili emrini verir de o zat karnı
üzerine uzatılır ve arkasından: "Onu
alın da yaralayın" der. Artık o zatın
sırt ve karnı döve döve genişletilir...
(Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleyma-
noğlu, s. 40)
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şairleri kullanıyorlardı. Şairler, panayırlarda, çarşılarda Pey-
gamber (sav)'e cahilce deli, büyücü, kahin şeklinde iftiralar atı-
yorlardı. Ahir zamanda da İslam'a karşı olan deccal yanlıları Hz.
Mehdi (as)'ı akıllarınca kötüleyecekler, kendilerince halkın
nazarında itibarını sarsmaya çalışacak, ancak başarılı olamaya-
caklardır.

HZ. MEHDİ (AS)'IN İKİ DEFA GAYBETİ OLACAKTIR

Mehdi (as) tutuklanma veya benzeri bir sebeple iki defa
halkın gözü önünden kaybolacaktır.

HZ. MEHDİ (AS)'IN HEM ELİ HEM AYAĞI 

AYRI AYRI ZİNCİRLENECEKTİR

Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali aley-
hi's-selâm'dan şöyle buyurduğu riva-
yet edilir: 
Bu işi yapacak olan Mehdi'nin iki gay-
beti vardır. Bu iki gaybetin biri o kadar
uzayacak ki, bazıları: "O öldü", bazıları
da: "O gitti" diyeceklerdir. Ne onu se-
venler, ne de başkaları onun yerini
bilemeyecekler, sadece ona çok yakın
hizmetçisi onun yerini bilir. ("el-Saa
Fi Eşrat-is Saa" s. 93 Mısır bas.)

Mümin şahıs Mehdi deccali görünce:
"Ey insanlar! Resulullah'ın zikrettiği dec-
cal işte budur" der. 
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Peygamberimiz (sav)'in hadisinde ahir zamanda deccalin,
Hz. Mehdi (as)'ın eline ve ayağına zincir vurduracağına dikkat
çekmiştir. Hadiste verilen bu bilgilerden, Hz. Mehdi (as)'ın elleri-
nin ve ayaklarının zincirle bağlanarak yaşadığı dönemin hapisha-
nelerinde ve akıl hastanelerinde tutsak olacağı anlaşılmaktadır. 

HZ. MEHDİ (AS) BAZI İNSANLARIN YAPTIĞI 

OLUMSUZ YORUMLARDAN ETKİLENMEYECEK,

KURAN'A UYGUN DAVRANMAKTAN ASLA 

TAVİZ VERMEYECEKTİR

DECCAL HEMEN ONUNLA İLGİLİ
EMRİNİ VERİR DE o zat karnı üzeri-
ne uzatılır ve arkasından: "Onu alın da
yaralayın" der. Artık o zatın sırtı ve
karnı döve döve genişletilir. Bu sefer
DECCAL ONU MEHDİ'Yİ İKİ ELİN-
DEN VE İKİ AYAĞINDAN YAKA-
LAR DA FIRLATIR ATAR. İnsanlar
deccalin onu bir ateş içine attığını
sanırlar. Halbuki o bir cennet içine
atılmıştır. (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim

Süleymanoğlu, s. 40)

Hz. Ali (as), Hz. Mehdi (as)'ın kıyamının
getirdikleri hakkında şöyle buyurur:
HALKIN KİŞİSEL REYLERİNİ, YORUM-
LARINI BOŞ VERİR; KURAN'IN HÜK-
MÜNÜ İCRAYA BAŞLAR. (Mikyalu'l Me-
karim cilt 1, s.81)
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Hz. Ali (ra); Hz. Mehdi (as)'ın çıkışıyla  meydana gelecek
olaylar ile ilgili olarak: "Hz. Mehdi (as)'ın, halkın kişisel kanaat-
lerini, bu konudaki yorumlarını dikkate almayacağını ve bun-
lardan etkilenmeyeceğini bildirmektedir. Hz. Mehdi (as), kendi-
si ile ilgili olarak bazı insanların aleyhte konuşmalarından ve
ters izahlarından etkilenmeyecektir. Tek ölçü olarak Kuran'ın
hükümlerini ve İslam'ın Peygamberimiz (sav) döneminde yaşa-
nan halini esas alacak ve bu hükümleri icraya başlayacaktır.

ALLAH HZ. MEHDİ (AS)'I KENDİSİNE ATILAN 

İFTİRALARDAN TEMİZE ÇIKARACAKTIR

Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın geceleri ibadet ederek ve Allah
rızası için ilmi faaliyetlerle geçireceğine dikkat çekilmektedir.
Ayrıca hadiste Hz. Mehdi (as)'ı haksız yere suçlayanlar olacağı
da belirtilmektedir. Fakat Allah, Hz. Mehdi (as)'ı kendisine
atılan iftiralardan temize çıkaracaktır. Hz. Mehdi (as), toplu-
mun yaşadığı karanlık ahlak özelliklerinin arasında hemen
belirgin olan temiz İslam ahlakı ile nur yayan bir kandil gibi ola-
caktır.

Onun gecesi Allah'a boyun eğerek ve
secde ederek yıldızlara nöbet tutarak
geçecektir, kendisini suçlayanların at-
tığı suçlar onu Allah'ın huzurunda et-
kilemeyecektir, o nur yayan bir kan-
dildir. (Bihar-ül  Envar: 86-81)
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ALLAH, HZ. İBRAHİM (AS) GİBİ, HZ. MEHDİ (AS)'I DA

İNKARCILARIN BÜTÜN TUZAKLARINDAN  

GÜVENLİĞE ÇIKARACAKTIR

Hz. İbrahim (as) içinde bulunduğu toplumu sapkın inanç-
larından kurtarmak istediği ve onları Allah'ın dinine, güzel
ahlaka davet ettiği için kavminin yoğun baskısıyla karşılaşmış-
tır. Hatta kavminin düşmanlığı öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, Hz.
İbrahim (as)'ı ateşe atıp onu yakmaya yeltenmişlerdir. Ancak
Allah "Ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol." (Enbiya
Suresi, 69) diye emrederek Hz. İbrahim (as)'ı kavminin bu acı-
masız tuzağından kurtarmıştır. 

Peygamber Efendimiz (sav) bu hadisinde "Peygamber İbra-
him (as)  gibi MEHDİ DE ALEVLENEN ATEŞTEN GÜVENLİ
VE EMİN OLARAK çıkacaktır" diye bir benzetme yaparak Hz.
Mehdi (as)'ın da Hz. İbrahim (as)'da olduğu gibi kendisine
kurulan EN TEHLİKELİ TUZAKLARDAN, YÖNELTİLEN EN
AĞIR SUÇLAMALARDAN, İFTİRALARDAN VE KÖTÜ-
LÜKLERDEN ALLAH'IN YARDIMIYLA EMİN BİR ŞEKİLDE
GÜVENLİĞE ÇIKACAĞINI bildirmiştir.

Peygamber İbrahim (as) gibi İmam

Mehdi de ALEVLENEN ATEŞTEN

GÜVENLİ VE EMİN OLARAK çıka-

caktır. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 181)
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YAPILAN TÜM BASKI VE SALDIRILAR 

HZ. MEHDİ (AS)'I DAHA DA GÜÇLENDİRECEKTİR

Hadiste mecazi anlamda kullanılan, Hz. Mehdi (as)'ın "sırtı-
nın ve karnının dövüle dövüle genişletilmesi" ifadesi, Hz.
Mehdi (as)'a yapılan baskı ve saldırılarla, Hz. Mehdi (as)'ın ünü-
nün ve şanının daha da yayılacağını ve rivayetteki işari anlamıyla
etkisinin dünya çapında giderek genişleyeceğini göstermektedir. 

Yine hadiste, "Deccalin Mehdi'yi bir ateş içine atması" da,
deccalin kötülük yapmak isterken, aslında Hz. Mehdi (as)'ın
gücünü arttırmış olacağını göstermektedir. Deccaliyetin savunu-
cuları, Hz. İbrahim (as) gibi Hz. Mehdi (as)'ı da manevi bir ateşte
yakacaklarını iddia edecekler, ama Allah o ateşi soğuk ve esenlik
kılacak, inkar edenlerin tuzaklarını bozacak ve bu yöndeki her
girişimlerini de Hz. Mehdi (as)'ın şanının şöhretinin, etki gücü-
nün artmasına vesile kılacaktır.

Mümin şahıs Mehdi deccali görünce:
"Ey insanlar! Resulullah'ın zikrettiği
deccal işte budur" der. Deccal hemen
onunla ilgili emrini verir de o zat karnı
üzerine uzatılır ve arkasından: "Onu
alın da yaralayın" der. ARTIK O
ZATIN SIRTI VE KARNI DÖVE
DÖVE GENİŞLETİLİR. Bu sefer (Dec-
cal) onu iki eli ve iki ayağı ile yakalar
da fırlatır atar. İNSANLAR DECCA-
LİN ONU BİR ATEŞ İÇİNE ATTIĞI-
NI SANIRLAR. HALBUKİ O BİR
CENNET İÇİNE ATILMIŞTIR. (Meh-

dilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s.

40)
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HZ. MEHDİ (AS) ÇOK GÜÇ ŞARTLAR ALTINDA 

İSLAM AHLAKINI HAKİM EDECEKTİR 

Kuran ayetlerinde Hz. Mehdi (as)'a işaretler bulunmakta-
dır. Nitekim Peygamberimiz (sav)'in, Hz. Hüseyin (ra) tarafın-
dan aktarılan bir rivayetinde Hadid Suresi'nin 17. ayeti Hz.
Mehdi (as)'a bakan bir işaret olarak ifade edilmiştir. Hadiste;

"Bilin ki gerçekten Allah, ölümünden sonra yeryüzüne
hayat verir. Şüphesiz Biz, umulur ki aklınızı kullanırsınız
diye size ayetleri açıkladık." ayetinde yer alan ".... Allah ölü-
münden sonra yeryüzüne hayat verir..." ifadesinin Hz. Mehdi
(as)'a baktığı ifade edilmiştir. 

Abdurrahman b. Selit'ten; İmam Hüseyin
b. Ali b. Ebu Talib aleyhi's-selâm şöyle
buyurdu: "... HAK ÜZERE KIYAM EDE-
CEK OLAN O'DUR MEHDİ'DİR. YER-
YÜZÜ ÖLDÜKTEN SONRA, ALLAH
ONUN VASITASIYLA TEKRAR ONU
İHYA EDECEKTİR VE MÜŞRİKLER
İSTEMESE DE ALLAH HAK DİNİ
DİĞER DİNLERE MUZAFFER KILA-
CAKTIR... ONLARA EZİYETLER OLA-
CAK VE ONLARA DENİLECEK Kİ:
"EĞER DOĞRU SÖYLÜYORSANIZ BU
VAAD NE ZAMAN VUKU BULACAK-
TIR." Biliniz ki, ONUN GAYBETİNDEKİ
EZİYETLERE VE TEKZİPLERE SABRET-
MEK, RESULULLAH İLE BERABER
KILIÇLA CİHAT ETMEK GİBİDİR."
(Uyun-ul Ahbar, c. 1, s. 68)
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Gerçekten de ahir zamanda zuhur edecek olan Hz. Mehdi
(as) vesilesiyle, İslam dini yeniden ihya olacak, Müslümanlar
Kuran ahlakı ve Peygamberimiz (sav)'in sünneti seniyyesine
uygun yaşamaya başlayacaklardır. Müslümanların sayısı arta-
cak ve dünya üzerinde İslam ahlakı hakim olacaktır. Hadisin
devamında Hz. Hüseyin (ra), Tevbe Suresi'nin 33. ayetinin de
Hz. Mehdi (as)'a işaret ettiğini ifade etmiş ve Hz. Mehdi (as)
döneminde müşrikler istemese de İslam dininin üstün gelece-
ğini, yani İslam ahlakının hakim olacağını açıklamıştır. 

Ayrıca yine aynı hadis-i şerifte, Hz. Mehdi (as) ve talebele-
rine inkar edenlerce işkence yapılacağı, hapsedilecekleri, iftira-
ya ve kötü söze maruz kalacakları, kötü muamele görecekleri
diğer yandan da münafıkların Hz. Mehdi (as)'a şüpheli yaklaşa-
cakları, ondan dünyevi bir çıkar beklentisi içinde olacakları ve
İslam ahlakının dünya üzerinde hakim olması konusunda sabır
gösteremeyecekleri ifade edilmiştir. 

Hz. Mehdi (as)'ın; kendisine ve talebelerine yönelik atılan
bu gibi iftira ve eziyetlere karşı sürekli olarak tekzipler yapacağı
yani gerçekleri halka sürekli olarak duyuracağı da yine bu
hadis-i şeriften anlaşılmaktadır. Peygamberimiz (sav), Hz.
Mehdi (as) ve talebelerine karşı atılan iftiralarla ve onlara yapı-
lan türlü eziyetlerle uğraşmanın, bu saldırılara karşı fikri bir
mücadele yürütmenin, Peygamberimiz (sav)'le birlikte kılıçla
savaşmak kadar zor bir iş olacağını da bildirmiştir. Hadisin bu
bölümünden Hz. Mehdi (as) ve talebelerinin çok zor ve şedid
şartlar altında İslam ahlakını yayacakları ve her türlü tehlikeye
açık bir hayatlarının olacağı da anlaşılmaktadır. 
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HZ. MEHDİ (AS) İSTANBUL'DAN ÇIKACAKTIR

Hz. İbni Amr'dan rivayet edilmiştir: Pey-
gamberimiz (sav) buyurdu ki: Ey Ümmet!
Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet
kopmaz… Altıncısı, Medine'nin fethi.  

-Denildi ki: Hangi medine? (hangi şehir?) 

-Buyurdu ki: Konstantiniyye (İstanbul). 

(*) Bu Konstantiniyye'nin Hz Mehdi (as)
tarafından yapılacak fethidir. (Kıyamet
Alametleri, 204 Ramuz-el Ehadis, 296)
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Hz. Mehdi (as) Türkiye'den Çıkacak ve 

İstanbul'da Faaliyet Gösterecek

10.Bölüm



HZ. MEHDİ (AS)'IN, 

İSTANBUL'U MANEN FETHETMESİ

… Muhtelif ülkelerden birçok alim, birbir-
lerinden habersiz şekilde Mehdi'yi aramak
üzere yollara çıkacak ve her birisine 310
kadar insan refakat edecek. Sonunda hepsi
de Mekke'de buluşurlar ve birbirlerine,
buraya ne için geldiklerini sorduklarında
hepsi de: "Bu fitneyi önleyecek ve Konstan-
tiniyye'yi (manen) fethedecek olan Meh-
di'yi arıyoruz, çünkü biz onun babasının,
anasının ve ordusunun isimlerini öğrendik.
Şeklinde cevap verdiler. (Kitab-ül Burhan Fi
Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 40)

Mehdi, Konstantiniyye ve Deylem Dağını
(manen) fethedecektir. (El-Kavlu'l Muhta-
sar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

Allah Teâlâ Hazretleri, mümin kullarına
Roma'nın merkezi olan İstanbul'un tesbih
ve tekbir ile (manen) fethini nasip buyur-
madıkça kıyamet kopmayacaktır. (Ahmed
Gümüşhanevi, Ramuz'ul Ahadis, s. 478)

"Allah Teâlâ, müminlere İstanbul ve Rum
(topraklarının), tesbih ve tekbir ile
(manen) fethini nasib buyurmadıkça kıya-
met kopmayacaktır" buyurmuşlardır. (Dey-
lemi, Firdevs, 5/82, no: 7524, Taberani, el-
Mu'cemu'l-Kebir, 17/15,21)
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Amr b. Avf'dan (ra) rivayet edilmiştir: 
"Allah Mehdi'yi bir gecede ıslah eder.
Rum şehrini (İstanbul'u) tekbir ile
(manen) fetheder…" (Muhyiddin
Arabi, "Futuhat-El Mekkiye", 366. bab, c.
3, s. 327- 328)

Uzak yerlerdeki talebeleri Mehdi'ye
biat edecek. Zulümü ve zalimleri fik-
ren etkisiz hale getirecek, ülkeler
düzelecek, CENAB-I HAK KENDİSİ-
NE İSTANBUL'U (MANEN) FET-
HETTİRECEKTİR. (Ukayli "En-Nec-
mu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min
Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l
kamal)
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Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde uzak ülkelerde yaşayan
Müslümanlar bile ona sevgi ve bağlılıklarını ifade edeceklerdir.
Hadiste Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın İstanbul'u ve
dağı manen fethedeceğini bildirmiştir. Hadiste geçen cebel yani
dağ ifadesiyle İstanbul'un 7 tepesine dikkat çekilmiştir. Bilindiği
gibi İstanbul'un en büyük özelliklerinden biri de 7 tepe üzerine
kurulu olmasıdır. "7 tepe" ifadesi insanların aklına hemen İstan-
bul'u getiren çok ünlü bir tanımdır.

Resullah (sav) şöyle buyurmuştur: 
"Ehli Beytimden Mehdi, (dünyaya) sahip
oluncaya kadar kıyamet kopmaz.MEHDİ,
İSTANBUL'U VE CEBEL'İ (dağı- İstan-
bul'un 7 Tepesini) (MANEN) FETHEDE-
CEKTİR"  (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b.
Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevai-
di'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)



ŞU ANDA DAĞINIK OLAN TÜRK DEVLETLERİ 

BİRLEŞEREK HZ. MEHDİ (AS)'AYARDIM EDECEKLERDİR

HZ. MEHDİ (AS) TÜRK MİLLETİ İÇİNDE 

HİZMET YAPACAKTIR

Hadislerde  yer alan bilgilere göre Hz. Mehdi (as) Türk Mil-
leti içinde faaliyet gösterecektir.

... İbrahim bin Übeydullah bin Alâ babası-
nın şöyle dediğini nakleder. İmam Caferi
Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: Emi-
rülmüminin aleyhisselam (Hz. Ali) kendi-
sinden sonra Kaim'in kıyamına kadar ger-
çekleşecek olan olaylardan bahsetti....VE
KÖŞE BUCAKTA BENİM OĞLUM
MEHDİ'YE YARDIM EDECEK OLAN
DAĞINIK TÜRK BAYRAKLARI
ZUHUR EDECEK. (Şeyh Muhammed b.
İbrahim-i Numani, Gaybeti Numani, s. 323)

...Allah ona MEHDİ'YE Rum'u, Deylem'i,
Sind'i, Hindistan'ı, Kabilşah'ı ve Hazar'ı
FETHETTİRECEKTİR. (Şeyh Muhammed
b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.
274)

"Hz. Mehdi (as) RUM'DAN, YANİ TÜRK-
LERDEN (ÇÜNKÜ, ESKİDEN TÜRKİ-
YE'YE DİYAR-I RUM DENİLİYORDU) ay-
rılmayacaktır." (İş'afü'r-Rağıbîn'den naklen,
Tılsımlar, s. 212)
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HZ. MEHDİ (AS) PEYGAMBERİMİZ (SAV)'E AİT 

KUTSAL EMANETLERLE BİRLİKTE ÇIKACAKTIR 

Abdullah b. Şurefe'den rivayet edildi
ki: Mehdi'nin beraberinde süslenmiş
bir halde Peygamberimiz (sav)'in
bayrağı olacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi

Alamet-il Mehdiy-il Ahir Zaman, s. 65) 

Peygamber (sav)'in softan bayrağı ile
çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup,
dikişsizdir ve rengi de siyahtır. Onda
bir hicr (hale) bulunur. O Resulullah
(sav)'in vefatından beri açılmamış
olup Mehdi çıkınca açılacaktır. (Kitab-

ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiy-il Ahir

Zaman, s. 23) 
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Emanetlerle Çıkacaktır
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HZ. MEHDİ ARAPÇA BİLMEYECEKTİR,

DOLAYISIYLA "MEKKE VEYA MEDİNE'DE

ÇIKACAĞI" İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR 

Muhyiddin İbnü'l-Arabi hazretleri, Hakim et-Tirmizi Haz-
retleri'nin "Hatmü'l-evliya"da sorduğu soruları cevaplandırmak
için yazdığı "el-cevabü'l-müstakim" isimli eserinde şöyle buyur-
muştur:

Alametlere gelince; beraberinde Allah
Resulünün (sav) gömleği, kılıcı, san-
cağı bulunacaktır. O sancak ki Pey-
gamberin (sav) vefatından bugüne
kadar hiç açılmamıştır. Mehdi'nin
zuhuruna kadar da açılmayacaktır.
(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzen-

ci, Kıyamet Alametleri, s. 164)

"... Mehdi Arapça'yı pek iyi konuşa-
maz, fakat ahlakı hususunda ondan
(Peygamberimiz'den) farklı da olmaz.
O, orta boylu erlerdendir. Mülkün
dönemi onunla biter ve velayet onunla
hatme erer. Onun, ismi 'diri' olan bir
yardımcısı vardır. Aslı ruhani, görünü-
şü insanidir." (El-cevabü'l-müstakim
amma seele anhü et-türmizi el-hakim,
bayezid, no: 3750, 242b yaprağı)  (Kıya-
met ve Alametleri, Ömer öngüt, Hakikat
Yayıncılık, s. 288)
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HZ. MEHDİ (AS) DOĞDUĞU BÜYÜK ŞEHİRDEN ÇIKIP

KÖPRÜYÜ GEÇEREK İSTANBUL'A GELECEKTİR

HZ. MEHDİ (AS) İÇİNDE GENİŞ ÇARŞILARIN 

BULUNDUĞU BÜYÜK BİR ŞEHİRDEN 

ÇIKACAKTIR 

"Konstantiniyye'nin fethi sırasında
sabah namazı için abdest alırken bir
bayrak dikecek. Deniz ikiye ayrılarak
su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan
yolu takip eden Mehdi karşı kıyıya
geçecektir. Sonra bir bayrak daha dike-
cek ve diyecek ki: Ey insanlar, ibret alı-
nız. Deniz Ben-i İsrail' e nasıl yol verdiy-
se bize de öyle yol verdi. Ondan sonra
hepsi tekrar tekrar tekbir getirecek ve 12
tekbir ile şehrin 12 burcu da (manen)
düşecektir."  (El-Kavl-ül Muhtasar fi Alametil

Mehdiyyül Muntazır, s. 57)

Mehdi dünyanın her yerinde teveccüh
eder ve her zalimi (fikren) yok eder.
Ehl-i İslam'ın kalbini Allah onunla ihya
eder. Hazineleri Beytü'l-Makdis'de top-
lar.  İçinde bir çarşısının her bir çarşı-
da da bin dükkanın bulunduğu bir
şehre gelir... (İmam-ı Suyuti. Hazret-i
Ali (ra)'den) (Kıyamet ve Alametleri,
Ömer Öngüt, Hakikat Yayıncılık s. 367)
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Peygamber Efendimiz (sav)'den rivayet edilen diğer hadisler-
le birlikte değerlendirildiğinde, bu şehrin İstanbul olduğu anlaşıl-
maktadır.  

HZ. MEHDİ (AS), TÜRK MİLLETİNİ DERİN İLMİ 

VE BİLGİSİ İLE AYDINLATACAKTIR

Bu hadiste, Türkiye'de zuhur edecek olan HZ. MEHDİ
(AS)'IN TÜRK MİLLETİNİ, GECE GÜNDÜZ DEMEDEN
YOĞUN BİLGİ VE KÜLTÜR AKTARARAK EĞİTECEĞİN-
DEN, onları ŞEVKLENDİRİP, KALPLERİNİN İSLAM DİNİ-
NE İYİCE ISINMASINI SAĞLAYACAĞINDAN bahsedilmek-
tedir. Hz. Mehdi (as) Türk Milletine çok yoğun şekilde imani ve
ilmi bilgi aktararak onları aydınlatacaktır. Onun döneminde
Türk Milletinin zihni iyice berraklaşıp, akılları daha da güçlene-
cek; feraset ve basiretleri artacaktır. Türk Milletinin her konuda
bilgi sahibi olması, Hz. Mehdi (as)'ın derin ilmiyle onları aydın-
latması vesilesiyle mümkün olacaktır.

"... BİR ULUS, BİR NALBANTIN BİR
OKUN UCUNU BİLEMESİ GİBİ Bİ-
LENECEKTİR- GÖZLERİ VAHİYLE
AYDINLANMIŞ, KULAKLARI TEF-
SİRLE DOYMUŞ ve BİLGELİK KA-
DEHLERİ GECE GÜNDÜZ ONLARA
SUNULMUŞ OLACAKTIR." (Kitab-ül

Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan

Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-

Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)
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HZ. MEHDİ (AS) ÖNCE TÜRK BAYRAĞIYLA 

TÜRKİYE'DE ORTAYA ÇIKACAK; SONRA DA 

YEŞİL BAYRAKLARI OLAN DİĞER ÜLKELERİN 

MANEVİ ÖNDERLİĞİNİ ÜSTLENECEKTİR

Peygamberimiz (sav)'in hadisinde haber verildiğine göre,
Hz. Mehdi (as) önce Türk bayrağıyla Türkiye'den çıkacak, daha
sonra da yeşil bayrak sahibi olan İslam ülkelerine de manen
hakim olacaktır. Türk İslam Birliği'nin oluşmasına vesile olacak
ve bu birliğin manevi liderliğini üstlenecektir.

HZ. MEHDİ (AS) TÜRKİYE'DEN ÇIKACAK VE 

MÜCADELESİNİN SONUNA KADAR BURADAN 

AYRILMAYACAKTIR

O yılda KIRMIZI BAYRAĞIN VE
SONRA YEŞİL BAYRAĞIN SAHİBİ
OLAN OĞLUM MEHDİ'NİN gaybeti
ilan olunacaktır. (Şeyh Muhammed b.

İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 170)

"MEHDİ RUM'DAN, TÜRKLER-
DEN (çünkü, eskiden Türkiye'ye
diyar-ı Rum deniliyordu.) AYRIL-
MAYACAKTIR." (İş'afü'r-Rağıbîn'den

naklen Tılsımlar Mecmuası, Bediüzzaman

Said Nursi, s. 212)
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HZ. MEHDİ (AS) PEYGAMBERLERİN 

NİŞANELERİYLE ÇIKACAKTIR

HZ. MUSA (AS)'IN ASASI VE HZ. SÜLEYMAN (AS)'IN

YÜZÜĞÜ HZ. MEHDİ (AS)'DA OLACAKTIR

Salih b. Ukbe'den, o babasından, o da
İmam Muhammed Bâkır'dan, o ise babala-
rından nakleder ki, Resulullah salla'llâhu
aleyhi ve alih şöyle buyurdu: "MEHDİ
benim evlatlarımdandır, ONUN GAYBET
DÖNEMİ OLACAKTIR. BU DÖNEMDE
ÜMMETTEN BİRÇOĞU DALALETE
DÜŞECEKTİR. O, PEYGAMBERLERİN
NİŞANELERİYLE (alamet, işaret) GELE-
CEK,... (Kemal-ud Din, c. 1, s. 287 ve Bihar-
ul Envar, c. 51, s. 72)

Abdullah bin Sinan'dan, İmam Cafer-i Sa-
dık aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu
duydum: "Musa'nın asası cennet ağaçla-
rından birinin dalı idi ve o Medyen şeh-
rine doğru gitmek isterken Cebrail aley-
hisselam onu Musa'ya verdi. O ASA,
ADEM'İN TABUTU İLE BİRLİKTE TA-
BERİYYE GÖLÜNDEDİR. NE ÇÜRÜR-
LER, NE DE DEĞİŞİRLER. SONUNDA
KAİM MEHDİ KIYAM ETTİĞİNDE O
İKİSİNİ ORTAYA ÇIKARACAKTIR."
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i

Numani s. 278)
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HZ. MEHDİ (AS) TABUT-U SEKİNE'Yİ 

ÇIKARACAKTIR

Ebul Carud Ziyad bin Münzir'den, İmam
Ebu Cafer Muhammed bin Ali aleyhisse-
lam şöyle buyurdu: "KAİM MEHDİ
ALEYHİSSELAM ZUHUR ETTİĞİNDE
RESULULLAH SALLALLAHU ALEYHİ
VESSELLEMİN BAYRAĞI, SÜLEY-
MAN'IN YÜZÜĞÜ, MUSA'NIN ASASI
VE TAŞI İLE ZUHUR EDECEKTİR..."
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-

i Numani s. 279)

... MUSA'NIN ASASI VE SÜLEY-
MAN'IN YÜZÜĞÜ ONDADIR MEHDİ
'DEDİR. ... Allah dilediği zamana kadar
onu gözden uzak tutar. Daha sonra zuhur
eder ve yeryüzünü önceden zulümle dol-
duğu gibi adaletle doldurur. (Bihar-ul
Envar, c. 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, c. 6, s. 19) 

Antakya denilen bir yerden Tabut'u
(kutsal emanetler sandığını) ortaya çı-
karacaktır. (Suyuti, el- Havi li'l Feteva,
II. 82) 

O, Tabut-u Sekine'yi Antakya       mağ-
arasından çıkarır. (Nuaym bin Hammad,
Kitab-ül Fiten)
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Mehdi, Tabut-u Sekine'yi Antakya mağ-
arasından çıkaracaktır. (El-Kavlu'l Muh-
tasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 54)

Beytül Mukaddes'in hazinelerini, Tabut-
u Sekine'yi, Ben-i İsrail sofrası ile levha-
ların madenlerini, Hz. Adem (as)'ın cüb-
besini, Hz. Süleyman (as)'ın minberinin
asasını ve Allah'ın Beni İsrail'e gönder-
diği süt kadar beyaz olan eldivenleri çı-
karacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 33)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN BAYRAĞI

Hz. Mehdi (as)'ın bayrağı, Peygamberimiz (sav)'in sancağı-
dır:

Hz. Mehdi (as)'ın bayrağının özellikleri diğer hadislerde şu
şekilde ifade edilmiştir:

Peygamber (sav)'in softan bayrağı ile
çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup
dikişsizdir ve rengi siyahtır. Onda bir
hicr (hale) bulunur. O Resullah (sav)'in
vefatından beri açılmamış olup Mehdi
çıkınca açılacaktır. (Ali Bin Hüsameddin
El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasni-
finden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin
Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 22)

Şu muhakkak ki ahir zamanda mağrib
memleketinin en uzak mevkiinden
Mehdi denilen bir zat çıkacak. Ve ön
tarafında kırk mil mesafe olarak yardım
yürüyecek. Mehdi'nin bayrakları be-
yaz ve sarıdır. İçinde çizgiler bulunur.
Bayraklarında Allah'ın İsm-i Azamı
yazılmıştır. Onun bayrağı altındaki
hiçbir birliği mağlup edilmez... (İmam
Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Za-
man Alametleri Muhtasaru, (Tezkireti'l-
Kurtubi), s. 438)
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PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN SANCAĞI HZ.

MEHDİ (AS)'IN YANINDA OLACAKTIR, BU SANCAK

DÜŞMANLIK YAPANLARIN KORKUSUNU, SAMİMİ

MÜSLÜMANLARIN İSE İMANLARINI ARTIRACAKTIR

Mehdi'nin bayrağında "Biat Allah
içindir" yazılıdır. (Ali Bin Hüsameddin
El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifin-
den Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Ala-
metleri, Kahraman Neşriyat, s. 65)

ALLAH'IN ELÇİSİ İÇİN HAZRETİ
CEBRAİL (AS) TARAFINDAN Bedir
Savaşı sırasında getirilen sancak İMAM-
I ZAMAN MEHDİ TARAFINDAN
YÜKSELTİLECEKTİR. BU SANCAĞIN
ÖZEL NİTELİĞİ dört bir yanda bir
aylık masefedeki DÜŞMANLARIN
KALBİNE KORKU SALIYOR OLMA-
SIDIR. Buna eşdeğer olarak, İNANAN-
LARIN KALPLERİNDE MEMNUNİ-
YETİ VE SAĞLAMLIĞI ARTTIRA-
CAKTIR. (Bihar-ül Envar, cilt 51, s. 135;
cilt 52, s. 328; Mikyaal al-Makaarem, cilt
1, s. 241)
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HZ. MEHDİ (AS), PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN 

MÜHRÜNÜ KULLANACAKTIR

Hadiste verilen bilgiden Hz. Mehdi (as)'ın, eserlerinde ve
her hayırlı, güzel ve faydalı işinde Peygamber Efendimiz
(sav)'in mührünü kullanacağı anlaşılmaktadır. 

Hadiste bu mührün altın olduğuna yani altın renginde bir
mühür kullanıldığına da özellikle dikkat çekilmiştir.

Cafer Sadık (as) şöyle buyuruyor: "Adeta
Kaim Mehdi'yi görür gibiyim ki, ... PEY-
GAMBER (SAV)'İN ALTIN MÜHÜRLE
MÜHÜRLENMİŞ sözleşmesini cebinden
ÇIKARIYOR. MÜHRÜNÜ AÇARAK
ONU İNSANLARA OKUYOR..." (Bihar, c.

52, s. 326)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN AHLAKI 

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'E BENZER 

İMAM MEHDİ'NİN AHLAKI ALLAH'-
IN RESULÜ (SAV)'İN AHLAKIDIR.
Herşeye Kadir olan Allah, Allah'ın elçi-
sinin ahlakını "Üstün ahlak" olarak işaret
etmiştir. (Kalem Suresi, 4. Ayet; Mikyaal
al-Makaarem, cilt 1, s. 84; İküd'dürer, s.
31; A'laam al-Waraa, s. 291; Muntakhab
al-Asar, s. 183 Al-Malaahem wa-al-Fetan'dan
aktarıyor.)

Mehdi Allah'a karşı son derece boyun
eğicidir. Ahlak bakımından Peygamber
(sav)'e benzer. (Kıyamet Alametleri,  Berzenci,

s.163)
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Manevi Üstünlükleri
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Peygamberimiz (sav)'in üstün ahlakı Kuran'da şöyle haber
verilmiştir:

HZ. DAVUD (AS)'IN SAKINMASINA, 

HZ. EYÜP (AS)'IN SABRINA SAHİPTİR

HZ. MEHDİ (AS) DÜNYANIN EN ÜSTÜN 

AHLAKLI İNSANI OLACAKTIR

Ve şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üze-
rindesin. (Kalem Suresi, 4)

Ahlakı benim ahlakım olan bir evla-
dım Mehdi çıkacak. (Kitab-ül Burhan
Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.
21)

Mehdi, DAVUD PEYGAMBER
(AS)'IN SAKINMASINA ve EYÜP
PEYGAMBER (AS)'IN SABRINA sa-
hiptir. (Kefaayah al-Asar, s. 43)

İmam Mehdi tüm insanların EN SA-
KİN, EN SAKINAN, EN DİNDAR,
EN CÖMERT, EN CESUR VE EN
SADAKATLİSİDİR. (Ehqaaq al-Haqq,
cilt 13, s. 367)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN AHLAKININ İNANANLARA 

ÖRNEK OLMASI

Kuran'da Peygamber Efendimiz (sav)'in de samimi olarak
iman edenler için en güzel örnek olduğu bildirilmiştir:

İlahi feyz Mehdi'ye ulaşır. Dini ilimleri
ve örnek ahlakı telakki eder. (Allah'tan
alır.) (Konavi Risalet-ül Mehdi, s. 161 B)

İmam Mehdi TÜM GÜNAHLARDAN,
KUSURLARDAN, MURDARLIKTAN
VE HATADAN ARI VE PAKLAN-
MIŞTIR. (Bihar-ül Envar, cilt 53, s. 187)

Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret günü-
nü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için
Allah'ın Resûlü'nde güzel bir örnek vardır.
(Ahzab Suresi, 21)
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ALLAH, HZ. MEHDİ (AS)'A BİR GÜNDE ÇOK 

BÜYÜK BİR NİMET VE GÜÇ VERİR

İmam Muhammed Taki (as) Abdulazim
Haseni'ye şöyle buyurdu: "Kâim, vaat
edilmiş Mehdi'dir Gaybeti zamanında
onu beklemek, zuhur edince de ona itaat
etmek gerekir... Muhammed (sav)'i Pey-
gamber seçen Allah'a andolsun ki eğer
kıyametin kopmasına bir gün dahi kalsa,
Allah Mehdi zuhur etsin ve yeryüzünü
zulümle dolduğu gibi adaletle doldursun
diye o günü uzatır, MEHDİ'NİN İKTİ-
DARINI MUSA (AS)'IN İKTİDARI
GİBİ BİR GÜNDE DÜZELTİR. Musa (as)
eşi için biraz ateş almaya gitti. Ama risalet
ve peygamberlik makamıyla geri döndü."
(İmam Muhammed Taki) (Bihar-ul Envar,
c.51, s.156; Isbat-ül Hüdat, c.6, s.420)
(İmamdan, ayrıca bu hususta beş hadis nakle-
dilmiştir.)
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HZ. MEHDİ (AS), CENNET EHLİNİN 

SEYİTLERİNDENDİR (EFENDİLERİNDENDİR)

HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARI AYDINLATACAK

BİR GÜNEŞ GİBİDİR

Hz. Mehdi (as) Allah'ın kendisini insanlardan gizli tuttuğu,
Hz. Mehdi (as) olduğunun bilinmediği zamanlarda bile ilmi,
samimiyeti, güzel ahlakı ve Allah'a olan derin bağlılığı ile insan-
ları aydınlatacak, onların kalplerini Allah'a ve Kuran ahlakına
ısındıracaktır. 

Hakim, İbni Mace ve Ebu Naim, Hz.
Enes'den tahric ettiler. Ben Resulullah
(sav)'den duydum. Şöyle buyurdu: "BİZ
ABDÜLMUTTALİP'İN EVLADINDAN
YEDİ KİŞİ, CENNETİN EFENDİLERİ-
YİZ. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan,
Hüseyin ve MEHDİ." (Ali Bin Hüsameddin

El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden

Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri,

Kahraman Neşriyat, s. 19)

Bulutlar Güneş'in yüzünü örttüğü
zaman insanlar Güneş'ten nasıl yarar-
lanıyorlarsa ondan da Mehdi'den
öyle yararlanırlar. (Yenabiu'ly-Mevedde,

s. 477)
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HZ. MEHDİ (AS), ALLAH'I DÜNYADAKİ HER ŞEYDEN 

ÇOK SEVECEK VE ALLAH'TAN DERİN BİR 

SAYGIYLA KORKACAKTIR

MEHDİ ALLAH'IN KARŞISINDA,
ALLAH'IN AZAMETİ KARŞISINDA
HUŞU EDENDİR, çok huşu eden; kanat-
larını açıp, başını aşağı dökerek gökyüzü-
nün zirvesinden yere doğru inen bir kar-
tal gibi. Mehdi, ALLAH'IN CELALİ
KARŞISINDA BÖYLE HUZU (tevâzu
hâli, alçak gönüllü olma, Allah'ın azame-
tini, Celâl ve Cemâlini, büyüklüğünü
düşünmekten meydana gelen insandaki
huzur ve huşu hâli) VE HUŞU EDEN-
DİR. Allah ve yüceliği O'nun vücudunda
tecelli etmiştir ve MEHDİ Allah'ın varlı-
ğında yok olmuştur. (El-Mehdiyy-il
Mev'ud..., c. 1, s. 280 ve 300)

Mehdi, gerges kuşunun kanadı ile titre-
mesi gibi Allah'tan çok korkan bir kim-
sedir. (Nuaym b. Hammad, vr 91a)

MEHDÎ SON DERECE TAKVÂ SAHİ-
BİDİR. ALLAH'TAN ÇOK KORKAN
BİRİSİDİR. KARTAL CİNSİNDEN
NESİR KUŞUNUN KANATLARIYLA
TİTREDİĞİ GİBİ ALLAH'TAN KOR-
KAR. (Kitabü'l-Bürhan Fi Alamet-il Meh-
diyy il Ahir Zaman, s. 53)
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Mehdi adildir, kutlu ve tertemiz. HAK-

KIN BİR ZERRESİNDEN DAHİ GEÇ-

MEZ. ALLAH, MEHDİ'NİN  ELİYLE

İSLAM DİNİNİ AZİZ EDECEKTİR...

