
PEYGAMBER‹M‹Z’‹N
(SAV)

D‹L‹NDEN 

HZ. MEHD‹



Birinci bask›: A¤ustos 2005

GÜNEfi
YAYINCILIK

Darülaceze Caddesi No: 9

Ekflio¤lu ‹fl Merkezi B Blok D: 5

Okmeydan› - ‹stanbul

Tel: (0212) 220 15 60

Bask›: Entegre Matbaac›l›k

Sanayi Cd. No: 17 Yenibosna-‹stanbul

Tel: (0 212) 451 70 70



‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R

Girifl .....................................................................................4

Mehdiyet, ehl-i sünnet inanc›na göre bir itikad konusudur...........4

Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi hakk›ndaki hadisleri 

“tevatür” derecesindedir .............................................................5

‹slam alimlerinin Hz. Mehdi’nin gelifli ile ilgili izahlar› ............10

Hz. Mehdi'nin Özellikleri ...................................................14

Hz. Mehdi'nin Fiziksel Görünümü ......................................25

Hz. Mehdi'nin Ahlak› ve ‹lminin Üstünlü¤ü........................37

Hz. Mehdi'nin Yard›mc›lar› ................................................48

Hz. Mehdi'nin Ç›k›fl Alametleri ..........................................64

Hz. Mehdi'nin Mücadelesi ................................................102

Hz. Mehdi'nin Hz. ‹sa ile Biraraya Gelmesi ......................116

Alt›nça¤ ..........................................................................137

EK BÖLÜM: EVR‹M TEOR‹S‹N‹N SONU .................................174



G‹R‹fi

MEHD‹YET, EHL-‹ SÜNNET ‹NANCINA 
GÖRE B‹R ‹T‹KAD KONUSUDUR

Hazreti Mehdi, ahir zamanda gönderilece¤i Peygam-
ber Efendimiz (sav) taraf›ndan müjdelenmifl olan, Müslü-
manlar› zulüm ve s›k›nt› ortam›ndan kurtaracak, yeryü-
zündeki fitneleri ortadan kald›racak, tüm dünyaya bar›fl,
adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir
flah›st›r. Peygamberimiz (sav)'den aktar›lan sahih rivayet-
lere göre Hz. Mehdi, çeflitli hurafelerle, bat›l inanç ve uy-
gulamalarla asl›ndan uzaklaflt›r›lm›fl olan dini özüne dön-
dürecek, Hz. ‹sa ile buluflacak, Allah'›n izniyle yegane hak
din olan ‹slam'› yeryüzüne yerleflik k›lacakt›r.

Mehdiyet konusu  ‹slam tarihinde her dönemde önem-
li bir yer tutmufltur. Peygamber Efendimiz (sav)'in çok sa-
y›daki hadisinde, ismiyle, vas›flar›yla, yard›mc›lar›yla,
devrinin özellikleriyle ve yapaca¤› icraatlarla ayr›nt›l› ola-
rak tarif edilen Hz. Mehdi'nin gelece¤ine dair çeflitli Ku-
ran ayetlerinde de iflari manada müjdeler vard›r. 

Tüm ehl-i sünnet alimleri, Hz. Mehdi'nin ahir zaman-
da gelece¤i konusunda ittifak halindedirler. Peygamberi-
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miz (sav)'in müjdeledi¤i bu flahs›n gelece¤i ve ‹slam ahla-

k›n› yeryüzüne hakim edece¤i hakk›nda, muteber ‹slam

alimleri aras›nda hiçbir görüfl ayr›l›¤› yoktur.

PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N HZ. MEHD‹ 
HAKKINDAK‹ HAD‹SLER‹ "TEVATÜR" 
DERECES‹NDED‹R

Hadis imamlar› Hz. Mehdi hakk›ndaki hadislerin

"mütevatir" oldu¤unu bildirmifllerdir. Bunun anlam› flu-

dur: Mehdiyet hakk›nda aktar›lan hadisler, bu konuda ya-

lan söylemek kast›yla aralar›nda anlaflmalar› teknik ola-

rak mümkün olmayan kiflilerden, pek çok farkl› kanal va-

s›tas›yla hadis alimlerine ulaflm›flt›r. "Tevatür", kelime

anlam› olarak "kuvvetli haber, içinde yalan ihtimali ol-

mayan ve bir cemaate dayanan kuvvetli haber" demek-

tir. (Büyük Lugat-Tür-Dav, 3003) Hadis bilimcilere göre;

bir haber birçok kifli taraf›ndan rivayet edilmiflse ve bu ra-

vilerin biraraya gelip, haber uydurmalar›, durumlar› itiba-

r›yla mümkün de¤ilse buna "mütevatir" haber denilir.

Birçok ‹slam alimi, Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi ile

ilgili hadislerinin mütevatir oldu¤unu bildirmifltir.
Ayr›ca dinimizde çok önemli bir kaynak olarak kabul

edilen "Kütüb-ü Sitte"de de Hz. Mehdi hakk›nda birçok
"sahih" hadis bulunmaktad›r. Kütüb-ü Sitte d›fl›ndaki di-
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¤er hadis kaynaklar›nda da Mehdiyetle ilgili pek çok sahih
rivayet nakledilmektedir. Alimlerimizin, sahih ve müte-
vatir hadisleri reddetmenin, Peygamber (sav)'in sözünü
reddetmek anlam›na gelece¤i yönündeki ifadeleri de dik-
kate al›nd›¤›nda, Mehdiyet inanc›n›n dinimizdeki yeri ve
önemi daha iyi anlafl›l›r.