Mehdi HER AN ALLAH KORKU-

SUNU KALBİNDE TAŞIMAKTA-

DIR. Ve Allah'ın Katında sahip olduğu

takarruk (yakınlık) makamından do-

layı da gururlanmaz. (El-Mehdiyy-il

Mev'ud..., c. 1, s. 280 ve 300)

Mehdi Allah'a karşı son derece boyun

eğicidir. (Kıyamet Alametleri, s. 163)

Nuaym b. Hammad, Kab'dan tahric

etti. Buyurdu: 

MEHDİ, GERGES KUŞUNUN

KANADI İLE TİTREMESİ GİBİ,

ALLAH'DAN ÇOK KORKAN KİM-

SEDİR. (Celaleddin Suyuti'nin Tasni-

finden Hadisler, Ahir Zaman Mehdi-

si'nin Alametleri Ali bin Hüsameddin El

Muttaki, s. 23)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN BULUNDUĞU EVDE, 

ALLAH'IN İSMİ ÇOK ANILACAK

Hz. Mehdi (as)'ın evi Allah'a çok hamd edilen, ibadet edi-
len, Allah'ın rızasının gözetildiği ve Kuran ahlakının titizlikle
yaşandığı bir yerdir.

ÇOK MERHAMETLİ OLMASI

Mufazzal'dan, İmam Cafer-i Sadık
aleyhisselam'dan duydum ki şöyle
buyurdu: "BU EMRİN SAHİBİ MEH-
Dİ'NİN BİR EVİ VARDIR Kİ O EVE
"HAMD EVİ" DERLER." (Şeyh

Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i

Numani s. 216)

Tavus: ... MEHDİ, ACİZLERE KARŞI
ÇOK MERHAMETLİDİR. (El-Havi, c.

2, s. 150)

Mehdi, o kadar merhametli olacaktır
ki, zamanında bir kimsenin bile burnu
kanamayacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar fi

Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

... Yoksullara karşı çok merhametli
olması, Mehdi'nin alametlerindendir.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b.

Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr

Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
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MÜSLÜMANLARI KORUMA HİSSİNİN GÜÇLÜ OLMASI

Hz. Mehdi (as)'ın hamiyet duygularının çok güçlü olacağı
hadislerde bildirilmiştir. İslam aleyhinde yapılacak her türlü
sözü tam olarak cevaplandıracak, her türlü hareketi tamamen
etkisiz hale getirecektir. 

ZALİME KARŞI HAKKI MÜDAFAA ETMESİ

Mahmud b. Vahib Kızoğlu Bağdadi-i
Hanefi: "Cevheret-ul Kelam" adlı
kitapta şöyle yazar: MEHDİ SICAK
KANLI VE GÜZEL BİR GENÇTİR...
(Cevheret-ul Kelam, s. 157)

İslam'ın aleyhine söylenecek bir söz
bile Mehdi'ye ağır gelir. (El Kavlu'l
Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Munta-
zar, s. 30)

Mehdi zalime karşı hakkı müdafaa
edecektir. Hatta (zalim) bir insanın azı
dişinde olan (haksız bir lokmayı) bile
ondan çekip alacak ve sahibine iade
edecektir. (En-Necmu's-sakıb fi Beyanı
Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib
Ale't-Temam ve'l kamal )
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KİMSEYE TENEZZÜL ETMEMESİ

İHTİYAÇLARINI İNSANLARA BİLDİRMEZ

İNSANLARA İHSANDA BULUNMASI

MEHDİ, benim ümmetimden, tenez-
zül etmeyen (Allah'tan başka hiçbir
varlığa minnet duymayan) bir şahıstır.
(Suyuti, el-havi, 2/24)

Hz. Hüseyin (ra) soruldu:
"İmam Mehdi hangi alametlerle bili-
nir?" Şöyle cevap verdi: "... İnsanlar
ona muhtaç olurlar. O, ise insanlara
ihtiyacını bildirmez."  (Mer'iy b. Yusuf
b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi
"Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-
Mehdi El-Muntazar")

Zamanın inkitaa uğradığı (sistemlerin
değiştiği) bir dönemde, Mehdi denen
bir adam gelecek ve ihsanı bol ve
güzel olacak. (Kitab-ül Burhan Fi Ala-
met-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)
O, fitnelerin zuhur ettiği bir zaman
aralığında gelecek ve ihsanı karşılık-
sız olacaktır. (El Kavlu'l Muhtasar Fi
Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)
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ÇOK CÖMERT OLMASI

Tavus: ... MEHDİ, MAL İNFAK
ETMEKTE ÇOK CÖMERTTİR. (El-
Havi, c. 2, s. 150)

Ahir zamanda bir halife (manevi lider)
Mehdi olacak, malı sayıp hesap etme-
den taksim edecektir. (Kitab-ül Burhan
Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.
15)

Emirlerinizden bir emir Mehdi olacak
ki, malı saymayacaktır. Birisi ondan
mal istediğinde, "Al" der. O da elbise-
sini yayar ve o da doldurur. (Kitab-ül
Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir
Zaman, s. 15)
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HZ. MEHDİ (AS) ÇOK SEVGİ DOLU VE SEVECEN 

OLACAKTIR

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (as)'ın çok
şefkatli ve sevgi dolu olacağı, tüm insanların onun etrafında
sevgiyle ve coşkuyla toplanacakları, sadece insanların değil
denizlerdeki balıkların, gökteki kuşların dahi ondan razı olaca-
ğı, tüm insanlık için sevinç kaynağı olacağı anlatılmaktadır. 

Mehdi'nin hizmetleri öylesine önemli
ve büyüktür ki, rivayetlerden ONUN
İDARESİNDEN SADECE İNSANLA-
RIN DEĞİL, BÜTÜN YER VE GÖK
EHLİNİN MEMNUN OLACAĞI
BELİRTİLİR. (İs'afür-Ragıbin, s. 146; el-

Havi, 2:66, 67)

MEHD'NİN ÇIKIŞI SADECE EHLİ
İMAN İÇİN DEĞİL, YER VE GÖK
EHLİ İÇİN DAHİ SEVİNÇ KAYNAĞI
OLUR. Öyle ki kuşlar, vahşi hayvanlar,
denizdeki balıklar dahi sevinirler. (Kıya-

met Alametleri, s. 162, 163)

Herkes Mehdi'nin çevresinde sevdiği
çocuklarına içten sevgiyle bağlı bir
babanın meclisinde ya da tebaasına
merhametli bir kralın huzurunda gibi
oturacak, neşe veren ayetleri ve müj-
deleri sonsuz mutluluk yurdunda gös-
terecektir. (Seyyid Murtaza Müçtehidi Sis-

tani, Nashr Almas Yayınları, s. 257 )
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İNSANLAR BALARILARININ BEY-
LERİ ETRAFINDA TOPLANMASI
GİBİ, MEHDİ'NİN ETRAFINDA
TOPLANIRLAR. Daha önce zulümle
dolu olan dünyayı, o adaletle doldu-
rur. Adaleti o denli olur ki, uykuda
olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve
bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya,
adeta Asr-ı Saadet devrine geri döner.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-

il Muntazar, s. 29)

Mehdi Peygamberin (sav) yolundan
gidecek. Uyuyan kişiyi uyandırmaya-
cak, kan da akıtmayacaktır... Yeryüzü
zulüm ve işkence yerine adaletle dola-
caktır. Her şeyi hak ve adalet ölçüle-
riyle eşit bir halde teslim edecektir.
BÖYLECE YER VE GÖK SAKİNLERİ
ONDAN RAZI OLDUKLARI GİBİ,
HAVADAKİ KUŞLAR, ORMANDA-
Kİ YIRTICI HAYVANLAR, DENİZ-
DEKİ BALIKLAR BİLE MEMNUN-
LUK DUYACAKLAR. (Medineli Allame

Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci,

Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 163)
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Bu hadislerle, Hz. Mehdi (as) öncesinde insanların sevgi-
den, merhametten uzak olacakları, bazı kimselerin kalplerinin
katılaşacağı, bazı kimselerin derinlikten mahrum olacakları, ruh
güzelliklerinin azalacağı, ancak Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruyla bir-
likte insan ruhundaki sevgi, merhamet, şefkat, sevecenlik gibi
tüm güzelliklerin yeniden hayat bulacağı haber verilmektedir.

MEHDİ'NİN ZAMANINDA KURT-
LA KOYUN BİRARADA OYNAYA-
CAK, YILANLAR ÇOCUKLARA BİR
ZARAR VERMEYECEKTİR. İnsan bir
avuç tohum atacak, 700 avuç hasat
edecektir... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Ala-

met-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

Mehdi zamanında Asr-ı Saadette oldu-
ğu gibi KÜLLENMİŞ DUYGULAR
BİR BİR TOMURCUKLANACAK,
ÇİÇEK AÇACAKLARDIR. (el-Havi l'il-

Fetava, s. 67, 68; Rahbavi, Kıyamet Alametle-

ri, s. 162, 163)

MEHDİ ALLAH'IN İZNİYLE TAŞ
GİBİ KALPLERİ YUMUŞATABİLE-
CEK, KÖMÜR GİBİ RUHLARI
ELMASLAŞTIRABİLECEK, ölü ruh-
ları imanın nuruyla diriltebilecek... (El-

Kavlü'l-Muhtasır, s. 24; Şaban Döğen Mehdi

ve Deccal, s. 194-195)
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HZ. MEHDİ (AS) ÇOK CESUR OLACAK, CESARET, 

METANET, SADAKAT VE TESANÜT 

SIFATLARINA SAHİP OLACAKTIR

Fitneleri önlemenin kendisine zor gel-
meyeceği ve öldürmenin de onu vazge-
çirmeyeceği Ehl-i Beytime (soyuma)
mensup Mehdi sahip olmadan günler ve
geceler bitmeyecektir. (Ali Bin Hüsamed-
din El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tas-
nifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin
Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 13)

Mehdi işi sıkı tutacak. (Kıyamet Alametle-
ri, Berzenci, s. 175)

İnsanlar hakka dönünceye kadar (fikri)
mücadelesine devam edecektir. (El-Kav-
lu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Mun-
tazar, s. 23)

Mehdi hesabını çok seri bir şekilde göre-
cek ve vaadinden dönmeyecektir. (Kitab-
ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir
Zaman, s. 24)

Karşısına dağlar bile dikilse onları ezip
geçecek, o dağlarda kendisine yol bula-
caktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Muntazar, s. 39)
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Allah Kuran'da pek çok ayette elçilerinin güzel ahlakı ve
cesur karakterlerinden bahsetmektedir. Elçiler kavimlerinin tüm
inkarlarına, alaylarına, tuzaklarına ve saldırılarına en güzel
şekilde karşılık vermişler ve her zaman Allah'ın yardımıyla
galip gelmişlerdir. 

"Ey inananların Efendisi, bize senin
Mehdin (as) hakkında haber ver." İna-
nanların Efendisi (sav) dedi ki: "... MEH-
Dİ ÖLÜM GELDİĞİNDE KORKMA-
YACAKTIR; imanlı olanlar etrafını
sardığında uzaklaşıp yüz çevirmez;
SAVAŞÇILAR ONA KARŞI MÜCA-
DELE VERDİKLERİNDE TEREDDÜT
ETMEZ... CÖMERTTİR VE GÖZÜ
PEKTİR..." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul
Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Der-
leyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-
Kum, 2003, s. 184)

Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle
ve müşriklere aldırış etme. (Hicr Suresi, 94)
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HZ. MEHDİ (AS), GÜÇLÜ İMANI, HEYBETİ, 

VAKARI, SOYLU TAVIRLARI VE PEYGAMBERİMİZ

(SAV)'İN ONUN HAKKINDA YAPTIĞI 

TARİFLERLE TANINACAKTIR

Hz. Mehdi (as), imanı, asaleti, heybeti, vakarı, soylu tavır-
ları, güzel ahlakı, hiç kimseden hediye almaması aksine hediye-
yi dağıtan olması, tüm insanlara İslam ahlakını hiçbir ücret iste-
meden tebliğ etmesi, yaptığı hizmetlerden hiçbir şekilde karşılık
beklememesi ve her tavrıyla İslam'a faydalı olmasıyla tanına-
caktır. Müslümanlar, Peygamberimiz (sav)'in onun hakkında
bildirdiği bu faziletlerini her yerde konuşacaklar ve bu da Hz.
Mehdi (as)'ın tanınmasında ayrı bir delil oluşturacaktır.

Ebu'l Carud der ki:

İmam Muhammed Bakır aleyhisse-
lam'a: "... İMAM MEHDİ NE İLE
TANINIR?" diye arzedince şöyle
buyurdu:

"HİDAYET VE HEYBETİ İLE VE
ALİ MUHAMMED'İN, MEHDİ'NİN
FAZİLETLERİNİ İKRARI İLE."
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani,
Gaybet-i Numani, s. 284)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN AMELİNDE AYIP VE 

ZULÜM OLMAMASI

Haris bin Muğayre-i Nasrı der ki,
İmam Caferi Sadık aleyhisselam'a,
"İMAM MEHDİ NE İLE TANINIR?"
diye arzedince şöyle buyurdu:
"HEYBET VE VAKAR İLE. BAŞKA
NE İLE TANINIR? AYRICA HELAL
VE HARAM İLE, HALKIN ONA
OLAN İHTİYACI İLE VE ONUN
HİÇ KİMSEYE MUHTAÇ OLMA-
MASINDAN TANINIR..." (Şeyh
Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gay-
bet-i Numani, s. 283)

Ben Hz. Mehdi (as)'ı, peygamberlerin
sayfalarında (kitaplarında) şöyle
bulurum: "Mehdi'nin amelinde ne
zulüm ne de ayıp vardır." 
(Nuaym b. Hammad, vr. 50b; Ali Bin
Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin
Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir
Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahra-
man Neşriyat, s. 21)
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HELALLERİ VE HARAMLARI BİLİR

HZ. MEHDİ (AS) ZAMANIN EN HAYIRLISI 

OLACAKTIR

Hz. Hüseyin (ra)'a soruldu:
"İmam Mehdi hangi alametlerle bili-
nir?" Şöyle cevap verdi: "Gönül rahat-
lığı ve vekar sahibi oluşu ile, helal ve
haramı çok iyi bilmesi ile tanınır."
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b.
Yusuf el-Makdisi  "Feraidu Fevaidi'l Fikr
Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

Muhammed ümmetinin en hayırlısı
ve sizin zorlukları gideren veliniz olan
kimseye katılın... O Mehdi'dir. (Kitab-
ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir
Zaman, s. 57)

Devrinde yeryüzünün en hayırlısı
Mehdi  olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi
Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

Mehdi (zamanındaki) insanların en
hayırlısıdır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-
il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 58)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN HİKMETİ, BASİRETİ, FERASETİ VE

ANLAYIŞI ÇOK GÜÇLÜ OLACAKTIR

Hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın Allah'ın kendisine verdiği
özel bir güce sahip olduğu bildirilmektedir:

Muhyiddin Arabi Hz. Mehdi (as)'ın bazı özelliklerini say-
maktadır. Aşağıdaki izahında Hz. Mehdi (as)'ın dikkat çeken
başlıca 9 özelliğine yer vermektedir:

1. Basiret sahibi olması
2. Kutsal kitabı anlaması
3. Ayetlerin manasını bilmesi
4. Tayin edeceği kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi
5. Öfkelendiğinde bile merhamet ve adaletten ayrılmaması
6. Varlıkların sınıflarını bilmesi
7. İşlerin girift taraflarını bilmesi

Çünkü bunlardan haberi olan bir lider vereceği hükümlerde
yanılmaz. Mehdi kıyas ilmini onunla hükmetmek için
değil, ondan kaçınmak için bilir. Çünkü verdiği hüküm
doğru bir ilham neticesi olacak. Yani Hz. Muhammed
(sav)'in getirdiği şeriat üzere hükmedecek. Bu sebepledir ki
Peygamberimiz (sav) onu vasfederken "Benim izimi takip
edecek, hataya düşmeyecek" demiştir. Bundan anlıyoruz ki,
Mehdi, şeriat sahibi değil, şeriata uyandır.

O, kimsenin bilemediği gizli bir
gücün sahibi olduğu için kendisine
Mehdi denilmiştir. (Kitab-ül Burhan Fi
Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman)
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8. İnsanların ihtiyacını iyi anlaması
Çünkü onların her türlü işlerini görmek için Allah onu
diğer insanlar üzerine seçmiştir. Liderlerin davranış ve
faaliyetleri kendilerinden ziyade halkın menfaatine olmalı-
dır... Halkın yararına aykırı şeylerle uğraşıp, onların işle-
rini görmeyen bir lider azledilmelidir. Çünkü onunla diğer
insanlar arasında fark kalmamıştır.

9. Bilhassa kendi zamanında ihtiyaç hissedilen gaibi ilimlere
vukufu bulunması. Çünkü ancak o sayede yeni yeni zuhur
edilecek meseleleri halledebilir. (Kıyamet Alametleri, s.
189)

Hz. Mehdi (as)'ın feraseti, basireti ve anlayışı çok güçlü
olacaktır. Birçok konuyu Allah'ın ilhamı ile hissedecektir.

ALLAH HZ. MEHDİ (AS)'A EN DOĞRU HÜKMÜ 

İLHAM EDECEKTİR

İmam Sadık (as) buyurmuştur ki: "
MEHDİ, HER KAVMİN İŞLERİNİN
İÇYÜZÜNDEN (sakladıkları şeyden)
HABER VERİR VE DOSTUNU DÜŞ-
MANINDAN FERASETLE AYIRIR."
(Sırat'ul-Mustakifm, c. 2, s. 254)

MEHDİ ZAMANINDA KİMSEYE
KÖTÜLÜK EDİLMEZ. (El-Mehdiyy-il

Mev'ud..., c. 1, s. 280 ve 300)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN BİTKİLERİ VE 

HAYVANLARI SEVMESİ

Bu hadis-i şeriflerde, Hz. Mehdi (as)'ın bitkileri seveceği ve
onlarla bizzat ilgileneceğine işaret edilmektedir. Bir başka hadis-i
şerifte ise şöyle bildirilmektedir:

...Mehdi, DAVUD (AS) VE ÂL-İ
DAVUD HÜKMÜYLE HÜKMEDECEK
ve kimseden şahit ve delil istemeyecek.
Şeyh Müfid şöyle diyor: "Kâim-i Âl-i
Muhammed MEHDİ KIYAM ETTİĞİN-
DE AYNI HZ. DAVUD (AS) GİBİ, YANİ
BATIN HASEBİYLE (BATIN BİLGİSİY-
LE) HÜKMEDECEK, şahide gerek duy-
madan hükmedecek. ALLAH HÜKMÜ
O'NA İLHAM EDECEK VE O DA İLAHİ
İLHAMA GÖRE HÜKMEDECEK. (İrşad

(Şeyh Müfid), s: 365-366)

Mehdi, kuru bir ağacı diktiğinde de
ağaç hemen yeşillenip yapraklana-
caktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

Mehdi bir yere kuru bir dalı diker ve
dal yapraklanıp yeşillenir. (Kitab-ül
Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir
Zaman, s. 67)
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Bu hadisle de Hz. Mehdi (as)'ın hayvanlarla ilgileneceği,
hayvanların da kendisini seveceğine işaret edilmektedir. Nite-
kim bir diğer hadiste, "yer ve gök ehlinin Hz. Mehdi (as)'ı sevdi-
ği", "kuşların ve denizlerdeki balıkların dahi ondan razı olduk-
ları" bildirilmektedir:

HZ. MEHDİ (AS)'IN HAYVANLARA KARŞI SEVGİSİ 

OLACAK VE ONLARIN HALİNİ ANLAYACAKTIR

Mehdi uçan bir kuşa işaret ettiğinde,
kuş hemen bu emirle yere düşecek.
Kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç
hemen yeşillenip yapraklanacaktır.
(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Meh-
diyy-il Muntazar, s. 43)

Mehdi'nin hilafetinden (manevi
liderliğinden) yer ve gök ehli, bütün
yabani hayvanlar, kuşlar, hatta deniz-
deki balıklar bile razı olacaktır. (El-
Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Meh-
diyy-il Muntazar, s. 31)

MEHDİ, DOĞRULANMIŞ, KUŞ VE
BÜTÜN HAYVANLARIN DİLLERİ-
Nİ BİLEN BİRİDİR. (Muhammed B.

Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Ala-

metleri, s. 188)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN HİÇ MALI MÜLKÜ 

OLMAYACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS), İNSANLAR ARASINDA İLMİ EN ÇOK

OLANIDIR VE İNSANLAR İÇİN EN İYİ DOSTTUR

Mehdi DÜNYAYA GÖNÜL BAĞLA-
MAZ VE (BUNUN İÇİN DE) TAŞ
ÜSTÜNE TAŞ YIĞMAZ. (El-Mehdiyy-
il Mev'ud..., c. 1, s. 280 ve 300)

Sonra Mehdi'nin sıfatlarını sayarak
buyurdu ki: "İÇİNİZDEKİ EN GENİŞ
SIĞINAKTIR, İÇİNİZDE İLMİ EN ÇOK
OLANDIR VE DOSTLARINI, SEVDİK-
LERİNİ EN FAZLA ARAYIP SORAN-
DIR. Allah'ım! Onun zuhurunu, hüzünle-
rin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin
dağınıklığını onunla topla! Eğer Allah
seni muvaffak kılarsa ONUN BİATINA
KOŞ (ONA TABİ OL) VE ONDAN
ASLA VAZGEÇME. EĞER MUVAFFAK
OLUR DA, ONA ULAŞIR VE HİDAYET
OLURSAN ONDAN ASLA VAZGEÇ-
ME. Âh - ve eliyle göğsünü göstererek -
onu ne de çok görmek isterdim." (Şeyh
Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i
Numani, s. 252)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN ÜSLUBU VE TAVRI 

ÇOK SAMİMİ OLACAKTIR 

Hadiste, Hz. Mehdi (as)'ın İslam ahlakını anlatırken son
derece samimi bir yöntem kullanacağı anlatılmıştır. Allah Hz.
Mehdi (as)'ın samimiyetini de vesile ederek "Hadi" sıfatıyla
tecelli edecek ve insanları hidayete erdirecektir. Hz. Mehdi
(as)'ın devrinde insanlar halis bir kalple Allah'a iman edecekler
ve imanı zayıflamış kişilerin de yeniden imanları güçlenecektir.
Hz. Mehdi (as)'ın İslam ahlakını anlatım şeklindeki samimiyetin
özellikle dikkat çekmesinin nedenlerinden biri de, Hz. Mehdi
(as)'ın yaşadığı dönemde insanların genel olarak samimiyetten
uzak bir tavır içinde olmalarıdır. Hadiste ayrıca iman eden kişi-
lerin kalplerinin tatmin olacağına ve güvenlik ortamının oluşa-
cağına da dikkat çekilmiştir.

HZ. MEHDİ (AS)'IN, İŞLERİ ÇOK HIZLI HALLETMESİ

Mehdi'nin tebliğ yöntemi insanların
kalplerinin derinliklerine işleyen ve
Allah'a en samimi kalple yönelten
türden olacak. Dinden uzaklaşmış
olanlar ibadetlerine, tatminkarlığa ve
güvenliğe geri dönecekler. (İkdud Durar,

s. 156, Bihar- ül Envar, cilt 53, s. 36 ve 280)

Bu durum 7 yıl devam edecektir.
ANCAK MEHDİ'NİN HER SENESİ,
SİZİN 20 SENENİZE BEDEL OLA-
CAKTIR. (El-Kavlu'l Muhtasar fi Ala-
matil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44)
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Hadiste, Hz. Mehdi (as)'ın bir yılının insanların 20 yılına
bedel olduğu haber verilmektedir. Hz. Mehdi (as) insanların
uzun yıllardır yapamadıkları işleri çok kısa sürede halledecek-
tir. Her konuya çok hızlı, akılcı, hikmetli ve kalıcı çözümü bula-
cak ve uygulayacaktır.

HZ. MEHDİ (AS) ALLAH'IN İLHAMIYLA İNSANLARI 

ÇOK İYİ TANIYACAKTIR; ALDIĞI KARARLARDA 

ŞAHİT GEREKMEYECEKTİR

Hadiste, Allah'ın doğru kararları Hz. Mehdi (as)'ın kalbine
ilham edeceğine işaret edilmektedir. Hz. Davud (as)'ın ve Hz.
Süleyman (as)'ın adil hükümleri gibi Hz. Mehdi (as)'ın da tüm
hükümleri bu yüzden adil olacaktır. Hz. Mehdi (as)'ın kalbine
insanların karakterleri ve gerçek yüzleri ilham olunacak ve kişi-
ler hakkında karar verirken Hz. Mehdi (as)'ın delile veya tanığa
ihtiyacı olmayacaktır. Olayların iç yüzünün Hz. Mehdi (as)'a
Allah tarafından hissettirileceğine de hadiste işaret edilmiştir.

İmam Mehdi İLAHİ BİLGİYE UYGUN
OLARAK hükmedecektir. İnsanları
KENDİ GERÇEKLERİYLE VE KENDİ
İÇ HALLERİYLE tanıyacaktır. Davud
Peygamber (as)  ve Süleyman Peygam-
ber (as)'ın kararları gibi ONUN HÜ-
KÜMLERİNE DE ŞAHİT GEREKME-
YECEKTİR. (Bihar-ül Envar, cilt 18, s.

341; cilt 52, s. 325; Mikyaal al-Makaarem, cilt

1, s. 6, 83-84 ve 145)
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CENAB-I ALLAH HZ. MEHDİ (AS)'I HİKMETİYLE,

İLMİYLE, HİDAYETİYLE YÖNLENDİRECEKTİR

Allah-u Teala'nın Hz. Mehdi (as)'a nasıl yardım edeceğini
İmam Rıza (as) şöyle açıklamıştır:

HZ. MEHDİ (AS) ''HİÇ KİMSEDE OLMAYAN 

İLİMLERİN'' SAHİBİ OLACAKTIR

Allah Mehdi'ye kalp genişliği verecektir.
Kalbini hakikat ve hikmetlerin çesmesi
kılacak, ona daima ilmini ilham ede-
cektir.
Ondan sonra hiçbir sorunun cevabından
aciz kalmayacak, sahih yol göstericilikte
ve hakikatları beyanda asla sapıklığa
düşmeyecektir: (Allah'ın dilemesiyle)
hatadan masumdur. Daima Allah'ın
yol göstericilik, tevfik ve teyitlerine
mazhardır. Hata ve sürçmelerden eman-
dadır. Kullarına hüccet ve şahid olması
için onu bu makama Allah seçmiştir.
Allah bu İlahi ihsanını istediğine verir
ve Allah büyük ihsan sahibidir. (Usul-u

Kafi, c. 1, s. 390)

Mehdi'nin fıkıh bilgisi ON ALİMİN-
KİNE BEDELDİR. (Nuaym bin Hammad,

Kitab-ül Fiten)
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Hadis ve rivayetlerdeki bilgilerden bu ilmin, klasik kültü-
rel bilgilerden ziyade, hikmet, derinlik, akıl, feraset ve basiret
olacağı anlaşılmaktadır. Sahip olduğu bu hikmet, feraset, basi-
ret, olayları yorumlayabilme ve sonuç çıkarabilme yeteneği
sebebiyle, insanlar Hz. Mehdi (as)'a yönelttikleri her soruda,
çözüm aradıkları her konuda, benzersiz bir akılla karşılaşacak-
lardır. Daha önce hiç düşünemedikleri yolları, hiç göremedileri
çözümleri, hiç akledemedikleri bakış açılarını Hz. Mehdi (as)
vesilesiyle öğrenecek ve uygulayacaklardır.

İmam Sadık (as) şöyle buyurdular: 
"İLİM YİRMİ YEDİ KISMA AYRIL-
MIŞTIR. İnsanoğlu şimdiye kadar bu-
nun sadece İKİ KISMINI elde edebil-
miştir. Kaim'imiz (HZ. MEHDİ (AS))
KIYAM EDİNCE DİĞER YİRMİ BEŞ
KISMI DA ORTAYA ÇIKACAK ve
insanlar arasında yayılacaktır." (Bihar,

c. 52, s. 336)

... MEHDİ'NİN İLİM VE HİLMİ HER-
KESTEN DAHA ÇOKTUR. Mehdi,
Peygamber (sav)'in adını taşımaktadır
ve ahlakı da Muhammedî  ahlaktır. (El-

Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 281-282 ve 266 ve

300)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN CİFR (EBCED) İLMİNİ BİLMESİ

Hz. Mehdi (as)'ın vehbi ilme ait bir başka özelliği de ebced
hesabını ve ona ait sırları bilmesidir. Taşköprülüzade Ahmet
Efendi "Mevzuatu'l-Ulum" isimli eserinde (c.11/s.246) Hz.
Mehdi (as)'ın cifr ilmine vakıf olacağını kaydetmiştir:

HZ. MEHDİ (AS) ALLAH'TAN BİR NİMET OLARAK 

LEDÜN İLMİ GİBİ GİZLİ İLİMLERLE 

DONATILACAKTIR

Bazıları dediler ki, bu kitabı kemal-i
vukuf ahir zamanda hurucu muntazar
Mehdi'nin hurucuna mevkuftur ki,
onlar cifr ilmine vakıf ve sırlarına
arif olurlar. Kitab-ı enbiyayı salifeden
dahi bu ilim varid olmuştur. (Mehdilik
ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s.
252)

Ka'b: "Kıyam edecek olanın Mehdi ola-
rak adlandırılmasının sebebi gizli işle-
re hidayet edilmesi sebebiyledir."
der. (Kitab-ul Havi li'l Fetava, c. 2, s. 148)
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PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN AHİR ZAMAN 

HADİSLERİNİ EN DOĞRU ŞEKİLDE HZ. MEHDİ (AS)

AÇIKLAYACAKTIR

Bu hadis özellikle ahir zaman hadislerine bakmaktadır. Hz.
Mehdi (as) bu hadislerin gerçeğini bizzat bilen kişi olacağı için,
Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman ile ilgili hadislerini en doğru
şekilde o açıklayacaktır.

HZ. MEHDİ (AS) OLAĞANÜSTÜ OLAN BİR ŞEYİ 

FARK EDECEKTİR

Ebu Basir der ki, İmam Muhammed
Bakır aleyhisselam'ın şöyle buyurdu-
ğunu duydum: "... Buyurdu ki: Mehdi
kıyam ettiğinde Resulullah'ın yolundan
gidecektir.  YALNIZ MEHDİ,  RESU-
LULLAH'IN (SAV) ESERLERİNİ
AÇIKLAYACAKTIR..." (Şeyh Muham-
med b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani
s. 191))

Resulullah (sav) buyurdu: "Mehdi, bizden
Ehli Beyt'tendir. ALLAH MEHDİ'Yİ BİR
GECEDE ISLAH EDER (OLGUNLAŞTI-
RIR)." (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Meh-
diyy-il Ahir Zaman, s.19)
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Bir rivayette Hz. Mehdi (as)'ın, "BİR GECEDE OLGUN-
LAŞTIĞI" haber verilmiş, diğer bir rivayette de "özel bir bilgiye
sahip olduğu" bildirilmiştir. Bu açıklamalar, haber verilen "o
gece içerisinde" Hz. Mehdi (as)'ın "olağanüstü bir bilgiye ulaştı-
ğı"izlenimini vermektedir. Hz. Mehdi (as)'ın sahip olduğu bu
olağanüstü bilgi vesilesiyle daha da olgunlaşacağı, imanının
daha da mükemmel hale geleceği anlaşılmaktadır.

Hadiste verilen bu bilgiler Hz. Mehdi (as)'ın bir yönüyle
ledün ilmine, bir yönüyle de kimsenin bilmediği özel bir ilme
sahip olduğuna işaret etmektedir.

HZ. MEHDİ (AS), ALLAH'IN İLHAMIYLA, 

"ALLAH'IN RIZASINA EN UYGUN TAVRI" BİLECEK 

VE BU ŞEKİLDE HAREKET EDECEKTİR

O, KİMSENİN BİLEMEDİĞİ GİZLİ BİR
GÜCÜN SAHİBİ OLDUĞU İÇİN kendi-
sine Mehdi denilmiştir. (Kitab-ül Burhan Fi
Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 19)

Dedim ki: "MEHDİ ALLAH'IN RIZASI-
NI NEREDEN BİLECEKTİR?" BUYUR-
DU Kİ: "ALLAH ONUN KALBİNE RAH-
METİNİ NAZİL EDECEKTİR." (indire-
cektir)." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i
Numani, Gaybet-i Numani s. 191)
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HZ. MEHDİ (AS), KİMİN DOST KİMİN DÜŞMAN 

OLDUĞUNU HEMEN ANLAYACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS) İŞLERİ VE İNSANLARI ÇOK 

MÜKEMMEL YÖNETMESİYLE TANINACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA TÜM İNSANLARIN 

AKLI AÇILACAK VE İLİMLERİ ARTACAKTIR

Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunun ardından ona tabi olan insan-
lar üzerinde samimiyet ve akıl artışı olacaktır. Hz. Mehdi (as)
insanların ahlak ve kişilik olarak olgunlaşmalarına vesile olacak
bu gelişme sonucunda ise insanların Allah'ın ayetlerini anlama
güçleri ve anlayışları açılacaktır. 

"MEHDİ HER GRUBUN GİZLİ PLAN-
LARINDAN HABERDAR OLACAK VE
PLANLARINI KENDİLERİNE SÖYLE-
YECEK. MEHDİ, BAKMASIYLA DOST
VE DÜŞMANINI TANIYACAK." (İrşad
(Şeyh Müfid), s. 365-366)

Tavus: "MEHDİ'NİN ALAMETLERİN-
DEN BİRİ, İŞ BAŞINA GETİRDİĞİ
YETKİLİLERİ SIKI DENETLEMESİ-
DİR..." (El-Havi, c. 2, s. 150)
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İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:
"Kaimimiz Mehdi kıyam edince elini
kulların başının üstüne koyar, böyle-
ce akıllarını bir araya toplar gelişimle-
rini kemale erdirir. Allah görüşlerini
ve duyuşlarını güçlendirir. Öyle ki
kendileriyle Kaim Mehdi arasında hiç
bir örtü/engel kalmaz…" (Yevm'ul-

Halas, s. 269)

MEHDİ'NİN HÜKÜMETİ (manevi lider-
liği) ZAMANINDA HERKESE İLİM VE
HİKMET ÖĞRETECEKLER, öyle ki;
kadınlar evlerinde Allah'ın kitabı ve Pey-
gamberin (sav) sünnetiyle hüküm edecek-
ler. (Bihar'ül Envar, c. 52, s. 352)

O dönemde HALK KİTLESİNİN AKLİ
GÜCÜ TEMERKÜZ (toplanıp yoğunlaşa-
cak) BULACAK. MEHDİ, ALLAH'IN
TEYİDİYLE İNSANLARIN AKLINI
TEKAMÜLE VARDIRACAK (İlahi terbi-
ye ile kemale vardıracak) VE HERKESTE
BİR AYDINLIK MEYDANA GETİRE-
CEKTİR. (Usul-u Kafi, c. 1, Kitab'ül Akl,
Hadis: 21)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN, KURAN AHLAKINI ANLATIM 

ÜSLUBUNDAKİ SAMİMİYET, İNSANLARIN ALLAH'A

DERİNDEN İMAN ETMELERİNE VESİLE OLACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS)'IN İNSANLARIN BEREKETİNE 

VESİLE OLMASI

İmam Mehdi'nin DİNİ TEBLİĞ ÜS-
LUBU ÖYLE OLACAKTIR Kİ İNSAN-
LAR DİNİ KALPLERİNİN DERİNLE-
RİNDEN KABUL EDECEKLER ve
ALLAH'A EN BÜYÜK SAMİMİ-
YETLE tapacaklardır. Dinden uzakla-
şanlar hoşnutluk ve güvenliğin meske-
nine geri döneceklerdir. (İküd'dürer, Sayfa

156; Bihar-ül Envar, Cilt 53, Sayfa 86; Cilt

52, Sayfa. 36 ve 280)

... Mehdi'nin yanına giden herkes
ONDAN BEREKET KAZANACAK-
TIR.(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN AKLINA VE İMANINA

ÇOK GÜVENİLECEKTİR, 

HZ. MEHDİ (AS)'I TANIYAN SAMİMİ 

İNSANLAR ONA TABİ OLACAKLARDIR

"Ey inananların Efendisi (sav), bize
senin Mehdin (as) hakkında haber
ver." İnananların Efendisi (sav) dedi
ki: "... O (HZ. MEHDİ (AS)) EN İYİ
SIĞINAKTIR ARANIZDAKİ, EN İYİ
BİLEN VE EN NAZİK OLANDIR. Ey
Allah'ım, ona sadakat andını ızdırap-
tan çıkışın vesilesi yap ve ÜMMETİN
DAĞILMIŞLIĞINI ONUN ELİYLE
BİRLEŞTİR. Size izin verildiğinde
bunu yapın ve eğer Mehdi'ye ulaşa-
cak bir yol bulacak olursanız,
ONDAN MEHDİ'DEN BAŞKA YOL
TUTMAYIN." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-
ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık,
derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi,
İran-Kum, 2003, s. 184)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN BEDENİ VE SESİ ÇOK GÜÇLÜ 

OLACAK; SÖZLERİ VE KONUŞMALARIYLA 

DÜNYA ÇAPINDA 

ÇOK BÜYÜK ETKİ UYANDIRACAKTIR

Hz. Rıza (as) Rayyan b. Saltı'ın "Sen
Sahib-ul Emr misin?" sorusuna şöyle
cevap verdi: "Evet ben de Sahib-ul Emr
(emir sahibi)im, ama yeryüzünü adaletle
dolduracak olan Sahib-ul Emr ben deği-
lim. Vaadedilmiş Kaim Mehdi ileri yaş-
larda, ama genç bir surette zuhur edecek-
tir. O KADAR GÜÇLÜDÜR Kİ; YERYÜ-
ZÜNÜN EN BÜYÜK AĞACINA DA EL
UZATSA ONU KÖKÜNDEN SÖKÜP
ATAR, DAĞLAR ARASINDA FERYAD
EDECEK OLURSA SERT KAYALAR
UN UFAK OLUR. Musa (as)'ın asası ve
Süleyman (as)'ın yüzüğü ondadır. ...
Allah dilediği zamana kadar onu gözden
uzak tutar. Daha sonra zuhur eder ve yer-
yüzünü önceden zulümle dolduğu gibi
adaletle doldurur. (Bihar-ul Envar, c. 52, s.
32; İsbat-ul Hudat, c. 6, s. 19)
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HZ. MUSA (AS), HZ. MEHDİ (AS)'IN FAZİLETLERİNİ

ÖĞRENİNCE, ''HZ. MEHDİ (AS) OLMAK İÇİN'' 

ALLAH'A DUA ETMİŞTİR

Salim-ul eşell'dan:
"HZ. MUSA BİN İMRAN, TEV-
RAT'IN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE ALİ
MUHAMMED'İN KAİM'İNE (ALEY-
HİSSELAM) MEHDİ'YE VERİLEN
KUDRET VE FAZİLETLERİ
GÖRÜNCE DEDİ Kİ: "RABBİM,
BENİ ALİ MUHAMMED'İN KAİM'İ
MEHDİ OLARAK KARAR KIL". Ona
şöyle söylendi: Doğrusu Mehdi,
Ahmed'in (Peygamberimiz (sav)'in)
neslindendir.

SONRA TEVRAT'IN İKİNCİ BÖLÜ-
MÜNE BAKINCA AYNI ŞEYİ
GÖRDÜ. AYNI SÖZÜ TEKRARLADI
VE ONA AYNI CEVAP VERİLDİ.
SONRA ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE DE
AYNI ŞEYLERİ GÖRÜNCE AYNI
SÖZLERİ TEKRARLADI VE AYNI
CEVABI ALDI." (Şeyh Muhammed b.

İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 280)
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HZ. MEHDİ (AS) HER SORUMLULUĞU 

ÜSTÜNE ALMASI

HZ. MEHDİ (AS) İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLER

Her görevi üzerine alır ve zayıfa, düş-
küne yardım eder. 
(M. Muhyiddin Arabi "Futuhat-El Mek-
kiye", 366. bab, c. 3, s. 327- 328)

Dedi ki: Ey Emirülmüminin! Bu
Mehdi kimdendir? Buyurdu ki: Benî
Haşim'dendir, arapların yüce dağının
zirvesinden. O ÖYLE BİR DENİZDİR
Kİ, O MANA DENİZİNDE İNSAN-
LAR İLMEN VE AHLAKEN SON-
SUZ GELİŞEBİLİR. KENDİSİNE
SIĞINANLAR İÇİN AMANDIR...
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani,
Gaybet-i Numani, s. 251)

Dedi ki: Ey Emirülmüminin! Bu
Mehdi kimdendir? Buyurdu ki: Benî
Haşim'dendir, Arapların yüce dağının
zirvesinden. O öyle bir denizdir ki ona
giren kaybolur. Kendisine sığınanlar
için amandır, halk kinle dolduğunda
onları pâk (temiz) kılan mâdendir,
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Hadiste, Hz. Mehdi (as)'ın talebelerini, ona tabi olmaktan
engellemeye çalışanların fitneci kimseler oldukları bildirilmiştir.
Bu kimselerin, ters, fitneci; konuştuklarında da, sustuklarında
da fitne fücur düşünen, üstlerinden melanet akan, ahlaksız
insanlar olduklarına hadiste dikkat çekilmiştir.

HZ. MEHDİ (AS), ZÜLKARNEYN (AS) VE 

HZ. SÜLEYMAN (AS) GİBİ TÜM DÜNYAYA 

İSLAM AHLAKINI HAKİM EDECEKTİR

Kuran'da Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as)'ın İslam
ahlakını tüm dünyaya hakim ettikleri bildirilmiştir. Hadislerde
de, Hz. Mehdi (as)'ın da tıpkı Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman
(as) gibi İslam ahlakını bütün yeryüzüne hakim edeceği haber
verilmiştir:

ölüm nazil olduğunuda korkmaz,
ölüm ona vardığında sarsılmaz,
mücadele meydanından asla geri
çekilmez. TECRÜBELİDİR, GALİP-
TİR, MUZAFFERDİR, ARSLANDIR,
SAĞLAMDIR, KAVMİNİN DİREĞİ-
DİR, CESURDUR, Allah'ın ilim kılıcı-
dır, liderdir, herkesi etrafında toplar,
yücelik ve şerefin kaynağı olan evde
büyümüştür, onun yüceliği en asil
yücelikten kaynaklanır. (Şeyh Muham-

med b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani,

s. 251)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN ÖZELLİKLERİNİN 

PEYGAMBERLERE İNDİRİLEN KİTAPLARDA 

BİLDİRİLMESİ

Rivayetlerde, Hz. Mehdi (as)'ın özelliklerinin ve çıkış ala-
metlerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bulunduğu bildi-
rilmektedir. Bu da, İncil, Tevrat ve Zebur'da Hz. Mehdi (as)'a
dair bilgilerin yer aldığı anlamına gelmektedir.

Yeryüzüne dört kişi malik olmuştur.
İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler,
Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as),
kafirler ise Nemrud ve Buhtunna-
sır'dır. Beşinci olarak Ehl-i Beytimden
Mehdi gelecek ve o da dünyaya malik
olacaktır. (Kitab'ul Burhan Fi Alamet-il
Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 10)

Mehdi tıpkı Zülkarneyn (as) ve Hz.
Süleyman (as) gibi dünyaya manen
hükmedecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi

Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)

Peygamberlere dair olan kitaplarda
"Mehdi'nin işi zulüm ve kötülük değil-
dir" şeklinde işaret edilmiştir. (El-Kav-
lu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il
Muntazar, s. 47)
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Konuyla ilgili işari manada bir ayette şu şekilde buyrul-
muştur:

İslam alimleri bu ayeti şu şekilde tefsir etmişlerdir:

Eski Ahit'te konuyla ilgili yer alan bazı açıklamalar ise şu
şekildedir:

Ben Mehdi'yi, peygamberlerin sayfa-
larında (kitaplarında) şöyle bulurum:
Mehdi'yi amelinde ne zulüm ne de
ayıp vardır. (Ali Bin Hüsameddin El
Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifin-
den Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin
Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 21)

Andolsun, Biz zikirden (Tevrat'tan) sonra
Zebur'da da: "ŞÜPHESİZ ARZ'A SALİH
KULLARIM VARİSÇİ OLACAKTIR." diye
yazdık.  (Enbiya Suresi, 105)

İmam Bakır ve Sadık'tan rivayet edil-
mektedir: "Buradaki (ayette bildirilen)
"SALİH KULLAR", MEHDİ VE
ARKADAŞLARIDIR." (Hüseyin es-
Şirazi, s. 113)
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Yesse'nin gövdesinden bir filiz çıkacak ve
onun köklerinden bir fidan doğacak. Rabbin
ruhu, hikmet ve sağduyu ruhu, öğüt ve
yüreklilik ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu
onun üzerinde duracak. O, Rab korkusundan
zevk alacak; o gözlerinin gördüğüne göre yar-
gılamayacak; kulaklarının işittiğine göre
karar vermeyecek. Zayıfları adaletle yargıla-
yacak; yeryüzünün yoksullarına haklarını
verecek. Bir değnekle vurur gibi yeryüzüne
sözüyle vuracak ve dudaklarının soluğuyla
kötüyü yok edecek. Adalet onun belinin kuşa-
ğı... olacak. Kurt kuzuyla birlikte oturacak;
kaplan oğlakla beraber yatacak; buzağı, aslan
ve besili sığır birarada yaşayacak ve onları
küçük bir çocuk güdecek. İnek ayı ile birlikte
otlayacak; yavruları birarada oturacaklar ve
aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki
çocuk, kobra yılanının yuvası yanında oyna-
yacak ve sütten yeni kesilmiş çocuk, kara yıla-
nın deliğine elini uzatacak. Benim kutsal
dağım üzerinde hiç kötülük yapılmayacak;
artık hiçbir zarar verilmeyecek; çünkü deni-
zin dibi nasıl onu örten sularla dolu ise yer-
yüzü de Rab bilgisi ile öyle dolu olacak. (İşaya
11, 1-9)

Davut soyundan biri sadakatle krallık yapa-
cak. Yargılarken adaleti arayacak, Doğru
olanı yapmakta tez davranacak. (İşaya 16, 5)
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HZ. MEHDİ (AS) İLE PEYGAMBERLER 

ARASINDAKİ BENZERLİKLER

AMA HÜCCET MEHDİ HALKI
TANIR, HALK İSE ONU TANIYA-
MAZ. TIPKI YUSUF GİBİ. YUSUF
HALKI TANIDIĞI HALDE ONLAR
YUSUF'U İNKAR EDERLERDİ. Sonra
Hz. Ali şu ayeti okudu: "Kullara yazık-
lar olsun, Resül onlara geldikçe onunla
alay ediyorlardı." (Şeyh Muhammed b.
İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s.
162)

MEHDİ ALEMLERE RAHMETTİR.
MUSA'NIN KEMALİ VE İSA'NIN
DEĞERİ, EYYÜB'UN SABRI ONDA-
DIR... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i
Numani, Gaybet-i Numani, s. 69-70)

YÜCE ALLAH TIPKI İSÂ BİN MER-
YEM VE YAHYÂ BİN ZEKERİY-
YA'YA KİTAP, NÜBÜVVET, İLİM
VE HİKMET VERDİĞİ GİBİ,   İMAM
MEHDİ'YE KÜÇÜK YAŞTA İLİM
VERMİŞTİR.
Bunun delili ise Cafer-i Sadık aleyhis-
selam'ın şu buyruğudur: O DÖRT
PEYGAMBERE BENZER. ONLAR-
DAN BİRİ DE İSA BİN MER-
YEM'DİR. ZİRA ONA KÜÇÜK 
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YAŞTA HİKMET, NÜBÜVVET,
KİTAP VE İLİM VERDİĞİ GİBİ ONA
DA KÜÇÜK YAŞTA İLİM VERMİŞ-
Tİ... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i
Numani, Gaybet-i Numani,  s. 213)

Abân bin Tağlib şöyle der: İmam Caferi
Sadık aleyhisselam ile birlikte Mekke'de
bir mescitte idik. O, benim elimden tuta-
rak şöyle buyurdu: "... Sonra bir müna-
diye emredecek ve o şöyle nida edecek:
MEHDİ; SÜLEYMAN İLE DAVUD
GİBİ HÜKÜM VERECEK. VERDİĞİ
HÜKÜMDE DELİL VE ŞAHİT İSTE-
MEYECEK." (Şeyh Muhammed b. İbra-
him-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 374)

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi'sselâm
şöyle buyurmuştur: "BİZİM KAİMİ-
MİZ MEHDİ İLE ALLAH'IN RESUL-
LERİ ARASINDA BİR TAKIM BEN-
ZERLİKLER VARDIR. NUH, İBRA-
HİM, MUSA, İSA, EYYUB VE
MUHAMMED (SAV) PEYGAMBER-
LERİN HER BİRİ İLE BİR BENZERLİ-
Ğİ VARDIR. NUH ile uzun ömürlü
olmasında, İBRAHİM ile, doğumunun
gizli olması ve halktan uzak durma-
sında; MUSA ile, korku hali (Mehdi
(as)'a yönelik tehlikelerin yoğunluğuy-
la; öldürme, tuzak kurma, tutuklanma,
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HZ. MEHDİ (AS) BÜTÜN PEYGAMBERLERİN 

İLİMLERİNE SAHİP OLACAKTIR

gözaltına alınma, sürgün gibi her türlü
tehlikeyle iç içe olmasıyla) ve gaybette
yaşamasında (sürekli gizlenerek yaşa-
masında); İSA ile halkın onun hakkın-
daki ihtilafa düşmesi (bir kısım insan-
ların, 'Mehdi gelecek', bir kısmının da
'gelmeyecek' demesinde); EYYUB ile,
beladan sonra kurtuluşun yetişmesin-
de (Mehdi'ye de birçok zorluk, hastalık
ve dert gelmesi; ancak aynı Hz. Eyüp
gibi Allah'ın rahmetiyle hepsinden kur-
tulmasıyla); MUHAMMED (sav) ile de
kılıçla kıyam etmesinde (Peygamberi-
miz (sav)'in kutsal emanetleri olan
mübarek sancağı, kılıcı ve hırkasının,
Hz. Mehdi (as)'ın yanında olmasıyla),
benzerliği vardır." (Kemal'ud-Din s. 322,
31. babin 3. hadis)

İmam Mehdi İLİM SANDIĞININ
KORUYUCUSUDUR, TÜM PEY-
GAMBERLERİN (AS) İLİMLERİNİN
VARİSİDİR ve HER ŞEYDEN
HABERDARDIR. (Bihar-ül Envar, cilt

95, s. 378; cilt 102, s. 67 ve 117; Mikyaal al-

Makaarem, cilt 1, s. 49)
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HZ. MEHDİ (AS), HZ. ADEM (AS) VE HZ. NUH (AS)

GİBİ UZUN ÖMÜRLÜ OLACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS), HIZIR (AS) VE 

ZULKARNEYN (AS)'A BENZEYECEKTİR

Hadiste verilen bilgi, Kuran'daki Zulkarneyn (as) ve Hızır
(as) kıssalarının bir yönüyle işari manada Hz. Mehdi (as)'a da
baktığını göstermektedir. 

Bu doğrultuda Hz. Mehdi (as)'ın de Hızır (as) gibi olacağı,

"Mehdi de önceki peygamberlerin bazı
özellikleri vardır. Bunların arasında
HAZRETİ ADEM (AS) VE HAZRETİ
NUH (AS)'DA OLAN UZUN ÖMÜR-
LÜLÜK de vardır." (Bihar-ul Envar, cilt.

51, Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muham-

med Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 217)

Ahmed b. İshak der ki: "İmam Askeri
aleyhi's-selâm'ın huzuruna gittim ...
Hazret buyurdu ki:
... Ey Ahmed b. İshak! MEHDİ , BU
ÜMMETTE "HIZIR" ALEYHİ'S-
SELÂM VE "ZU'L-KARNEYN" GİBİ-
DİR... (Kemal-üd Din c. 2 s. 384) (Hz.

Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan,  Al-i

Taha, s. 157)
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onun ahlakını ve terbiyesini alacağı; onun gibi Ledün ilmini
bileceği ve bu ilimle hareket edeceği anlaşılmaktadır. 

Ayrıca Kuran'daki Hızır (as) kıssasında Hz. Musa (as)'ın,
Hızır (as)'ın hareketlerinin hikmetini bilemeyerek tepki vermesi
gibi, ahir zamanda da insanlar ledün ilmiyle hareket eden Hz.
Mehdi (as)'ı gereği gibi anlayıp takdir edemeyeceklerdir. Hz.
Mehdi (as) da insanlar tarafından çok yanlış anlaşılacak, bu yüz-
den de halk ona büyük tepki gösterecektir. Ancak gerçekte Hz.
Mehdi (as)'ın tüm hareketleri Allah'ın lütfuyla gizli ilim ve hik-
metlerle dolu olacaktır.
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Yoksa siz, Allah, içinizden cihad

edenleri belirtip-ayırt etmeden ve

sabredenleri de belirtip-ayırt etmeden

cennete gireceğinizi mi sandınız? 

(Al-i İmran Suresi, 142)



Kuran'da Mehdiyeti Anlatan 

Ayetler ve İlgili Hadisler

13.Bölüm

PEYGAMBERİMİZ (SAV), NUR SURESİ'NİN 

55. AYETİNİN HZ. MEHDİ (AS)'IN VESİLESİYLE 

İSLAM AHLAKININ DÜNYA HAKİMİYETİNE 

İŞARET ETTİĞİNİ BİLDİRMİŞTİR

Allah, içinizden iman edenlere ve salih
amellerde bulunanlara va'detmiştir:
Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl
'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları
da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi'
kılacak, kendileri için seçip beğendiği
dinlerini kendilerine yerleşik kılıp
sağlamlaştıracak ve onları korkula-
rından sonra güvenliğe çevirecektir.
Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve
Bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar.
Kim bundan sonra inkar ederse, işte
onlar fasıktır. (Nur  Suresi, 55) 
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1.

Nu Suresi 55. ayette geçen bu ifadeyle Allah samimi olarak
iman eden Müslümanlara, henüz ulaşmamış ancak mutlaka ula-
şacak olan bir vaadini bildirmektedir. Bu vaad İslam ahlakının
dünya hakimiyetidir. 

2.

Allah insanlık tarihi boyunca Hz. Süleyman (as) ve Zülkar-
neyn (as) vesilesiyle din ahlakını iki kere dünya üzerinde hakim
etmiştir. Allah hem Hz. Süleyman (as)'a hem de Zülkarneyn
(as)'a büyük bir güç ve iktidar vermiştir. Kuran'ı Kerim'de Hz.

Ali bin Hasan kanalıyla Ayyasi tarafın-
dan rivayet edildi: Onun yanında bu
ayet-i kerime okundu: Onlar Allah'a
yemin olsun ki bizim ehli beyt'in
sevenlerindendir. ALLAH BİZDEN
BİR ŞAHSIN MEHDİ'NİN ELİYLE
ONLARA (BUNU) YAPTIRIR. O
ŞAHIS İSE BU ÜMMETİN MEHDİ-
Sİ'DİR. (Mecmau'l beyan fi tefsiri'l-
Kuran Ebu Ali Eminuddin Fazl, Hasan b.
Fazl Tabersi 1986, cilt 4, s. 832)

Allah içinizden iman edenlere ve salih
amelde bulunanlara vaadetmiştir...    

..."Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl
'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa...
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Süleyman (as)'ın emrinde cinler bulunduğu ve onun hizmetinde
çalıştıkları, ayrıca rüzgarı ve bakır madenini de Allah'ın Süley-
man (as)'ın emrine verdiği bildirilmektedir. (Sebe Suresi, 12)
Ayrıca Allah Hz. Süleyman (as)'a çeşitli başka ilimler de lütfet-
miştir. O, Allah'ın dilemesiyle şeytanlara da hükmetmiş, kuşlar-
la konuşmuş, karıncaların kendi aralarındaki konuşmalarını
duyabilmiştir. Bunların her biri Hz. Süleyman'a Allah'ın nasip
ettiği özel ilimlerdir. Aynı şekilde Peygamberimiz (sav) Hz.
Mehdi (as) döneminde de yeraltı zenginliklerini onun hizmetine
vereceğini ve döneminde altınçağın yaşanacağını bildirmiştir:

3.

Ayette geçen bu ifadeyle Allah, Hz. Süleyman (as) ve Hz.
Zülkarneyn (as)'ın söz konusu hakimiyetlerinin ardından gele-

Mehdi benim evlatlarımdandır... Yer-
altındaki hazineleri çıkaracak ve şirk
beldelerini fethedecektir. (Beklenen
Mehdi'nin Alametleri, Ahmet İbn-i
Hacer-i Mekki (Heytemi), s. 25)

… Yeryüzü içindeki hazineleri dışarı-
ya fırlatacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi
Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 45)

... onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar
sahibi' kılacak, ...
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cek başka bir hakimiyet dönemi olacağını haber vermektedir.
Ancak Hz. Mehdi (as)'ın zuhur vakti olan Hicri 1400'e kadar
dünya tarihinde bu şekilde bir dünya hakimiyeti hiçbir şekilde
olmamıştır. Müslümanlar tam anlamıyla dünya çapında "güç ve
iktidar sahibi" olamamışlardır. İslam ahlakı tüm insanlar tara-
fından benimsenmemiştir. Ancak Peygamberimiz (sav)'in ahir
zaman ve Hz. Mehdi (as) ile ilgili olarak bildirdiği hadislerinde
Hz. Mehdi (as) döneminde böyle dünya çapında bir hakimiyetin
olacağı, Hz. Mehdi (as) vesilesiyle birçok Musevinin İslam dini-
ne gireceği, Hz. İsa (as)'ın nüzulü ile de Hıristiyanların İslam
dinini kabul edecekleri bildirilmektedir.

Ona Mehdi denilmesinin sebebi
şudur. O, Yahudilerin hac yaptığı
Şam dağlarından bir dağın içindeki
Tevrat'a dair kitapları çıkarır ve
Yahudilerden bir cemaat onun elinde
Müslüman olur. (Celaleddin Suyuti'nin
Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdi-
si'nin Alametleri, s.77)

Naim, Selman b. İsa'dan tahric etti, o
dedi: Duyduğuma göre, Mehdi'nin
elinde (zamanında) sekine bulunan
tabut Taberiye gölünden çıkarılır ve
Beyt-ül Makdis'de onun önüne getiri-
lir. Museviler bunu görünce, pek azı
hariç, çoğu Müslüman olurlar. (Kita-
bül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Munta-
zar), s. 23, Tercüme: Müşerref Gözcü -
Kahraman Neşriyat)
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4.

Allah Müslümanlara Nur Suresi 55. ayetinde, söz konusu
dünya hakimiyetinin ileride olacağını gelecek zamandan bahse-
derek bildirmektedir. Rabbimiz ayetteki "dinlerini kendilerine
yerleşik kılıp sağlamlaştıracak..." ifadesiyle İslam ahlakının
tüm dünyada hakim olacağını, yerleşik bir hale geleceğini ve
güçleneceğini bildirmiştir. Bu şekilde kesin ve net bir yerleşik
kılınma ve sağlamlaşma hali Hz. Süleyman (as) ve Zülkarneyn
(as) dönemlerinden sonra hak dinlerin hiçbirinde Hicri 1400 yılı-
na kadar yaşanmamıştır. Peygamberimiz (sav) ise bu hakimiye-
tin ahir zamanın Büyük Mehdisi zamanında gerçekleşeceğini
net bir şekilde bildirmiştir. Hicri 1400'e girilmesiyle birlikte iti-
bariyle Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği alametlerin art arda
meydana gelmeye başlaması da Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiği-
nin ve İslam ahlakının dünya hakimiyetinin yaklaştığının ala-
metleridir.

5.

Nur Suresi 55. ayetin son kısmında ise yine ahir zamana
işaret edilmektedir. Bu son dönemde İslam ahlakının hakimiye-
tinden önce Müslümanların fitneler, kargaşa, zulüm nedeniyle
zorluk içinde korku dolu bir dönem yaşayacakları bildirilmiştir.

... kendileri için seçip beğendiği dinlerini
kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıra-
cak...

... ve onları korkularından sonra güven-
liğe çevirecektir..." 
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Gerçekten de 20. ve 21. yüzyıllar dünya tarihinin en çok kan
dökülen, din savaşlarına sahne olan, iman edenlerin çok ciddi
zorluklar yaşadıkları, imanlarını sakladıkları, ibadetlerini gizli
yapmak durumunda kaldıkları yüzyıllar olmuştur.

6.

Ancak Allah iman edenlere bu hakimiyet için tek bir şart
koşmuştur. Bu şart, tüm inananların şirkten tam arınarak Allah'ı
birlemeleridir. Bu görevi ise ahir zamanda Hz. Mehdi (as) yerine
getirecektir. Allah onu vesile ederek İslam dinini bidatlerden
arındıracaktır. Hz. Mehdi (as) tüm mezhepleri kaldırıp aynı
Peygamberimiz (sav)'in zamanında olduğu gibi İslam ahlakının
halis ve hakiki haliyle yaşanmasını sağlayacaktır.1 Aynı şekilde
ahir zamanda nüzul edecek olan Hz. İsa (as) vesilesiyle Hıristi-
yanlar İslam dinini kabul edip Müslüman olacaklar ve teslis
inancı ortadan kalkacaktır.2 Musevilerin çok büyük bir kısmı ise
Hz. Mehdi (as) vesilesiyle müslüman olacaklardır.3

Bu detaylar İslami kaynaklarda şöyle yeralır:
1. Hz. Mehdi (as), dini, Peygamberin (sav) zamanın-
da olduğu gibi aynen tatbik edecek. Yeryüzünden
mezhepleri kaldıracak. Halis ve hakiki dinden
başka hiç bir mezhep kalmayacak.
Onun düşmanları içtihad alimlerinin taklid edenleri
olacak. Çünkü onlar Mehdi'nin mezhep imamları-
nın tersine hükmettiğini gördüklerinde bundan
hoşlanmayacaklar, fakat karşı da gelemeyecekler...
Onun açık düşmanları fukaha (fıkıh alimleri) ola-

... Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve
Bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar...

Adnan Oktar (Harun Yahya) 409



cak. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmaya-
cak. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak.
Bu imamın gelişiyle alimlerin hükümlerdeki anlaş-
mazlıkları da giderilecek. Şayet elinde kılınç (ilim)
olmasaydı onun ölümüne fetva verirlerdi. (Kıyamet
Alametleri, 186-187)

Hz. Peygamber (sav) en başta İslam'ı nasıl ayakta
tuttuysa, Mehdi de en sonunda aynı şekilde İslam'ı
ayakta tutacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, 27)

Mehdi kaldırmadık bidat bırakmayacaktır. Ahir
zamanda aynı Peygamber (sav) gibi dinin icaplarını
yerine getirecektir. (Kıyamet Alametleri 163)

2. İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli
göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsa Aleyhisse-
lam'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakiki
İsevilik dini zuhur edecek (ortaya çıkacak), yani
rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek; hal-i
hazır Hıristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi ede-
cek (temizlenecek), hurafattan ve tahrifattan (hura-
felerden ve tahriflerden) sıyrılacak, hakaik-i İslami-
ye (İslam gerçeği) ile birleşecek; manen Hıristiyan-
lık bir nevi İslamiyet'e inkılab edecektir (dönüşe-
cektir). Ve Kuran'a iktida ederek (uyarak), o İsevilik
şahs-ı manevisi tabi (uyan) ve İslamiyet metbu (uyu-
lan) makamında kalacak; din-i hak bu iltihak (katıl-
ma) neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. (Mektu-
bat s. 53-54)
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3. Nuaym, Selman b. İsa'dan tahric etti, o dedi: Duy-
duğuma göre, Mehdi'nin elinde (zamanında) sekine
bulunan tabut Taberiye gölünden çıkarılır ve Beyt-ül
Makdis'de onun önüne getirilir. MUSEVİLER BUNU
GÖRÜNCE, PEK AZI HARİÇ, ÇOĞU MÜSLÜMAN
OLURLAR. (Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadis-
ler, Ahir Zaman Hz. Mehdisi'nin Alametleri, (Kitabül
Burhan fi Alametil Hz. Mehdiyyil Muntazar), s. 23, Ter-
cüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)

Mehdi'nin mükemmel ilminden ve başarılarından söz
edilirken, şöyle aktarılmıştır ki, o görünür olup OR-
TAYA ÇIKTIĞINDA, ANLATTIĞI HUSUSLARI
MUSEVİLER İLE TEVRAT'IN ESASINA GÖRE
TARTIŞACAK VE DELİLLENDİRECEKTİR, BU-
NUN SONUCUNDA BÜYÜK BİR KISMI İSLAM
OLACAKTIR. (Bihar-ül Envar)

İNKAR EDENLER İSTEMESE DE, 

ALLAH İSLAM AHLAKINI BÜTÜN YERYÜZÜNE 

HAKİM KILACAKTIR

AĞIZLARIYLA ALLAH'IN NURUNU
SÖNDÜRMEK İSTİYORLAR. OYSA
KAFİRLER İSTEMESE DE ALLAH,
KENDİ NURUNU TAMAMLAMAK-
TAN BAŞKASINI İSTEMİYOR. (Tevbe
Suresi, 32)
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1.

Allah'a iman etmeyen, materyalist ve ateist zihniyete sahip
kişiler İslam ahlakının yeryüzüne yayılmasını var güçleriyle
engellemeye çalışmaktadırlar. Bu kişiler özellikle geçtiğimiz
yüzyılda evrim teorisi gibi hiçbir bilimsel delile dayanmayan bir
safsatayla insanları kainatın tesadüfen oluştuğu şeklindeki akla
ve mantığa aykırı bir yalana zorla inandırmayı kendilerine vazi-
fe edinmişlerdir. Allah'ın bütün kainatı yoktan yarattığı gerçeği-
ni maddi-manevi her türlü imkanlarını seferber ederek bütün
insanlardan kendilerince saklamayı ve insanları Allah inancın-
dan uzaklaştırmayı öncelikli hedef edinmişlerdir. Bu şekilde
güya İslamiyet'in yayılmasını, büyümesini durduracaklarını
sanmışlardır.

2.

Oysa ki İslam dini Allah'ın kulları için seçip beğendiği,
kıyamete kadar geçerli olan son hak dindir, Allah'ın nurudur.
İçinde bulunduğumuz yüzyıl da İslamiyet'in şahlanacağı yüz-
yıldır.

Allah her yeri sarıp kuşatmıştır, dolayısıyla Allah'ın nuru
da her yeri kaplamıştır. İslam ahlakı günümüzde hızla yayıl-
makta, dünyanın dört bir yanında insanlar akın akın İslami-

Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek
istiyorlar... (Tevbe Suresi, 32)

...Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi
nurunu tamamlamaktan başkasını iste-
miyor. (Tevbe Suresi, 32)
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yet'i kabul etmektedirler. İman etmeyenler her ne kadar iste-
meseler de, İslam ahlakının yayılmaması için çaba gösterseler de
Allah Kendi dinini yeryüzünde yerleşik kılacaktır ve Kendi
nurunu tamamlayacaktır. Buna engel olmaya hiç kimsenin gücü
asla yetmeyecektir.

İslam ahlakının dünya hakimiyeti Allah'ın kaderde yazdığı
bir müjdedir ve Allah hak kitabımız olan Kuran-ı Kerim'de de
bütün müminleri bu vaadiyle müjdelemektedir. 

HZ. YUSUF (AS)'IN HAYATINDA 

HZ. MEHDİ (AS)'A İŞARETLER VARDIR

Muhammed Bâkır aleyhisselam buyur-
du ki: "BU İŞİN SAHİBİ MEHDİ'DE
YUSUF'A BİR BENZERLİK VAR-
DIR." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numa-

ni, Gaybet-i Numani s. 189) ("Bu işin sahibi"

yani, velayetin sahibi demektir. Bütün imam-

larımız velayet sahibidir. Bununla birlikte

mezkur hadislerimizde geçen velayetin sahibi

sadece onikinci imamımız Hz. Mehdi aleyhis-

selam'dır. 

"Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Ba-
kır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu
duydum: "Bu GAYBETİN SAHİBİ
MEHDİ DE DÖRT PEYGAMBERİN
SÜNNETİ VARDIR:... 
Dedim ki: "HZ. YUSUF'UN SÜNNETİ
NEDİR?" BUYURDU Kİ: "ZİNDAN VE
GAYBET."... (Şeyh Muhammed b.İbrahim-
i Numani, Gaybet-i Numani s. 190) 
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Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Kuran'ın Yusuf kıs-
sasında anlatılan Hz. Yusuf (as)'ın hayatıyla, Hz. Mehdi (as)'ın
hayatı arasında çok büyük benzerlikler olduğu haber verilmiş-
tir. Peygamberimiz (sav)'in verdiği bu bilgi doğrultusunda
Kuran ayetlerine bakıldığında, Hz. Mehdi (as) ile ilgili hadisler-
le çok mutabık olayların yer aldığı görülür 

Hz. Yusuf (as), Yaşadığı Dönemin Mehdisi'dir 

Allah Kuran'da, her dönemde insanlar için "hidayete
yönelten bir elçi" gönderdiğini bildirmiştir. Bütün peygamberler
hidayet ile gönderildiği, hidayete erdiren, vesile olan kişiler
olduğuna göre, her peygamber birer Mehdi'dir. "Hz. Yusuf (as)
da yaşadığı dönemin Mehdisi"dir. Bu yönüyle de, ahir zamanda
ortaya çıkacak olan Hz. Mehdi (as)'ın hayatıyla, Hz. Yusuf
(as)'ın hayatı büyük benzerlikler göstermektedir. 

... SONRA HZ. MEHDİ ALEYHİSSE-
LAM HZ. YUSUF'A BENZEMEKTE ve
onun halkı gördüğünü ama halkın onu
göremediğini ve Hz. Ali'nin de buyur-
duğu gibi gökten nida olunana dek
onun görülmeyeceği kesindir. (Şeyh

Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i

Numani s. 167)
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Hz. Yusuf (as) gibi, Hz. Mehdi (as)'a da Allah
Katından Özel Bir İlim ve Hikmet Verilmiştir

Kuran'da Hz. Yusuf (as)'a Allah Katından özel bir ilim ve
hikmet verildiği bildirilmektedir: 

"Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumun-
dan (kaynaklanan bir bilgiyi) sana öğretecek..." (Yusuf
Suresi, 6) 

"... Ona sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) öğret-
tik..." (Yusuf Suresi, 21) 

"Erginlik çağına erişince, kendisine hüküm ve ilim ver-
dik. İşte Biz, iyilik yapanları böyle ödüllendiririz."
(Yusuf Suresi, 22) 

Kuran'da Hz. Yusuf (as) ile ilgili olarak verilen bu bilgiler-
den, Hz. Mehdi (as)'ın da sözlerin yorumunu iyi bileceği; özel
bir ilim ve hikmet sahibi olacağı anlaşılmaktadır. Nitekim riva-
yetlerde de Hz. Yusuf (as) gibi, Hz. Mehdi (as)'ın da Allah tara-
fından kendisine verilmiş "özel bir güce sahip olduğu" bildiril-
mektedir.

O, kimsenin bilemediği gizli bir
gücün sahibi olduğu için kendisine
Mehdi denilmiştir. (Ahir zaman Mehdisi-

nin Alametleri, Müellif: Ali Bin Hüsameddin

El Muttaki, Kahraman Neşriyat. S. 77) 
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Büyük İslam alimlerinden Muhyiddin Arabi, eserlerinde
Hz. Mehdi (as)'ın dikkat çeken başlıca 9 özelliğini şu şekilde
belirtmektedir:

1. Basiret sahibi olması 
2. Kutsal kitabı anlaması 
3. Ayetlerin manasını bilmesi 
4. Tayin edeceği kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi 
5. Öfkelendiğinde bile merhamet ve adaletten ayrılmaması 
6. Varlıkların sınıflarını bilmesi 
7. İşlerin girift taraflarını bilmesi 
8. İnsanların ihtiyacını iyi anlaması 
9. Bilhassa kendi zamanında ihtiyaç hissedilen gaibi ilimle-

re vukufu bulunması (bilmesi) gaibi (gizli, görünmeyen) ilimler-
den haberdar olması. 

Hz. Yusuf (as) gibi Hz. Mehdi (as) da,
Belirli Bir Döneme Kadar Yaşadığı Toplumda 

Tanınmayacaktır

Yaşadığı toplumdaki insanlar Hz. Mehdi (as)'ın üstün özel-
liklerini, yürüttüğü hayırlı faaliyetleri açıkça gördükleri halde,
Hz. Mehdi (as) ve cemaatini tam olarak fark edemeyeceklerdir.

Ama Hüccet Mehdi halkı tanır, halk
ise onu tanıyamaz. Tıpkı Yusuf gibi.
Yusuf halkı tanıdığı halde onlar
Yusuf'u inkar ederlerdi. Sonra Hz. Ali
şu ayeti okudu: "Kullara yazıklar
olsun, Resül onlara geldikçe onunla
alay ediyorlardı." (Şeyh Muhammed b.

İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 162)
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Hz. Mehdi (as)'ın bu durumu Hz. Yusuf (as)'ın hayatıyla büyük
benzerlik göstermektedir. Kuran'ın, "(Kuraklık başlayınca)
Yusuf'un kardeşleri gelip yanına girdiler, ONU TANIMA-
DIKLARI HALDE kendisi onları hemen tanıdı." (Yusuf Suresi,
58) ayetiyle, kardeşlerinin Hz. Yusuf (as)'ı tanıyamadıkları,
ancak Hz. Yusuf (as)'ın kendi kardeşlerini tanıdığı haber veril-
miştir. Hadislerin işaretine göre, Hz. Mehdi (as) da, aynı Hz.
Yusuf (as) gibi olacak; ilk başlarda, o insanları görecek ama
insanlar onu fark edemeyeceklerdir. 

Hz. Yusuf (as) gibi, Hz. Mehdi (as) da 
Kendisinden Ümidin Kesildiği Bir Dönemde

Ortaya Çıkacaktır 

"Sen gerçekten Yusuf musun, sensin öyle mi?" dediler.
"Ben Yusuf'um" dedi. "Ve bu da kardeşimdir. Doğrusu
Allah bize lütufta bulundu. Gerçek şu ki, kim sakınır ve
sabrederse, şüphesiz Allah, iyilikte bulunanların karşı-
lığını boşa çıkarmaz." (Yusuf Suresi, 90) 

Kardeşleri bir düzen kurarak Hz. Yusuf (as)'ı bir kuyuya
atmış, babalarına da 'Hz. Yusuf (as)'ı bir kurdun yediğini' söyle-
yerek üzerine yalandan kan sürülmüş gömleğini getirmişlerdir.
Babası bu anlatılanların bir düzen olduğunu anlamıştır. Ancak
babası da, kardeşleri de uzun yıllar Hz. Yusuf (as)'dan haber ala-
mamışlardır. Daha sonra Allah, Hz. Yusuf (as)'ı Mısır'ın hazinele-
rinin başında "güç ve iktidar" sahibi olarak karşılarına çıkarmıştır: 

(Yusuf) Dedi ki: "Beni (bu) yerin (ülkenin) hazineleri
üzerinde (bir yönetici) kıl. Çünkü ben, (bunları iyi) bir
koruyucuyum, (yönetim işlerini de) bilenim." (Yusuf
Suresi, 55) 
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İşte böylece Biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan (ikti-
dar) verdik. Öyle ki, orada (Mısır'da) dilediği yerde
konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasib ederiz
ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. (Yusuf
Suresi, 56) 

Bu ayetler, Hz. Mehdi (as)'ın da çıkışından ümidin kesildi-
ği, insanların "Mehdi" diye bir kimsenin olmadığı iddiasında
bulundukları bir dönemde ortaya çıkacağına işaret etmektedir.
Yine ayetlerin işaretine göre bu dönemde Allah Hz. Mehdi (as)'ı,
"güç ve iktidar sahibi ve tüm inananların manevi lideri olarak"
ortaya çıkaracaktır. Peygamberimiz (sav) de bu durumu hadis-
lerinde şöyle müjdelemiştir: 

İnsanların ümitsiz olduğu ve "Hiç
Mehdi falan yokmuş" dediği bir sırada
Allah Mehdi'yi gönderir... (Kitab-ul

Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman,

s. 55) 

... Mehdi, Resulullah (sav)'in bayrağı
ile, insanların başlarına bela üzerine
bela yağdığı ve çıkışından ümit kesildi-
ği bir sırada çıkar... (Kitab-ül Burhan Fi

Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)
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Hz.Yusuf (as) Gibi, Hz. Mehdi (as)'a Karşı da 
Kıskançlık Duyulacaktır 

Onlar şöyle demişti: "Yusuf ve kardeşi babamıza biz-
den daha sevgilidir; oysa ki biz, birbirini pekiştiren bir
topluluğuz. Gerçekte babamız, açıkça bir şaşkınlık
içindedir." 

"Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp-bırakın ki baba-
nızın yüzü yalnızca size (dönük) kalsın. Ondan sonra da
salih bir topluluk olursunuz." (Yusuf Suresi, 8-9) 

Kuran'da kardeşlerinin Hz. Yusuf (as)'a karşı büyük bir
kıskançlık duydukları ve bu sebeple onu öldürmeyi dahi göze
aldıkları bildirilmiştir. Bu amaçla ona zarar verebilmek için
tuzak kurmuş, Hz. Yusuf (as)'ı bir kuyunun dibinde ölüme terk
etmişlerdir. Ayette Hz. Mehdi (as) döneminde de, bazı kişilerin
Hz. Mehdi (as)'a karşı kıskançlık duyacaklarına ve bu sebeple
ona cephe alacaklarına işaret edilmektedir. Yine bu kişilerin, kıs-
kançlık nedeniyle Hz. Mehdi (as)'a karşı mücadele veren karşıt
güçler içerisinde yer alacakları ve Hz. Mehdi (as)'ı etkisiz hale
getirebilmek amacıyla ona bir düzen kuracakları da anlaşılmak-
tadır. 

Hz. Yusuf (as) gibi Hz. Mehdi (as)'a da 
Haksızlık Yapılacaktır

Kuran'da Hz. Yusuf (as)'a pek çok defa düzen kurularak
haksızlık yapıldığı anlatılmıştır. Önce kardeşleri onu öldürme
amacıyla bir tuzak kurmuş, ardından da yanında kaldığı vezirin
hanımı Hz. Yusuf (as)'a iffetine ilişkin iftira atmıştır. Bu konuyu
bildiren ayetlerden bazıları şöyledir: 
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"Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp-bırakın..."
(Yusuf Suresi, 9) 

İçlerinden bir sözcü dedi ki: "Eğer (mutlaka bir şey)
yapacaksanız, öldürmeyin Yusuf'u, onu kuyunun derin-
liklerine bırakın da bir yolcu kafilesi alsın." (Yusuf
Suresi, 10) 

Akşam üstü babalarına ağlar vaziyette geldiler. Dediler
ki: "Ey babamız, gerçek şu ki, biz gittik, yarışıyorduk.
Yusuf'u da yiyeceklerimizin (veya eşyamızın) yanında
bırakmıştık. Fakat onu kurt yemiş. Ne var ki biz doğru-
yu söylesek bile sen bize inanacak değilsin." (Yusuf
Suresi, 16-17) 

Kadın dedi ki: "Beni kendisiyle kınadığınız işte budur.
Andolsun onun nefsinden ben murad istedim, o ise (ken-
dini) korudu. Ve andolsun, eğer o kendisine emrettiğimi
yapmayacak olursa, mutlaka zindana atılacak ve
elbette küçük düşürülenlerden olacak." (Yusuf Suresi,
32) 

Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine ilişkin) delilleri gör-
melerinin ardından, mutlaka onu belli bir vakte kadar
zindana atmak (görüşü) ağır bastı. (Yusuf Suresi, 35) 

Kuran'da Hz. Yusuf (as) hakkında verilen bu bilgilerden,
Hz. Mehdi (as)'ın da ortaya çıkışından önce aynı şekilde çeşitli
haksızlıklara maruz kalacağı anlaşılmaktadır. Peygamber Efen-
dimiz (sav)'in aşağıdaki hadislerinde de Hz. Mehdi (as)'a pek
çok kez haksızlık yapılacağı haber verilmiştir: 
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Hz. Yusuf (as) gibi, Hz. Mehdi (as)'a da 
İftira Atılacak ve Tuzak Kurulacaktır

(Babası) Demişti ki: "Oğlum, rüyanı kardeşlerine
anlatma, YOKSA SANA BİR TUZAK KURARLAR.
Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır." (Yusuf
Suresi, 5) 

Sonra onlarda (YUSUF'UN İFFETİNE İLİŞKİN) DELİL-
LERİ GÖRMELERİNİN ARDINDAN, mutlaka onu

... Biz öyle bir ev halkıyız ki; Allah bizim
için ahireti dünyaya tercih etmiştir.
Benim ehl-i beytim (soyum) muhakkak
benden sonra bela, kaçırılma ve sürgü-
ne uğrayacaktır. Benden sonra ehl-i bey-
tim (soyum) bela ve mihnetlerle (eziyet,
sıkıntı) karşılaşacaklar ve darba maruz
kalacaklardır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il

Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

... (Mehdi) İki rekat namaz kılar.
Namazdan dönünce şöyle der: "Ey
insanlar! Ümmet-i Muhammed ve bil-
hassa onun ehl-i beyti çok belalar
gördü ve bizler kahr (azap) ve HAK-
SIZLIĞA MARUZ KALDIK (uğra-
dık)." (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Meh-

diyy-il Ahir Zaman, s. 55)
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belli bir vakte kadar ZİNDANA ATMAK (GÖRÜŞÜ)
AĞIR BASTI. (Yusuf Suresi, 35) 

Kuran'da, masum olduğuna dair deliller çok açık olmasına
rağmen, yine de Hz. Yusuf (as)'ın haksız yere ve kasıtlı olarak
suçlu gösterildiği bildirilmiştir. Bu durum Hz. Mehdi (as)'ın da
ortaya çıkışından önce çeşitli iftiralara, tuzak ve komplolara
maruz kalacağına işaret etmektedir. Nitekim Peygamberimiz
(sav)'in hadislerinde, "Hz. Mehdi (as)'ın da yaşadığı toplumda
zulüm, cefa, eziyet ve baskı göreceği" haber verilmiştir. 