Hz. Mehdi, yüzy›llard›r ‹slam ümmeti taraf›ndan bek-
lenmektedir. Ancak gerek geçmifl alimlerin izah ve yorum-
lar›ndan, gerekse günümüzde ve yak›n geçmiflte yaflayan
‹slam alim ve mütefekkirlerinin aç›klamalar›ndan ve ta-
riflerinden Hz. Mehdi'nin ç›k›fl›n›n içinde bulundu¤umuz
döneme denk geldi¤i anlafl›lmaktad›r. Nitekim rivayetler-
de Hz. Mehdi'nin ç›k›fl alameti olarak bildirilen olaylar›n
pek ço¤unun aynen ve k›sa aral›klarla art arda gerçeklefl-
mesi, bu büyük flahs›n vazifeye bafllamas›n›n yak›n oldu-
¤unun, belki de bafllam›fl oldu¤unun aç›k bir göstergesi-
dir. Peygamberimiz (sav)'in mütevatir ve sahih hadislerin-
de aç›kça haber verilen ve pek çok ‹slam aliminin eserle-
rinde detayl› olarak ele ald›klar› Mehdiyet konusunda, ‹s-
lami literatürde pek çok rivayet ve aç›klama bulunmakta-
d›r. Bunlardan baz›lar›n› flöyle s›ralayabiliriz:

‹bni Hacer Askalani Fethü'l-Bari'de; Mehdi'nin

bu ümmetten olaca¤› ve Hz. ‹sa (A.S.)'n›n onun

arkas›nda namaz k›laca¤›na dair hadisler tevatür

etmifltir, der. fievkani de ‹sa'n›n inece¤ine dair ha-

dislerin say›s›n›n 29'a ulaflt›¤›n› söyleyerek, bun-

lar› bir bir nakletmifl ve sonunda: "Bizim nakletti-
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¤imiz hadisler görüldü¤ü gibi tevatür haddine ulafl-

t›. Bu beyan›m›zla flu sonuca var›l›yor ki, beklenen

Mehdi hakk›ndaki hadisler, Deccal hakk›nda ha-

disler ve ‹sa'n›n inmesine dair hadisler mütevatir-

dir" demifltir. (Sünen-i ‹bn-i Mace 10/338)
Mehdi'nin gelece¤ine dair olan sahih hadisler te-

vatür niteli¤ini tafl›maktad›r. (K›yamet Alametleri,
s. 193)
Onlar›n zann›na göre, Mehdi vefat etti; geçti gitti...

Halbuki, bu babda (konuda) gelen sahih hadis-i

flerifler meflhurdur. Hatta tevatür-ü manevi dere-

cesinde olup, taifenin sözlerini tekzip etmektedir.

(Mektubat-› Rabbani, 2/250)
Mehdi'nin gelece¤ine dair Resulullah (sav)'dan

tevatür düzeyinde birçok hadis rivayet edilmifltir...

(eb'ul-Hasan Muhammed b. Hasan el-Überi Sicista-
ni,  Menak›b'üfl-fiafii/Dr.G.Hüseyin Tacirineseb,
Mehdilik ve ‹mam Mehdi, s. 88 ve 405)
Mehdi'nin varl›¤› ve ahir zamanda zuhur edece¤i,

Peygamber ailesinden ve Fat›ma o¤ullar›ndan olu-

flu, tevatür ölçüsüne ulaflan hadislerle aç›klanm›fl-

t›r ve bu hadisleri inkar etmenin hiçbir anlam› yok-

tur... Tevatür ölçüsünü aflan, do¤ru ve aç›k hadis-

lerde, Mehdi'nin Fat›ma soyundan olup, dünya so-

na ermeden zuhur edece¤i, zulüm ve haks›zl›kla

dolmufl olan dünyaya, adalet ve hakkaniyet getire-

ce¤i, onun zaman›nda ‹sa Mesih'in gökten inece-

¤i ve onun önderli¤inde namaz k›laca¤› kan›tlan-
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m›fl bulunmaktad›r. (fierif Muhammed b. Resul Be-
razenci Medeni, el-iflae, s.184 ve 305 / Mehdilik ve
‹mam Mehdi, s. 328)
K›yamet gününün en büyük alametlerinden birisi

de, hakk›nda tevatür derecesini aflacak derecede

hadis bulunan bir kiflinin zuhur edece¤idir. Bir-

çok hadis haf›zlar›, Mehdi'nin Peygamber soyun-

dan oldu¤unu kabul etmifllerdir, böyle mütevatir

bir konuya s›rt çevirmek yak›fl›k almaz.  Hak ehli-

nin inanc›na göre, Mehdi ‹sa Mesih'ten ayr›d›r.

Mehdi, Mesih'ten önce zuhur edecektir. Bu konu

Sünni bilginleri aras›nda, onlar›n inanc›ndan sa-

y›lacak kadar yayg›nl›k kazanm›flt›r. (fiemseddin
Muhammed b. Ahmed Sefareyni, Levaih'ül-Envar'ül
Behiyye flehri, c. 2, s. 74-76-86'dan özet)
Muhammed b. Ali fievkani, "et-Tavzih..." isimli ki-

tab›nda flöyle söylemifltir: ... Bunlar (Mehdi, Dec-

cal ve Mesih ile ilgili rivayetler) hiç kuflku yok ki,

mütevatir hadislerdir, Peygamber'in buyru¤u hük-

mündedir... Buna göre, Deccal ve Mesih hakk›n-

daki rivayetler mütevatir oldu¤u gibi Mehdi hak-

k›ndakiler de mütevatirdirler... (Muhib b. Salih el-
Bureyni, Ikd'üd-Dürer fi Ahbar'il-Muntazar, s. 14-
15 / Ebu Tayyib Muhammed S›dd›k Kunuci, el-‹za-
etü... s. 95 ve 130 / Mehdilik ve ‹mam Mehdi s. 329)
Mehdi hakk›ndaki hadisler, manevi tevatür ölçüsü-

nü geçmifl, inkar edilmelerinin bir anlam› yoktur.
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(fieyh Hasan Advi Hamzavi, Meflarik'ül-Envar, F.2,
s. 115, -1307 H. Bas›m› / Mehdilik ve ‹mam Mehdi s.
329)
... Mehdi hakk›ndaki hadisler tevatür ölçüsünden