Hz. Yusuf (as) gibi, Hz. Mehdi (as)'a da Bir Kısım
Kadınların Komplo Kurması ve Bir Kadının 

Hz. Mehdi (as)'ın İffetine Yönelik İftira Atması

Evinde kalmakta olduğu kadın, ondan murad almak
istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak: "İsteklerim senin
içindir, gelsene" dedi. (Yusuf) Dedi ki: "Allah'a sığını-
rım. Çünkü o benim Efendimdir, yerimi güzel tutmuştur.
Gerçek şu ki, zalimler kurtuluşa ermez." (Yusuf Suresi,
23) 

Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın onun gömleğini
arkadan çekip yırttı. (Tam) Kapının yanında kadının

Ama Allah halkın nefislerine karşı
ZULMÜ, CEFASI VE İSRAFI YÜZÜN-
DEN, onu Mehdi'yi halktan gizleye-
cektir. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Nu-

mani, Gaybet-i Numani s. 162)
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efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki: "Ailene kötülük
isteyenin, zindana atılmaktan veya acı bir azaptan
başka cezası ne olabilir?" 

(Yusuf) Dedi ki: "Onun kendisi benden murad almak
istedi."... (Yusuf Suresi, 25-26) 

Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine ilişkin) delilleri gör-
melerinin ardından, mutlaka onu belli bir vakte kadar
zindana atmak (görüşü) ağır bastı. (Yusuf Suresi, 35) 

Kuran'da vezirin karısının, masum olduğunu bildiği halde
Hz. Yusuf (as)'ın iffetine yönelik iftira attığı bildirilmiştir. Vezi-
rin karısı, bu iftirasını güçlendirebilmek için şehirdeki birtakım
kadınları da kendisine şahit tutmuştur. Ayetlerin işaretinden
Hz. Mehdi (as)'a karşı da bir grup kadının birlik olup komplo
kuracakları ve ona da, "bir kadına karşı suç işlediği iddiasıyla
iftira atılacağı" anlaşılmaktadır. Hz. Yusuf (as) kendisine kuru-
lan bu komplo sebebiyle hapis cezasıyla cezalandırılmış ve uzun
yıllar haksız yere hapiste kalmıştır. Bu durum, Hz. Mehdi (as)'ın
da, masum olduğu halde, bu tarz yalan ve uydurma bahanelerle
haksız yere hapisle cezalandırılacağına işaret etmektedir. 

Hz. Yusuf (as) gibi, Hz. Mehdi (as) Devrindeki
Yönetim de Onun Haklı ve Suçsuz Olduğundan
Emin Olacak; Ama Bazı Siyasi Nedenlerle Onu

Hapsetme Görüşü Ağır Basacaktır

Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine ilişkin) delilleri gör-
melerinin ardından, mutlaka onu belli bir vakte kadar
zindana atmak (görüşü)ağır bastı. (Yusuf Suresi, 35) 
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Hz. Yusuf (as)'ın masum olduğu delillerden çok açık bir şe-
kilde anlaşılmıştır. Ancak yönetici konumundaki kimseler bu de-
lilleri çok aleni şekilde gördükleri halde, bazı siyasi sebeplerle
Hz. Yusuf (as)'a karşı kurulan düzeni kabul etmiş ve onu suçlu
bulmuşlardır. Hz. Yusuf (as)'ın bu durumundan, Hz. Mehdi
(as)'ın da kendisini savunmak ve haklı olduğunu ispatlamak için
çok güçlü deliller sunacağı, ancak yönetici konumundaki kişilerin
bu açık delillere rağmen bazı siyasi sebeplerle onu hapisle ceza-
landıracakları anlaşılmaktadır. 

Hz. Yusuf (as) gibi Hz. Mehdi (as)'ın da 
Gaybet (Hapis) Dönemi Olacaktır

Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine
atmaya topluca davrandıkları zaman, Biz ona (şöyle)
vahyettik: "Andolsun, sen onlara kendileri, farkında
değilken bu yaptıklarını haber vereceksin." (Yusuf Sure-
si, 15) 

... böylece daha nice yıllar (Yusuf) zindanda kaldı.
(Yusuf Suresi, 42)

Sedir-i Seyrefi der ki: İmam Ebu
Abdullah Cafer-i Sadık Aleyhisse-
lam'dan duydum ki: Şöyle buyurdu:
"Bu işin sahibi Mehdi'de Yusuf'a bir
benzerlik vardır." Şöyle arzettim: "Sen
bize bir GAYBETİ (hapsi) veya HAY-
RETİ bildiriyor gibisin."
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Hz. Yusuf (as) ilk olarak kuyuda, daha sonra da uzun yıllar
boyunca bir zindanda hapsedilmiştir. Yusuf aleyhisselam biri
kısa diğeri uzun süre, iki defa insanların gözünden kaybolmuş-
tur. Birincide, Yusuf (as) kuyuya bırakılmış, kısa bir süre sonra
oradan geçen kafile onu oradan çıkarmış, ikincide ise haksız
yere zindana atılmış, uzun bir müddet orada kalmıştır. Fakat
sonradan masumluğu anlaşılarak, zindandan da çıkartılmıştır. 

Hz. Mehdi (as) da Hz. Yusuf (as) gibi hayatının çeşitli dö-
nemlerinde pek çok kez hapsedilecektir. Ancak aynı Hz. Yusuf
(as) gibi Hz. Mehdi (as)'ın da masum olduğuna dair deliller çok
açık olacaktır. 

Rüyasında On bir Yıldız, Güneş ve Ay'ın 
Hz. Yusuf (as)'a Secde Etmeleri, İslam Dünyası-
nın Hz. Mehdi (as)'ın Manevi Liderliği Altında 

Toplanmasına İşaret Etmektedir 

"Hani Yusuf babasına: "Babacığım, gerçekten ben
(rüyamda) ONBİR YILDIZ, GÜNEŞ'İ VE AY'I gördüm;
bana secde etmektelerken gördüm" demişti. (Yusuf
Suresi, 4)

"(Babası) Demişti ki: "Oğlum, rüyanı kardeşlerine
anlatma, yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan,
insan için apaçık bir düşmandır." (Yusuf Suresi, 5) 

Hz. Yusuf (as), rüyasında Yıldız, Güneş ve Ay'ı kendisine
secde ederlerken görmüş, ilerleyen yıllarda da Allah, Hz. Yusuf
(as)'ı Mısır'a yönetici kılmıştır. Bu durum Hz. Mehdi (as)'ın
hayatına yönelik de çok önemli işaretler içermektedir. Bilindiği
gibi genellikle İslam ülkelerinin bayraklarında Yıldız, Güneş ve
Ay amblemleri yer almaktadır. Hz. Yusuf (as) ile ilgili bu ayetle-
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rin işaretinden, İslam ülkelerinin Hz. Mehdi (as)'ın manevi
liderliği altında toplanıp birlik olacakları, Hz. Mehdi (as)'ın da
bu şekilde tüm Müslümanların manevi lideri olacağı anlaşıl-
maktadır. 

Yusuf Suresi'nde Ahir Zamandaki 
Ekonomik Krize de İşaretler Vardır

(Zindana gidip:) "Yusuf, ey doğru (sözlü insan)... Yedi
besili ineği yedi zayıf (ineğin) yediği ve yedi yeşil
başakla diğerleri kuru olan (rüya) konusunda bize fetva
ver. Umarım ki insanlara da (senin söylediklerinle)
dönerim, belki onlar (bunun anlamını) öğrenmiş olur-
lar." 

Dedi ki: "Siz yedi yıl, önceleri (ektiğiniz) gibi ekin ekin,
yediğinizin az bir kısmı dışında (kalanını) biçtiklerini-
zi başağında bırakın." (Yusuf Suresi, 46-47) 

Sonra bunun arkasından (kuraklığı) zorlu yedi yıl gele-
cektir, sakladığınız az bir miktar dışında, daha önce
biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir." 

Sonra bunun arkasından bir yıl gelecektir ki, insanlar
onda bol bol yağmura kavuşturulacak ve onda sıkıp-
sağacaklar." (Yusuf Suresi, 48-49) 

Ayetlerde, hapiste olduğu sırada Hz. Yusuf (as)'dan, döne-
min hükümdarının gördüğü bir rüyayı yorumlamasının istendi-
ği bildirilmiştir. Hz. Yusuf (as) bu rüyanın "uzun süreli ekono-
mik bir zorluğa" işaret ettiğini söylemiştir. 
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Peygamberimiz (sav)'in Hz. Yusuf (as)'ın hayatında Hz.
Mehdi (as)'ın hayatıyla benzerlikler olacağını bildirmiş olması, o
dönemdeki gibi Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından önce de yeryüzün-
de ciddi boyutlarda bir ekonomik kriz yaşanacağına işaret
etmektedir. Tıpkı ayette işaret edildiği gibi 2007 yılında dünya
çapında büyük bir ekonomik kriz yaşanmıştır. 

Hz. Yusuf (as), "inek ve buğday"dan bahsedilen rüyayı
yorumlamış ve o dönemde yaşanacak ekonomik zorluğa karşı,
"tarıma önem verilmesinin çözüm olacağını" söylemiştir. Bilin-
diği gibi "inek ve buğday", tarım ve hayvancılığın en önemli
unsurlarındandır. Dolayısıyla Hz. Yusuf (as)'ın yaptığı yorum-
dan, "ahir zamanda Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından önce yaşanacak
ekonomik kriz sırasında da, tarım ve hayvancılığa önem veril-
mesinin çözüm olacağı" anlaşılmaktadır. 

BÜYÜK İSLAM ALİMLERİ KURAN'DA 

HZ. MEHDİ (AS)'A VE İSLAM AHLAKININ DÜNYA 

HAKİMİYETİNE İŞARET EDEN BAZI AYETLERİ 

ŞÖYLE ŞERH ETMİŞLERDİR 

• HUD SURESİ'NİN 86. AYETİ:

Ebu Cafer (ra), bu alametleri şöyle
saymıştır:
"... Mehdi çıkınca sırtını Kabe'ye yas-
lar. Ona (Hz. Mehdi (as)) tabilerinden
313 kişi tabi olur. Hz. Mehdi (as) ilk
önce şu ayeti okur: "EĞER MÜMİN
İSENİZ ALLAH'IN BIRAKTIĞI
SİZİN İÇİN DAHA HAYIRLIDIR."
(Hud Suresi, 86)
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Bu ayeti okuyup şöyle der: "BEN

SİZİN İÇİN ALLAH'IN BIRAK-

TIĞI VE HALİFESİYİM (Müslü-

manların manevi lideriyim). BEN

ONUN HÜCCETİYİM." MEH-

Dİ'YE SELAM VERENLER

ŞÖYLE SELAM VERİRLER: "SE-

LAM SANA EY ALLAH'IN YER-

YÜZÜNDE BIRAKTIĞI (BAKİY-

YESİ!)" Sonra herkes ona

Mehdi'ye bey'at (biat) eder. Meh-

di'nin Adamlarının sayısı on bine

ulaşır. Allah'ın dışında bir başka-

sına ibadet eden, Musevi ve Hı-

ristiyan olan herkes Mehdi'ye

iman eder. Böylece yeryüzünde

tek bir millet hasıl olur; o İslam

milletidir. Sonra Allah'tan başka-

sına tapanların üzerine gökten bir

ateş düşer ve onları yakar. Doğru-

sunu Allah bilir." (Nurul Ebsar, Ehl-

i Beyt, Oniki İmam, Kutuplar ve Mez-

hep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci

(1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pa-

muk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628

77 93) s. 594)
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• NUR SURESİ'NİN 55. AYETİ:

ALLAH, İÇİNİZDEN İMAN EDEN-
LERE VE SALİH AMELLERDE
BULUNANLARA VA'DETMİŞTİR:
HİÇ ŞÜPHESİZ ONLARDAN
ÖNCEKİLERİ NASIL 'GÜÇ VE
İKTİDAR SAHİBİ' KILDIYSA,
ONLARI DA YERYÜZÜNDE 'GÜÇ
VE İKTİDAR SAHİBİ' KILACAK,
KENDİLERİ İÇİN SEÇİP BEĞEN-
DİĞİ DİNLERİNİ KENDİLERİNE
YERLEŞİK KILIP SAĞLAMLAŞTI-
RACAK VE ONLARI KORKULA-
RINDAN SONRA GÜVENLİĞE
ÇEVİRECEKTİR. ONLAR, YALNIZ-
CA BANA İBADET EDERLER VE
BANA HİÇ BİR ŞEYİ ORTAK KOŞ-
MAZLAR. KİM BUNDAN SONRA
İNKAR EDERSE, İŞTE ONLAR
FASIKTIR. (Nur  Suresi, 55) 

Ali bin Hasan kanalıyla Ayyasi tara-
fından rivayet edildi: Onun yanında
bu ayet-i kerime okundu: Onlar
Allah'a yemin olsun ki bizim ehli bey-
tin sevenlerindendir. 
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ALLAH BİZDEN BİR ŞAHSIN MEH-
Dİ'NİN ELİYLE ONLARA (BUNU)
YAPTIRIR. O ŞAHIS İSE BU ÜMME-
TİN MEHDİSİDİR. (Mecmau'l beyan fi
tefsiri'l-Kuran Ebu Ali Eminuddin Fazl,
Hasan b. Fazl Tabersi 1986, c:4, sf. 832)

Ayaşi tefsirinde: 
Zeynel-Abidin Hz.leri: ... (Nur Suresi,
55) ayetini okudu ve şöyle buyurdu:
"VALLAH! ONLAR, BİZ EHL-İ
BEYTİ SEVENLERDİR. ALLAH
ONLAR İÇİN BUNU MUHAKKAK
YAPACAKTIR, BİZDEN BİRİNİN
(HZ. MEHDİ'NİN) ELİYLE... Kİ O BU
ÜMMETİN MEHDİSİ'DİR."
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• ENBİYA SURESİ'NİN 105. AYETİ:

Andolsun, Biz zikirden sonra Zebur'da da: "Şüphesiz
Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık.
(Enbiya Suresi, 105)

• MAİDE SURESİ'NİN 54. VE EN'AM SURESİ'NİN, 

89. AYETLERİ: 

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irti-
dat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onları sevdiği,
onların da kendisine sevdiği mü'minlere karşı alçak
gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu,' Allah
yolunda çaba harcayan ve kınayıcının kınamasından
korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlı-
dır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olan-
dır, bilendir.

Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik
verdiklerimizdir. Eğer bunları tanımayıp-küfre sapı-
yorlarsa, andolsun, Biz buna (karşı) inkara sapmayan
bir topluluğu vekil kılmışızdır.    

İMAM MUHAMMED BÂKIR (A.S)
BU AYETLE İLGİLİ OLARAK ŞÖYLE
BUYURMUŞTUR: "BUNLAR, AHİR
ZAMANDA ZUHUR EDECEK OLAN
MEHDİ'NİN ASHABIDIR." (Mecma-
ul Beyan Tefsiri.)
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... İmam Cafer Sadık (as) bu ayetle
ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "BU
AYETTE İŞARET EDİLEN GÖREVİN
SAHİBİ MEHDİ KORUMA ALTIN-
DADIR. ŞAYET İNSANLARIN
TÜMÜ GİTSELER DE, ALLAH ONU
(HZ. MEHDİ (AS)'I) VE ASHABINI
GETİRECEKTİR.

ONLAR YÜCE ALLAH'IN HAKLA-
RINDA ŞÖYLE BUYURDUĞU KİM-
SELERDİR: 'Şimdi şunlar, bunları
inkâr ederse, BİZ BUNLARI İNKÂR
ETMEYECEK BİR TOPLUMU   MEH-
Dİ'YE VE ONA TABİ OLAN MÜSLÜ-
MANLARI, BUNLARA VEKİL
BIRAKMIŞIZ. (En'am Suresi, 89) 

MEHDİ VE ONA TABİ OLAN MÜS-
LÜMANLAR ŞU AYETİN KASTET-
TİĞİ KİMSELERDİR: "EY İNANAN-
LAR! SİZDEN KİM DİNİNDEN
DÖNERSE, (BİLSİN Kİ) ALLAH,
YAKINDA ÖYLE BİR TOPLUM
GETİRECEK ki... (Maide Suresi, 54).."
(Tefsir-un Nu'mani)
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• YASİN SURESİ'NİN 30. AYETİ:

• ENBİYA SURESİ'NİN 105. AYETİ:

AMA HÜCCET MEHDİ HALKI
TANIR, HALK İSE ONU (HZ.
MEHDİ (AS)'I) TANIYAMAZ. TIPKI
YUSUF GİBİ. YUSUF HALKI TANI-
DIĞI HALDE ONLAR YUSUF'U
İNKAR EDERLERDİ. SONRA HZ.
ALİ ŞU AYETİ OKUDU: "KULLARA
YAZIKLAR OLSUN, RESUL ONLA-
RA GELDİKÇE ONUNLA ALAY EDİ-
YORLARDI." (Yasin Suresi, 30) (Şeyh
Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-
i Numani s. 162)

ANDOLSUN, BİZ ZİKİRDEN (TEV-
RAT'TAN) SONRA ZEBUR'DA DA:
"ŞÜPHESİZ ARZ'A SALİH KULLA-
RIM VARİSÇİ OLACAKTIR." (Enbi-
ya Suresi, 105) diye yazdık. İmam Bakır
ve Sadık'tan rivayet edilmektedir:
"Buradaki (ayette bildirilen) "SALİH
KULLAR", HZ. MEHDİ (A.S) VE
ARKADAŞLARIDIR." (Hüseyin es-
Şirazi, s. 113)
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• NEML SURESİ'NİN 62. AYETİ:

"Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, Kendisine dua
ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi
yeryüzünün halifeleri kılan mı? ..." (Neml Suresi, 62)

• BAKARA SURESİ'NİN 155. AYETİ:

Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mal-
lardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan
edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. (Bakara Suresi,
155)

Muhammed bin Müslim şöyle der:
"Haceti (ihtiyaç, muhtaçlık içinde)
olan biri O'nu çağırdığında O'na icabet
eder." (Neml Suresi, 62) ayeti hakkında
İmam Muhammed Bakır aleyhisselam
şöyle buyurdu: Bu ayet Kaim (Hz.
Mehdi (as)) aleyhisselam hakkında na-
zil olmuştur. Beyaz bir kuş şeklinde
Kabe'nin oluğundan gelip HALKIN
İÇİNDE HZ. MEHDİ (AS)'A İLK BİAT
EDECEK OLAN CEBRAİL ALEYHİS-
SELAMDIR. (Şeyh Muhammed b. İbra-
him-i Numani, Gaybet-i Numani s. 37)
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*Hz. Mehdi (as)'ın kıyamından önce dünya çapında 7 yıl
süren çok büyük bir ekonomik buhran yaşanacaktır. İmam
Caferi Sadık (as), 7 yıl sürecek olan bu ekonomik krizin özellik-
le bir yıl boyunca daha da şiddetini artıracağına ve
etkisini göstereceğine dikkat çekmiştir. 

Aynı şekilde Muhammed
Bin Müslim'den aktarılan
diğer bir rivayete göre
ise;  

... Ebu Basir'den: İmam Caferi Sadık
aleyhisselam şöyle buyurdu:

KAİM MEHDİ'NİN KIYAMINDAN
ÖNCE *BİR YIL HALK AÇ KALA-
CAK VE ONLARI ÖLDÜRÜLME
KORKUSU SARACAK; MALLARI,
CANLARI VE MAHSULLERİ AZA-
LACAK. Bu olay Allah'ın Kitabı'nda
açıkça yazar. Sonra bu ayeti tilavet
etti: "SİZLERİ KORKU, AÇLIK,
MAL, CAN VE MAHSULLERİN
EKSİLMESİ İLE MUTLAKA İMTİ-
HAN EDECEĞİZ. VE SABREDENLE-
Rİ MÜJDELE." (Bakara Suresi, 155)
(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani,
Gaybet-i Numani s. 297)
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• İmam Caferi Sadık aleyhisselam
şöyle buyurdu: 
Kaim Mehdi'nin kıyamından önce
belirtiler vardır: "Yüce Allah tarafın-
dan mümin kullarına belalar gelecek-
tir. Bu belirtiler nelerdir?" diye arzet-
tim.

• Buyurdu ki: O, ALLAH AZZE VE
CELLE'NİN ŞU BUYRUĞUDUR.
"SİZLERİ KORKU, AÇLIK, MAL,
CAN VE MAHSULLERİN EKSİLME-
Sİ İLE MUTLAKA İMTİHAN EDE-
CEĞİZ. VE SABREDENLERİ MÜJ-
DELE." (Bakara Suresi, 155)

• Buyuruyor ki: Siz müminleri mut-
laka imtihan edeceğiz. Korku ile yani
saltanatlarının sonlarına doğru filan-
ca oğullarının hükümeti ile korkuta-
cağız. Ve açlıkla, yani mahsullerin
pahalılığı ile. Malların azalması yani,
ticaretlerin kesat olması ve faziletinin
azalması. Canlar (ın azalması) yani,
hızlı ve ani ölümler. Mahsuller(in
azalması) yani, çiftçiliğin azalması ve
meyvelerin bereketinin azalması.
SABREDENLERİ MÜJDELE YANİ,
İŞTE O ZAMAN KAİM MEHDİ'NİN
ZUHURU İLE (ONLARI MÜJDELE
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• AL-İ İMRAN SURESİ'NİN 83. AYETİ:

Peki onlar, Allah'ın dininden başka bir din mi arıyor-
lar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, iste-
mese de- O'na teslim olmuştur ve O'na döndürülmekte-
dirler. (Al-i İmran suresi, 83)

• HADİD SURESİ'NİN 17. AYETİ:

Bilin ki gerçekten Allah, ölümünden sonra yeryüzüne
hayat verir. Şüphesiz Biz, umulur ki aklınızı kullanırsı-
nız diye size ayetleri açıkladık. (Hadid Suresi, 17) 

Sonra bana buyurdu ki: Ey Muham-
med! Bu onun te'vilidir. (asıl mana ve
yorumu budur). Allah azze ve celle
buyuruyor ki: "Onun tevilini sadece
Allah ve ilimde derin olanlar bilir-
ler."

Tefsir-i Ayaşi'de, İmam Musa Ka-
zım'ın nakliyle, bu ayetin Mehdi'ye
baktığı rivayet edilmektedir.
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• BAKARA SURESİ'NİN 148. AYETİ:

... Öyleyse hayırlarda yarışınız. Her nerede olursanız,
Allah sizleri bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah, her
şeye güç yetirendir. (Bakara Suresi, 148)

Selam b. Müstenir de, İmam Muham-
med Bakır (aa)'dan şu hadisi rivayet
etmiştir:
"ALLAH TEALA, KIYAM EDECEK
MEHDİ'NİN ELİYLE YERİ DİRİLTE-
CEKTİR. MEHDİ, ADALET ÜZERE
HALKI YÖNETECEKTİR. BÖYLECE
YERYÜZÜ ZULÜMLE ÖLDÜKTEN
SONRA, MEHDİ ADALETLE TEK-
RAR DİRİLTECEKTİR." (Şeyh Tusi,
Gaybet,s.120;Duhayyil, el-Hz.Mehdi, s.
57)

…Ebu Basir'den: 
İMAM CAFERİ SADIK ALEYHİSSE-
LAM "HAYIRLI İŞLERE DOĞRU
KOŞUN, NEREDE OLURSANIZ
OLUN ALLAH HEPİNİZİ BİRDEN
TOPLAR, BİRLEŞTİRİR ayeti hakkın-
da şöyle buyurdu: "Kaim Mehdi ve
ashabı hakkında nazil olmuştur.
Allah Mehdi  ve ashabını vaatsiz ola-
rak biraraya toplayacaktır."
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• RAHMAN SURESİ'NİN 41. AYETİ:

(Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalarından tanınır
da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. (Rah-
man Suresi, 41)

…Ebu Basir'den: 
İmam Caferi Sadık aleyhisselam "SUÇ-
LULAR ÇEHRELERİNDEN TANINA-
CAK ayeti hakkında şöyle buyurdu:
ALLAH ONLARI TANIR, LAKİN BU
AYET KAİM MEHDİ HAKKINDA
NAZİL OLMUŞTUR. MEHDİ ONLA-
RI ÇEHRELERİNDEN TANIYACAK
VE ASHABI İLE BİRLİKTE ONLARI
FİKREN DARMADAĞIN EDECEK.
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• FUSSİLET SURESİ'NİN 53. AYETİ:

Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde
onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu-
nu kendilerine açıkça  belli olsun. Her şeyin üzerinde
Rabbinin şahit olması yetmez mi? (Fussilet Suresi, 53)

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed
Bakır aleyhisselama Allah azze ve cel-
lenin bu ayetin tefsiri soruldu: "PEK
YAKINDA ONLARA ALEMDEKİ VE
CANLARINDAKİ DELİLLERİ GÖS-
TERECEĞİMİZ ZAMAN, SONUN-
DA ONUN HAKK OLDUĞUNU
ANLAYACAKLARDIR." 
Şöyle buyurdu: 
Onlara nefislerindeki mesh (hayvan-
laşma) gösterilecek ve alemin onlara
artık daraldığı gösterilecek. Böylece
onlar Allah'ın kudretini hem kendi
nefislerinde hem de alemlerde göre-
ceklerdir. "Sonunda onun hakk oldu-
ğunu anlayacaklardır." İşte o zaman
Kaim Mehdi'nin zuhurdur. Mehdi
Allah Azze ve Celle'den gelen hakktır
ve bu halk onu (Hz. Mehdi (as)'ı)
mutlaka görecektir."
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• MAİDE SURESİ'NİN 54. AYETİ:

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irti-
dat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onları sevdiği,
onların da kendisini sevdiği mü'minlere karşı alçak
gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu,' Allah
yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından kork-
mayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır, onu
dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilen-
dir. (Maide Suresi, 54)

Süleyman bin Haruni İcli şöyle der:
İmam Caferi Sadık aleyhisseslam'ın
şöyle buyurduğunu duydum: "Bu em-
rin sahibinin Mehdi'nin ashabı mah-
fuzdurlar, eğer halkın hepsi ölse dahi
Allah onun Mehdi'nin ashabını getirir.
Allah azze ve celle onlar (Hz. Mehdi
(as) ve ashabı) hakkında şöyle buyur-
muştur: "Onlar ona karşı kafir olsa-
larda, ona öyle bir kavim vermişiz ki
ona karşı kafir olmazlar." Allah onlar
Mehdi ve ashabı hakkında ayrıca şöyle
buyurmuştur: "Allah öyle bir kavim
getirecek ki Allah onları Mehdi ve as-
habını sever, onlar da Allah'ı severler.
Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfir-
lere karşı azizdirler."

Adnan Oktar (Harun Yahya) 441



• BAKARA SURESİ'NİN 249. AYETİ:

Talut, orduyla birlikte ayrıldığında dedi ki: "Doğrusu
Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir..." (Bakara
Suresi, 249)

Ebu Basir şöyle der: İmam Caferi
Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:
"Talut'un ashabı bir nehirle imtihan
olunmuş ve Allah onlar hakkında "Siz-
leri bir nehir ile deneyeceğiz." buyur-
muştu. KAİM MEHDİ'NİN ASHABI
DA TIPKI ONUN GİBİ İMTİHAN
OLUNACAKLAR."
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• AL-İ İMRAN SURESİ'NİN 200. AYETİ:

Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın, (sınırlar-
da) nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulur-
sunuz. (Al-i İmran Suresi, 200)

İmam Bakır (as) bu ayette şöyle ma'na
vermişlerdi:
"Ey Muhammediler! Farzların edasın-
da sabrediniz, düşmanlarınızın eziyet-
lerinde musabere ediniz, birbirinize
yardım ediniz, İMAMINIZ MEHDİ
RESULE SIMSIKI SARILINIZ."
(Süleyman İbrahim, Meveddet Pınarları,
Hz. Muhammed Aleyhisselam ve Al-i
Aba, On İki İmam, Hz. Mehdi (as) Resul
Hakkındaki Ayet ve Hadisler, Çeviren:
Adnan M. Selman, s. 219)
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• TEVBE SURESİ'NİN 33. AYETİ:

Müşrikler istemese de O dini (İslam'ı) bütün dinlere
üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönde-
ren O'dur. (Tevbe Suresi, 33)

İmam Ca'fer Sadık Hz.leri bu ayet hak-
kında:
"Vallahi! Kaim Mehdi zuhur etmeden
bu ayetin ma'nası tecelli etmez.
Abaye bin Reb'i'den, Emirel Mü'mi-
nin Hz. Ali (k.v.) yukarıda zikredilen
ayet hakkında:
"Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a
kasem ederim ki! Hiçbir köy kasaba ve
şehir kalmayacak ki, sabah akşam için-
de, "Eşhedü en la ilahe illallah ve
eşhedü enne Muhammeden Resullul-
lah denmesin" buyurdu.
İmam Zeynel-Abidin ve İmam
Muhammed Bakır Hz.leri:
"Cenab-ı Hakk muhakkak Kaim (Hz.
Mehdi (as)) ile İslam dinini bütün din-
lere galip getirecektir." buyurdular.
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• YUNUS SURESİ'NİN 20. AYETİ:

Bir de derler ki: "Rabbinden üzerine bir ayet (mucize)
indirilse ya!.." De ki: "Gayb yalnızca Allah'ındır, siz
bekleyin; ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim."
(Yunus Suresi, 20)

• HUD SURESİ'NİN 80. AYETİ:

Dedi ki: "Size yetecek gücüm olsaydı veya sağlam bir
yere sığınabilseydim." (Hud Suresi, 80)

...CA'FER SADIK HZ.LERİ: "BU AYET-
TEKİ GAYB, MEHDİ'DİR buyurdular:

Meali: Hz, Lut (as) Allah'a şikayet ede-
rek kavmine hitaben: Ne vardı, size
karşı gelmek için benim bir kuvvetim
olsaydı veya çok sarp bir kaleye sığı-
nabilseydim. 
İmam Ca'fer Sadık Hz.leri: "Bu ayet-i
kerimedeki Hz. Lut (as)'ın temenni
ettiği kuvvet, Kaim Mehdi'nin kuvve-
ti, sığınmak istediği kale de Meh-
di'nin ashabı idi. 'Rukn-i Şedid' onlar-
dır. Onlardan biri kırk adam kuvve-
tindedir ve her birinin kalbi demir
gibidir...." buyurmuşlardır. 
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• YUSUF SURESİ'NİN 110. AYETİ:

Öyle ki elçiler, umutlarını kesip de, artık onların ger-
çekten yalanladıklarını sandıkları bir sırada onlara
yardımımız gelmiştir; Biz kimi dilersek o kurtulmuştur.
Suçlu-günahkarlar topluluğundan zorlu azabımız kesin
olarak geri çevrilmeyecektir. (Yusuf Suresi, 110)

Mufaddal'dan, Cafer Sadık Hz.lerin-
den, babasından, babalarından, Emirel
Mü'minin Hz. Ali'den (k.v.): 

Allah'ın nusratı (zaferi), ancak insan-
ların ölümü yaşamaya tercih ettikleri
zaman gelir, Rabbimin Kitab-ı Celi-
linde şu ayette beyan ettiği gibi:...
Ta ki peygamberler 'Nusrat-ı mev'ude-
nin hemen tecelli etmemesinden"
ümitsiz oldukları, yalana çıkarıldıkla-
rını zannettikleri bir zamanda, ansızın
yardımımız Mehdi onlara yetişti. Biz
istediğimizi kurtarırız.
CENAB-I HAKK'IN NUSRATI (YAR-
DIMI) KAİM MEHDİ İLE GELECEK. 
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• ENBİYA SURESİ'NİN 105. AYETİ:

Andolsun, Biz Zikir'den sonra Zebur'da da: "Şüphesiz
Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık.
(Enbiya Suresi, 105)

• HAC SURESİ'NİN 41. AYETİ:

Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar
sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verir-
ler, ma'rufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün
işlerin sonu Allah'a aittir. (Hac Suresi, 41)

Biz bunu Levh-i Mahfuz'da yazdıktan
sonra kasem olsun Zebur'da da yazmış-
tık. Muhakkak Arza salih kullarım
varis olur. 
Muhammed Bakır ve Ca'fer Sadık
Hz.leri: 
"BU AYETTE ZİKREDİLENLER, KAİM
MEHDİ VE ASHABIDIR" BUYURDU-
LAR.

Ebu'l Carud'dan:
... O zulm ile yurdlarından çıkarılan
kimselere, eğer arzda yer verirsek,
'onlar Mehdi ve ashabı iktidar sahibi
olunca şımarmazlar", 
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• ZARİYAT SURESİ'NİN 23. AYETİ:

İşte, göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, şüphesiz, o
(size va'dedilen) sizin (aranızda) konuştuklarınız
kadar, elbette kesin bir gerçektir. (Zariyat Suresi, 23)

namazlarına devam ederler, zekatları-
nı verirler, ma'rufu emrederler ve
kötülükten nehyederler. Bunların
bütün umurunun akıbeti Allah'a aittir.

İmam Bakır Hz.leri : "BU AYET
MEHDİ VE ASHABI HAKKINDA
NAZİL OLMUŞTUR. ALLAH ONLA-
RI DOĞUDAN BATIYA KADAR,
BÜTÜN DÜNYAYA SAHİB YAPA-
CAK, İSLAM'I ONLARLA YÜCELTE-
CEK, ZULÜMDEN VE BİD'ATDEN
ESER KALMAYACAK. "

"Meali: Semaların ve arzın Rabbi
hakkı için şüphesiz Mehdi, söyledi-
ğiniz söz gibi haktır.
Bu ayette de Cenab-ı Hakk: "SEMA-
VATIN VE ARZIN RABBİNE YEMİN
EDERİM Kİ, KAİM MEHDİ'NİN ZU-
HURUNUN VA'Dİ, KONUŞTUĞU-
NUZ SÖZ GİBİ ŞÜPHESİZ VE HAK-
DIR" buyuruyor. 
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• RUM SURESİ'NİN 4., 5. AYETLERİ:

...Ve o gün mü'minler sevineceklerdir. Allah'ın yardı-
mıyla. O, dilediğine yardım eder... (Rum Suresi, 4-5)

• FUSSİLET SURESİ'NİN 53. AYETİ:

Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde
onlara göstereceğiz;  öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu
kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rab-
binin şahid olması yetmez mi? (Fussilet Suresi, 53)

İmam Ca'fer Sadık (as) bu ayet hak-
kında: "MEHDİ ZUHUR EDİNCE,
MÜ'MİNLER ALLAH'IN NUSRATI
(YARDIMI) İLE FERAHLANACAK-
LAR" buyurdu. 

Ebu Basir'den: İmam Bakır hazretlerine
bu ayet hakkında sorulduğunda şöyle
buyurdular: "İçlerinde ve dışlarında
Allah'ın acib ve garib mu'cizelerini
görecekler ki, MEHDİ'NİN ZUHURU-
NUN HAK OLDUĞUNA İNANACAK-
LAR. BUNDA HİÇ KİMSENİN ŞÜP-
HESİ KALMAYACAK." 
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Hz. Mehdi (as) Dönemindeki 

Sözde Din Adamları

14.Bölüm

AHİR ZAMANDA DİNE HİZMETTEN ÜCRET TALEP 

EDEN SAHTE DİN ALİMLERİ OLACAKTIR

Peygamberimiz (sav)'in bu hadis-i şerifinde ahir zamanda
bir takım insanların dine hurafe ve bidat sokan bazı kişilere uya-
caklarından bahsedilmektedir. Bu sahte hocaların bir özelliği de
dini alet ederek kazanç sağlayacak olmalarıdır. Yani Kuran'a
göre bir Müslüman olarak dine hizmetten hiçbir ücret talep
etmemeleri gerekirken (En'am Suresi, 90), bu ahlaka uygun dav-
ranmayacaklardır. Peygamberimiz (sav), bu zihniyetteki kişile-
rin ahir zamanda din ahlakına karşı olan deccaliyet sisteminin
hizmetinde olacaklarını da haber vermiştir. 

İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki, avam
halk Kur'ân okuyacak, ibadete kendini
verecek (fakat) bid'at ehlinin işleri ile meş-
gul olacaklar; hissetmedikleri yerden şirke
sapacaklar. SÖZ VE İLİMLERİ VASITA-
SIYLA RIZIK ELDE EDECEKLER, DİNİ
ALET EDEREK DÜNYALIK EDİNECEK-
LER. İŞTE BİR GÖZÜ KÖR DECCALİN
AVANESİ BUNLARDIR. (Râmûz-ul Ehâ-
dîs, Hadîs No: 6255)
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HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA SAÇI TIRAŞLI 

BAZI SAHTE ALİMLER ORTAYA ÇIKACAK, 

DİN HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARIYLA 

İSLAM AHLAKINDAN SAPACAKLARDIR

Peygamberimiz (sav) hadislerinde Hz. Mehdi (as) zama-
nında yani ahir zamanda yaşayacak bazı sözde din alimlerine
dikkat çekmiştir. Söz konusu hadislerden biri de Hz. Ali (ra)'dan
rivayet edilmiştir. Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz (sav), söz
konusu kişilerin Arapçayı kaideli ve şeddeli konuşmaları,
Kuran'ı tecvidli okumaları ile övünen ancak dinin hükümlerini
uygulamaya, Kuran'ın ayetlerini doğru anlayıp yaşamaya geldi-

ÜMMETİMDEN BAŞI SARIKLI YET-
MİŞ BİN ALİM KİŞİ, DECCALE TABİ
OLACAKLAR. (İmam Ahmed Bin Hanbel,
Müsned, s. 796)

Hz. Ali (ra)'dan: 
Ahir zamanda öyle bir kavim meydana çı-
kacak ki KURAN OKUYACAKLAR FA-
KAT BOĞAZLARINDAN AŞAĞIYA
GEÇMEYECEK. DİNDEN OKUN YAY-
DAN ÇIKMASI GİBİ ÇIKACAKLAR.
ONLARLA MÜCADELE ETMEK HER
BİR MÜSLÜMAN İÇİN BİR HAKTIR.
GÖRÜNÜMLERİNDE SAÇLARI TIRAŞ-
LIDIR. (Hadislerle Hz. Ali, İmam Nesai, Ebu
Abdurrahman Ahmed Bin Şuayb, s. 142)
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ğinde bu konuda son derece samimiyetsiz bir yol benimseyen
kişiler olduklarını ifade etmiştir. Peygamberimiz (sav) bu kişile-
rin durumlarını "... Kuran'ı okuyacaklar fakat boğazlarından
aşağıya geçmeyecek..." şeklinde ifade etmiştir. Söz konusu sahte
din alimleri yaptıkları işler ve söyledikleri sözlerle, fark etme-
den Kuran'ın hak yolundan tamamen çıkacaklardır. Bir de ahir
zamanda bu kişilerin Müslümanlarca tanınması için Peygambe-
rimiz (sav) onların saç şekilleriyle ilgili bir bilgi de vermiştir. 

AHİR ZAMANDA KURAN'I ÇOK İYİ BİLEN 

SAÇI TIRAŞLI BAZI KİMSELER ÇIKACAK, 

BU KİŞİLER KURAN AHLAKINA KARŞI 

BÜYÜK BİR MÜCADELE VERECEKLERDİR

TAYLASANLI 70 BİN ALİM HZ. MEHDİ (AS)'A KARŞI 

DECCALE DESTEK VERECEKLERDİR

"DOĞUDAN BAŞLARI TIRAŞLI KAVİM-
LER ÇIKACAK; DİLLERİ İLE KUR'ÂN
OKUYACAKLAR (FAKAT) BOĞAZLA-
RINDAN AŞAĞI GEÇMEYECEK. ON-
LAR DİNDEN, YAYDAN OKUN ÇIKTIĞI
GİBİ ÇIKACAKLAR." (Râmûz-ul Ehâdîs,
Hadîs No: 6294)

Resulullah (sav): ÜMMETİMDEN
BAŞLARI SARIKLI 70 BİN KİŞİ
DECCALE TABİİ OLACAKTIR. (Ebu
Bekir Abdürrazzak b. Hemmam, Abdürrazzak
es San'ani, El Musaannef, XI, 393)
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HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDEKİ 

BİR KISIM CAHİL MÜSLÜMANLARIN KONUMU

BEDİÜZZAMAN MEHDİLİK KONUSUNU 

REDDEDENLERİN 'İMANLARI ZAYIF VE ENANİYET-

LERİ KAVİ' KİMSELER OLDUKLARINI BELİRTMİŞTİR

Amr bin sad'dan:
HALKI (ZAHİRDE) BENİM EVLA-
DIMA DAVET ETSELER DE, BENİM
EVLADIMDAN UZAK OLURLAR.
BU ÖYLE KÖTÜ BİR TOPLULUK-
TUR Kİ AHLAKLARI YOKTUR.
ZORBALARA MUSALLATTIRLAR,
CABBARLARA FİTNEYİ ÖĞRETİR-
LER, HAKİMLERE KAN DÖKTÜ-
RÜRLER. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i

Numani, Gaybet-i Numani, s. 170)

Kıyamet alâmetlerinden ve âhir zaman
vukuatından (olaylarından) ve Bâzı
a'malin (amellerin) fazilet ve sevabla-
rından bahseden hâdîs-i şerife güzelce
anlaşılmadığından, akıllarına güvenen
BİR KISIM EHL-İ İLİM (ilim sahibi),
onların bir kısmına zaîf (zayıf) veya
mevzu (hadis) demişler. İMANI ZAYIF
VE ENANİYETİ KAVİ BİR 
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Bediüzzaman Said Nursi, enaniyeti güçlü, imanı zayıf,
maddeci görüşlere saplanmış bir kısım cahil din alimlerinin, Hz.
Mehdi (as)'ın gelmeyeceği konusunda mücadele edeceklerini
haber vermiştir. Bediüzzaman "enaniyetleri kavi" sözleriyle bu
kişilerin aklını beğenen, kendini büyük, kusursuz ve üstün
gören; ve adeta kendi nefsini putlaştıran kimseler olduklarına
dikkat çekmiştir (Allah'ı tenzih ederiz). "İmanı zayıf" sözleriyle
ise, bu bakış açılarının, söz konusu din alimlerinin Allah inanç-
larının zayıf olmasından, dine karşı da kuşkulu olmalarından,
dini bir meslek ya da itibar vesilesi olarak görmelerinden kay-
naklandığını belirtmiştir.

Ancak söz konusu kişilerin Hz. Mehdi (as)'ın gelmeyeceği
konusundaki inançları, Hz. Mehdi (as)'ın geliş alametlerinden
biridir ve Hz. Mehdi (as)'ın çıkışının çok yaklaştığını gösteren
bir gelişmedir.

KISIM da (aklını beğenen, kendini
büyük, kusursuz ve üstün gören; ve
adeta kendi nefsini putlaştıran kişiler
de (Allah'ı tenzih ederiz)), inkâra
kadar gitmişler." (Sözler, s. 355)

"İnsanların ümitsiz olduğu ve "HİÇ
MEHDİ FALAN YOKMUŞ" dediği bir
sırada Allah Mehdi'yi gönderir..." (Ali

Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan

fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)
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Hz. Mehdi (as) Döneminde Kan Akıtılmayacak, 

İslam ahlakı İlmi Çalışmalarla Tüm Dünyaya

Hakim Olacaktır

15.Bölüm

HZ. MEHDİ (AS) KAN AKITMAYACAKTIR

İnsanlar, balarılarının beyleri etrafın-
dan toplanması gibi, Mehdi'nin çevre-
sinde toplanırlar. DAHA ÖNCE
ZULÜMLE DOLU OLAN DÜNYAYI,
O ADALETLE DOLDURUR. ADALETİ
O DENLİ OLUR Kİ, UYKUDA OLAN
BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ
VE BİR DAMLA KAN BİLE AKITIL-
MAZ. DÜNYA, ADETA ASR-I SAA-
DET DEVRİNE GERİ DÖNER. (El-Kav-

lu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Mun-

tazar, s. 29)

Mehdi, Peygamber (sav)'in yolunda
gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmaya-
cak, KAN DA AKITILMAYACAK-
TIR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El

Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163)



HZ. MEHDİ (AS)'IN SİLAHI İMANDIR, SEVGİDİR

Hz. Mehdi (as) ve talebeleri dinsizliğin beynini, yani fikir sis-
temini Kuran'la, bilimle, fenle, akılla, imanla yenecektir. İnançta,
fikirde galibiyet oluşacak ve batıl düşünce, dalalet, Darwinist,
materyalist, ateist düşünce yok olup gidecektir, inşaAllah.

Mehdi zamanında ne bir kimse uyku-
sundan uyandırılacak, NE DE BİR
KİMSENİN BURNU KANAYACAK-
TIR. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Meh-

diyy-il Muntazar, s. 44)

Mehdi'ye biat edenler, (Kabe civarında-
ki) rükun ve makam arasında biat eder-
ler. Uyuyanı uyandırmaz, ASLA KAN
DÖKMEZLER. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi

Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

Hz. Amr b. Avf'dan (r.a.) rivayet edilmiştir:
Rumlara ait Konstantiniyye tesbihle
ve tekbirle Müslümanlarca fethedil-
medikçe kıyamet kopmaz. (Ramuz-el-

Ehadis, s. 478)

İmam Müslüm'in Ebu Hureyre'den (ra)
rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber
(sav) birgün sahabelerine hitaben:

Müşrikler İstemese de Mehdi456



Hz. Mehdi (as) ve talebeleri Allah'ı anarak İstanbul'u ve
dünyanın birçok şehrini manen, fikren, kültürel yönden fethe-
decek, Darwinizmi ve materyalizmi manen öldüreceklerdir.
Kuran'daki bu ayette de Cenab-ı Allah fikren öldürmeye dikkat
çekmektedir:

Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun bey-

nini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup git-

miştir. ... (Enbiya Suresi, 18)

… Bu mücahitler o beldeye gelip
konakladıkları zaman silahla harp
etmezler, ok da atmazlar. La ilahe
illallahu ekber diyerek tekbir getirir-
ler. Bu tekbir üzerine şehrin iki tarafın-
daki surlardan biri düşer. Sonra ikinci
defa tekbir getirirler. Akabinde şehrin
öbür tarafı da düşer. Sonra üçüncü kez
tekbir getirecekler. Bunun üzerine
İslam ordusu için surlardan gedikler
açılacak, onlar da hemen buralardan
şehre girerek fethedecekler. (İmam
Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir
Zaman Alametleri, s. 445-446)

Bu şehre gelindiğinde, Müslümanlar
savaş yapmayacaklar. Sadece tekbir
getirdiklerinde şehrin deniz tarafı
düşecek, tekrar tekbir getirdiklerinde
diğer tarafı düşecek. 3. kez tekbir getir-
diklerinde de şehrin tamamı ellerine
geçecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alama-

til Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)
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HZ. MEHDİ (AS) TÜM DÜNYAYI 

MANEN FETHEDECEKTİR

Ebu Basir şöyle diyor, İmam Cafer Sadık
(as)'a "Ey Resulullah'ın evladı! Siz Ehl-i
Beyt'in Kâimi kimdir?" diye sorduğum-
da şöyle cevap verdi: ... MEHDİ DÜN-
YAYI FETHEDECEK, İsa b. Meryem
(as) nazil olarak onun arkasında namaz
kılacaktır. O ZAMAN YERYÜZÜ
ALLAH'IN NURUYLA AYDINLANA-
CAK, ALLAH'TAN  BAŞKASINA İBA-
DET EDİLEN HER YER, ALLAH'A
İBADET EDİLEN YERLER HALİNE
GELECEK; MÜŞRİKLER İSTEMESE
DE, DİN O GÜN SADECE ALLAH'IN
DİNİ OLACAKTIR." (Bihar-ul Envar, c.

51, s. 146)

Hz. Peygamber (sav) Hz. Ali'ye (ra)
şöyle buyurdu: "İlkleri sen ve SONLARI
İSE ALLAH'IN TÜM DÜNYAYI FET-
HETMEYİ KENDİSİNE NASİP KILA-
CAĞI MEHDİ'DİR." (Bihar-ul Envar, c.

52, s. 378)

MEHDİ DÜNYANIN DOĞU VE
BATISINI FETHEDİP İSLAM'I (İslam
ahlakını) DÜNYANIN DÖRT BİR
YANINA EGEMEN KILACAKTIR...
Allah Teala insanlara öyle bir güç vere-
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HZ. MEHDİ (AS) VE TALEBELERİ DÜNYANIN 

DÖRT BİR YANINDA İSLAM AHLAKINI HAKİM 

EDECEKLERDİR

cek ki, herkes olduğu yerde onun söz-
lerini duyacak ve HZ. MEHDİ (AS)
İSLAM'A HAYAT VERECEKTİR...
(Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 279 ve c. 53, s. 12

İkmal'ud- Din, c. 2, s. 367)

Acele edenler helâk olur, (zuhur) (Hz.
Mehdi (as)'ın ortaya çıkışı) yakındır
diyenler kurtulur, kalenin hisarları
gibi yerde sabittir, HÜZÜNDEN
SONRA MÜTHİŞ BİR FETİH GELE-
CEKTİR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i

Numani, Gaybet-i Numani, s. 229)

Banu Amin, Muhammed el-Bekir'den
ayette geçen DOĞRULAR hakkında şöyle
naklediyor: "BUNLAR DÜNYANIN
DOĞUSUNU VE BATISINI FETHEDE-
CEK OLAN AHİR ZAMANDAKİ MEH-
Dİ'NİN ARKADAŞLARIDIR." (Şii Kuran
Tefsircilerine Göre Kuran'da Mehdi, Ansari-
yan Yayınları, İran, s. 75, Ağustos 2008)
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HZ. MEHDİ (AS) DİN AHLAKINI HAKİM ETTİĞİNDE 

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN SON PEYGAMBER 

OLDUĞUNU KABUL ETMEYEN HİÇ KİMSE 

KALMAYACAKTIR

Mikdad b. Esved şöyle der:
Resulullah (sav)'in "Yeryüzünde
İslam dininin girmediği toprak,
çamurdan yapılmış bir ev ve (çölde)
bir çadır kalmaz." buyurduğunu duy-
dum. (Mecma-ul Beyan, Tevbe suresinin 33.

ayetinin tefsirinde.)

İmam Bakır aleyhisselam'dan nakledilen
başka bir hadiste şöyle geçer: BU GALEBE
(GALİBİYET) VE ÜSTÜNLÜK AL-İ
MUHAMMED'DEN OLAN HZ. MEHDİ
(AS) KIYAM EDİNCE GERÇEKLEŞE-
CEKTİR. ÖYLE Kİ, YERYÜZÜNDE HZ.
MUHAMMED MUSTAFA'YI (ONUN
PEYGAMBERLİĞİNİ) İKRAR ETME-
YEN BİR KİMSE KALMAZ." (Tefsir-i Bur-
han, cilt  2, s. 121)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN, ''ÜZERİNDE ALLAH'IN 

ADININ YAZILDIĞI, SARI - BEYAZ BAYRAKLARI'' 

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINI SARACAKTIR

Hadiste ahir zamanda Hz. Mehdi (as)'ı insanlara tanıtacak
özelliklerden birinin, Hz. Mehdi (as)'ın kullanacağı "sarı beyaz
bayrakları" olduğu haber verilmiştir. Ayrıca "bu bayrakların
içinde çizgiler olacağı ve üzerinde de Allah'ın adının anıldığı
yazılar olacağı" da belirtilmiştir.

Hadisin anlatımından, bu özelliklerin, Hz. Mehdi (as)'ın
insanlara İslam ahlakını tebliğ ettiği kitaplara işaret ettiği anla-
şılmaktadır. Bu kitaplar beyaz sayfalardan oluşacak, sarı altın
rengi süsleri olacak ve kitabın içinde de yazılar ve bu yazıları
içine alan kenar çerçeveleri olarak kullanılan kenar çizgileri,
resimler ve şekiller bulunacaktır. Ve Yüce Allah'ın adı kitabın
her yerinde yazılı olacak; Allah'ın büyüklüğü ve Yüceliği bu

Şöyle rivayet edilmiştir: "Şu muhakkak
ki ahir zamanda mağrib memleketinin
en uzak mevkiinden Hz. Mehdi (as)
denilen bir zat çıkacak. Ve ön tarafında
kırk mil mesafe olarak yardım yürüye-
cek. MEHDİ'NİN BAYRAKLARI
BEYAZ VE SARIDIR. İÇİNDE ÇİZGİ-
LER BULUNUR. BAYRAKLARINDA
ALLAH'IN İSM-İ AZAMI YAZILMIŞ-
TIR. Onun bayrağı altındaki hiçbir bir-
lik mağlup edilmez." (İmam Şarani, Ölüm

Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri

Muhtasaru, (Tezkireti'l Kurtubi), s. 438)
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kitaplarda çok detaylı olarak anlatılacaktır. Ayrıca hadiste 'bay-
rak' benzetmesiyle anlatıldığı gibi, bu kitaplar adeta bir ordu-
nun bayrakları, sancakları gibi, ulaştığı her yeri manen fethet-
miş olmasının bir alameti olarak, Hz. Mehdi (as)'ın manen, kül-
türel açıdan ve bilgi yönünden fethettiği; yani ateistliği mağlup
ettiği her yerde bulunacaktır.

Hadiste "onun bayrağı altındaki hiçbir birlik mağlup edi-
lemez" sözleriyle de, Hz. Mehdi (as)'ın bu eserlerinin ulaştığı her
yerde mağlup edilemez bir etki bırakarak, İslam ahlakının yeryü-
zünde hakim kılınmasına vesile olacağına işaret edilmiştir.

HZ. MEHDİ (AS)'IN İMANİ ESERLERİ, AHİR ZAMAN-

DA İNSANLARIN HİDAYETİNE VESİLE OLACAKTIR

Ahir zamanda, beyaz sayfalara siyah harflerle kitapların
basılacağı ve Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin de, Hz. Mehdi

Ali b. Ebu Talib (as) şöyle buyuruyor:
"Hz. Peygamber (sav) uzun bir vasiye-
tinde bana hitaben şöyle buyurdu:
"Ya Ali! İman açısından  halkın en hay-
ret verici olanları ve yakin açısından da
en büyük insanlar, ahir zamanda gele-
cek olan kimselerdir. Onlar Peygam-
ber'i görmemiş ve imam Hz. Mehdi  de
onlardan gizlidir. BUNUNLA BİRLİK-
TE ONLAR BEYAZ SAYFALARA
NAKIŞ OLUNMUŞ SİYAH HATLAR
VASITASIYLA (YAZILI BELGELER-
LE) İMAN EDERLER." (Men La Yehzu-

ruhu'l Fakih, cilt 1, s. 269)
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(as)'ın öncülüğünde hazırlanacak olan bu eserleri okuyacakları
haber verilmiştir. Bilindiği gibi Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri de,
onun Hz. Mehdi (as) olduğundan emin olmayacaklar, ancak
görülen alametlerden dolayı ona karşı bir hüsn-ü zan sahibi ola-
caklardır.

HZ. MEHDİ (AS), ALLAH'IN VARLIĞINI, YARATILIŞI, 

KAİNATI, KURAN'I, AHİR ZAMANI ÇOK GÜÇLÜ  

DELİLLERLE ANLATACAKTIR VE KİMSE 

ONA KARŞI DELİL GETİREMEYECEKTİR

Hz. Mehdi (as), Allah'ın varlığını, kainatın ve Yaratılışın
delillerini Kuran ayetleriyle açıklayacaktır. Ahir zaman olayları-
nı çok güçlü delillerle insanlara açıklayıp ispat edecek ve hiç
kimse onun bu delillerine karşı koyamayacaktır.

Şeyh Tusi'nin Gaybet'i: "Mehdi'nin haki-
miyeti (otoritesi) Allah'ın tüm yarattıkları
hakkındaki delillerindedir; bunlar öyle
çoktur ki, Mehdi'nin delilleri bütün
insanlar üzerinde galip gelecek (etkili
olacak, hakim olacak) ve kimsenin ona
karşı getirecek bir gerekçesi (nedeni)
olmayacaktır." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul
Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derle-
yen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum,
2003, s. 70)
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HZ. MEHDİ (AS) DARWINİZM VE MATERYALİZMLE

YAPTIĞI FİKRİ MÜCADELESİNDE İNSANLARA

YARATILIŞIN KANITLARINI GÖSTERECEK, TEBLİĞİN-

DE İSE KURAN AYETLERİNİ VE PEYGAMBERİMİZ

(SAV)'DEN RİVAYET EDİLEN SAHİH HADİSLERİ

DELİL OLARAK SUNACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARA YARATILIŞ GERÇEĞİNİ

FOSİLLERLE İSPAT EDECEKTİR

Hz. Mehdi (as)'ın, materyalizmin ve Darwinizm'in geçer-
sizliğini ispat ederken bin yıldan eski, yani milyonlarca yıllık
fosilleri kullanacağı açıkça anlaşılmaktadır. Hadis, fosillerin
adeta lisan-ı hal ile, "Hüccet Mehdi (as), biz Allah'tan bir deli-
liz; bizlerin evrim geçirmediğimizi, ilk yaratılıştan itibaren
değişmeden aynısıyla kaldığımızı bizleri delil göstererek

Kaim Mehdi daha sonra sizin içinizde
gerçeklerle çıkacak; Size gerçekleri
getirecek ve deliller ile hareket ede-
cek... (El-Sahife El-Mehdiye'den Seçme Dua-

lar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, s. 65,

Al-Bihar 51: 131)

BİN YILDAN DAHA ESKİ İSKELET
KEMİKLERİ, İMAM MEHDİ (AS)
İLE KONUŞACAKLAR. (Mikyaal al-

Makaarem, cilt 1, s. 223-224)

Müşrikler İstemese de Mehdi464



insanlara anlatabilirsin" diyeceklerine ve Hz. Mehdi (as)'ın
da, yer altından çıkan fosiller yoluyla bu gerçeği resim, yazı,
kitap, video film ve belgelerle insanlara anlatacağına işaret
etmektedir. 

HZ. MEHDİ (AS), TÜM DÜNYANIN HİDAYETİNE 

VESİLE OLACAKTIR

MEHDİ, HİDAYET MEŞALESİYLE
ALEMDE DOLAŞIR VE SALİHLER
GİBİ YAŞAR. (El-Mehdiyy-il Mev'ud,
cilt 1, s. 281-282 ve 266 ve 300)

ALLAHPERESTLİK NEFSPERESTLİ-
ĞE ÇEVRİLDİKTEN SONRA MEHDİ
GELECEK VE NEFSPERESTLİĞİ
ALLAHPERESTLİĞE ÇEVİRECEK;
KURAN, GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELE-
RE UYDURULDUKTAN SONRA
MEHDİ GELİP GÖRÜŞ VE DÜŞÜN-
CELERİ KURAN'A UYDURACAK...
(Nehc-ül Belağa, Feyz'ül İslam baskısı, s.
424, 425)
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HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARIN İMANINA VE 

ALLAH'TAN ÇOK KORKMALARINA 

VESİLE OLACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS), KURAN'IN DOĞRU YOLUNU VE 

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN SÜNNET-İ SENİYYESİNİ 

İNSANLARA GÖSTERECEKTİR

Ebu'l Hicaf da Peygamberin (sav) üç defa
şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. "...
MEHDİ KULLARIN KALBİNE ALLAH'A
KULLUĞU YERLEŞTİRECEKTİR." (Bi-
har-ul Envar, cilt 51, s. 74)

Nechül Belağa'dan. İnananların Efendisi
(sav) dedi ki: "Onlar yanlış yolları iz-
leyerek ve yol gösterici gelenekleri
terk ederek sağa ve sola gittiler... Ey
insanlar, bu her vaadin gerçekleşeceği
ve bilmediğiniz MEHDİ'NİN GELİŞİ-
NİN YAKLAŞTIĞI ZAMANDIR. Dik-
kat edin, o zaman aramızdan çıkmış
olan MEHDİ, BU EN ZOR ZAMAN-
LARDA AYDINLIK BİR IŞIKLA ON-
LARI AŞACAK..." (Kitab-ül Gaybet, Bi-

har-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık,

Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-

Kum, 2003, s. 186)
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Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen bu hadiste, Hz.
Mehdi (as)'ın gelişiyle birlikte insanlığın, onun Kuran'dan kay-
naklanan nuru ve aklıyla aydınlanacağı; Hz. Mehdi (as)'ın
Allah'ın doğru yolunu, Kuran'ın güzelliklerini ve Resulullah
(sav)'in sünnet-i seniyyesini insanlara göstereceği bildirilmekte-
dir.

(Peygamberimiz (sav)'den rivayet olunan bu hadisteki
"AYDINLIK BİR IŞIKLA" şeklindeki ifade belki de Hz. Mehdi
(as)'ın ve talebelerinin kullanacakları TELEVİZYON VE BİLGİ-
SAYAR EKRANINA da işaret etmektedir.)

ALLAH HZ. MEHDİ (AS)'I VESİLE EDEREK, 

ASRI VE TÜM DÜNYAYI ETKİLEYECEK MÜKEMMEL

KİTAPLAR HAZIRLATACAKTIR

Hz. Mehdi (as)'ın sürekli olarak Cenab-ı Allah'ın kontro-
lünde olacağı;  Allah'ın Hz. Mehdi (as)'ı vesile ederek çok etkili,
asrı ve bütün dünyayı etkileyecek mükemmel kitaplar hazırlata-
cağı hadisten anlaşılmaktadır.

Ebu Basir şöyle der, İmam Muhammed
Bakır veya İmam Caferi Sadık aleyhis-
selam'dan naklen: "MEHDİ'YE İMA-
METİ VEREN, ONA İLİM VE KİTAP-
LAR VERECEK VE ONU KENDİ
BAŞINA BIRAKMAYACAK." (Şeyh

Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i

Numani, s. 387)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN VESİLESİYLE, HER YER ALLAH'A 

İBADET EDİLEN YERLER HALİNE GELECEKTİR

HZ. MEHDİ (AS), KURAN'I VE HADİSLERİ 

ÇOK İYİ ANLAYIP AÇIKLAYACAKTIR

Ebu Basir şöyle diyor: İmam Cafer
Sadık (as)'a "Ey Resulullah'ın evladı!
Siz Ehl-i Beyt'in Kâimi kimdir?" diye
sorduğumda şöyle cevap verdi: ...
Mehdi dünyayı fethedecek, İsa b. Mer-
yem (as) nazil olarak onun arkasında
namaz kılacaktır. O ZAMAN YERYÜ-
ZÜ ALLAH'IN NURUYLA AYDIN-
LANACAK, ALLAH'TAN BAŞKASI-
NA İBADET EDİLEN HER YER,
ALLAH'A İBADET EDİLEN YERLER
HALİNE GELECEK; MÜŞRİKLER
İSTEMESE DE, DİN O GÜN SADECE
ALLAH'IN DİNİ OLACAKTIR."
(Bihar-ul Envar, cilt 51, s. 146)

İkmal-i Din: Muhammed İbn-i Sinan'dan,
Emir İbn-i Şamir'den, Cebir'den, Ebu Cafir
(as)'dan rivayet edilmiştir:

"YÜCE ALLAH'IN KİTABI HAKKIN-
DAKİ BİLGİSİ VE O'NUN ELÇİSİ-
NİN (SAV) SÜNNETİ MEHDİMİZİN
(AS)'IN KALBİNDE BİR BİTKİNİN
EN GÜZEL ŞEKİLDE BÜYÜYÜP
YETİŞMESİ GİBİ GELİŞİR." (Kitab-ül
Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan
Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-
Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 72)
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İ
nsan hem kendi kaderinin hem de dünyanın
kaderinin sadece izleyicisidir. Kimsenin bu

kadere yön vermesi mümkün değildir. Aynı şekilde bu kaderle
ilgili yorumda bulunması, bundan razı olması veya buna iti-
raz etmesi, Allah'ın vaadini ve kaderde takdir ettiklerinin
gerçekleşmesini kesinlikle değiştiremez. Allah kaderde kimi
seçip, kimin vesilesiyle dünyaya din ahlakını hakim edeceğini
belirlemişse, Hz. Mehdi (as) da o kimse olacaktır.

Yoksa hiç kimse çıkıp Mehdi olduğunu iddia edemez. Kaldı ki
Mehdilik bir iddia değildir. Gayret etmekle ya da çalışmakla,
elde edilebilecek bir makam da değildir. Mehdi olabilmek için,
bunun o kişinin kaderinde olması; Mehdi olarak yaratılması
gereklidir.

Hadislerde ve İslam alimlerinin açıklamalarında belirtildiği
gibi, Hz. Mehdi (as) soyundan çok, icraatlarıyla tanınacaktır.
Hz. Mehdi (as) ve cemaatinin ana faaliyeti dinsizlikle fikri
mücadele ve hak din ahlakını tüm dünyaya yaymak olacaktır.
Dinsiz ve imansız ideolojileri fikren mağlup eden, Allah'ın
varlığının delillerini açıkça ortaya koyan, insanların imanla-
rına vesile olup din ahlakını yeryüzüne yayan kişi (Allah'ın
izniyle) Hz. Mehdi (as)'dır. Bu faaliyetler ve gelişmeler olma-
dan, bir kişinin veya topluluğun herhangi bir iddiada bulun-
masının manası yoktur. 

... Şu halde sabret. Şüphesiz (güzel olan) sonuç
takva sahiplerinindir. (Hud Suresi, 49)
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Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) Birlikte İlmen

Mücadele Edecek, Hz. İsa (as) da Hz. Mehdi

(as)'a Tabi Olacaklar

16.Bölüm

470

HZ. İSA (AS)'IN YERYÜZÜNE DÖNÜŞÜ KURAN'DA 

BİLDİRİLMİŞTİR 

Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne ikinci kez geleceği konusu
Kuran'da çok açık olarak bildirilmiştir. Kuran'da bildirilen bu
deliller şu şekildedir:

1. DELİL

Hani Allah, İsa'ya demişti ki: "Ey İsa, doğru-
su seni Ben vefat ettireceğim ve seni Kendime
yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizle-
yeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar
inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra
dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaş-
mazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hük-
medeceğim. (Al-i İmran Suresi, 55)



Hz. İsa (as) Allah Katına yükselmeden önce ona uyanların
sayısı çok azdı. Ve onun dünyadan ayrılmasının ardından da
hızla Hıristiyanlık da bozulma başladı. Ayrıca Havariler, ciddi
bir baskı altında yaşamak zorundaydılar. Sonraki iki yüzyıl
boyunca da, Hz. İsa (as)'a iman edenler aynı baskılara maruz
kaldılar; zira hiçbir siyasi güce sahip değillerdi. 

Hz. İsa (as)'a uyan ve kıyamete kadar yaşayacak olan bir
topluluk Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne tekrar gelişiyle ortaya çıka-
caktır. Ve ona tekrar dünyaya gelişi sırasında tabi olanlar, kıya-
mete kadar inkar edenlere üstün kılınacaktır. 
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2. DELİL

Yukarıdaki ayette yer alan "ölmeden önce ona inanmaya-
cak kimse yoktur" ifadesinin Arapça karşılığı şu şekildedir:

"... ve in min ehlil kitabi illa leyüminenne bihi kable
mevtihi" 
Bu ayet öncesindeki iki ayette de "o" zamiri Hz. İsa için

kullanılmıştır:

Ayetin ikinci cümlesinde yer alan "Kıyamet günü, o da
onların üzerine şahit olacaktır" ifadesi de dikkat çekicidir.

Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona
inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o
da onların üzerine şahit olacaktır. (Nisa Sure-
si, 159)

Ve: "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu
Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük" demeleri
nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.)
Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar.
Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Ger-
çekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler,
kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir
zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bil-
gileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler.
(Nisa Suresi, 157)

Hayır; Allah onu Kendine yükseltti. Allah
üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibi-
dir.  (Nisa Suresi, 158)
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Ayette haber verilen şahitlik, Hz. İsa (as)'ın Kitap Ehli için yapa-
cağı şahitliktir. 

Ayette yer alan önemli bir diğer husus ise "ölümünden
önce" ifadesidir. Bazıları bu ifadenin "Kitap Ehlinin kendi ölüm-
lerinden önce" inanması anlamında olduğunu düşünmektedir-
ler. Buna göre Kitap Ehlinden olan her kişi kendisine ölüm gel-
meden Hz. İsa (as)'a mutlaka iman edecektir. Oysa Arapça dil-
bilgisi, bu iddianın doğru olmadığını göstermektedir. Kuran'da
Kitap Ehli ile ilgili tüm ayetlerde, çoğulluğu ifade eden "hum"
eki kullanılmıştır. (Beyyine Suresi, 1 ve 6; Hadid Suresi, 29; Haşr
Suresi 2 de olduğu gibi.) Bu ayette ise tekilliği ifade eden "hu"
eki kullanılmıştır. Bu durumda, ayette haber verilen, Hz. İsa
(as)'ın ölümünden -yani yeryüzüne ikinci kez gelip biyolojik
olarak ölümünden- önce, Kitap Ehli'nin kendisine inanacağıdır. 

Ayrıca Hz. İsa (as) döneminde Kitap Ehli tanımlamasına
dahil olan bazı Museviler ona iman etmemekle kalmamış, onu
şehit etmek için tuzak kurmuşlardır. Hz. İsa (as)'dan sonra yaşa-
yıp ölen Musevi ve Hıristiyanların ise Hz. İsa (as)'a -Kuran'da
bildirildiği şekilde- iman etmiş olduklarını iddia etmek müm-
kün değildir. Sonuç olarak ayetin anlamı, "Hz. İsa (as) ölmeden
önce tüm Ehli Kitap ona iman edecektir". Yani, Hz. İsa (as)
ikinci kez dünyaya gelişinde tüm Kitap Ehli ona tabi olarak
Müslüman olacak ve İslam ahlakı yeryüzüne hakim olacaktır.

3. DELİL

Bu ayette Hz. İsa (as)'ın ahir zamanda yeryüzüne dönüşü
haber verilmektedir. Çünkü Hz. İsa (as), Kuran'ın indirilişinden

Şüphesiz o, kıyamet-saati için bir ilimdir.
Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılma-
yın ve bana uyun. Dosdoğru yol budur.
(Zuhruf Suresi, 61)



yaklaşık altı asır önce yaşamıştır. Dolayısıyla bu ilk hayatını
"kıyamet saati için bir alamet" olarak anlayamayız. Ayetin işa-
ret ettiği anlam, Hz. İsa (as)'ın, ahir zamanda, yeniden yeryüzü-
ne döneceği ve bunun da bir kıyamet alameti olacağıdır. 

4. DELİL

Ayette, Allah'ın Hz. İsa (as)'a, Tevrat'ı, İncil'i ve bir de
"Kitabı" öğreteceği haber verilmektedir. Aynı ifade Maide Sure-
si'nin 110. ayetinde de yer almaktadır:

Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, doğrusu
Allah Kendinden bir kelimeyi sana müjdele-
mektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa
Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette 'seçkin,
onurlu, saygındır' ve (Allah'a) yakın kılınan-
lardandır. Beşikte de, yetişkinliğinde de
insanlarla konuşacaktır. Ve o salihlerdendir.
"Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken,
nasıl bir çocuğum olabilir?" dedi. (Fakat)
Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına
karar verirse, yalnızca ona "Ol" der, o da
hemen olur. Ona Kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve
İncil'i öğretecek. (Al-i İmran Suresi, 45-48)

Allah şöyle diyecek: "Ey Meryemoğlu İsa,
sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben
seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim, beşikte
iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşu-
yordun. Sana Kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve
İncil'i öğrettim. İznimle çamurdan kuş biçi-
minde (bir şeyi) oluşturuyordun..." (Maide
Suresi, 110)

Müşrikler İstemese de Mehdi474



Adnan Oktar (Harun Yahya) 475

Hz. İsa (as)'a öğretilecek olan üçüncü "Kitab"ın Kuran
olduğu ve bunun da ancak Hz. İsa (as)'ın ahir zamanda dünyaya
dönüşünde mümkün olabileceği açıktır. Bununla birlikte, Pey-
gamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde Hz. İsa (as)'ın dünyaya
ikinci kez gelişinde İncil ile değil Kuran'la hükmedeceği bildiril-
miş olması da bunun bir delilidir:

Bu ifadeden de açık olarak anlaşıldığı gibi Hz. İsa (as) yeni-
den yeryüzüne geldiğinde, Kuran'da yer alan hükümler ile hük-
medecek, Hz. Muhammed (sav)'in sünnetini devam ettirecektir. 

5. DELİL

Tüm bunların yanında "Şüphesiz, Allah Katında İsa'nın
durumu, Adem'in durumu gibidir..." (Al-i İmran Suresi, 59)
ayeti de Hz. İsa (as)'ın dönüşüne işaret ediyor olabilir. Tefsir
alimleri genellikle bu ayetin her iki peygamberin de babasız
olma özelliğine, Hz. Adem (as)'ın Allah'ın "Ol" emriyle toprak-
tan yaratılması ile Hz. İsa (as)'ın yine "Ol" emriyle babasız doğ-
masına işaret ettiğine dikkat çekmişlerdir.  Hz. Adem (as) cen-
netten nasıl yeryüzüne indirildiyse, Hz. İsa (as) da ahir zaman-
da Allah'ın Katından yeryüzüne indirilecektir.

6. DELİL

Kırk (40) yıl Allah'ın Kitab'ı ve benim sün-
netimle hükmeder, vefat eder. (Kitab-ul Burhan

Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 92) 

"Selam üzerimedir; doğduğum gün, öleceğim
gün ve diri olarak yeniden-kaldırılacağım
gün de." (Meryem Suresi, 33)



Bu ayet Al-i İmran Suresi'nin 55. ayetiyle birlikte incelendi-
ğinde çok önemli bir gerçeği bildirmektedir. Al-i İmran Sure-
si'ndeki ayette Hz. İsa (as)'ın Allah Katına yükseltildiği ifade
edilmektedir. Bu ayette ölme ya da öldürülme ile ilgili bir bilgi
verilmemektedir. Ancak Meryem Suresi'nin 33. ayetinde Hz. İsa
(as)'ın öleceği günden bahsedilmektedir. Bu ikinci ölüm ise
ancak Hz. İsa (as)'ın ikinci kez dünyaya gelişi ve bir süre yaşa-
dıktan sonra vefat etmesiyle mümkün olacaktır.

7. DELİL

Hz. İsa (as)'ın tekrar dünyaya geleceği ile ilgili bir başka
delil ise Maide Suresi'nin 110. ayetinde ve Al-i İmran Suresi'nin
46. ayetinde geçen "kehlen" kelimesidir. Ayetlerde şu şekilde
buyrulmaktadır:

Bu kelime Kuran'da sadece yukarıdaki iki ayette ve sadece
Hz. İsa (as) için kullanılmaktadır. Hz. İsa (as)'ın yetişkin halini
ifade etmek için kullanılan "kehlen" kelimesinin anlamı "30 ile 50
yaşları arasında, gençlik devresini bitirip ihtiyarlığa ayak basan,

Allah şöyle diyecek: "Ey Meryemoğlu İsa,
sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben
seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim, beşikte
iken de, yetişkin (kehlen) iken de insanlarla
konuşuyordun…" (Maide Suresi, 110)

"Beşikte de, yetişkinliğinde (kehlen) de insan-
larla konuşacaktır. Ve O salihlerdendir." (Al-
i İmran Suresi, 46)

Müşrikler İstemese de Mehdi476



Adnan Oktar (Harun Yahya) 477

yaşı kemale ermiş kimse" şeklindedir. Bu kelime İslam alimleri
arasında ittifakla "35 yaş sonrası döneme işaret ediyor" şeklinde
çevrilmektedir.

Hz. İsa (as)'ın genç bir yaş olan 30 yaşının başlarında göğe
yükseldiğini, yeryüzüne indikten sonra 40 yıl kalacağını ifade
eden ve İbni Abbas'tan rivayet edilen hadise dayanan İslam alim-
leri, Hz. İsa (as)'ın yaşlılık döneminin, tekrar dünyaya gelişinden
sonra olacağını, dolayısıyla bu ayetin, Hz. İsa (as)'ın nüzulüne
dair bir delil olduğunu söylemektedirler. (Muhammed Halil Herras,

Faslu'l-Makal fi Ref'I İsa Hayyen ve Nüzulihi ve Katlihi'd-Deccal, Mektebe-

tü's Sünne, Kahire, 1990, s. 20)

HZ. İSA (AS), HZ. MEHDİ (AS)'A TABİ OLACAK 

VE HZ. MEHDİ (AS), NAMAZDA HZ. İSA (AS)'A 

İMAMLIK YAPACAKTIR

Naim Ebu Said'den tahric etti, dedi
Resulullah (sav) buyurur: İsa b. Mer-
yem'in arkasında namaz kılacağı kişi
bizden MEHDİ'DİR. (Kitabül Burhan
fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, s. 78)

İbni Ebi Şeybe, Musannef'inde, İbni
Şirin'den tahric etti. Dedi ki: Mehdi bu
ümmettendir ve Hz. İsa (as)'a imam
olacaktır. (Kitabül Burhan fi Alametil
Mehdiyyil Muntazar, s. 79)
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HZ. İSA (AS), HZ. MEHDİ (AS)'A YARDIMCI 

OLACAK, ONA BAĞLILIĞINI DİLE GETİRECEKTİR 

Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre'den
tahric etti. Buyurdu: Meryem oğlu İsa
(as) aranıza indiğinde ve imamınız
sizden MEHDİ olduğunda, bakalım
ne yapar sınız?  (Kitabül Burhan fi Ala-
metil Mehdiyyil Muntazar, s.79)

Hz. İsa Peygamber (as) İMAM-I ZA-
MAN MEHDİ'YE YARDIMCI OL-
MAK, ONA BAĞLILIĞINI DİLE GE-
TİRMEK VE ONUN ARDINDA NA-
MAZ KILMAZ İÇİN gökten inecektir.
(Şeyh Sadık, Al-Amaali, Oturum 39, Sayfa181;
İküd'dürer, s. 157 ve 230)
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HZ. İSA (AS) İKİNCİ KEZ YERYÜZÜNE GELDİĞİNDE, 

ÜZERİNDE MÜHÜR BULUNAN KİTAPLARLA 

İSLAM AHLAKINI TEBLİĞ EDECEKTİR

Hadiste verilen bilgiden Hz. İsa (as)'ın, Peygamberimiz
(sav)'in mührüyle mühürlenmiş kitapları hazır bulacağı, bu
mükemmel eserlerle İslam'ı tebliğ edeceği anlaşılmaktadır.