çoktur. "Sünen", "Mesned" ve "Mu'cem" kitap-

lar›nda mevcuttur. (M. S›dd›k b. Hasan Kunuci, el-
‹zaetü... s. 94)

Yukar›da isimlerini verdi¤imiz kaynaklar d›fl›nda pek
çok kifli daha say›s›z eserinde, Hz. Mehdi hakk›nda ula-
flan hadislerin tevatür derecesinde oldu¤unu aç›klam›fllar-
d›r. Bu ‹slam alimlerinden baz›lar› ve bu konuda aç›kla-
ma yapt›klar› eserleri flunlard›r:
1.  Ebu Abdullah Muhammed b. Yusuf Genci Nufeli, el-
Beyan fi Ahbari Sahib'üz-Zaman, s. 126
2.  fiemseddin Muhammed b. Ahmed Kurtubi, et-Tezkire-
tü fi Ahval'il-Mevta ve Umur'il-ahireti, s.710
3.  ‹bni Kayyim Cavziye Muhammed b. Ebi Bekr D›m›fl-
ki, el-Menar'ül-Münif, s. 142
4.  fiehabeddin b. Hacer Ahmed b. Ali Askelani, Tahzib et-
Tahzib, c.9, s. 126
5.  Celaleddin Abdurrahman Suyuti, Arf'ül-Verdi, eki el-
Havi Lilfetavi, c.2, s. 165
6.  Eb'ul-Abbas b. Hacer Ahmed b. Muhammed Haytemi,
Sevaik'ül-Muhrika, s. 99 / El-Kavl'ül Muhtasar, s. 23
7.  fierif Muhammed b. Resul Berazenci Medeni, el-‹flae,
s. 147, 185

9

PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N D‹L‹NDEN HZ. MEHD‹



8.  fiemseddin Muhammed b. Ahmed Sefarini, Levaih'ül-
Envar'il-Behiyye, c. 2, s. 89 / Ahval-i Yevm'ül-K›yamet,
s.33
9. Muhammed b. Ali Sabban M›sri, ‹s'afur-Ra¤ibin,
Nur'ul-Ebsar hafliyesinde matbu s. 192 Sevaik'ül-Muhri-
ka'dan naklen.
10. Mü'min b. Hasan Mü'mim fieblanci, Nur'ul-Ebsar,
s.189
11. Muhammed Sedik Hasan Kunuci Buhari, el-‹zae,
s.120
12. Muhammed b. Cafer ‹drisi Ketan›, Nzm'ül-Mütenas›r
Fi'l-Hadis'il-Mütevatir, s.145
13. Eb'ul-Feyz Ahmed b. Muhammed ⁄umari, ‹braz'ül
Vehm'il-Meknun, s. 3-4
14. Abdülmuhsin b. Muhammed Abbad, Meccelet'ül-Ca-
miat'ül-‹slamiyye, say› 3, s. 598

‹SLAM AL‹MLER‹N‹N HZ. MEHD‹'N‹N 
GEL‹fi‹ ‹LE ‹LG‹L‹ ‹ZAHLARI
Birçok büyük ‹slam alimi ahir zamanda Hz. Mehdi'nin

geliflinde hiçbir flüphe olmad›¤›n› ifade eden aç›klamalar
yapm›flt›r. Bunlar›n aras›nda en ünlülerinden biri Muhyid-
din Arabi'dir. Futuhat-› Mekkiye isimli eserinde Muhyid-
din Arabi flöyle söylemektedir:

Muhakkak ki, yeryüzü zulüm ve haks›zl›k ile dol-

du¤u s›rada Allah'›n halifesi k›yam edecek, yer-

yüzünü adalet ve eflitlikle dolduracak... Genel ka-

zanc› halka aras›nda eflit olarak paylaflt›racak, hal-
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ka adaletle hükmedecek ve anlaflmazl›klarda ha-

kemlik edecek... Allah onun iflini bir gecede düze-

ne koyacak, zafer hep onun önünde yürüyecek...

Aya¤›n› Peygamberin aya¤›n›n yerine koyacak

(onun izinde yürüyecek) ve hiçbir zaman sapmaya-

cak... Da¤›n›k dinleri (bat›l inançlar›) ortadan kal-

d›r›p, sadece hak dini hakim k›lacak...  (Muhyid-
din Arabi, el-Futuhat El Mekkiye, 366. bab, C.3, s.
327-328)

Bu konuda aç›klama yapan bir di¤er kifli ise M›s›rl›
ünlü yazar fieyh Mansur Ali Nasif'tir. Bir eserinde Meh-
dilik inanc›n› flu flekilde tan›mlamaktad›r:

Ehl-i Beyt'ten Mehdi ad›nda bir zat kaç›n›lmaz

olarak zuhur edecek, ‹slam topraklar›na hakim

olacak, Müslümanlar kendisini izleyecek ve O,

Müslümanlar aras›nda adaletle, hakkaniyetle dav-

ranacak, dini sa¤lamlaflt›racak. Ondan sonra Dec-

cal ortaya ç›kacak ve Mesih (Hz. ‹sa) inerek Dec-

cal'› öldürecek veya öldürülmesinde Mehdi'ye yar-

d›m edecektir.  (Et-Tac'ül-Camiü Lil-Usul, c.5,
s.341)

M›s›r el-Ezher Üniversitesi ‹nançlar Kürsüsü'nde ö¤-
retim görevlisi olan yazar Seyyid Sab›k ise, ‹slam Konfe-
rans› taraf›ndan seçilmifl bir kitap olarak yay›nlanan el-
Akaid'ül ‹slamiyye (‹slam Akaidi) isimli kitab›nda Hz.
Mehdi'nin gelifli ile ilgili flu aç›klamalar› yapmaktad›r:
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Mehdi hakk›nda sözün özü flu ki; O, zaman›n so-

nunda, pek yak›nda zuhur edecektir... Yeryüzü zu-

lüm ve haks›zl›kla dolmufl iken, O, adalet ve hak-

kaniyetle dolduracakt›r. O muhakkak surette ‹s-

lam kanununu ortaya koyacak ve y›prat›lm›fl olan

Peygamber sünnetini canland›racakt›r. (El-Aka-
id'ül-‹slamiyye, s. 250)

Alaeddin Ali b. Hiflam Muttaki Hindi de, "er-Reddü"
isimli kitab›nda flöyle demifltir:

Allah'›n rahmeti sana olsun bil ki; vaad edilen

Mehdi'nin varoluflunda hiç kuflku yoktur. Üç yüz

hadis ve eserle hatta daha fazlas› ile bu kan›tlan-

m›flt›r. (Casim Mühelhil, el-Burhan, c. 1, s. 339 /
Mehdilik ve ‹mam Mehdi, s. 328)

Ünlü ‹slam alimlerinin, bu aç›klamalar›n yan› s›ra,
Hz. Mehdi'nin gelifli ile ilgili konular›n ehl-i sünnet inan-
c› oldu¤una dair de detayl› aç›klamalar› mevcuttur. Bu
aç›klamalardan birkaç›n› flöyle s›ralamak mümkündür:

Ebu Muhammed Hasan b. Ali el-Berbehari Han-

beli "fierh'üs-Sünnet" isimli kitab›nda ehl-i sün-

net inançlar›n› s›ralayarak flöyle yaz›yor: "...Ve

Meryem o¤lu ‹sa'n›n gökten inece¤ine, Deccal'›

öldürece¤ine ve Muhammed (SAV) o¤ullar›ndan

Kaim'in (Mehdi) arkas›nda namaz k›laca¤›na

inanmak." (Casim Mühelhil, el-Burhan..., c. 1, s.
426)
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Do¤ru hadislere dayan›larak, kesin olarak inan›-

lan bir konu da (zuhur edecek olan) Mehdi'nin

varl›¤›d›r. Onun zaman›nda Deccal ve Mesih de

ortaya ç›kacakt›r. (‹bni Hacer, Ahmed b. Muham-
med Haytemi fiafii, el-Kavl'ül-Muhtasar fi Alamat'il
Mehdiyyül-Muntazar, s. 74)

Eb'ul-Eflbal Ahmed Muhammed fiakir "fierh-i

Müsned-i ‹mam Ahmed" isimli kitab›nda: Birçok

sahabeden do¤ru senetlerle ulaflan do¤ru sünne-

te göre: (Mehdi'ye inanmak) kan›tlanm›fl, bunun

do¤rulu¤undan kuflku duymak kimsenin haddin-

de de¤ildir. (Casim Mühelhil, el-Burhan... Mukad-
dimesi, c.1, s. 343)

Demek ki, Mehdi'nin zuhur edece¤ine inanmak

vaciptir, ona inanmak Peygamber (sav)'in buyru-

¤unu do¤rulamak için gereklidir. Nitekim bu ko-

nu ehl-i sünnet inanç kitaplar›nda kaydedilmifl ve

kan›tlanm›flt›r. (Eb'ul-Feyz Ahmed b. Muhammed
⁄umari fiafii, ‹braz'ül-Vehm'ül-Meknun, s. 3-4)

‹slam alimlerinin Hz. Mehdi'nin gelifli ve yapacakla-
r› hakk›ndaki hadisler ile ilgili yapt›klar› bu izahlar kufl-
kusuz son derece önemlidir. Ancak daha da önemlisi Pey-
gamberimiz (sav)'in ahir zaman ve Hz. Mehdi ile ilgili ha-
dislerinin günümüzde tek tek ve birbiri ard› s›ra gerçekle-
fliyor olmas›d›r. Kuflkusuz bu olaylar›n Peygamberimiz
(sav)'in bir mucizesi olarak gerçekleflmesi, do¤ruluklar›
üzerinde herhangi bir flüpheye imkan b›rakmamaktad›r.
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HZ. MEHD‹'N‹N ÖZELL‹KLER‹

1- MEHD‹ KONUSUNUN KAYNA⁄I NED‹R? 
GÜVEN‹L‹R KAYNAKLARA 
DAYANMAKTA MIDIR?
Mehdiyet konusu ‹slam tarihinde her dönemde önem-

li bir yer tutmufltur. Pek çok ‹slam alimi, tarihçi ve arafl-
t›rmac› Hz. Mehdi hakk›nda eserler kaleme alm›fl ya da
eserlerinde Mehdiyet konusuna önemli bir yer ay›rm›flt›r.
Bu eserler incelendi¤inde, Mehdiyet konusunun tart›flma-
ya yer b›rakmayacak derecede kesinlik gösterdi¤i, her ak›l
ve vicdan sahibi Müslüman taraf›ndan rahatl›kla anlafl›la-
bilir. Tüm ehl-i sünnet alimleri Hz. Mehdi'nin ahir zaman-
da gelece¤i konusunda ittifak halindedirler. 

2- HZ. MEHD‹ ‹LE ‹LG‹L‹ HANG‹ GÜVEN‹L‹R
KAYNAKLARDA HAD‹SLER R‹VAYET
ED‹LM‹fiT‹R?