HZ. İSA (AS) VE HZ. MEHDİ (AS), GÖRÜNÜŞ VE

AHLAK OLARAK BİRBİRLERİNE ÇOK 

BENZEYECEKLERDİR

Hz. İsa (as) onu (sandığı) alıp açacak
ve içinde bir mühür, bin kitap bula-
cak, bu kitaplarla İslam'ı ihya edecek.
(Risalet'ül Meşrep elverdi fi mezhebi bil
Mehdi, Ali bin Sultan Muhammed-el Kari, s.
4 -Enis el-Cülesci kitabından)

Abdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Him-
yeri (Kâ'b-ul Ahbar)'den nakleder ki
şöyle dedi: "... Kıyam edecek (Kâim)
olan Mehdi, Ali'nin soyundandır. Mehdi
bu yeryüzünü, yeryüzünden başka bir
hale getirecektir. Kâim (Hz. Mehdi (as)),
Ali'nin neslindendir. (Seyyittir) HA-
YIRDA, GÖRÜNÜŞTE VE AHLAKTA
EN ÇOK HZ. İSA (AS)'A BENZEYEN
MEHDİ'DİR. Allah peygamberlere ver-
diği (azameti) ona da verecektir. Ona
faziletler ve ziynet verecektir..." (Şeyh
Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Nu-
mani, s. 169)
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HZ. İSA (AS), HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA 

MÜSLÜMAN OLARAK YERYÜZÜNE 

İNECEKTİR 

Hz. İsa (as) Peygamber Efendimiz (sav)'e
ümmet olmak için inecektir. Hakiki İn-
cil'de Muhammed aleyhisselamın üs-
tünlüklerini gören HAZRET-İ İSA,
ONUN ÜMMETİNDEN OLMAK İÇİN
ÇOK YALVARDI, DUA ETTİ VE
DUASI KABUL EDİLDİ. Allahü Teâlâ,
onu diri olarak göğe yükseltti. Kıyamete
yakın, Muhammed aleyhisselamın üm-
meti olmak için yeryüzüne inecek, onun
dinine uyacak ve onu yayacak, Hıristi-
yanlık ve Yahudilik gibi tahrif olmuş
dinleri İslam dinine çevirecektir. (Herkese

Lazım Olan İman, Ebü'l-Baha Ziyaeddin Mev-

lana Halid b. Ahmed Halid-i Bağdadi,

1242/1827 ; Trc: Kemahlı Feyzullah Efendi, 6.

bsk., İstanbul, İhlas Yayınları, 1989)

HZ. İSÂ (AS), İNCİL'DE, BU ÜMMETİN
ÖVGÜ DOLU SIFATLARINI GÖRDÜ-
ĞÜNDE, ONLARDAN EYLEMESİ İÇİN
ALLAH'A DUÂ ETMİŞ, ALLAH DA
ONUN DUÂSINI KABUL ETMİŞTİR.
Günü geldiğinde müceddid olarak yeryü-
züne inmesi bunun içindir. (Kütüb-i Sitte

Tercüme ve Şerhi, Feza Gazetecilik, 1996, 14/74)
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HZ. İSA (AS), HZ. MEHDİ (AS)'I 

İMAMETE GEÇİRİR

KEHF SURESİ'NDE BAHSİ GEÇEN ''İKİ YETİM

ÇOCUK'', HZ. İSA (AS) VE HZ. MEHDİ (AS)'A 

İŞARET ETMEKTEDİR

Resulullah (sav) Efendimiz saadetle şöyle
buyurmuşlardır: "Daima ümmetimden bir
cemaat kıyamete kadar hakkı yükseltmek
için fikri mücadele yapacak, MERYEM
OĞLU İSA (AS) YERYÜZÜNE İNECEK.
EMİRLERİ MEHDİ, ONA (HZ. İSA
(A.S.)'A) "BİZE NAMAZ KILDIR" DEDİK-
LERİ ZAMAN, HAYIR DİYECEK ... VE
"İMAM-I MEHDİ'Yİ" İMAMETE GEÇİRİR"
(Sahih-i Müslim, cilt 1, s. 209)

"Duvar ise, şehirde İKİ YETİM ÇOCU-
ĞUNDU, altında onlara ait bir define
vardı; BABALARI SALİH BİRİYDİ.
Rabbin diledi ki, onlar erginlik çağına
erişsinler ve kendi definelerini çıkar-
sınlar; (bu,) Rabbinden bir rahmettir.
Bunları ben, kendi işim (özel görüşüm)
olarak yapmadım. İşte, senin sabır gös-
termeye güç yetiremediğin şeylerin
yorumu." (Kehf Suresi, 82)



Kehf Suresi'ndeki Hz. Hızır kıssasında, "iki yetim çocu-
ğun" varlığından bahsedilmektedir. Bu iki yetim çocuğun
"babalarının ise salih bir kimse olduğu" belirtilmektedir. Aye-
tin bu ifadelerinde, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'a yönelik işa-
retler vardır. Hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın küçük yaşta babasını
kaybedip yetim kalacağı belirtilmiştir: 

Bilindiği gibi Hz. İsa (as)'ın da babası yoktur. Bu sebeple
Hz. İsa (as) da yetimdir. Ayrıca Hz. İsa (as) da Hz. Mehdi (as)
da, aynı soydan gelmektedirler. Dolayısıyla her ikisinin babası
da Hz. İbrahim (as)'dır. Kehf Suresi'nde geçen "babaları salih
biriydi" sözleri de Hz. İbrahim (as)'a işaret etmektedir. Bir
başka Kuran ayetinde Hz. İbrahim (as)'n bu özelliği şöyle bildi-
rilmiştir:

HZ. MEHDİ (AS) YETİM OLACAK-
TIR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numa-

ni, Gaybet-i Numani, s. 176)

Ve Biz ona (Hz. İbrahim'e) dünyada

bir güzellik verdik; ŞÜPHESİZ O AHİ-

RETTE DE SALİH OLANLARDAN-

DIR. (Nahl Suresi, 122)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN ORTAYA ÇIKACAĞI DÖNEMDE 

MÜSLÜMANLARIN BİR MANEVİ LİDERİ 

OLMAYACAKTIR

İNSANLAR BAŞLARINDA BİR
İMAM (HALİFE) (Müslümanların man-
evi lideri) BULUNMAKSIZIN HAC
EDERLER... (Kitab-ül Burhan Fi Alame-
ti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.35)

MEHDİ'NİN ÇIKACAĞI YIL, İNSAN-
LAR HACCA, BAŞLARINDA BİR
EMİR (HALİFE) (Müslümanların man-
evi lideri) BULUNMADAN GİDECEK-
LER... (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni
El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk
Yayınları, s. 168-169)

Hz. Mehdi (as)'a Biat Edilmesi

17.Bölüm
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HZ. MEHDİ (AS) MEHDİLİK İDDİALARINI KABUL 

ETMEYECEK; KENDİSİNE İSTEMEDİĞİ HALDE 

BİAT EDİLECEKTİR

Hadis-i şeriflerde Hz. Mehdi (as)'a biatın kendisi istemediği
halde yapılacağı bildirilmektedir. Bu da gösteriyor ki Hz. Mehdi
(as), kendisini hiçbir zaman Hz. Mehdi (as) olarak ilan etmeyecek-
tir. Hatta insanlar ona gelip "alametler sende mevcut, sen Hz.
Mehdi (as)'sın" dedikleri halde o yine reddedecektir. Hz. Mehdi
(as)'a sık sık "Alametler sende mevcut " diyerek Hz. Mehdi (as)
olduğu iddiası getirilecektir, fakat o, ısrarla söylenen bu iddiayı
kabul etmeyecektir. Ancak "ölümle tehdit" edildikten sonra, insan-
ların kendisine biat etmesini kabul edecektir.

Ebu Said, Peygamber'in (sav) şöyle buyur-
duğunu rivayet ediyor: "Ahir zamanda
sultanlar tarafından ümmetime şiddetli
bir bela gelecektir. Öyle bir bela ki, ondan
daha şiddetlisi duyulmamıştır. Öyleki,
geniş yeryüzü onlara dar gelecek ve
zulümle dolacaktır. MÜMİNLER BU
ZULÜMDEN KURTULMAK İÇİN BİR
SIĞINAK VE BİR KURTARICI BULA-
MAYACAKLAR..." (El-Beyan, s. 72, Es-
Sevaik-ul Muhrika, s. 161, Yenabi-ul Meved-
de, cilt 2, s. 177)



İnsanlar nihayet Mehdi'ye gelirler ve
Rükun ile Makam arasında, kendisi
istemediği halde ona biat ederler.
"Eğer kabul etmezsen, boynunu vuru-
ruz" derler. Yer ve gök ehli ondan razı
olur. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki,
Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler,
Kahraman Neşriyat, s. 31)

Mehdi ancak baskı ile başa geçmeye
razı olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi
Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 48)

Halifenin ölümü anında ihtilaf olur.
Medine halkından bir kişi koşarak
Mekke'ye çıkar. Mekke halkından bir
grup Mehdi'yi, istememesine rağmen
(bulunduğu yerden) çıkarırlar. Hacer-
i Esved'le Makamı İbrahim arasında
Mehdi'ye biat ederler. (Sünen-i Ebu
Davud, 5/94; El-Kavlu'l Muhtasa Fi Ala-
matil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

... Ve sonra istemediği halde biatları-
nı kabul eder. Eğer siz ona yetişirse-
niz, ona biat ediniz. Çünkü o yerde de
gökte de Mehdi'dir. (Ali Bin Hüsamed-
din El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin
Tasnifinden Hadisler, Kahraman Neşri-
yat, s. 35)
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... Onu tekrar Mekke'de bularak yine,
"Sen falan oğlu falansın, annen de filan
kızı filanedir, sende şu şu alametler
vardır, birinci defa bizden kurtuldun
uzat elini sana biat edelim" derler.
Bunun üzerine o "Ben aradığınız deği-
lim" der ve tekrar Medine'ye gider.
Medine'de yine aranınca tekrar Mek-
ke'ye döner. Mekke'de kendisini
Rükunda bularak şöyle derler: "Eğer
biatlarımızı kabul etmezsen, bizi ara-
makta olan ve başında Haddam'dan
birisinin bulunduğu Süfyani ordusu-
na karşı korumazsan, günahlarımız
senin üzerine ve kanlarımız da boy-
nuna olsun" derler. Bunun üzerine
Hz. Mehdi (as), Rükun ile Makam
arasına oturur ve elini uzatarak biat-
ları kabul eder. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi
Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 39-40)

Fitne içindeki insanlar kan akıtıldığı
bir zamanda evinde oturmakta olan
Mehdi'ye gelir ve "Bizim için kalk
artık" der. O ise kabul etmez, ancak
ölümle tehdit edildikten sonra onlar
için kalkar. Ondan sonra artık kan
dökülmez. (İbn Ebi Şeybe, c. VII, s. 531;
Abdurrezzak H. 20771, c. XI, s. 372;
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 52, 53)
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MÜSLÜMANLARIN MANEVİ LİDERLİĞİ,

HZ. MEHDİ (AS)'A EVİNDE OTURURKEN GELECEKTİR

HZ. MEHDİ (AS) ORTAYA ÇIKTIĞINDA, 

BÜTÜN İNSANLAR ONUN MANEVİ LİDERLİĞİ 

ALTINDA BİRLİK OLACAKTIR

Mehdi, bütün haramların helal sayıldığı,
büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. Hİ-
LAFET (Müslümanların manevi lider-
liği), ONA EVİNDE OTURURKEN GE-
LECEK ve devrinde yeryüzünün en
hayırlısı kendisi olacaktır. (El-Kavlu'l

Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar,

s. 37) 

Malik bin Zamra der ki, Emirülmümi-
nin Ali aleyhisselam bana şöyle buyur-
du: "... Hayrın çoğu o zamandadır ey
Malik! O ZAMANDA KÂİM'İMİZ
MEHDİ KIYAM EDECEK ... SONRA
ALLAH HERKESİ ONUN ETRAFIN-
DA TOPLAYACAK." (Şeyh Muhammed

b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.

242)
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İman edenlerin Efendisi (sav) der ki:
"... ALLAH SİZİN İÇİN, SİZİ BİR-
LEŞTİRECEK VE SİZİ DAĞINIK-
KEN BİRARAYA GETİRECEK BİRİ-
Nİ MEHDİ'Yİ ÇIKARANA DEK...
Beklerseniz, ödüllendirileceksiniz ve
sizin haksızlığa uğratılmanızın inti-
kamını alacak (Darwinizm'e, mater-
yalizme ve ateizme ilmi zeminde
gereken cevabı verecek) olanın ve
haklarınızın kurtarıcısı olanın,
Mehdi olduğunu kesinlikle anlaya-
caksınız..." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul

Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derle-

yen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum,

2003, s. 182)

Nechül Belağa'dan: İnananların Efen-
disi (sav) dedi ki: "... MEHDİ, ESİRİ
ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTURMAK,
KÖLEYİ AZAD ETMEK ve YANLIŞ
YÖNLENDİRİLMİŞ ULUSU DAĞIT-
MAK VE DOĞRULUĞU İZLEYEN-
LERİ BİRLEŞTİRMEK İÇİN erdem
sahibinin örneklerini izleyecektir."
(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51],

Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed

Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)



HZ. MEHDİ (AS) TÜM MÜSLÜMANLAR ARASINDAKİ

FİTNE, KARGAŞA VE BÖLÜNMEYİ KALDIRACAK, 

MÜSLÜMANLARI KARDEŞLER HALİNE GETİRECEKTİR

Nuaym b. Hammad ve Ebu Naim,
Mekhul vesilesiyle Hz. Ali'den tahric
ettiler. Dedi ki: Dedim "Ya Resulullah
(sav) Mehdi bizden, Al-i Muham-
med'den mi, yoksa bizden değil mi?"
Buyurdu ki: "Hayır, bilakis bizdendir.
Allah bu dini nasıl bizimle başlatmışsa
O'nunla sona erdirecektir. Ve onlar
bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa,
onunla da fitneden kurtulacaklardır.
Allah bizimle, insanları nasıl müşrik-
çe düşmanlıktan kurtararak, onların
kalplerine ülfet ve muhabbet yerleş-
tirmiş ve din kardeşi yapmışsa,
Mehdi ile fitne adavetinden (kin,
buğz, garez ve düşmanlıktan) kurtara-
cak ve kardeş yapacaktır." 
Tabarani, Evsad'da Amr. b. Ali tariki
ile Hz. Ali b. Ebi Talib'den tahric etti.
Hz. Ali, Hz. Peygamber (sav)'e "Ya
Resulullah Mehdi bizden mi yoksa
bizden değil mi?" diye sordu. Buyur-
dular ki: "Bilakis Bizdendir.
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Hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın bütün Müslümanlar arasın-
daki fitne ve bölünmeyi ortadan kaldıracağı; kalplerde ülfet ve
muhabbet meydana getirerek tüm Müslümanların kardeşliğine
vesile olacağı bildirilmiştir. 

HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARI DOSTLUĞA VE 

BİRLİK OLMAYA ÇAĞIRACAKTIR

Cenab-ı Hak İslam'ı nasıl bizimle baş-
latmışsa O'nunla sona erdirecektir.
Nasıl, bizimle onlar, aralarındaki şirk
ve düşmanlıktan kurtulmuş ve kalple-
rine ülfet ve muhabbet yerleşmişse,
(Hz. Mehdi (as)'ın gelişi ile) yine öyle
olacaktır. (Celaleddin Suyuti'nin Tasnifin-

den Hadisler, Ahir Zaman Hz. Mehdisi'nin

Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Hz.

Mehdiyyil Muntazar), s. 23, Tercüme:

Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)

MEHDİ'NİN ZUHUR VE KIYAMIN-
DA HER ŞEY DOSTLUK VE BERA-
BERLİK OLACAKTIR... (El-İhtisas

(Şeyh Müfid), s. 24)

(HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA)
KALPLERDEKİ KİNLER ATILACAK,
HER YERİ HUZUR VE EMNİYET
SARACAK. (Bihar'ül Envar, c. 10)



HZ. MEHDİ (AS) DÜNYAYI KÖTÜLÜKLERDEN VE

ZALİM FELSEFELERDEN KURTARACAK, İNSANLAR

ARASINDA SEVGİ VE BARIŞI HAKİM KILACAKTIR

Bediüzzam Hazretlerinin bildirdiği gibi Hz. Mehdi (as)'ın
üç büyük görevinden biri olan Darwinizm ve materyalizm ile
yaptığı fikri mücadele sonucunda dünya üzerinde bu felsefele-
rin ürünü olan zalimlik, acımasızlık, sevgisizlik gibi insan fıtra-
tına aykırı uygulamalar son bulacaktır. Ülkeleri ve insanları din
ahlakını yaşamaktan, birbirlerini sevmekten, merhamet duy-
maktan, birbirleriyle iyi geçinmekten, birbirlerine din ahlakına
uygun güzel davranışlarda bulunmaktan alıkoyan akımlar son
bulacaktır. İnsanları materyalist, Allah inancı olmayan, manevi
değerlerini yitirmiş, dejenere bir hayat yaşamaya iten bu felsefe-
ler ve bunların uygulayıcıları Hz. Mehdi (as)'ın vesilesiyle fikren
etkisiz hale geleceklerdir. Dünya üzerinde büyük bir sevgi ve
barış ortamı yaşanacak, ülkeler ve insanlar arasında derin bir
dostluk, yardımlaşma, birlik ve beraberlik ruhu hakim olacaktır.

Müminlerin Emiri (sav) öğütlerinde bize
şu müjdeyi verdi ki; dünya kötülerden
arınacak ve ıslah olacak, zalim hüküm-
dara karşı savaş (fikri mücadele) sekiz
ay sürecek sonra sevgi ve barış hakim
olacak. (El-Sahife El-Mehdiye'den Seçme

Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, s.

69)
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HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARIN TÜM SORUNLARININ

ÇÖZÜMÜNE VESİLE OLACAKTIR, HERKESİN 

YARDIMINA KOŞACAKTIR

MEHDİ İMDADA GELEN VE FERYAD-
RESDİR (FERYAD EDENİN YARDIMINA
KOŞAN, YARDIM EDENDİR). ALLAH,
ONU DÜNYADAKİ İNSANLARIN İM-
DADINA YETİŞMESİ İÇİN GÖNDERE-
CEKTİR... (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s.
264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, c. 2, s.
11)
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Mehdi (as) döneminde, Müslümanların
yanı sıra Hıristiyanların ve Musevilerin de
rahatlık ve huzur içinde yaşayacakları bir
dönem olacak. Bu kutlu dönemde savaş, kar-
gaşa, zulüm, kan akıtılması gibi olaylar söz
konusu olmayacaktır. Tam tersine tüm
dünyada barış ve sevgi hakim olacaktır. 



ALLAH HZ. MEHDİ (AS)'I VESİLE EDEREK, 

HEM ŞİDDETİ HEM DE ŞİDDETİN FELSEFESİNİ 

YOK EDECEKTİR

HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA ZALİMLERİN 

HAKİMİYETİ SONA ERECEKTİR

Şeyh Tusi'nin Gaybet'i: "Sonra Mehdi'nin
yükselişi olacak... ALLAH ONUN MEH-
Dİ'NİN VASITASIYLA YALANLARI OR-
TADAN KALDIRACAKTIR. MEHDİ
VASITASIYLA, ŞİDDETİ ORTADAN
KALDIRACAKTIR. O boyunlarınızdaki
esaret ayıbını kaldıracaktır." (Kitab-ül Gay-
bet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan
Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-
Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 132)

MEHDİ'NİN HÜKÜMRANLIĞI ZAMA-
NINDA ZALİMLERİN VE MÜSTEKBİR-
LERİN HÜKÜMRANLIĞI, MÜNAFIK-
LARIN VE HAİNLERİN SİYASİ NÜFU-
ZU NABUD (YOK) OLACAKTIR (SON
BULACAKTIR). (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1,

s. 252)
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Hz. Mehdi (as) Döneminde İslam Ahlakı 

Özüne Dönecek, Tüm Mezhepler 

Ortadan Kalkacaktır

18.Bölüm

HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE İSLAM DİNİ 

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN DÖNEMİNDEKİ

ASIL HALİYLE YAŞANACAKTIR

Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde aynı Peygamberimiz
(sav)'in yaptığı gibi o dönemin tüm ateist, inkarcı sistemlerini
fikren mağlup edecek, bu sistemlerin tüm fikri alt yapılarının,

RESULULLAH'IN (SAV) HER YAP-
TIĞINI MEHDİ DE YAPACAKTIR;
RESULULLAH (SAV) CAHİLİYET
TEMELLERİNİ YIKTIĞI GİBİ O DA
MEHDİ DEÖNCEKİ TEMELLERİ
YIKACAKTIR. MEHDİ, İslam 'ı yeni-
den baştan alacaktır. (Mikyalu'l Meka-

rim, c.1, s.57)
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öğretilerinin, felsefelerinin, batıl uygulamalarının ve inançları-
nın geçersizliğini insanlara gösterecektir. Ardından da İslam
ahlakının Peygamberimiz (sav)'in dönemindeki gibi özüne tam
uygun şekilde -tüm bidatlerden, gerçek dışı uygulamalardan
arınmış haliyle- yaşanmasına vesile olacaktır. 

HZ. MEHDİ (AS), GERÇEK İSLAM AHLAKINI 

ORTAYA ÇIKARACAKTIR

Hadislerde bildirildiğine göre Hz. Mehdi (as) ortaya çıktı-
ğında, İslam dinine sonradan dahil edilmiş tüm batıl inanış ve
uygulamaları ortadan kaldıracaktır. "... insanlar arasında Peygam-
berin (sav) sünnet-i seniyyesiyle muamele edecek" rivayetinde bildi-
rildiği gibi, Peygamber Efendimiz (sav)'in yoluna uyacak ve
tıpkı O'nun dönemindeki gibi din ahlakının en doğru şekilde
yaşanmasına vesile olacaktır.

Hz. Peygamber (sav) en başta İslam'ı
nasıl ayakta tuttuysa, Mehdi de en
sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tuta-
caktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Meh-

diyy-il Muntazar, s. 27)

... Mehdi dini, Peygamber (sav)'in zama-
nında olduğu gibi aynen uygulayacak.
Yeryüzünde mezhepleri kaldıracak. Halis
hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalma-
yacak. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Ber-

zenci, Kıyamet Alametleri, s.186-187)
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*Bidat: Dinin aslında olmadığı halde, dine dahil edi-
len batıl adetler.

HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR ETTİĞİNDE TÜM 

TARİKATLAR ONA BİAT EDECEKLERDİR. 

ÇÜNKÜ MEHDİ (AS) TÜM İSLAM 

ALEMİNİN MÜRŞİDİDİR

Hz. Mehdi (as) ahir zamanın en büyük mürşidi, velisi, kut-
budur. İmam Rabbani Hazretleri'nin de, Abdülkadir Geylani
Hazretleri'nin de, tüm Ehl-i Sünnet alimlerinin, tüm mezhep
imamlarının ve tüm tarikatların de mürşididir. Dolayısıyla Hz.
Mehdi (as) tüm tarikatlar ve mensupları da Hz. Mehdi (as)'a tabi
olacaklar, onun hilafetini (manevi liderliğini) kabul edecekler-
dir. Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde gerçekleşecek olan bu biatı
kabul etmeyen, aksini savunan bir cemaat olmayacaktır.

Hz. Mehdi (as) ahir zamanın en büyük mürşidi, en büyük
velisi ve kutbu olduğundan o zuhur ettiğinde tüm tarikatlar
onda toplanacaktır. Bunun bilincinde olan birçok tarikat lideri
yüzlerce yıldır devam ettirdikleri; hilafet emanetini bir sonraki

Mehdi hiçbir bidatı bırakmayacak.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il

Muntazar, s. 43)

Mehdi kaldırmadık bidat bırakmaya-
caktır. Ahir zamanda aynı Peygamber
(sav) gibi dinin icablarını yerine getire-
cektir." (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni

El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163)
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şahsa devretme adetini ahir zamana girilmesiyle birlikte bırak-
mışlardır. Tüm tarikatlar Hz. Mehdi (as)'ın zuhur vakti olan
Hicri 1400 itibariyle onun zuhurunu ve doğal mürşitliğini bekle-
meye başlamışlardır.

HZ. MEHDİ (AS) HİÇ KİMSENİN, HİÇ BİR 

DÜŞÜNCENİN, HİÇ BİR TARİKATIN ETKİSİ 

ALTINDA OLMAYACAKTIR

... Arkasında İsa bin Meryem'in namaz
kılacağı Kaim Mehdi dışında biz Ehl-i
Beyt'ten olan hepimizin boynunda
zamanın tağutunun (Allah'ın hükmü-
nü tanımayan her varlık, güç, şeytan)
biatı olacağını (Hz. Mehdi (as) döne-
minde dinsizliğin hakim olacağını,
hemen herkesin bu sisteme bağlı olaca-
ğını) bilmiyor musunuz? Yüce Allah
onun velâdetini (zuhurunu) gizleyecek
ve şahsını saklayacaktır. BÖYLECE
MEHDİ, ZUHUR ETTİĞİNDE KİM-
SENİN BİATI ONUN BOYNUNDA
OLMAYACAKTIR... (Kemal'üd-Din, c.

1, s. 305)
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HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARIN SAMİMİ VE GÜZEL

AHLAKLI OLMALARINA VESİLE OLACAKTIR

Hasan bin Münzir'in Zürare'den nakletti-
ğine göre İmam Caferi Sadık aleyhisse-
lam sonunda şöyle buyurdu: "Vallahi
sonunda sahibiniz Mehdi mutlaka zuhur
edecek ve BOYNUNDA HİÇKİMSENİN
BİATI olmayacak. (Şeyh Muhammed b. İbra-

him-i Numani, Gaybet-i Numani, s.402)

İbrahim bin Ömer-i Yemâni der ki: İmam
Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu:
"Kâim Mehdi kıyam ettiğinde (ortaya çık-
tığında), BOYNUNDA HİÇ KİMSENİN
BİATI OLMADAN ZUHUR EDECEK-
TİR." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani,

Gaybet-i Numani, s. 218-219)

İmam Mehdi'nin lütfu ile insanların
idrakı mükemmelleştirilecek ve ahlak-
ları bütünlüğe erişecektir. (Bihar-ül

Envar, cilt 52, s. 328 & 336)

Mehdi döneminde kalpler ihtiyaçsızlık
ve kendine yeterlilikle dolacaktır.
(Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 337; İküd'dürer,

Sayfa 169; Musnad)

Müşrikler İstemesede de Mehdi498



Mehdi döneminde fiyaka ve gösteriş
sona erecek ve güvenilirlik mutat hale
gelecektir. (İküd'dürer, s. 159)

Mehdi döneminde yaşlılar gençlere
karşı yardımsever ve şefkatli iken genç-
ler yaşlılara karşı saygılı olacaktır.
(Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 385)

Mehdi döneminde yalan ve iftira orta-
dan kalkacaktır. (Misbaah al-Zaaer, s. 217-

219)

Mehdi döneminde gerçek dostuk ola-
caktır ve bu öyle bir boyutta olacaktır
ki inananlardan biri diğerinin servetini
onun iznini almaksızın alacak ve diğeri
bunu umursamayacaktır. (Bihar-ül Envar,

cilt 52, s. 372)
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HZ. MEHDİ (AS) İSLAM DİNİNDEKİ BİDATLERİ 

TEMİZLEYECEK, İNSANLARI KURAN'A VE 

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN SÜNNET-İ 

SENİYYESİNE YÖNLENDİRECEKTİR

Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiği ahir zamanda bazı insanlar
Kuran'ı kendi nefislerine ve çıkarlarına göre yorumlayacaklar,
insanları da bu yorumlarına inandırmaya çalışacaklardır. Hz.
Mehdi (as) ise insanlara Kuran ayetlerinin gerçek anlamlarını
açıklayacaktır. İnsanların Kuran ayetle-
rinden, Peygamberimiz (s.a.v)'in
sünnetinden manen çok uzaklaştık-
ları bu dönemde onlara ayetlerin
gerçek anlamlarını açıklayacaktır.

İNSANLAR KURAN'I KENDİ NEFİS-
LERİNE GÖRE YORUMLADIKLARI
ZAMAN MEHDİ ONLARIN DÜŞÜN-
CELERİNİ KURAN'A DOĞRU YÖN-
LENDİRİP ONU KURAN'IN GER-
ÇEKLERİNİN HİZMETİNE SUNA-
CAK. SONRA SİZE KİTAB VE SÜN-
NETİN NASIL UNUTULDUĞUNU
GÖSTERECEK VE ONUN CANLI
ANLAMLARINI İHYA EDECEK. (Neh-

cü'l Belağa, hutbe 134)
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HZ. MEHDİ (AS) İSLAM DİNİNE SONRADAN 

EKLENMİŞ OLAN HURAFELERİ TEMİZLEYİP, DİNİMİZİ

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN DÖNEMİNDE YAŞANAN

ASIL HALİNE DÖNDÜRECEKTİR

Hz Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)'den sonra İslam dini-
ne eklenen bütün hurafeleri tek tek  Kuran ile temizleyecektir.
Bu hurafeler yüzyıllar boyu İslam dinini insanlar için yaşanmaz
hale getirmiş ve Kuran ahlakının tüm dünya için ne kadar
büyük bir rahmet olduğu  anlaşılamamıştır. Ancak Hz. Mehdi
(as) Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (sav)'in
bu ayetleri hayatına geçirme
şekli ile tüm dünyadan
bu yanlış  inançları
temizleyecek ve
Kuran'ın saf vahyi-
ni insanlara anlata-
caktır.

Abdullah bin Atâ der ki: İmam Ebu
Cafer-i Bakır aleyhisselam'a şöyle
arzettim: "BİZE KAİM ALEYHİSSE-
LAM'DAN (HZ. MEHDİ (AS)'DAN)
HABER VER..." BUYURDU Kİ:
"RESULULLAH'IN (SAV) YOLUNU
İZLEYECEK; ÖNCEKİ ŞEYLERİ
İPTAL EDİP YENİ ŞEYLERLE GELE-
CEK." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numa-

ni, Gaybet-i Numani s. 216)
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HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARIN HER KONUDA KURAN

AHLAKINA GÖRE DÜŞÜNÜP HAREKET ETMELERİNİ

SAĞLAYACAKTIR; YANİ ONLARI: EN DOĞRU, 

İSABETLİ, MAKUL, MANTIKLI, TUTARLI VE AKILLI

ŞEKİLDE DAVRANMAYA TEŞVİK EDECEKTİR

İmam Muhammed Bakır (as) da
buyurmuştur ki: "Kaimimiz MEHDİ
KIYAM EDİNCE KULLARIN BAŞI-
NA ELİNİ SÜRECEK VE ONLARIN
DAĞINIK FİKİRLERİNİ BİR YERE
TOPLAYACAKTIR. ONLARI BİR
HEDEFE DOĞRU YÖNELTECEK ve
onlarda beğenilmiş ahlakı kemal had-
dine (mükemmelik seviyesine) ulaştı-
racaktır. (Bihur-ul Envar, c. 52, s. 336)

Hz. İmam Bâkır (as) şöyle buyuruyor:
"Kâim'imiz (Hz. Mehdi (as)) kıyam
edince ALLAH KULLARININ BAŞI-
NA MERHAMET ELİNİ SÜRECEK,
DİKKATLERİNİ TOPLAYACAK VE
AKILLARINI KAMİL KILACAK-
TIR." (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 328)

Müşrikler İstemesede de Mehdi502



HADİSLERDE İŞARET EDİLEN 

1956 YILININ ÖNEMİ

1300'lü yılların değerli müceddidi Bediüzzaman Said Nursi
Hazretleri, Risale-i Nur'da 1956 tarihinin üzerinde özellikle dur-
muştur. 1956 yılında tahakkuk eden olaylar göz önünde bulun-
durulduğunda, Said Nursi Hazretlerinin özellikle bu yıla dikkat
çekmesi çok şaşırtıcıdır.

Risale-i Nur talebesi Ahmed Feyzi Kul, 1950 yılında yazdı-
ğı "Maidet-ül Kur'an ve Hazinet-ül Bürhan" adlı eserinde bazı
ayetlerin ebced değerlerini hesap etmiştir. Bu eser, Bediüzza-
man Said Nursi Hazretleri tarafından kabul görerek, "Tılsımlar
Mecmuası"nın sonuna eklemiştir. Bu eserde ebced değeri olarak
Miladi 1956 yılını veren ayet Taha Suresi'nin 68. ayettir.
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19.Bölüm



Bu ayette geçen "Kesinlikle sensin" ifadesinin ebced değe-
ri Miladi 1956'dır.

1956 yılı çok önemli bir tarihtir. Bediüzzaman Said Nursi
de Ahmed Feyzi Kul da bu tarihin üzerinde önemle durmakta-
dır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 1956 yılına işaret eden
bir başka ayetin yorumunu Emirdağ Lahikası adlı eserinde şöyle
yapmıştır:

Bediüzzaman Hazretleri buradaki "bu zulümatlı nifakın
sukut mertebesine" sözleriyle, 1956 YILININ, zalimane inkar
sisteminin, münafıklığın, Darwinist-materyalist sistemin yıkılı-
şının MİLADİ BAŞLANGICI olduğunu bildiriyor. Hakikaten
1956 yılından sonra İslam aleminde büyük bir ilerleme
görülmüştür.

Kuran'da "1956 yılının" ebcedini veren bir başka ayet ise
Al-i İmran Suresi'nin 81. ayetidir.

"Korkma! dedik, üstün gelecek olan kesin-
likle sensin." (Taha Suresi, 68)

Gerçekten münafıklar, ateşin en alçak
tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı
bulamazsın. (Nisa Suresi, 145) 

... Eğer şedde iki nun sayılsa, okun-
mayan hemzeler ve (ye) de sayılsa
1376 (1956-1957) ederek, bu zulümatlı
nifakın (dinsizlik ve zulme dayalı,
ikiyüzlü münafıkane sistemin) sukut
mertebesine (susma, son bulma dere-
cesine)... (Emirdağ Lahikası (1), Mektup no:

15) 
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Bu ayette geçen "... sonra size beraberinizdekini doğrula-
yan bir elçi geldi..." sözlerinin ebcedi "1956 yılını" göstermekte-
dir. Nitekim Risale-i Nurlar'a uygulanan yasağın kaldırılması da
bu tarihe denk gelmektedir. 1956 yılı Risale-i Nur açısından çok
önemli bir yıl olmuştur. Bilindiği gibi bu yıla kadar Risale-i Nur
bulundurmak, okumak, dağıtmak yasaklanmış, Nur Risaleleri
hakkında bin beş yüz kadar kamu davası açılmıştı. 1956 yılında
ise, 8 yıldır Afyon'da süren davanın sonuçlanmasıyla bu konuda
verilen büyük hukuk mücadelesi de son bulmuş ve Risalelerin
hiçbir suç unsuru taşımayan imani eserler olduğu, mahkeme
huzurunda karara bağlanmıştı. Afyon Mahkemesi, 1956'da
Diyânet İşleri Riyaseti Müşavere Kurulu, bütün Risale-i Nur Kül-
liyâtı'nı tek tek inceleyerek her bir Risale hakkında, olumlu ve
yararlı Kur'anî bir tefsir olduğuna ilişkin bir rapor sunmuş, Nur
Risaleleri'nin beraat ve iadesine karar vermiş ve böylece Risale-
i Nurlar'ın yayınlanması serbest bırakılmıştı.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risalelerde 1956
YILINA özellikle vurgu yapmasının önemi, 1956 yılında Türki-
ye'de ve dünyada yaşanan büyük ve önemli olaylara baktığımız-
da da açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Hani Allah peygamberlerden 'kesin bir söz
(misak)' almıştı: "Andolsun size kitap ve
hikmetten verip sonra size beraberinizde-
kini doğrulayan bir elçi geldİğİnde, ona
kesin olarak iman edecek ve ona yardımda
bulunacaksınız." Demişti ki: "Bunu ikrar
ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?"
Onlar: "ikrar ettik" demişlerdi de "Öyley-
se şahid olun, Ben de sizinle birlikte şahid
olanlardanım." demişti. (Al-i İmran Sure-
si, 81)
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1956 tarihinde gerçekleşen büyük ve önemli 

olaylar şunlardır:

ALLAH'IN HZ. MEHDİ (AS)'A OLAN SEVGİSİ 

VESİLESİYLE, DEPREMLER DURACAKTIR

ASHAB-I KEHF, HZ. MEHDİ (AS)'IN 

YARDIMCISI OLACAKTIR

3 Ocak 1956 - Sudan bağımsız bir cum-
huriyet olduğunu ilan etti.
20 Mart 1956 - Tunus, Fransa'dan
bağımsızlığına kavuştu. 
23 Mart 1956 - Pakistan, dünyanın ilk
İslami Cumhuriyeti oldu.
7 Nisan 1956 - Fas bağımsızlığını ilan
etti.
1956 Ortaokullarda din dersi okutul-
maya başlanmıştır.

MEHDİ'NİN HATRINA DEPREMLE-
Rİ DURDURURUM. (Şeyh Muhammed
b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.
70)

Ashab-ı Kehf, Mehdi'nin yardımcı-
ları olacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Ala-

met-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 59)
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HZ. MEHDİ (AS) HAKKINDA FARKLI GÖRÜŞLER 

ORTAYA ATILACAK FAKAT SONRA 

GÖRÜŞLER BİRLEŞECEKTİR

Hz. Mehdi (as) hakkında farklı görüşler olacağına hadiste
değinilmiştir. Hz. Mehdi (as) hakkında birbirinden farklı çok
fazla görüş, yavaş yavaş hak ve doğru olan görüşte birleşecektir.
Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın vesilesiyle birbirlerinin kardeşleri
olan Müslümanların haklarının zorlu bir uğraş ile tesis edileceği
anlatılmaktadır. Müslümanların bu dönemde zorlu bir baskı
ortamında yaşadıkları ve haksızlığa uğradığı bu anlatımdan
anlaşılmaktadır. Allah'ın Hz. Mehdi (as)'ı vesile etmesiyle dün-
yada adalet, hoşgörü ve güven ortamı oluşacaktır. Bu anlatım,
Hz. Mehdi (as)'ın vesile olmasından önce dünyada adaletsizlik
ve sevgisizliğin hakim olacağına işaret etmektedir. Allah'ın
insanlar üzerindeki rızası ve hoşnutluğu Hz. Mehdi (as)'ın vesi-
lesiyle artacaktır. İslam dini Hz. Mehdi (as) vesilesiyle özüne
dönecek ve İslam ahlakı dünyaya hakim olacaktır.

Zamanın sahibi El-Mehdi Mehdi hakkın-
da farklı görüşler birleşerek takip ede-
cek, çeşitli zihinler arasında bunlar bir-
leşecek, onun vesilesiyle en yakın dost-
larınızın hakları sökülüp çıkartılacak,
onun vesilesiyle düşmanlarınızın kötü-
lüklerine karşı koyacak ve yeryüzünü
onun vesilesiyle iyilik ve adaletle doldu-
racaksınız, onun çıkmasıyla birlikte kul-
ların üzerindeki nimetler ve hoşnutluk
artacaktır. Onur ve övgü ile gerçekler
yerine döndürülecek ve din onun eliyle
yeniden tesis edilecektir. (Seyyid Murtaza
Müçtehidi Sistani, Nashr Almas Yayınları, s.
343)
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HZ. MEHDİ (AS) ÇALIŞMALARINDA 

RİSALE-İ NUR'DAN FAYDALANACAKTIR

Bediüzzaman bu sözüyle bir kez daha Hz. Mehdi (as)'ın
gelişini müjdelemiş ve bu mübarek zatın faaliyetlerini yerine
getirirken, kendisini "Hz. Mehdi (as)'a zemin hazırlayan bir
öncü" olarak tanımlayanrak kendi eserlerinden de istifade ede-
ceğini belirtmiştir.