1) Tirmizi'nin Sünen'inde 3 tane,
2) Ebu Davud'un Sünen'inde 8 tane, 
3) ‹bn-i Mace'nin Sünen'inde 8 tane, 
4) Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde 12 tane,
5) Abdülrezzak b. Hemmam'›n el-Musannef'inde 8 ta-
ne,
6) ‹bn Ebi fieyhe'nin el-Musannef'inde 14 tane,
7) ‹bn Hibban'›n Sahih'inde 7 tane,
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8) Heysemi'nin Zevaid'inde 20 tane, 
9) Suyuti'nin Cami'us Sa¤›r'›nda 8 tane,
10) El-Muttaki el-Hindi'nin Kenzü'l Ummal'inde 59 tane,
11) Hakim'in Müstedrek'inde 12 tane,
12) Deylemi'nin el-Firdevs'inde 7 tane,
13) Darekutni'nin Sünen'inde 1 tane olmak üzere, bu kay-
naklarda Hz. Mehdi ile ilgili toplam 159 güvenilir hadis-
i flerif bulunmaktad›r. 

Ayr›ca büyük ‹slam alimlerinden, 
‹bn Kesir 3,
Haf›z Busuri 2,
Zehebi 5,
Munziri 1,
Azimabadi 6,
Elbani 6 güvenilir hadis-i flerife eserlerinde yer vermifller-
dir.

Bunlar Hz. Mehdi ile ilgili hadislerin bulundu¤u gü-
venilir kaynaklar›n sadece bir k›sm›d›r. Bunlar›n d›fl›nda da
daha pek çok güvenilir kaynakta Hz. Mehdi konusundaki
hadisler ve aç›klamalar vard›r. 

3- HZ. MEHD‹'N‹N MUHAKKAK ÇIKACA⁄INI
B‹LD‹REN HAD‹SLER HANG‹LER‹D‹R?
Hz. Mehdi'nin ahir zamanda muhakkak ç›kaca¤›n› bil-
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diren hadislerden baz›lar› flunlard›r:

E¤er dünyadan bir gün bile kalsa, Allah, O (Hz.

Mehdi) idareyi ele al›ncaya kadar o günü uzat›rd›.

(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Za-
man, s. 10)
E¤er dünyadan bir gece bile kalsa, Allah onu uza-

t›r ve Ehli Beytimden birisini (Hz. Mehdi) melik

k›lard›. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 10)
Ümmetim aras›nda Mehdi gelecektir... Ümmetim
onun zaman›nda iyi ve kötünün, benzeriyle nimet-
lenmedi¤i bir nimetle nimetlenecek, sema üzerleri-
ne bol ya¤mur ya¤d›racak, arz nebat›ndan hiçbir
fley saklamayacakt›r. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-
il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 9)
Dünyadan bir gece bile kalsa, Allah o geceyi uza-

t›r ve Ehli Beyt'imden birisi gelerek dünyaya ha-

kim olurdu. Onun ad› ad›ma, babas›n›n ad› baba-
m›n ad›na uyar. Daha önce yeryüzü nas›l zulümle
dolduysa, o, onu adaletle dolduracakt›r. (Kitab-ül
Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 11)

4- MEHD‹ KEL‹MES‹N‹N ANLAMI NED‹R?
"Mehdi", kelime olarak, "hidayete ermifl, hidayet

bulmufl kifli" anlam›na gelir (‹slam Ansiklopedisi, "Meh-
di", c. 5, s. 149). Dini literatürde ve halk aras›nda ise Pey-
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gamberimiz (sav)'in ahir zamanda gelece¤ini müjdeledi¤i
mübarek zat›n ismi olarak geçmektedir. Bir ‹slami kay-
nakta kelimenin tan›m› flöyle yap›lmaktad›r:

"Mehdi": Allah'›n hakikaten hak yoluna götür-

dü¤ü kimsedir. Bu sözcük, isimler aras›nda o kadar
çok kullan›lm›flt›r ki bilinen isimlerden olmufltur.
Peygamber'in ahir zamanda gelece¤ini müjdeledi¤i
kimse bu isimle adland›r›lm›flt›r. (‹bn'ül-Esir el-Ce-
zeri, "en-Nihaye fi Garib'il-Hadisi ve'l-Eser", c. 4,
s. 244)

Bir baflka kaynakta da Hz. Mehdi hakk›nda flöyle bir
aç›klama yer almaktad›r:

Mehdi Allah'›n hak yola erdirdi¤i kimsedir. Meh-

di Peygamber'in (sav) ahir zamanda gelece¤ini

müjdeledi¤i, kendi ailesinden olan kimsenin ad›-

d›r. Yeryüzünü adalet ve eflitlikle dolduracak; zu-

lüm ve haks›zl›kla dolmufl iken. O Konstantiniy-

ye'de (El-Müncid Fi'l-A'lam) Mesih ile birlikte

olacak. Arab'a ve Arap olmayan herkese hükme-

decek, Deccal'i öldürecek... Onun zuhur edece-

¤ini dost ve düflman inkar etmifltir. Onun k›ya-

m›na dair rivayetler tevatüre ulaflm›flt›r.

Allah'›m! O'nun zuhurunu çabuklaflt›r... (Fah-
rettin et-Türeyhi, Mecma'ül-Bahreyn ve Matla'ün-
Nayyireyn, c. 1, s. 475-476)
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5- HZ. MEHD‹ HANG‹ SOYDAN OLACAKTIR?
Hadislerde Hz. Mehdi'nin Peygamberimiz (sav)'in so-

yundan olaca¤› bildirilmektedir. Hz. Mehdi'nin bu özelli-
¤ini haber veren hadislerden baz›lar› flöyledir:

K›yametin kopmas› için zamanda sadece bir günden
baflka vakit kalmam›fl da olsa Allah (cc) benim Ehl-

i Beyt'imden (soyumdan) bir zat› (Hz. Mehdi'yi)

gönderecek. (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)
Benim Ehl-i Beyt'imden bir flah›s bütün dünyaya

hakim oluncaya kadar günler ve geceler gitmez.

(En-Necmu's Sak›b, Ukayli)
Mehdi, k›z›m Fat›ma'n›n neslindendir. (Sünen-i ‹bn
Mace, 10/348)
Mehdi ile müjdelenin. O Kureyfl'ten ve Ehl-i

Beyt'imden bir kiflidir. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-
il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)
Mehdi, benim çocuklar›mdan birisidir. Yüzü gök-
yüzünde parlayan y›ld›z gibidir. (Ali b. Sultan Mu-
hammed el-Kari el-Hanefi'nin "Risaletül Meflreb el-
verdi fi mezhebil Mehdi")

Bütün peygamberler birbirinin soyundand›r. Hz. Meh-
di de hadislerde belirtildi¤ine göre bu soydan gelmekte-
dir. Halk aras›nda bu soydan gelenlere "seyyid" denmek-
tedir. "Hz. Mehdi de seyyid olacakt›r."
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Allah, Kuran'da birbirlerinin soyundan gelen elçiler-
den bahsetmektedir (En’am Suresi, 83-84). Bu ayetler Hz.
Mehdi'nin de ayn› soydan gelece¤ine iflaret ediyor olabi-
lir. (En do¤rusunu Allah bilir).

6- HZ. MEHD‹ NEREDE DO⁄ACAKTIR?
O, Medine'de do¤acakt›r... Nuaym b. Hammad.
‹mam Ali (KV) den böyle nakletmifltir. 
Kurtubi'nin Tezkiresinde, Onun Ma¤rib ülkelerin-
den ç›kaca¤›, oradan gelip denizi geçece¤i anlat›l-
maktad›r. (K›yamet Alametleri, 7. bask›, s.162)
(Medine kelimesi Arapçada "flehir" anlam›na gel-
mektedir.)

7- HZ. MEHD‹'N‹N ‹SM‹ NE OLACAKTIR?
Peygamber Efendimiz (sav)'in pek çok hadisinde, Hz.

Mehdi'nin ad›n›n Peygamberimiz (sav)'in ad›na "muva-

f›k" yani "uygun" olaca¤› bildirilmektedir. Bu hadisler-
den baz›lar› flöyledir:

Ey insanlar, muhakkak Allahu Teala size zalimleri,
münaf›klar› ve onlara uyanlar› menetmifl ve size üm-
meti Muhammed'in en hay›rl›s› olan ve Mekke'de
bulunan, ‹SM‹ AHMED, babas›n›n ismi Abdullah

olan Hz. Mehdi'yi reis k›lm›flt›r. Ona kat›l›n›z. (El-
Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,
s. 31)
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Gökten flöyle bir ses duyulacak: "Ey insanlar art›k
Allah cebbarlar›, münaf›k ve yard›mc›lar›n› sizden
uzaklaflt›rd›. Ümmet-i Muhammed'in en hay›rl›s›n›
bafl›n›za getirdi. Mekke'de ona kat›l›n, O Mehdi'dir.

‹smi de Ahmed B. Abdullah'd›r. Di¤er bir rivayet:
"Size Muhammed Ümmetinin en hay›rl›s› olan Ca-
bir'i tayin etti. Mekke'de ona yetiflin O Mehdi'dir.
‹smi Muhammed B. Abdullah't›r!" (K›yamet Ala-
metleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-
Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yay›nc›l›k, 8. bask›, s.
165)
Rivayetlerin ço¤unda Mehdi'nin ismi "Muhammed"
olarak geçer; baz› rivayetlerde ise "Ahmed" diye
anlat›l›r...
Ebu Davud ile Tirm›zi'nin ‹bni Mesut (RA)'dan na-
kil ettiklerine göre, Allah'›n Resulü (sav) flöyle bu-
yurmufltur: "Onun ismi ismime, babas›n›n ismi de

babam›n ismine muvaf›k olacakt›r..." (K›yamet
Alametleri, Geniflletilmifl 9. bask›, s.159-160)

Peygamberimiz (sav) "Onun ismi ismime, babas›-

n›n ismi de babam›n ismine muvaf›k olacakt›r..." diye-
rek, Mehdi ile isimleri aras›nda bir benzerlik olaca¤›na
dikkat çekmifltir. Bu konuya iliflkin baz› hadislerinde ise
Mehdi'nin isminin "Ahmed" olaca¤›n› haber vermifltir.

Peygamberimiz (sav)'in ismi olan "Muhammed" ve
hadislerde Mehdi'ye iflaret eden "Ahmed" isimleri Arap-
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ça'da ayn› fiilden gelmektedir ve anlam olarak da hadis-
lerde belirtildi¤i gibi birbirlerine "muvaf›k" yani "uy-

gun"dur.
Sözlük anlamlar›na bak›ld›¤›nda da, hadislerde iflaret

edilen Muhammed ve Ahmed isimlerinin bu anlam ben-
zerli¤i aç›kça görülmektedir:

Ahmed: Daha fazla övülmeye lay›k, çok, en çok met-
hedilmifl olan.

Muhammed: Pek çok tekrar tekrar övülmüfl, methe-
dilmifl mealinde bir isim.