Bediüzzaman, Hz. Mehdi (as)'dan bahsettiği sözlerinin pek
çoğunda tekrarladığı "GELECEK" ifadesini burada da kullan-
mıştır. Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. Mehdi (as)'ın, önceki
müceddidlerin ve Bediüzzaman'ın yaşadığı dönemlerde gelme-
diğini söylemiş; bu mübarek zatın bunların hepsinden
"SONRA" geleceğini ifade etmiştir. Ayrıca Bediüzzaman bu
durumu, yalnızca gelecek zaman ifade eden bir fiil kullanarak
değil, bunu bir de "SONRA" kelimesiyle destekleyerek çok
kesin bir üslupla açıklamıştır.

Bediüzzaman ayrıca burada "ZAT" kelimesini bir de nite-
lendirmekte ve Hz. Mehdi (as)'ın "NASIL BİR ZAT" olduğunu
da açıklamaktadır. Bediüzzaman Hz. Mehdi (as)'ın "MÜBAREK
BİR ZAT" olduğunu belirtmektedir. "MÜBAREK" kelimesi
"İlahi hayrın bulunduğu" anlamına gelmektedir. Bediüzzaman
da burada kullandığı bu "mübarek" sıfatıyla Hz. Mehdi (as)'ın
imanını, yerine getireceği vazifeleri övmektedir. Bediüzzaman
verdiği tüm bu detaylı bilgilerle Müslümanlara Hz. Mehdi

... Bu hakikatdan anlaşılıyor ki;
SONRA GELECEK O MÜBAREK
ZAT RİSALE-İ NUR'U BİR PROG-
RAMI OLARAK NEŞR VE TATBİK
EDECEK (yazma ve dağıtma yoluyla
yayacak ve uygulayacak). (Sikke-i Tas-

dik-i Gaybi, s. 9)
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(as)'ın ahlakını ve mücadelesini tanıtmakta, bu üstün ahlaklı
şahsın hangi özellikleriyle tanınabileceğini anlatmaktadır.

Bediüzzaman eserlerinde, Hz. Mehdi (as)'dan önceki yüz-
yılın müceddidi olması sebebiyle kendisini "Hz. Mehdi (as)'ın
bir öncüsü", "ona zemin hazırlayan bir askeri" olarak tanımla-
mıştır. Yine bir sözünde de, "kendisinin ektiği tohumların Hz.
Mehdi (as) tarafından geliştirileceğini ve bu mübarek şahıs vesi-
lesiyle bu tohumların sümbülleneceğini" anlatarak, Hz. Mehdi
(as)'ın gelişinden önce yaptığı çalışmalarla ona "bir ön hazırlık"
yaptığını anlatmaktadır. Bediüzzaman bu sözünde de Risale-i
Nur Külliyatı'nın, Hz. Mehdi (as)'ın tebliğinde kullanacağı bir
ön hazırlık olduğunu belirtmiştir. Bediüzzaman, ortaya çıktı-
ğında Hz. Mehdi (as)'ın, Risaleleri hazır yazılmış olarak bula-
cağını ve imanı kurtarma vazifesinde Risaleler'den faydalana-
cağını belirtmiştir. Bediüzzaman bu sözleriyle kendisinin Hz.
Mehdi (as) olmadığını, Hz. Mehdi (as)'ın "KENDİSİNDEN
SONRAKİ DÖNEMDE GELECEK BİR ŞAHIS OLDUĞUNU"
bir kez daha açıklığa kavuşturmuştur.

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN AHİR ZAMAN 

HADİSLERİNİ, EN DOĞRU ŞEKİLDE HZ. MEHDİ (AS)

AÇIKLAYACAKTIR

Ebu Basir der ki, İmam Muhammed
Bakır aleyhisselamın şöyle buyurduğu-
nu duydum: "... Buyurdu ki: Mehdi
kıyam ettiğinde Resulullah'ın yolun-
dan gidecektir.  YALNIZ MEHDİ,
RESULULLAH'IN (SAV) ESERLERİ-
Nİ AÇIKLAYACAKTIR..." (Şeyh
Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i
Numani s. 191)

Adnan Oktar (Harun Yahya) 509



Bu hadis özellikle ahir zaman hadislerine bakmaktadır. Hz.
Mehdi (as) bu hadislerin gerçeğini bizzat bilen kişi olacağı için,
Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman ile ilgili hadislerini de en
doğru şekilde o açıklayacaktır.

HZ. MEHDİ (AS)'IN YEMEĞİ SADE OLACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS)'IN KIYAFETLERİ DE CİLDİ DE

PARLAK OLACAKTIR

Mehdi'nin, Emir-ül Müminin Ali aley-
hisselam gibi YEMEĞİ SADEDİR...
(Bihar-ul Envar, c. 52, s. 279)

İmam Sadık (as) buyurmuştur ki: "...
Allah'a andolsun ki, MEHDİ'NİN...
YEMEĞİ KATIKSIZDIR." (Bihar-ul
Envar, c. 52, s. 354)

İmam Ali (a.s) diyor ki: Resulullah
(sav) bana hitaben şöyle buyurdular:
"MEHDİ'NİN ÜZERİNDE NURDAN
ELBİSELER VARDIR..." (Bihar, c. 36, s.
337; c. 51, s. 108)

Hasan bin Mahbub-i Zerrâd der ki:
İmam Rıza aleyhisselam bana şöyle
buyurdu: "... MEHDİ'NİN ÜZERİNDE
NURDAN ELBİSELER VARDIR."
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gay-
bet-i Numani,  s. 207)
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Hadiste, "üzerinde nurdan elbiseler vardır" sözleriyle Hz.
Mehdi (as)'ın elbisesinin parlak olacağına işaret edilmiştir. Bilin-
diği gibi 'nur', 'ışık kaynağı' değil, 'ışığı yansıtan' anlamında-
dır. 

Kuran'ın "Ve Ay'ı bunlar içinde bir nur kılmış, Güneş'i de
(aydınlatıcı ve yakıcı) bir kandil yapmıştır." (Nuh Suresi, 16)
ayetinde de, Güneş'in bir ışık kaynağı olduğu, 'nur' kelimesiyle
ifade edilen ayın ise ışığı yansıttığı belirtilmiştir.

HZ. MEHDİ (AS) PEYGAMBERİMİZ (SAV) GİBİ BEYAZ

PARLAK VE TEMİZ KIYAFETLER GİYECEKTİR

Hz. Ali (ra)'ın torunlarından olan İmam Cafer-i Sadık
(as)'ın Peygamberimiz (sav)'den aktardığı bir hadiste ahir
zamanda zuhur edecek olan Hz. Mehdi (as) ile ilgili olarak onun
Peygamberimiz (sav) gibi beyaz, temiz ve parlak elbiseler giye-
ceği bildirilmiştir. Burada cennet ipeğinden kasıt temiz ve par-
lak görünüşlü olmasıdır. Cennet ipeğinden ifadesinin kullanıl-
ma nedeni Hz. Mehdi (as)'daki nuraniyet ve temizliği vurgula-
mak içindir. Yoksa cennet ipeği cennete özgü bir kumaştır. Ayrı-

Aban bin Tağlib der ki: imam Cafer-i
Sadık a.s.nin şöyle buyurduğunu duy-
dum, ben Kaimi (Hz. Mehdi (as)) görür
gibiyim, Necef'in arkasında Resulul-
lah'ın beyaz zırhını giyecek ve zırhı
giydikten sonra bedeni tıpkı Resul-
lah'ın bedeni gibi genişleyecek. Cen-
net ipeklerinden bir elbise zırhı örte-
cek... (İmam Mehdi, Ali İrfan, Velayet

Yayıncılık, s. 94)
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ca bu hadiste de Hz. Mehdi (as)'ın bedeninin aynı Peygamberi-
miz (sav) gibi geniş ve heybetli olacağına dikkat çekilmiştir. 

HZ. MEHDİ (AS)'IN ARABASININ ÖZELLİKLERİ

Hadiste Hz. Mehdi (as) devrinde teknik araçlardan birinin
de 'araba' olacağına ve bu arabaların farlarına, iç ışıklandımala-
rına dikkat çekilmiştir. Hadiste verilen bilgiden, Hz. Mehdi
(as)'ın arabasının farlarının da parlayacağı anlaşılmaktadır.

Ayrıca hadiste Hz. Mehdi (as)'ın "atının on dörtlük ay
gibi" parlayacağının vurgulanmış olması da, hayret verici bir
detaydır. Bu ifade, Hz. Mehdi (as)'ın arabasındaki oval, iri,
tamamen ışık kaplı ve aydınlatıcı bir ışık kaynağına işaret
etmektedir ki, bu da Hz. Mehdi (as)'ın arabasının farlarını çok
detaylı bir şekilde tarif etmektedir. 

"O, en hayırlı topluluğun önünde gider" sözleriyle ise Hz.
Mehdi (as)'ın arabasının, kendi talebelerinden oluşan bir konvo-
yun önünde gideceğine işaret edilmektedir.

Ya da "Önünde gider" ifadesi Hz. Mehdi (as)'ın bu araba-
nın ön tarafında oturacağını göstermektedir.

Mehdi mutedil ahlaklı, iyi yaratılışlı-
dır... ONUN ATI, KARANLIKLAR-
DA ON DÖRTLÜK AY GİBİ PAR-
LAR. MEHDİ, EN HAYIRLI TOPLU-
LUĞUN ÖNÜNDE GİDER. Onlar
Allah'ın dinine sarılmış; onunla Allah'a
yaklaşmaya çalışırlar... (Şeyh Muhammed

b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.

171)
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Hz. Mehdi (as)'ın Cemaatinin Özellikleri

20.Bölüm

HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİNİN SAYISI 

AZ OLACAKTIR

Hz. Mehdi (as), peygamberlerde olduğu gibi uzun ve çile
dolu bir ömür sürecektir. Hz. Mehdi (as)'ın gaybet dönemi
olacak hatta bu gaybet döneminin uzun olması yani Hz.
Mehdi (as)'ın insanlar tarafından tanınmasının; zuhurunun
bazı kişilerin zannettiğinden daha uzun sürmesi imanı zayıf
bazı kişilerin kalplerinin katılaşmasına neden olacaktır. Bu
nedenle Hz. Mehdi (as)'a inananlar 313 gibi çok az bir sayıda
kalacaktır. Bu kişiler Allah'ın kalplerine özel olarak iman yaz-
dığı, çok samimi insanlar olacaktır. 
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Ebu Basir der ki: İmam Ebu Abdullah
aleyhisselam şöyle buyurdu: "Araplar-
dan Kâim aleyissselam'la MEHDİ'YLE
BİRLİKTE OLAN ÇOK AZ İNSAN
OLACAKTIR."... Buyurdu ki: "Halk
mutlaka tasfiye olunacaktır. Temizle-
necek ve elekten geçirileceklerdir.
Elekten birçok halk elenecektir."
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gay-

bet-i Numani, s. 239)

Fazl b. Şazan: Abdullah b. Sinan riva-
yet ediyor, İmam Cafer Sadık buyur-
du:
"Yataklarından (evlerinden) kaybolan-
lar üçyüzonüç kişidir, Bedir ehlinin
(Bedir savaşına katılan Müslümanla-
rın) sayısı kadardır... onlar Kaim Meh-
di'nin sahabeleridirler." 

Sayıları Bedir Ashabı (313) kadardır.
Evvelkiler onları geçmediği gibi, son-
rakiler de onlara yetişemezler. Onların
sayıları Talud ile nehri geçenler kadar-
dır. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Meh-
diyy-il Ahir Zaman, s. 57)

Aralarında kadınların da bulunduğu
314 kişilik bir grup oluştururlar.
Onlar her zalime galip gelirler. Onla-
rın kalpleri demir gibidir ve onlar 
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gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne
evvelkiler, ne de sonrakiler fedakar-
lıkta onlara yetişemez. (Kitab-ul Burhan
Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-
68)

Bedir savaşındaki askerler gibi 313
kişinin kumandasını elinde tutarak
etrafa meydan okuyacak. Çünkü bu 313
kişi gece abid (çok ibadet eden kimse)
gündüz kahraman niteliğini taşımakta-
dırlar. (Kıyamet Alametleri, s. 169)

Hz. Ali (as) şöyle buyurur: "... ALLAH
MEHDİ'NİN YARDIMCILARINI
KORUR, ONLARA NİŞANE VE ALA-
METLERLE YARDIMCI OLUR ve
ONLARI YERYÜZÜNÜN TÜM
İNSANLARINA GALİP KILAR. Böy-
lece insanlar ister istemez hak dine
girerler. MEHDİ, YERYÜZÜNÜ ADA-
LET, NUR VE APAÇIK DELİLLERLE
DOLDURACAKTIR. Bütün ülkeler
tümüyle ona itaat edecek ve onun karşı-
sında boyun eğecektir. Öyle ki tüm
kafirler iman edecek ve tüm kötüler
salih kullar (kötü insanlar düzelip hida-
yet bulup samimi Müslümanlar) ola-
caktır." (İsbat-ul Hudat, c. 7, s. 49)
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Nu'mani: Süleyman b. Harun el-İcli
rivayet ediyor. İmam Hüseyin'dan
duydum buyurdu: "BU EMRİN
SAHİBİ İMAM MEHDİ KORUNAN
BİR ASHABI VARDIR. İnsanların
hepsi onu terketse bile, Allah bu
ashabını ona gönderecektir, işte bun-
ların haklarında Allah: "Bunlar, ken-
dilerine kitap, hikmet ve peygamber-
lik verdiklerimizdir. Eğer bunları
tanımayıp-küfre sapıyorlarsa, andol-
sun, biz buna (karşı) inkâra sapma-
yan bir topluluğu vekil kılmışızdır."

(Enam Suresi,6/89) ayetini nazil
buyurmuş ve yine onlar hakkında: "Ey
iman edenler, içinizden kim dinin-
den geri döner (irtidat eder)se, Allah
(yerine) kendisinin onları sevdiği,
onların da kendisini sevdiği mü'min-
lere karşı alçak gönüllü, kafirlere
karşı ise 'güçlü ve onurlu,' Allah
yolunda cehd eden ve kınayıcının
kınamasından korkmayan bir toplu-
luk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır,
onu dilediğine verir. Allah (rahmetiy-
le) geniş olandır, bilendir." (Maide
Suresi 5/54) buyurmuştur.
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Hasan b. Salih-i Bezzaz'dan: Hasan b.
Ali Askeri aleyhi's-selâm şöyle buyur-
du: "DOĞRUSU BENİM OĞLUM,
BENDEN SONRAKİ KAİM MEH-
Dİ'DİR. UZUN ÖMÜRLÜLÜKTE VE
GAYBETTE PEYGAMBERLERİN
SÜNNETİ MEHDİ DE VUKU BULA-
CAKTIR. BU SÜRE ÇOK UZADI
DİYE BAZI KALPLER TAŞ GİBİ
SERTLEŞECEKTİR. ALLAH'IN KAL-
BİNE İMAN YAZDIĞI VE RAHME-
TİYLE DESTEKLEDİĞİ KİMSELER
DIŞINDA MEHDİ'YE İNANAN
KALMAYACAKTIR." (Kemal-ud Din, s.

526 ve Bihar-ul Envar, c. 51, s. 224)

İmam Muhammed Bâkır (as) ve İmam
Cafer Sadık (as) Mehdi'nin yardımcıla-
rı hakkında şöyle buyurmuştur: "Onlar
dünyanın doğusunu ve batısını ele
geçireceklerdir. ONLARDAN HER
BİRİSİNİN KIRK İNSAN KADAR
GÜCÜ VARDIR. KALPLERİ DEMİR
GİBİDİR. ÖYLE Kİ, LA İLAHE
İLLALLAH VE ENNE MUHAMME-
DEN RESULULLAH" HER YERDE
YANKILANACAK VE DUYULA-
CAKTIR." (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 340) 
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Abdullah bin Ebu Yâfûr der ki, İmam
Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisse-
lam'ın şöyle buyurduğunu duydum:
"Yaklaşan fitneden dolayı Arapların
isyankârlarına eyvahlar olsun."
ARZETTİM Kİ: "SANA FEDÂ OLA-
YIM, ARAPLARDAN KÂİM MEHDİ
ALEYHİSSELAM İLE BİRLİKTE KAÇ
KİŞİ OLACAKTIR? "ÇOK AZ" diye
buyurunca şöyle arzettim: "Allah'a
andolsun ki onlardan Mehdi'ye yardım
edeceğini iddia eden çok adam vardır."
Buyurdu ki: "Halk mutlaka tasfiye olu-
nacaktır. Temizlenecek ve elekten geçi-
rileceklerdir. Elekte birçok halk elene-
cektir." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i
Numani, Gaybet-i Numani, s. 239-240)

Mihzem bin Ebu Burde-i Esedi ve
diğerleri naklederler ki İmam Cafer-i
Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:
"Allah'a andolsun ki tıpkı camın kırılıp
dağıldığı gibi dağılacaksınız. Cam
dağıldığında tekrar birleştirilip (eski
haline) dönebilir. Ama siz vallahi tıpkı
testi gibi kırılıp dağılacaksınız. Ve
Allah'a andolsun ki öyle tasfiye olacak-
sınız ki İÇİNİZDE ÇOK AZ ADAM
KALACAKTIR." (Gaybetul Numani,
s.242)
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Öyle ki sizden sadece GÖZDEKİ
SÜRME KADAR VEYA YEMEKTEKİ
TUZ KADAR KALACAKTIR. Ve ben
size bir örnek vereceğim: Adamın biri-
nin bir miktar buğdayı vardır. Onu
temizler ve bir eve koyar, uzun bir
süre sonra geri döndüğünde onun
kurtlandığını görür, onu tekrar ayıklar
ve temizler sonra tekrar evin içine
koyar. Uzun bir süre sonra döndüğün-
de onun tekrar kurtlandığını görür.
Tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep
aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların
hiç zarar veremediği çok az sağlam
buğday kalır. İşte siz de böylesiniz.
SONUNDA İÇİNİZDE FİTNELERİN
ASLA ZARAR VEREMEDİĞİ ÇOK
AZ BİR GRUP KALACAKTIR. (Şeyh
Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i
Numani, s. 245)

Ebu Basîr der ki: İmam Muhammed
Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: "...
TEMİZLENECEK VE AYIKLANA-
CAK, ÖYLE Kİ İÇLERİNDE FİTNE-
LERİN ASLA ZARAR VERMEDİĞİ
BİR TOPLULUK KALACAKTIR."
(Gaybetul Numani, s.245)
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HZ. MEHDİ (AS) CEMAATİNE 

İŞARET EDEN AYETLER

Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feveran ettiği zaman,
dedik ki: "Her birinden ikişer çift (hayvan) ile aleyhlerinde söz
geçmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri ona yükle."
Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etme-
mişti. (Hud Suresi, 40)

Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur. (Şuara
Suresi, 54)

Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden
(gençlerinden) başka -Firavun ve önde gelen çevresinin
kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla- iman eden
olmadı. Çünkü Firavun, gerçekten yeryüzünde büyüklenen
bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. (Yunus Suresi,
83)

Safvan bin Yahya der ki: İmam Rıza
aleyhisselam şöyle buyurdu: "Allah'a
andolsun ki sizler tasfiye olup ayıklan-
madıkça boynunuzu uzatıp beklediği-
niz (kıyam) vuku bulmayacaktır
MEHDİ ZUHUR ETMEYECEKTİR).
ÖYLE Kİ İÇİNİZDE ÇOK AZINIZ
GERİDE (SAĞLAM) KALACAK-
TIR." (Gaybetul Numani, s.243)
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Talut, orduyla birlikte ayrıldığında

dedi ki: "Doğrusu Allah sizi bir ırmakla

imtihan edecektir. Kim bundan içerse,

artık o benden değildir ve kim de -eliyle

bir avuç alanlar hariç- onu tadmazsa

bendendir. Küçük bir kısmı hariç (hepsi

sudan) içti. O, kendisiyle beraber iman

edenlerle (ırmağı) geçince onlar (geride

kalanlar): "Bugün bizim Calut'a ve

ordusuna karşı (koyacak) gücümüz

yok" dediler. (O zaman) Muhakkak

Allah'a kavuşacaklarını umanlar

(şöyle) dediler: "Nice az bir topluluk,

daha çok olan bir topluluğa Allah'ın

izniyle galip gelmiştir; Allah sabreden-

lerle beraberdir." (Bakara Suresi, 249)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİ 

GENÇLER OLACAK

Tarihte birçok peygamberin yardımcıları gençler
olmuştur. Allah Yunus Suresi'nin 83. ayetinde şu
şekilde bildirmektedir:

AHİR ZAMANDA İNSANLARIN BÜYÜK KISMI, 

HZ. MEHDİ (AS)'IN CEMAATİNDEN UZAK 

DURACAKTIR

Aşağıdaki hadiste insanların büyük çoğunluğunun Hz.
Mehdi (as)'dan uzak duracağına işaret edilmektedir. Bu insanlar
Hz. Mehdi (as)'ın ve yakınlarının üstün ahlakını ve Allah yolun-
da verdikleri büyük mücadeleyi gereği gibi ,takdir edemeyecek-
lerdir. Ahir zamanda insanların büyük kısmının din ahlakından

Mehdi'nin yardımcılarının çoğu genç-
lerden oluşacak. Aralarında az sayıda
yaşlı olacak. (Bihar-ül Envar, Cilt: 52,
Sayfa: 334)

Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir
zürriyetinden (gençlerinden) başka -Fira-
vun ve önde gelen çevresinin kendilerini
belalara çarptırmaları korkusuyla- iman
eden olmadı. Çünkü Firavun, gerçekten
yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve ger-
çekten ölçüyü taşıranlardandı.
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uzaklaşmış olmaları ve Hz. Mehdi (as) cemaatinin pek
çok iftiraya, zorluğa ve sıkıntıya maruz kalmaları sebe-
biyle, menfaatlerinin zarar görmesi korkusuyla insanla-
rın Hz. Mehdi (as) ve cemaatine yaklaşmayacakları anla-
şılmaktadır.

Buyurdu ki: "Onları yeryüzünün

kenarlarında ara. ONLARIN YA-

ŞANTILARI SADEDİR, EVLE-

Rİ SIRTLARINDADIR, EĞER

HAZIR OLSALAR TANIN-

MAZLAR, EĞER KAYBOLSA-

LAR ARANMAZLAR, HASTA

OLSALAR KİMSE ONLARIN

ZİYARETİNE GELMEZ, EĞER

EVLENMEK İSTESELER KİM-

SE ONLARA GELMEZ. EĞER

ÖLSELER CENAZELERİNE

KİMSE KATILMAZ. ONLAR

MALLARINI ARALARINDA

EŞİT OLARAK PAYLAŞIRLAR

VE BİRBİRLERİNİ KABİRLE-

RİNDE ZİYARET EDERLER,

AYRI ŞEHİRLERDE OLSALAR

DAHİ İSTEKLERİ HEP AYNI-

DIR." (Gaybetul Numani, s. 238)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN GAYBETİ SIRASINDA(TUTUK-

LANMA VEYA ÇEŞİTLİ BASKILAR SEBEBİYLE HALK

ARASINDA OLMADIĞI DÖNEMDE) ONA 

SADECE ÇOK AZ SAYIDA İNSAN İNANACAK, 

DİĞER İNSANLAR DERİN ŞÜPHE İÇİNDE 

OLACAKLARDIR

HZ. MEHDİ (AS)'IN 30 KİŞİLİK BİR ÇALIŞMA 

GRUBU OLACAKTIR

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (as)'ın
talebelerinin sayısı 313 kişi olarak bildirilmiştir. Ancak bu kişiler
arasından da; çalışmalarında onu destekleyen 30 kişilik bir grup
olacaktır. Peygamberimiz (sav) bu kişilerin, Allah'ın varlığını ve
birliğini anlatan, Darwinizm ve materyalizm gibi pagan din
anlayışlarını fikren yıkacak olan eserlerini hazırlamasında, ihti-
yacı olan bilgiye kolayca ulaşmasında, zaman ve hareketlilik
gerektiren konularda onun değerli zamanını harcamasına gerek
kalmadan Hz. Mehdi (as)'a yardım edeceklerini bildirmiştir. Bu
kişiler konularında ehil kişiler olup, Hz. Mehdi (as)'ın vaktinin
ve halinin müsaade etmediği durumlarda kendisine tam olarak
yardımcı olan, bilgi sahibi kişiler olacaklardır.  

… Bilin ki oğlumMEHDİ'NİN GAYBETİ
ÇOK UZUN SÜRECEKTİR. ÖYLE Kİ
İMANLARINI ALLAH'IN KORUDUĞU
KİMSELER DIŞINDA TÜM İNSANLAR
BU HUSUSTA ŞÜPHEYE DÜŞECEK-
TİR. (Bihar-ül Envar, cilt 51, s.160; Isbat-ül
Hüdat, cilt. 6, s.427)
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Hz. Mehdi (as) 3 vazifesini yerine getirirken ona yardımcı-
lık görevini hakkıyla yerine getiren, imanı ve vicdanı güçlü,
akıllı, iradeli,  ihlaslı bu müminler Hz. Mehdi (as)'ı İslam ahlakı-
nın ve Peygamberimiz (sav)'in sünneti seniyyesinin tüm dünya
üzerinde hakim olması ile ilgili çalışmalarında yalnız bırakma-
yacaklardır. Ayrıca bu grup Darwinizm ve materyalizmin fikren
yıkılması ile ilgili çalışmalarında ve tüm Müslüman ülkelerin
Türk İslam Birliği çatısı altında toplanıp büyük bir güç oluştur-
ması yönündeki önemli görevini yerine getirmesi sırasında da
sürekli olarak Hz. Mehdi (as)'ı destekleyecekler ve asla yalnız
bırakmayacaklardır.

İmam Mehdi GÜÇLÜ OTUZ YAR-
DIMCISIYLA, yalnız değildir. (El-

Sahife El-Mehdiye'den Seçme Dualar, Seyyid

Murtaza Müçtehidi Sistani, s. 49, Al-Bihar

52:153)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİNİN 

DÜNYAYA YÖNELİK MADDİ VE MANEVİ HİÇBİR 

HIRSLARI OLMAYACAKTIR

Ey Ebu Hüreyre! Bu topluluk MEHDİ
CEMAATİ zor ve güç bir yola girerek
peygamberlerin derecesine kavuşurlar.
ALLAH KENDİLERİNİ DOYUR-
DUKTAN SONRA AÇLIĞI, GİYDİR-
DİKTEN SONRA ÇIPLAKLIĞI,
İÇİRDİKTEN SONRA SUSUZLUĞU
TERCİH EDERLER; ALLAH'IN
KATINDAKİNE ÜMİTLERİNİ BAĞ-
LAYIP BUNLARI TERKEDERLER.
HESABINDAN KORKU DUYARAK
HELALİ DAHİ BIRAKIRLAR. DÜN-
YAYA SADECE BEDENLERİ İLE
İLGİ GÖSTERİRLER, ONUN HER-
HANGİ BİR ŞEYİYLE İŞTİGAL DE
ETMEZLER.
Onların Rabb'lerine olan itaatleri karşı-
sında, melekler ve peygamberler dahi
hayrete düşer. Ne mutlu onlara, ne
mutlu onlara! Allah'ın, onlarla benim
aramı birleştirmesini ne kadar çok
isterdim! ... (el-Vesaya li-İbnü'l-Arabi,
Halet Ef. no.: 198/2, 486a yaprağı)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİNİN 

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

Onun Mehdi talebelerinin tabiatı ARİ
VE KUSURSUZ OLACAKTIR. RİYA-
KARLIKTAN VE TÜM DİĞER KİR-
LERDEN ARINMIŞ OLACAKLAR-
DIR. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 35) 

Mehdi'nin talebelerinin KALPLERİ
KÖTÜLÜK, KISKANÇLIK VE
HUSUMETTEN ARINMIŞ ve kusur-
suz olacaktır. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s.

35)

Mehdi'nin talebeleri kalpleri ÇELİK-
TEN DAHA GÜÇLÜ olacaktır. Onların
her biri kırk güçlü adama eşit olacaklar-
dır. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 65)

İmam-ı Zaman Mehdi'nin talebeleri
SOYLU, BİLGİLİ OLACAKLARDIR
ve DÜNYANIN YÖNETİCİLERİ
OLACAKLARDIR. (Al-Malaahem wa al-

Fetan, s. 205)
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AHİR ZAMANDA İNSANLARIN BÜYÜK 

ÇOĞUNLUĞU, HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİNİN

DEĞERİNİ ANLAMAYACAKLARDIR

HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİNİN 

MANEVİ YÖNLERİ GÜÇLÜ OLACAKTIR

Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin manevi yönden son
derece gelişmiş, derin iman sahibi, samimi kalple Allah'a yöne-
len kişiler olacaklarına işaret edilmektedir. Hz. Mehdi (as)'ın
vesile olması ile bu kişilerin Allah sevgileri ve Allah korkuları
son derece güçlü olacaktır, buna bağlı olarak insan sevgileri,
asaletleri ve şefkat hisleri de ayırt edici şekilde güçlü olacaktır.
Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri nefislerinin olumsuz yönlerini tam

ONLAR ALLAH YOLUNDA MÜCA-
DELE EDERLER VE BÜYÜKLENEN-
LER ONLARI KÜÇÜK GÖRÜR.
ONLARIN KIYMETİ DÜNYADA
BİLİNMEZ FAKAT AHİRETTE İYİ
TANINIRLAR. (Muntakab el Ezhar, s.
474)

Mehdi'nin talebelerinin RUHLARI
LAMBA GİBİ AYDINLIKTIR, onla-
rın kalpleri de aydınlanmıştır. (Mikyal
el-Mekarim, cilt 1, s. 65)
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olarak kontrol altına alarak, ruhlarını egoistlik, kıskançlık, kin,
samimiyetsizlik gibi olumsuz özelliklerden arındırmış  kişiler
olacaklardır.

HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİ 

SEÇİLMİŞ KİŞİLER OLACAKLARDIR

Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin iyi eğitimli kişiler-
den oluşacağına dikkat çekilmiştir. Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri-
nin yaşadıkları dönemde iyi eğitimli ve asil olmalarının ayırd
edici olmasının bir sebebi de, yaşadıkları dönemde pek çok insa-
nın asalet, nezaket ve güzel ahlaktan uzaklaşmış olmalarıdır. Bu
yönleriyle Hz. Mehdi (as) talebeleri, yaşadıkları toplumda son
derece seçkin kişiler olacaklardır.

HZ. MEHDİ (AS)'IN SADECE BİR KISIM 

YARDIMCILARI ARAPÇA BİLECEKLERDİR

Mehdi'nin yardımcıları ASİL VE EĞİ-
TİMLİ OLACAKLAR. (El-Melahim ve
el Fitan, s. 205)

MEHDİ'NİN YARDIMCILARI ARAP
OLMAYACAK. Diğer milletlerden
olacak. FAKAT ARAPÇA KONUŞA-
CAKLAR. (Muhammed B. Resul El
Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri,
s. 187)
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Hadiste verilen bilgiden Hz. Mehdi (as)'ın yardımcılarının
Araplardan değil, başka bir milletten oldukları; ancak bazıları-
nın Arapça bildikleri anlaşılmaktadır.

ALLAH, HZ. MEHDİ (AS)'I VE YARDIMCILARINI 

MANEN GÜÇLÜ VE ETKİLİ KILMIŞTIR; ALLAH'IN 

İZNİYLE DÜNYA'NIN HER YERİNDE ALLAH'IN 

ADININ ANILMASINA VESİLE OLACAKLARDIR

Hz. Mehdi (as)'ın bayanlardan ve erkeklerden oluşacak
olan talebeleri, ruhen de bedenen de sağlam, çok kaliteli, üstün
ve etkili insanlardan oluşacak ve her biri mükemmel tebliğ gücü-
ne sahip olacaktır. Tüm bu özellikleriyle, Hz. Mehdi (as)'ın yar-
dımcılarının olağanüstü dikkat çeken bir görünümleri olacaktır.

İmam Muhammed Bâkır (as) ve İmam
Cafer Sadık (as) Mehdi'nin yardımcıla-
rı hakkında şöyle buyurmuştur: "Onlar
dünyanın doğusunu ve batısını ele
geçireceklerdir. ONLARDAN HER
BİRİSİNİN KIRK İNSAN KADAR
GÜCÜ VARDIR. KALPLERİ DEMİR
GİBİDİR. ÖYLE Kİ, "LA İLAHE
İLLALLAH VE ENNE MUHAMME-
DEN RESULULLAH" HER YERDE
YANKILANACAK VE DUYULA-
CAKTIR." (Bihar-ul Envar, cilt 52, s.
340)
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Allah bu tebliğ güçlerini vesile edecek, Hz. Mehdi (as) ve
talebelerinin etkisiyle dünya çapında tüm insanlarda, kitleler
halinde büyük bir imana yöneliş hareketi olacaktır. Her yerde
Allah'ın adını ve şanını yüceltecekler ve İslam ahlakını tüm dün-
yaya hakim kılacaklardır.

Rivayette "La İlahe İllallah ve enne Muhammeden Re-
sulallah sözlerinin her yerde yankılanacağının ve
duyulacağı"nın  bildirilmesi de, Hz. Mehdi (as)'ın İslam ahlakını
tebliğ yönündeki faaliyetlerinin basında, internette, televiz-
yonlarda, radyolarda, gazetelerde, dergilerde kısacası hemen
her yerde sürekli olarak gündem olacağına da işaret etmekte-
dir.

HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİNİN İMANLARI 

ÇOK KUVVETLİ OLACAKTIR

Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin imanlarının derinli-
ğinden bahsedilmektedir. Ahir zamanda Hz. Mehdi (as) dönemi
öncesinde insanlar arasında Allah'ı inkar eden felsefeler geniş
anlamda hakim olacaktır. Bu nedenle, gerçek anlamda Allah'a
iman eden, Allah'ın sıfatlarını gerektiği gibi tanıyıp Allah'tan

Mehdi'nin yardımcılarının, ALLAH
HAKKINDA ZERRE KADAR ŞÜP-
HELERİ OLMAYACAK ve Allah'ı
nasıl tanımak gerekirse, o şekilde tanı-
yacaklar. (El-Beyan Fi-Akbarı Hz. Mehdi
(a.s.) Ahir Zaman (a.s.), bölüm: 5; Mikyal
el-Mekarim, cilt:1, s. 65)
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korkan kişiler çok az sayıda olacaktır. Hz. Mehdi (as)'ın talebe-
leri ise hiçbir şüphe duymadan Allah'a karşı derin bir iman sahi-
bi olacaklardır. Bu yönleri ile içinde bulundukları toplumda dik-
kat çekeceklerdir.

HZ. MEHDİ (AS)'IN YARDIMCILARI KENDİLERİNE 

YAPILAN BASKILARDAN KORKMAYACAKLAR

Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin de baskı ile karşıla-
şabileceklerine dikkat çekilmiştir. İslam ahlakını yaymak için
samimi çaba içinde olan hemen her müminin karşılaştığı zorluk-
ların benzeri Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin de başına gelecektir.
Hz. Mehdi (as)'ın yardımcıları kendilerine yapılabilecek baskıla-
ra karşı korkusuz olacaklardır ve dayanıklı tavır gösterecekler-
dir. Hz. Mehdi (as)'ın yardımcılarının aleyhlerinde mahkeme
hükümlerinin de çıkabileceğine hadiste işaret edilmektedir. Hz.
Mehdi (as)'ın yardımcıları aleyhlerine çıkabilecek kararlardan
etkilenmeyeceklerdir ve Allah rızası için yaptıkları ilmi çalışma-
larda, şevklerinde hiç bir eksilme olmayacaktır.

Mehdi elini yardımcılarının omzu ile
göğsü arasına sürecek, böylece onlar
HAKLARINDA ALINACAK HİÇ
BİR HÜKÜMDEN ÇEKİNMEYECEK-
LER, HİÇ BİR KARAR OLARA ZOR
GELMEYECEK. (Bihar-ül-Envar, cilt:
52, sayfa:345, El Melahim va el Fitan,
sayfa: 205; Mikyaal el-Mekarim, cilt 1, s.
144/235)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİ 

HZ. MEHDİ (AS)'IN ALDIĞI KARARLARDA 

HİÇ ZORLUK ÇIKARMAYACAKLARDIR 

HİÇ ZORLUK ÇIKARMAYACAKLARDIR

Z. MEHDİ 

Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin, Hz. Mehdi (as)'a
karşı teslimiyetlerine dikkat çekilmiştir. Talebeleri, Hz. Mehdi
(as)'ın aldığı kararları tam bir güvenle, hiç zorluk çıkarmadan,
itina ile uygulayacaklardır. Bu onların Allah'a imanlarındaki
derinliğin ve samimiyetin de göstergesi olacaktır. Hadiste Hz.
Mehdi (as)'a karşı itaatli olmanın ayırt edici bir yön olarak anla-
tılmış olmasının nedeni, Hz. Mehdi (as)'ın zaman zaman hikme-
ti hemen anlaşılmayan kararlar alacak olmasıdır. Samimi olarak
iman edenler dışındaki insanlar için Hz. Mehdi (as)'ın kararları-
nı sorgulamadan yerine getirmek, zorlayıcı bir imtihan olabilir.
Hz. Mehdi (as)'ın bu kararlarında, Peygamberimiz (sav)'in
hadislerinde belirtildiği gibi talebeleri hiç zorluk çıkarmayacak,
itaatli ve boyun eğici tavır göstereceklerdir.

Mehdi'nin talebeleri, Mehdi'yi müca-
delelerinde de destekleyecekler, istek-
lerini yerine getirecekler ve MEH-
Dİ'YE KARŞI BİR KÖLENİN EFEN-
DİSİNE KARŞI OLDUĞUNDAN
DAHA İTAATLİ  VE BOYUN EĞİCİ
OLACKALAR. (Mikyal el-Mekarim, cilt
1, s. 65)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİ OLAN GENÇLERİN 

BİR KISMI, GÖRDÜKLERİ ZULÜM VE BASKI 

YÜZÜNDEN, DECCALİN FİTNESİNE KAPILAN 

AİLELERİNDEN KOPUP-AYRILACAKLARDIR

Allah'ın insanlara bir rahmet olarak gönderdiği elçilerin
davet ettikleri hak yola uyan ve bu değerli elçileri savunan,
onlara destek olan, Allah'ın onlara indirdiği hak kitaplara ina-
nan iman sahibi gençler tarihin her döneminde çevrelerindeki
insanlardan, yakınlarından, özellikle de ailelerinden çok baskı
görmüşlerdir. Ahir zamanda çıkması büyük bir ümitle beklenen
Hz. Mehdi (as)'ı sevecek, onun Peygamberimiz (sav)'in hadisle-
rinde bildirdiği gibi Allah Katı'ndan gönderilmiş kutlu bir şahıs
olduğuna kalpten inanıp, onunla birlikte Kuran ahlakını yaşaya-
cak olan genç talebeleri de "Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin
hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?..."
(Bakara Suresi, 214) ayeti gereği tarih boyunca Müslümanların
başlarına gelen benzer imtihanlara tabi tutulacaklardır. Dolayı-
sıyla Kuran'da anlatılan örneklerle Hz. Mehdi (as)'in cemaatin-
deki talebelerinin bir kısmının başlarına gelenler arasında çok
büyük benzerlikler olacaktır.