Konuyla ilgili iflari manada bir ayette ise flöyle bildi-
rilmektedir:

"... benden sonra ismi AHMED olan bir elçinin

de müjdeleyicisiyim" demiflti... (Saff Suresi, 6)

8- HZ. MEHD‹'N‹N KARDEfi‹ OLACAK MIDIR?
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi'nin

kardeflinin az olaca¤› haber verilmifltir:

Kardefli az oland›r... (Risalet ül Mehdi, s.161)

9- PEYGAMBERLERE ‹ND‹R‹LEN K‹TAPLARDA
HZ. MEHD‹ HAKKINDA B‹LG‹ VAR MIDIR?
Naim buyurdu ki: Ben Mehdi'yi Peygamberlerin

suhufunda (sahifelerde; Adem, fiit, ‹dris ve ‹bra-
him peygamberlere indirilen sahife fleklindeki ki-
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taplarda) flöyle bulurum: "Mehdi'nin amelinde ne

zulüm ne de ay›p yoktur." (Kitab-ül Burhan Fi Ala-
met-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)
Peygamberlere dair olan kitaplarda, "Mehdi'nin

ifli zulüm ve kötülük de¤ildir" fleklinde iflaret edil-

mifltir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-
il Muntazar, s. 49)
‹bni Münavi diyor ki: "Danyal (a.s.)'in kitab›nda

flöyle yaz›l›d›r." Süfyanlar 3 tanedir, Mehdiler de

3'tür. 1. Süfyan ç›k›p ad› san› yay›ld›¤›nda ona

karfl› 1. Mehdi, 2. Süfyana karfl› 2. Mehdi, 3. Süf-

yana karfl› da Hz. Muhammed Mehdi ç›kacak ve

Allah-u Teala daha önce fesada u¤rayanlar› ve

iman ehlini onunla kurtaracakt›r. Sünnetler onun-

la ihya edilecek bidat ateflleri de onunla sönecek-

tir. Onun zaman›nda insanlar aziz olacak ve ken-

di muhaliflerine galip geleceklerdir. Güzel bir ha-

yat sürülecek, yer ve gök bereketini art›racak, bu

durum 7 y›l sürdükten sonra Mehdi vefat edecek-

tir. (Bu hadis Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Meh-
diyy-il Ahir Zaman isimli kitab›n Süleymaniye Kü-
tüphanesi'nde bulunan el yaz›l› bir nüshas›nda mev-
cuttur.)
Peygamberimiz (sav)'in ashab›n›n Tevrat ve ‹ncil'de

müjdelenmeleri gibi, Hz. Mehdi de di¤er peygamberle-
re indirilmifl kitaplarda müjdelenmekte; bu kitaplarda
Hz. Mehdi'den övgüyle bahsedilmektedir.
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10- HAD‹SLERDE HZ. MEHD‹'N‹N HAK‹M‹YE-
T‹N‹N HANG‹ PEYGAMBERLER‹N HAK‹M‹YET‹-
NE BENZEYECE⁄‹ B‹LD‹R‹LM‹fiT‹R?
Kuran'da Hz. Zülkarneyn ve Hz. Süleyman'›n yaflad›k-

lar› dönemlerde yeryüzünde genifl çapta etkili olduklar› ha-
ber verilmifltir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ise, Hz.
Mehdi'nin de Hz. Zülkarneyn ve Hz. Süleyman gibi ‹slam
ahlak›n› bütün yeryüzüne hakim edece¤i haber verilmifltir:

Mehdi t›pk› Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünya-

ya hükmedecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alama-
til Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)
Yeryüzüne dört kifli malik olmufltur. ‹kisi mümin,

ikisi kafirdir. Müminler, Zülkarneyn ve Hz. Süley-

man, kafirler ise Nemrud ve Buhtunnas›r'd›r. Be-
flinci olarak Ehl-i Beytimden birisi (Hz. Mehdi) ge-

lecek ve o da dünyaya malik olacakt›r. (Kitab'ul
Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 10)

11- PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N 
HAD‹SLER‹NDE, HZ. MEHD‹'N‹N GEL‹fi‹N‹N
MÜSLÜMANLAR ‹Ç‹N B‹R MÜJDE KONUSU 
OLDU⁄U NASIL B‹LD‹R‹LM‹fiT‹R?
Peygamberimiz (sav), "Mehdi ile müjdelenin" (Ki-

tab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12)
buyurarak, Hz. Mehdi'nin geliflini heyecan ve flevkle bek-
lemenin, bu mübarek flah›s için haz›rl›k yapman›n önemi-
ne dikkat çekmifltir.

23

PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N D‹L‹NDEN HZ. MEHD‹



12- PEYGAMBER‹M‹Z (SAV), HZ. MEHD‹ 
GELD‹⁄‹NDE MÜSLÜMANLARIN ONA 
UYMALARININ ÖNEM‹N‹ NASIL B‹LD‹RM‹fiT‹R?

Sizden ona kim yetiflirse, kar üzerinde sürünerek

dahi olsa ona gelsin. Ona kat›ls›n. Zira o, Meh-

di'dir. (‹bn Mace, Fiten, B 34, H 4082; ‹bn Ebi fiey-
be, c. VII, s. 527; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Meh-
diyy-il Ahir Zaman, s. 14)
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HZ. MEHD‹'N‹N 

F‹Z‹KSEL GÖRÜNÜMÜ

13- HAD‹SLERDE, HZ. MEHD‹'N‹N 
F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER‹ HAKKINDA 
B‹LG‹ VER‹LM‹fi M‹D‹R?
Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi'nin ahlak› ve müca-

delesinin yan› s›ra, fiziksel özelliklerini de çok detayl› ola-
rak tarif etmifltir. Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi hak-
k›ndaki tasvirleri o kadar detayl› ve aç›kt›r ki, Hz. Mehdi
ortaya ç›kt›¤›nda kendisini görenler bu tasvirlerden he-
men kendisini tan›yacaklard›r. 