Bir hadiste Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin birbirlerinden
başka dostlarının olmayacağı, öyleki kaybolsalar dahi aran-
mayacakları haber verilmektedir, ki bu da onlardan bazıları-
nın içinde bulundukları toplumun, ailelerinin, akrabalarının
kendilerine olan olumsuz yaklaşımına işaret etmektedir:

Buyurdu ki: "Onları yeryüzünün
kenarlarında ara. Onların yaşantıları
sadedir, evleri sırtlarındadır, eğer hazır
olsalar tanınmazlar, eğer KAYBOLSA-
LAR ARANMAZLAR,  
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HZ. MEHDİ (AS)'IN SOHBETLERİNİ DİNLEYENLER 

SABAHA BİLGİLİ OLARAK KALKACAKLARDIR

HASTA OLSALAR KİMSE ONLA-
RIN ZİYARETİNE GELMEZ, eğer
evlenmek isteseler kimse onlara gel-
mez. Eğer ÖLSELER CENAZELERİNE
KİMSE KATILMAZ. Onlar mallarını
aralarında eşit olarak paylaşırlar ve
birbirlerini kabirlerinde ziyaret eder-
ler, ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri
hep aynıdır." (Gaybetul Numani, s. 23)

... Mehdi'nin lütfu sayesinde GECE
CAHİL, KORKAK VE CİMRİ OLAN
KİŞİ SABAHA BİLGİLİ, CESUR VE
CÖMERT OLACAKTIR. Allah'ın yar-
dımı Mehdi'nin önünde yürüyecek-
tir… Allah'ın elçisinin adımlarını
izleyecektir ve hiç hata yapmayacak-
tır; Mehdi görmeden onu destekleyen
bir melek olacaktır, bezgini ayağa kal-
dıracak ve zayıfa yardımcı olacaktır,
eylemleri sözlerine göre olacaktır ve
sözleri amellerine göre olacaktır... (Al-

Futuhatu'l Makkiyah, s. 6)
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Hadiste geçen; "... GECE CAHİL, KORKAK VE CİMRİ
OLAN KİŞİ SABAHA BİLGİLİ, CESUR VE CÖMERT OLA-
CAKTIR..." ifadesiyle Hz. Mehdi (as)'ın geceleri muhtemelen
televizyon kanalları ve internet aracılığıyla halka yönelik dersler
yapacağı ve halkı bu şekilde eğiteceği anlaşılmaktadır. Bunların
herhangi birinde bulunan bir kişi bu derslerden çok etkilenecek;
derse başlarken cahil, korkak ve cimriyken Hz. Mehdi (as)'ın
anlattıklarını dinledikten sonra bilgili, cesur ve cömert olacaktır.
Hadiste Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın anlatımlarının
böyle olağanüstü bir etkisinin olacağını vurgulamaktadır.

MEHDİ ZUHUR ETTİĞİNDE Allah
iman edenlerin üzerinde öyle görme
ve işitme güçleri tecelli ettirir ki,
ARADA BİR POSTACI OLMADAN
MEHDİ BULUNDUĞU YERDEN
TÜM DÜNYAYA SESLENİR,
ONLAR DA ONU DUYAR HATTA
GÖRÜRLER. (Muntakab el Ezhar, s. 483)

İmam (as) (Hz. Mehdi (as)) dünyanın
doğu ve batısını (manen) fethedip
İslam'ı (İslam ahlakını) dünyanın dört
bir yanına egemen kılacaktır... ALLAH
TEALA İNSANLARA ÖYLE BİR
GÜÇ VERECEK Kİ, HERKES OLDU-
ĞU YERDE MEHDİ'NİN SÖZLERİNİ
DUYACAK ve İmam (as) İslam'a hayat
verecektir... (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 279

ve c. 53, s.12 İkmal'ud- Din, c. 2, s. 367)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİ AHİR ZAMANDAKİ 

TEKNOLOJİDEN FAYDALANACAKLARDIR

Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın yardımcılarının kullanacağı ahir
zaman teknolojisine işaret edilmiştir. Hz. Mehdi (as)'ın talebele-
ri internet ile uydu görüntüleme sistemlerinden faydalanacak-
lardır ve bu şekilde dünya üzerinde istedikleri her yeri anında
görüntüleyebileceklerdir. Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri teknoloji-
den ve bilimden yararlanan, modern kişiler olacaklardır.

Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın yardımcılarının ihtiyaçları olan
her bilgiye kolayca ulaşabildiklerinden bahsedilmektedir.
Günümüzde bu internet yoluyla olabilmektedir. Peygamberi-
miz (sav) 1400 yıl önce bilgi ve iletişim yöntemlerinin kolaylaşa-
rak hızlanacağına işaret etmiş ve Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin
bu teknolojiden faydalanacağına dikkat çekmiştir.

Mehdi'nin yardımcılarının bütün dün-
yayı birkaç dakikada dolaşacak güç-
leri olacaktır. (Mikyal el-Mekarim, cilt 1,
s. 144)

Dünyadaki hiçbirşey Mehdi'nin tale-
belerine gizli kalmayacak. (Mikyaal al
Makaarem, cilt:1, s. 235-236)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİ, KALU BELA'DA

ALLAH'IN KENDİLERİNDEN AHİT ALDIĞI 

MÜMİNLERDEN OLUŞACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS)'IN ASHABINDAN OLMAK İSTEYEN 

BİR MÜSLÜMAN SABIRLI, TAKVA VE GÜZEL 

AHLAKLI OLMALIDIR

Ali bin Ebu Hamza der ki: İmam Ebu
Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam
şöyle buyurdu: "Kâim aleyhisselam
Mehdikıyam ettiğinde halkın çoğu onu
inkar edecektir. Çünkü o reşit bir genç
olarak zuhur edecektir. MEHDİ'Yİ, SA-
DECE ZERR ALEMİNDE ALLAH'IN
AHİT ALDIĞI MÜMİNLER KABUL-
LENECEKTİR." (Şeyh Muhammed b. İb-
rahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 247)

İmam Cafer Sadık (as) şöyle buyurur.
KİM KAİM MEHDİ'NİN ASHABIN-
DAN OLMAK İSTERSE BEKLEMELİ
VE BEKLEYİŞ HALİNDE KENDİ-
SİNDEN TAKVA VE GÜZEL
AHLAK SERGİLEMELİDİR. (Biharu'l
Envar, cilt 52, s.140, hadis, 5)
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HZ. MEHDİ (AS)'IN SEVENLERİ TELEVİZYON VE 

RADYO YAYINLARI YOLUYLA ONU İZLEYECEKLER

VE SÜRATLİ VASITALARLA  KISA SÜRE İÇİNDE

ONUN YANINA GELECEKLERDİR

Peygamber Efendimiz (sav)'den rivayet edilen bu hadiste,
Allah'ın yeryüzünde özel olarak seçip hazırladığı bu kişilerin
Hz. Mehdi (as)'ın konuşmalarını dünyanın çeşitli yerlerindeki
televizyon ve radyo yayınları yoluyla duyarak, uçakla ya da
diğer süratli vasıtalarla çok kısa bir süre içerisinde Hz. Mehdi
(as)'ın yanına geleceklerine işaret edilmektedir.

İmam Sadık (as) şöyle buyurmuştur:
Mehdi Rükn ve Makam arasında durur,
yüksek sesle şöyle seslenir: "Ey benim
temsilcilerim, özel dostlarım, ey BEN
ZUHUR ETMEDEN ALLAH'IN
BANA YARDIM ETMESİ İÇİN YER-
YÜZÜNDE HAZIRLADIĞI KİMSE-
LER, itaat ederek bana gelin." Onlar
YERYÜZÜNÜN DOĞU VEYA BATI-
SINDA MİHRAP VEYA YATAKLA-
RINDA OLDUĞU HALDE İMAM
MEHDİ'NİN SESİNİ İŞİTİRLER. Bu
bir tek ses onların HEPSİ NİN KULA-
ĞINA GİDER VE HEPSİ ONA
DOĞRU HAREKET EDERLER. ÇOK
GEÇMEDEN GÖZ AÇIP KAPATIN-
CAYA KADAR HEPSİ HUZURUNA
VARIRLAR. Bu (azametli toplantı)
Rükn ve Makam arasında (Güneş doğ-
madan önce) gerçekleşecektir." (Bihar-ül
Envar, cilt 53, s. 7)

Adnan Oktar (Harun Yahya) 539



HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİ BOĞAZ 

KÖPRÜLERİ'NDEN GEÇECEKLER, UÇAKLA 

SEYAHAT EDECEKLERDİR

Peygamber Efendimiz (sav)'den rivayet edilen bu hadiste
Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin boğaz köprüsü'nden geçecekleri-
ne ve uçakla seyahat edeceklerine işaret edilmektedir.

HZ. MEHDİ (AS)'IN TALEBELERİ ÖLÜ HAYVAN VE

BİTKİ FOSİLLERİNİ CANLILARIYLA KIYASLAYARAK

İNSANLARA GÖSTERECEKLER, BU ŞEKİLDE ALLAH'IN 

İZNİYLE DARWINIZM'İ VE MATERYALİZMİ 

ETKİSİZ HALE GETİRECEKLERDİR

... Mehdi'nin talebeleri SU ÜZERİNDE
YÜRÜR VE BULUTLAR ÜZERİNDE
DOLAŞIRLAR... (Bihar-ül Envar, cilt
52, s. 318; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s.
148 Basaaer al-Darajaat'dan aktarıyor.)

Allah'ın izniyle Mehdi'nin talebeleri
ÖLÜLERİ CANLANDIRIRLAR...
(Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 318; Mikyaal
al-Makaarem, cilt 1, s. 148 Basaaer al-
Darajaat'dan aktarıyor.)
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Buğday biti
Dö nem: Oligosen 
Yaş: 25 mil yon yıl

Yavru tavşan
Dö nem:Oligosen
Yaş: 30 mil yon yıl

Fosil ka yıt la rı, ev -
rim te ori si nin
önün de  çok bü yük
bir en gel dir. Çün kü
bu ka yıt lar, can lı
tür le ri nin, ara la rın -
da hiç bir ev rim sel
ge çiş for mu bu lun -
ma dan, bir an da ve
ek sik siz ya pı la rıy la
or ta ya çık tık la rı nı
gösterir. Bu ger -
çek, tür le rin ay rı
ay rı ya ra tıl dık la rı -
nın is pa tı dır. 

Ringa balığı
Dö nem:Eosen
Yaş: 54-37 mil yon yıl



Evrim Yanılgısı

EkBölüm

Darwinizm, yani evrim teorisi, Yaratılış gerçeğini reddet-
mek amacıyla ortaya atılmış, ancak başarılı olamamış bilim dışı
bir safsatadan başka bir şey değildir. Canlılığın, cansız madde-
lerden tesadüfen oluştuğunu iddia eden bu teori, evrende ve
canlılarda çok açık bir düzen bulunduğunun bilim tarafından
ispat edilmesiyle ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ortaya
koyan 450 milyona yakın fosilin bulunmasıyla çürümüştür. Böy-
lece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmış olduğu gerçeği,
bilim tarafından da kanıtlanmıştır. Bugün evrim teorisini ayakta
tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda, sadece
bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına,
bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekar-
lıklara dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçeği gizleyememektedir. Evrim
teorisinin bilim tarihindeki en büyük yanılgı olduğu, son 20-30
yıldır bilim dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getiril-
mektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan araştırmalar, Dar-
winist iddiaların tamamen yanlış olduğunu ortaya koymuş ve
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bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından dile getirilmiştir.
Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farklı
alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçer-
sizliğini görmekte, canlıların kökenini Yaratılış gerçeğiyle açık-
lamaktadırlar.

Evrim teorisinin çöküşünü ve Yaratılış'ın delillerini diğer
pek çok çalışmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve
almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, taşıdığı büyük önem
nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vardır.

Dar win'i Yı kan Zor luk lar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir
öğreti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıl-
dı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli geliş-
me, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni
adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı
türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı
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çıkıyordu. Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir ata-
dan geliyorlardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmış-
lardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı -
yor du; ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt -
me" idi. Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık-
lı uzun bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı -
sın da açık ve ri yor du. 

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra -
fın dan aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce -
ği ni umu yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen
bi lim, Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı -
nı bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta
in ce le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as -
la açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek-
te ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim-
sel bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne
bir tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: Ha ya tın Kö ke ni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaşık 3.8 mil-
yar yıl önce dünyada hayali şekilde tesadüfen ortaya çıkan tek bir
canlı hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin
nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı türünü oluşturduğu ve
eğer gerçekten bu tür bir evrim gerçekleşmişse neden bunun izle-
rinin fosil kayıtlarında bulunamadığı, teorinin açıklayamadığı
sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim
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sürecinin ilk basamağı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o
"ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıştır?

Evrim teorisi, Yaratılış'ı cahilce reddettiği için, o "ilk
hücre"nin, hiçbir plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları
içinde kör tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia
eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda
ortaya canlı bir hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en
temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.

"Ha yat Ha yat tan Ge lir"

Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et -
me miş ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la -
rın çok ba sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta -
çağ'dan be ri ina nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re,
can sız mad de le rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş -
tu ra bi le cek le ri ne ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye mek
ar tık la rın dan, fa re le rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü -
şün cey di. Bu nu is pat la mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı.
Kir li bir pa çav ra nın üze ri ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek -

len di ğin de bu ka rı şım dan fa re le rin olu şa -
ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya -
tın can sız mad de ler den tü re ye -

bil di ği ne bir de lil sa yı lı yor du.
Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı
ki, et le rin üze rin de ki kurt lar
ken di lik le rin den oluş mu yor -
lar, si nek le rin ge ti rip bı rak -
tık la rı göz le gö rül me yen lar -

va lar dan çı kı yor lar dı. Dar -
win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta -

bı nı yaz dı ğı dö nem de ise, bak te -
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ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya sın -
da yay gın bir ka bul gö rü yor du. 

Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya yın lan ma sın dan beş yıl son ra,
ün lü Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur, ev ri me te mel oluş tu ran bu
inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur yap tı ğı uzun ça lış ma ve de -
ney ler so nu cun da var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: "Can sız
mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak
ta ri he gö mül müş tür." (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evoluti-
on and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s. 2.)

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas te ur'ün bul gu la rı na kar -
şı uzun sü re di ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si nin
kar ma şık ya pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya tın ken di li ğin den olu -
şa bi le ce ği id di ası nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di. 

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar

20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci,
ün lü Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar -
da or ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen
mey da na ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma -
lar ba şa rı sız lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo -
run da ka la cak tı: "Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin
tü mü nü içi ne alan en ka ran lık nok ta yı oluş -
tur mak ta dır." (Alexander I. Oparin, Origin
of Life, (1936) New York, Dover Publicati-
ons, 1953 (Reprint), s. 196.)

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev -
rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su nu
çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap -
ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le rin en
ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley
Mil ler ta ra fın dan 1953 yı lın da dü -
zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe -
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rin de ol du ğu nu id dia et ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir -
leş ti re rek ve bu ka rı şı ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın-
da kul la nı lan bir kaç or ga nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu
de ne yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger -
çek dün ya ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or -
ta ya çı ka cak tı. ("New Evidence on Evolution of Early Atmosphere
and Life", Bulletin of the American Meteorological Society, c. 63,
Kasım 1982, s. 1328-1330)

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul -
lan dı ğı at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti. (Stan-
ley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic
Synthesis of Small Molecules, 1986, s. 7)

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun -
ca yü rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı.
San Di ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da,
ev rim ci Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de
bu ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği -
miz de sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı
kar şı ya yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? (Jeffrey Bada,
Earth, Şubat 1998, s. 40)

Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 

Evrimcilerin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir
açmaza girmelerinin başlıca nedeni, Darwinistlerin en basit zan-
nettikleri canlı yapıların bile olağanüstü derecede kompleks
özelliklere sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı
bütün teknolojik ürünlerden daha   komplekstir. Öyle ki, bugün
dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile cansız maddeler
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biraraya getirilerek canlı bir hücre, hatta hücreye ait tek bir pro-
tein bile üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken şartlar, asla
rastlantılarla açıklanamayacak kadar fazladır. Ancak bunu
detaylarıyla açıklamaya bile gerek yoktur. Evrimciler daha
hücre aşamasına gelmeden çıkmaza girerler. Çünkü hücrenin
yapı taşlarından biri olan proteinlerin tek bir tanesinin dahi
tesadüfen meydana gelmesi ihtimali matematiksel olarak "0"dır. 

Bunun nedenlerinden başlıcası bir proteinin oluşması için
başka proteinlerin varlığının gerekmesidir ki bu, bir proteinin
tesadüfen oluşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırır. Dolayı-
sıyla tek başına bu gerçek bile evrimcilerin tesadüf iddiasını en
baştan yok etmek için yeterlidir. Konunun önemi açısından
özetle açıklayacak olursak,

1. Enzimler olmadan protein sentezlenemez ve enzimler de
birer proteindir.

2. Tek bir proteinin sentezlenmesi için 100'e yakın proteinin
hazır bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla proteinlerin
varlığı için proteinler gerekir. 

3. Proteinleri sentezleyen enzimleri DNA üretir. DNA olma-
dan protein sentezlenemez. Dolayısıyla proteinlerin oluşa-
bilmesi için DNA da gerekir.

4. Protein sentezleme işleminde hücredeki tüm organellerin
önemli görevleri vardır. Yani proteinlerin oluşabilmesi
için, eksiksiz ve tam işleyen bir hücrenin tüm organelleri
ile var olması gerekmektedir.
Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la yan

DNA mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san
DNA'sı nın içer di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa,
500'er say fa dan olu şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he -
sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız
bir ta kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne -
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bi lir. Ama bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler
doğ rul tu sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş -
le me nin mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol -
ma la rı ge re kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo -
su nu çık ma za sok mak ta dır. San Di ego Ka li for niya Üni ver si te -
si'nden ün lü ev rim ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi -
si nin Ekim 1994 ta rih li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le-
ik asit le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast -
lan tı sal ola rak oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama
bun la rın bi ri si ol ma dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil -
dir. Do la yı sıy la in san, ya şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma -
sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so nu cu na var mak zo run da kal -
mak ta dır. (Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth, Scien-
tific American, c. 271, Ekim 1994, s. 78)
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Ev rim te ori si ni ge çer siz kı lan ger -
çek ler den bir ta ne si, can lı lı ğın ina -
nıl maz de re ce de ki komp leks ya pı sı -
dır. Can lı hüc re le ri nin çe kir de ğin de
yer alan DNA mo le kü lü, bu nun bir
ör ne ği dir. DNA, dört ay rı mo le kü lün
fark lı di zi li min den olu şan bir tür bil -
gi ban ka sı dır. Bu bil gi ban ka sın da
can lıy la il gi li bü tün fi zik sel özel lik -
le rin şif re le ri yer alır. İn san DNA'sı
ka ğı da dö kül dü ğün de, or ta ya yak -
la şık 900 cilt lik bir an sik lo pe di çı ka -
ca ğı he sap lan mak ta dır. El bet te
böy le si ne ola ğa nüs tü bir bil gi, te sa -
düf kav ra mı nı ke sin bi çim de ge çer -
siz kıl mak ta dır.
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Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi
kendine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yara-
tıldığını kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı Yaratı-
lış'ı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı

Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori -
nin "ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da
ger çek te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış
ol ma sı dır. 

Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se -
lek si yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği
önem, ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke -
ni, Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam
mü ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha -
yat ta ka la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar
ta ra fın dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi -
len ge yik ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve
güç lü bi rey ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge -
yik le ri ev rim leş tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at -
la ra dö nüş tür mez.



Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş -
ti ri ci gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve
Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı-
ğı sü re ce do ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run -
da kal mış tı. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of
the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184)

La marck'ın Et ki si

Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win,
ken di dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La -
marck'a da ya na rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce
ya şa mış olan Fran sız bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı
sı ra sın da ge çir dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki nes le ak ta rı -
yor lar, ne sil den ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür -
ler or ta ya çı kı yor du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan -
lar dan tü re miş ler di, yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için
ça ba lar ken ne sil den ne si le bo yun la rı uza mış tı. 

Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke -
ni ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın
za man la ba li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti. (B. G. Ranganat-
han, Origins?, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988)

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20.yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi -
li miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin
son ra ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le -
ce do ğal se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz
bir me ka niz ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar

Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için
1930'la rın son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi ya da da ha yay -
gın is miy le neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do -
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ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu -
tas yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler
ya da kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek le di.
Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine
rağmen, Darwinistlerin savunduğu model neo-Darwinizm'dir.
Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlı-
ların, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organları-
nın "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç
sonucunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz
bırakan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları
geliştirmezler, aksine her zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene
sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi bir tesadüfi etki
ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu
şöyle açıklar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak
mey da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik,
mu tas yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni
gös te rir. Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da
mey da na ge le bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak-
tır ya da za rar lı. Bir kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir
de ği şim kol sa ati ni ge liş tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za -
rar ve re cek ve ya en iyi ih ti mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir
şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım ge ti rir. (Charles Darwin, The Ori-
gin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard Uni-
versity Press, 1964, s. 179.)

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi
ge liş ti ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın
za rar lı ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim
me ka niz ma sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı
sa de ce tah rip eden, sa kat bı ra kan ge ne tik olay lar dır. (İn san lar da
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mu tas yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip
edi ci bir me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek -
si yon ise, Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey
ya pa maz." Bu ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma -
sı" ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na
gö re de, ev rim de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: Ara Form lar dan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia ettiği senaryonun yaşanmamış oldu-
ğunun en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisinin bilim dışı iddiasına göre bütün canlılar
birbirlerinden türemişlerdir. Önceden var olan bir canlı türü,
zamanla bir diğerine dönüşmüş ve bütün türler bu şekilde orta-
ya çıkmışlardır. Teoriye göre bu dönüşüm yüz milyonlarca yıl
süren uzun bir zaman dilimini kapsamış ve kademe kademe
ilerlemiştir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüşüm süreci içinde
sayısız "ara türler"in oluşmuş ve yaşamış olmaları gerekir. 

Örneğin geçmişte, balık özelliklerini taşımalarına rağmen,
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anten

gözler

ağız

bacak Ev rim ci ler yüz yı lın ba şın -
dan be ri si nek le ri mu tas yo -
na uğ ra ta rak, fay da lı mu -
tas yon ör ne ği oluş tur ma ya
ça lış tı lar. An cak on  yıl lar ca
sü ren bu ça ba la rın so nu -
cun da el de edi len tek so -
nuç, sa kat, has ta lık lı ve ku -
sur lu si nek ler ol du. En
solda, nor mal bir mey ve si -
ne ği nin ka fa sı ve sağ da
mu tas yo na uğ ra mış di ğer
bir mey ve si ne ği.
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Kretase dönemine ait bu
timsah fosili 65 milyon
yıllıktır. Günümüzde
yaşayan timsahlardan
hiçbir farkı yoktur.

İtalya'da çıkarılmış bu mene
balığı fosili 54 - 37 milyon
yıllıktır.Bu 50 milyon yıllık çınar yap-

rağı fosili ABD'de çıkarılmış-
tır. 50 milyon yıldır çınar yap-
rakları hiç değişmemiş, evrim
geçirmemiştir.



bir yandan da bazı sürüngen özellikleri kazanmış olan yarı
balık-yarı sürüngen canlılar yaşamış olmalıdır. Ya da sürüngen
özelliklerini taşırken, bir yandan da bazı kuş özellikleri kazan-
mış sürüngen-kuşlar ortaya çıkmış olmalıdır. Bunlar, bir geçiş
sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalı-
dır. Evrimciler geçmişte yaşamış olduklarına inandıkları bu
hayali varlıklara "ara-geçiş formu" adını verirler. 

Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışlarsa bun-
ların sayılarının ve çeşitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca
olması gerekir. Ve bu garip canlıların kalıntılarına mutlaka fosil
kayıtlarında rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde
bunu şöyle açıklamıştır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge -
çiş çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol -
duk la rı nın ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na -
bi lir. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280)

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosilleri-
nin bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için
büyük bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türle-
rin Kökeni kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on The-
ory) adlı bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türe-
mişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden
bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlan-
mış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin
yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü ola-
rak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle
bağlantılarla dolu değil? (Charles Darwin, The Origin of Spe-
cies, s. 172, 280) 
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Dar win'in Yı kı lan Umut la rı

An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir
ya nın da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş
form la rı na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar -
da el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si -
ne, can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir
bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir
ev rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği -
miz de, tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay -
nı ger çek le kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den
yer yü zün de olu şan grup lar gö rü rüz. (Derek A. Ager, "The
Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geolo-
gical Association, c. 87, 1976, s. 133.)

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir
ge çiş for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık -
mak ta dır lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı,
bu can lı tür le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil -
dir. Çün kü bir can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir
ata sı ol ma dan, bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın
tek açık la ma sı, o tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev -
rim ci bi yo log Do ug las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la -
bi le cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta -
ma men mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır
ya da böy le ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re -
ci sa ye sin de ken di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den
ev rim le şe rek mey da na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve
mü kem mel bir bi çim de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç
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sa hi bi bir akıl ta ra fın dan ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir. (Douglas
J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books,
1983. s. 197)

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel
bir bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin
kö ke ni", Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil Ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri
konu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,
insanın sözde maymunsu birtakım yaratıklardan geldiğini var-
sayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreçte, insan
ile hayali ataları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı iddia
edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel
"kategori" sayılır:

1- Aust ra lo pit he cus
2- Ho mo ha bi lis
3- Ho mo erec tus
4- Ho mo sa pi ens
Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü -

ney may mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir -
ler. Bu can lı lar ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den
baş ka bir şey de ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les
Ox nard gi bi İn gil te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin
Aust ra lo pit he cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap -
sam lı ça lış ma lar, bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may -
mun tü rü ne ait ol duk la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma -
dık la rı nı gös ter miş tir. (Charles E. Oxnard, "The Place of Australo-
pithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, c. 258,
s. 389. )

Ev rim ci ler in san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da, "ho mo"
ya ni in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki

Adnan Oktar (Harun Yahya) 557



can lı lar, Aust ra lo pit he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci -
ler, bu fark lı can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir
ev rim şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te
bu fark lı sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat -
la na ma mış tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu -
cu la rın dan bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir
ger çek te ka yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder. (J. Rennie, "Darwin's
Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Aralık 1992)

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec -
tus > Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri -
nin, bir son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le -
oant ro po log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve
Ho mo erec tus'un dün ya'nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler de
ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir. (Alan Walker, Science, c. 207, 1980,
s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskı, New York: J. B.
Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272.)

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü -
mü çok mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an -
der ta len sis ve Ho mo sa pi ens sa pi ens (in san) ile ay nı or tam da yan
ya na bu lun muş lar dır. (Time, Kasım 1996)

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id -
di ası nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya koy mak ta dır. Har vard Üni -
ver si te si pa le on to log la rın dan Step hen Jay Go uld, ken di si de bir
ev rim ci ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık -
ma zı şöy le açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid
(in sa nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du?
Açık tır ki, bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri
di ğe riy le kar şı laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter -
me mek te dir ler. (S. J. Gould, Natural History, c. 85, 1976, s.
30.)
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Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li
bir ta kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni
sırf pro pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri -
mi se nar yo su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba -
ret tir. Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he -
cus fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün -
lü ve say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev -
rim ci ol ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na
uza nan ger çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi -
lim sel ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka -
bul et ti ği bil gi dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc -
ker man'ın bu tab lo su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re
da ya nan- bil gi dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan
son ra bi yo lo ji bi lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze -
nin en ucun da, ya ni en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker -
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İn sa nın ev ri mi ma sa lı nı des tek le yen hiç bir fo sil ka -
lın tı sı yok tur. Ak si ne, fo sil ka yı tla rı in san lar ile may -
mun lar ara sın da aşı la maz bir sı nır ol du ğu nu gös -
ter me kte dir. Bu ger çek kar şı sın da ev rim ci ler, ger çek
dı şı bir ta kım çi zim ve ma ket le re umut bağ la mış lar-
dır. Fo sil ka lın tı la rı nın üze ri ne di le dik le ri mas ke le ri
ge çi rir ve bu çizimlerdeki gibi ha ya li ya rı may mun
ya rı in san yüz ler oluş turur lar. 

S A H T E



man'a gö re, te le pa ti, al tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav -
ram la rı ve bir de "in sa nın ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze -
nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak
var sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa -
nın fo sil ta ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori -
si ne ina nan bir kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü -
rüz. Öy le ki te ori le ri ne ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li
ba zı yar gı la rı ay nı an da ka bul et me le ri bi le müm kün dür. (Solly
Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger
Publications, 1970, s. 19)

İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina -
nan bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi -
çim de yo rum la ma la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü!

Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da,
is ter se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı
bir de ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet -
le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek -
te dir. Do la yı sıy la bu akıl dışı id di aya gö re can sız ve şu ur suz
atom lar bi ra ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son -
ra sın da ay nı atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da -
na ge tir miş ler dir. Şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar -
bon, fos for, azot, po tas yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği -
miz de bir yı ğın olu şur. Bu atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir -
se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir
"de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci le rin as lın da sa vun duk la rı, ama
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Ev rim ci le rin is te dik le ri tüm şart lar sağ lan sa bir can lı olu şa bi lir mi? El bet te ki ha -
yır. Bu nu da ha iyi an la mak için şöy le bir de ney ya pa lım. Üsttekine ben zer bir va ri -
le can lı la rın olu şu mu için ge rek li olan bü tün atom la rı, en zim le ri, hor mon la rı, pro te -
in le ri kı sa ca sı ev rim ci le rin is te dik le ri, ge rek li gör dük le ri tüm ele ment le ri ko ya lım.
Ola bi le cek her tür lü kim ya sal ve fi zik sel yön te mi kul la na rak bu ele ment le ri ka rış tı -
ra lım ve is te dik le ri ka dar bek le ye lim. Ne ya pı lır sa ya pıl sın, ne ka dar bek le nir se
bek len sin bu va ril den can lı tek bir var lık bi le çı ka ra ma ya cak lar dır. 
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yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri id di ayı on lar adı na "Dar win
For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı -
sın da bu lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum
gi bi ele ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart -
lar da bu lun ma yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge -
rek li gör dük le ri mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım -
la rın içi ne, is te dik le ri ka dar  ami no asit, is te dik le ri ka dar da pro -
te in dol dur sun lar. Bu ka rı şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem
ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar.
Va ril le rin ba şı na da dün ya nın ön de ge len bi lim adam la rı nı koy -
sun lar. Bu uz man lar ba ba dan oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak
nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin
ba şın da bek le sin ler. 

Bir can lı nın oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek -
ti ği ne ina nı lı yor sa hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne
ya par lar sa yap sın lar o va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta -
maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı, arı la rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa -
pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül le ri, or ki de le ri, zam bak la rı, ka -
ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el ma la rı, hur ma la rı, do ma tes le -
ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri, zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le -
ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk renk ke le bek le ri ve bun lar gi -
bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil
bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı var lık la rı, bun la rın tek bir
hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi oluş -
tu ra maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re yi iki ye bö lüp,
son ra art ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt ron mik ros ko bu nu bu -
lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı bu mik ros kop al tın da iz le yen
pro fe sör le ri oluş tu ra maz lar. Mad de, an cak Yüce Al lah'ın üs tün
ya rat ma sıy la ha yat bu lur.

Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la ta ma men
ay kı rı bir saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya at tı ğı id di alar üze rin de
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bi raz bi le dü şün mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi, bu ger çe ği
açık ça gös te rir.

Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji

Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di -
ğer ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "Na sıl gö rü rüz?" so ru -
su na kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar, göz de re -
ti na ya ters ola rak dü şer. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta -
ra fın dan elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey -
nin ar ka kıs mın da ki gör me mer ke zi de ni len kü çü -
cük bir nok ta ya ula şır. Bu elekt rik sin yal le ri bir
di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez de gö -
rün tü ola rak al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di
dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap -
ka ran lık tır, ışık bey nin bu lun du ğu ye re ka dar gi -
re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer kap ka ran lık,
ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız
ka dar ka ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta
ışık lı, pı rıl pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.
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Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz -
yıl tek no lo ji si bi le her tür lü im ka na rağ men bu net li ği sağ la ya -
ma mış tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el -
le ri ni ze ba kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Şu an -
da gör dü ğü nüz net lik ve ka li te de ki bu gö rün tü yü baş ka bir yer -
de gör dü nüz mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya nın bir
nu ma ra lı te le viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon
ek ra nı da hi ve re mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe
ulaş ma ya ça lış mak ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku -
rul mak ta, araş tır ma lar ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti -
ril mek te dir. Yi ne bir TV ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de
tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara da bü yük bir net lik ve ka li te far kı ol -
du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik, TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö -
rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz -
le mek te si niz. 

Uzun yıl lar dır on bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap -
ma ya, gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta dır lar. Evet,
üç bo yut lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz -
lük tak ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su -
ni bir üç bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan
de kor gi bi du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka -
li te li bir gö rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut -
la ka gö rün tü kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me -
ka niz ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di
bi ri si ze, oda nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş -
tu, atom lar bi ra ra ya gel di ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da -
na ge tir di de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge -
lip ya pa ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın? 

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu -
ran alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö -
rün tü nün de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum
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ku lak için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep -
çe si va sı ta sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses
tit re şim le ri ni güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit -
re şim le ri elekt rik sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay -
nen gör me de ol du ğu gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma
mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin, ışık gi -
bi se se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar
gü rül tü lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en
net ses ler be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or -
kest ra nın sen fo ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm
gü rül tü sü nü du yar sı nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni -
zin için de ki ses dü ze yi öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha -
kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl
kul la nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül -
mek te dir. Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik
alet, se si al gı la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı -
dır. An cak, tüm tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü -
hen di se ve uz ma na rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li -
te de bir se se ula şı la ma mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin
üret ti ği en ka li te li mü zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de
mut la ka se sin bir kıs mı kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra -
zit olu şur ve ya mü zik se ti ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan
bir cı zır tı mut la ka du yar sı nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no -
lo ji nin ürü nü olan ses ler son de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in -
san ku la ğı, hiç bir za man mü zik se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve -
ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam ve net bir bi çim de onu al -
gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den bu ya na böy le dir. 

Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö rün tü ve ses
ci ha zı, göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al gı la yı cı ola -
ma mış tır. An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la rın öte sin -
de, çok bü yük bir ger çek da ha var dır.
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Bir ci sim den ge len uya rı lar elekt rik sin -
ya li ne dö nü şe rek be yin de bir et ki oluş -
tu rur lar. "Gö rü yo rum" der ken, as lın da
zih ni miz de ki elekt rik sin yal le ri nin et -
ki si ni sey re de riz. Beyin ışığa kapalıdır.
Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık

beynin bulunduğu yere kadar gire-
mez. Görüntü merkezi denilen

yer kapkaranlık, ışığın asla
ulaşmadığı, belki de hiç

karşılaşmadığınız kadar
karanlık bir yerdir. An-

cak siz bu zifiri karan-
lıkta ışıklı, pırıl pırıl
bir dünyayı seyred-
ersiniz.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni -
le ri, kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya -
rı lar, elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya
bi yo kim ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu -
na da ir bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en
önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt -
rik sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim -
dir? 

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm
bun la rı al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si -
nir hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den
iba ret ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra
hiç bir ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat -
mış ol du ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si
duy mak için ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de dü -



şün mek için bey ne ih ti yaç duy maz. 
Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın, bey nin için de-

ki bir kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na tüm ka ina tı üç
bo yut lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü ce Al lah'ı dü -
şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 

Ma ter ya list Bir İnanç

Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel
bul gu lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te -
ori nin ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne
sür dü ğü ev rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si
yok tur ve fo sil ler te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık -
la rı nı gös ter mek te dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi -
li me ay kı rı bir dü şün ce ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te -
kim ta rih bo yun ca dün ya mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok
dü şün ce, bi li min gün de min den çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si
ıs rar la bi li min gün de min de tu tul mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar
te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı" ola rak gös ter me ye bi le
ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?..

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için,
ken di sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu -
dur. Bu çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar
ve Dar wi nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list
açık la ma ol du ğu için be nim se mek te dir ler. 

Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder ler. Har vard Üni ver si te -
si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man da ön de ge len bir ev -
rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya list, son ra bi lim ada -
mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka -
bul edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya
ma ter ya list bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön -
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tem le ri ve ku ral la rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri -
ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le, dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma
ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve kav ram la rı kur gu lu yo ruz.
Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na gö re de, İla hi bir açık la -
ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz. (Richard Lewontin,
"The Demon-Haunted World", The New York Review of
Books, 9 Ocak, 1997, s. 28.)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık
uğruna yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu
dogma, maddeden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu
nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır.
Milyonlarca farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların,
zürafaların, kaplanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, bali-
naların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileşimlerle,
yani yağan yağmurla, çakan şimşekle, cansız maddenin içinden
oluştuğunu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime
aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendilerince Allah'ın
apaçık olan varlığını kabul etmemek için, bu akıl ve bilim dışı
kabulü cehaletle savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan
insanlar ise, şu açık gerçeği görürler: Tüm canlılar, üstün bir
güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı,
tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen
ve tüm canlıları yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin

En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir
ide olo ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı
kul la nan her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu -
ra fe le ri ni an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia
ol du ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 
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Yukarıda da belirtildiği gibi, evrim teorisine inananlar,
büyük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi
dolduran ve bunların karışımından zaman içinde düşünen, akle-
den, buluşlar yapan profesörlerin, üniversite öğrencilerinin,
Einstein, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton
Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra ceylanların, limon
ağaçlarının, karanfillerin çıkacağına inanmaktadırlar. Üstelik,
bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler, kültür-
lü, eğitimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya
tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak
yerinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece
aklını başından alan, akıl ve mantıkla düşünmelerine imkan
tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan
gerçekleri görmelerine engel olan bir başka inanç veya iddia
daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkı-
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nın Güneş'e tapmasından, Hz. İbrahim (as)'ın kavminin elleri ile
yaptıkları putlara, Hz. Musa (as)'ın kavminin içinden bazı
insanların altından yaptıkları buzağıya tapmalarından çok daha
vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın
Kuran'da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anla-
yışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma
düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden
bazıları şöyledir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar

için fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve

ku lak la rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler

var dır. Ve bü yük azap on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri

var dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit -

mez ler. Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar.

İş te bun lar ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Al lah, Hicr Suresi'nde ise, bu in san la rın mu ci ze ler gör se ler
bi le inan ma ya cak ka dar bü yü len dik le ri ni şöy le bil dir mek te dir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu -

ka rı yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü,

bel ki biz bü yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr

Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol -
ma sı, in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150
yıl dır bu bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya -
cak ka dar hay ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in -
sa nın im kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu
id di ala ra inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya -
nın da ki in san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la
bi ra ra ya ge lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu -
ur gös te rip ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy -
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gun olan her tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa -
yı sız komp leks sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği -
ne inan ma sı nın, "bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su
olan ba zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri -
ni Hz. Mu sa (as) ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil -
dir mek te dir. Hz. Mu sa (as), Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi -
ra vun Hz. Mu sa (as)'a, ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın
top lan dı ğı bir yer de kar şı laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa (as), bü yü -
cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni
ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın an la tıl dı ğı ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın

göz le ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve

(or ta ya) bü yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Görüldüğü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatma-
calar"la -Hz. Musa (as) ve ona inananlar dışında- insanların hep-
sini büyüleyebilmişlerdir. Ancak, onların attıklarına karşılık Hz.
Musa (as)'ın ortaya koyduğu delil, onların bu büyüsünü, ayette
bildirildiği gibi  "uydurduklarını yutmuş" yani etkisiz kılmıştır:  

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır -

la tı ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der -

le yip-to par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la -

rın bü tün yap mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil -

miş ol du lar ve kü çük düş müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler.

(Araf Su re si, 117-119)

Ayetlerde de bildirildiği gibi, daha önce insanları büyüle-
yerek etkileyen bu kişilerin yaptıklarının bir sahtekarlık olduğu-
nun anlaşılması ile, söz konusu insanlar küçük düşmüşlerdir.
Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında
son derece saçma iddialara inanan ve bunları savunmaya hayat-
larını adayanlar, eğer bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler
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tam anlamıyla açığa çıktığında ve "büyü bozulduğunda" küçük
duruma düşeceklerdir. Nitekim, yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi
savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri
gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakın gelecekte
düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da,
ge le ce ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den
bi ri ola ca ğı na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be -
lir siz bir hi po te zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay -
ret le kar şı la ya cak tır. (Malcolm Muggeridge, The End of Chris-
tendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s. 43)

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te
in san lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev -
rim te ori si dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li
bü yü sü ola rak ta nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız -
la dün ya nın dört bir ya nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya
baş la mış tır. Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok
in san, bu al dat ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü -
şün mek te dir.
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Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka

bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi

bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)