Bir ayette, Kitap Ehli'nin Peygamber Efendimiz (sav)'i
"çocuklar›n› tan›r gibi" tan›yacaklar› bildirilmektedir:

Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygam-

beri), çocuklar›n› tan›r gibi tan›rlar. Buna ra¤-

men içlerinden bir bölümü, bildikleri halde ger-

çe¤i gizlerler. (Bakara Suresi, 146)

Bu ayet iflari manada, Hz. Mehdi'nin tan›nmas›na da
iflaret etmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir.) Hz. Mehdi
de ortaya ç›kt›¤›nda, Peygamberimiz (sav)'in tasvirleri ›fl›-
¤›nda, insanlar onu çocuklar›n› tan›r gibi tan›yacaklard›r.
Ancak buna ra¤men baz› insanlar, bu mübarek flahs› tan›-
mazl›ktan gelecekler ve kendisini inkar edeceklerdir.
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14- PEYGAMBER‹M‹Z (SAV), HZ. MEHD‹'N‹N
F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER‹N‹ NASIL 
TAR‹F ETM‹fiT‹R?

GGÜÜZZEELL  VVEE  NNUURRLLUUDDUURR

O (Mehdi) güzel bir delikanl›d›r, güzel yüzlüdür.

Yüzünün nuru bafl›na ve saçlar›n›n siyah›na kadar

yükselir. (Mehdilik ve ‹mamiye, s. 153 /‹kdüd Dü-
rer'den)
Yüzü parlayan y›ld›z gibi nurludur. (El-Kavlu'l Muh-
tasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 33/Kitab-
ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.
22)
... Yüzü gökyüzünde parlayan y›ld›z gibidir. (Dey-
lemi, c. IV, s. 221, ‹bnu'l Cevzi, c. II, s. 558; Ali b.
Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Mefl-
reb elverdi fi mezhebil Mehdi")
O (Mehdi), orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir...
Yüzünün nuru, saç›n›n, sakal›n›n ve bafl›n›n siyah-

l›¤› üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir.
(Ukayli "En-Necmu's-sak›b fi Beyan› Enne'l Mehdi
min Evlad› Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
Mehdi benim çocuklar›mdand›r. Onun yüzü, parlak

y›ld›z gibidir. (Ukayli "En-Necmu's-sak›b fi Beyan›
Enne'l Mehdi min Evlad› Ali b. Ebi Talib Ale't-Te-
mam ve'l kamal")
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Güzel yüzlüdür. Yüzünün nurlar› ona azamet verir.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Mak-
di'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-
Muntazar")
... Yüzünde parlak y›ld›z gibi bir renk vard›r... (Feva-
idu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar, s.
12)
Kuran'da da Allah, Hz. Yusuf'un güzelli¤ini flu fle-

kilde haber vermektedir: 

... (Yusuf'a da:) "Ç›k, onlara (görün)" dedi. Böy-

lece onlar onu (ola¤anüstü güzellikte) görünce

(insanüstü bir varl›km›fl gibi gözlerinde) büyüt-

tüler... (Yusuf Suresi, 31)

SS‹‹YYAAHH  SSAAÇÇLLIIDDIIRR

Yüzünün nuru bafl›na ve saçlar›n›n siyah›na kadar yük-
selir. (Mehdilik ve ‹mamiye, s. 153/‹kdüd Dürer'den)
Siyah saçl›d›r. Siyah sakall›d›r. (Mer'iy b. Yusuf b.
Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fe-
vaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar")
Yüzünün nuru, saç›n›n, sakal›n›n ve bafl›n›n siyah-

l›¤› üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir.
(Ukayli "En-Necmu's-sak›b fi Beyan› Enne'l Mehdi
min Evlad› Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
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YYÜÜZZÜÜNNDDEE  BBEENN  OOLLMMAASSII

Yüzünde bir ben bulunacakt›r. (El-Kavlu'l Muhtasar
Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)

OOMMUUZZUUNNDDAA  PPEEYYGGAAMMBBEERR  ((SSAAVV))''‹‹NN  
AALLAAMMEETT‹‹  VVAARRDDIIRR

Mehdi'nin omuzunda Peygamber Efendimiz

(sav)'deki alamet bulunacakt›r. (El-Kavlu'l Muhta-
sarr Fi Alamatil Mehdiyy- il Muntazar, s. 41)
Omuzunda Peygamber (sav)'in alameti vard›r. (K›-
yamet Alametleri, Berzenci, s. 165; Kitab-ül Burhan
Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23)
Omuzunda Peygamber (sav)'in niflan› vard›r. (K›ya-
met Alametleri, Berzenci, s. 163)

Hadis-i fleriflerden anlafl›laca¤› üzere Hz. Mehdi'nin
iki omuzu aras›nda Hz. Muhammed (sav)'de oldu¤u gibi
aç›k bir iflaret olan "Peygamberimiz (sav)'in alameti" ola-
cakt›r. Peygamberimiz (sav)'in alameti, ‹slami kaynaklar-
da flu flekilde bildirilmektedir:

Ebu Saib b. Yezid'den rivayet edilmifltir: "Gözüm

Peygamberimiz'in iki omuzu aras›ndaki mühüre

iliflti." (Sünen-i Tirmizi, 6/126)
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RREENNGG‹‹

Hz. Mehdi'nin rengi arabi… (‹bn Hacer El Mekki;
"El-Kavlü'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Munta-
zar", s. 15-75)

Not: Arap ›rk›n›n ten rengi k›rm›z›yla kar›fl›k beyaz-
d›r.

Hz. Peygamber (sav)'in ten rengi de k›rm›z›ya çalan
beyaz renkti. Fakat, teninin görünen k›s›mlar› günefl, rüz-
gar gibi etkenlerle esmere çal›yordu. Rivayetlerden Hz.
Mehdi'nin de Peygamber Efendimiz (sav)'le ayn› renkte
olaca¤› anlafl›lmaktad›r. Bir rivayette Resulullah (sav)'›n
ten rengi flöyle tarif edilmektedir:

Enes b. Malik, Peygamber (sav)'in rengi hakk›nda
flöyle dedi: Beyaz idi. Fakat beyaz› esmere çal›yor-

du. (‹bni Kesir, fiemail'ür- Resul, s. 28)
Esmerden maksat bembeyaz olmay›p az k›rm›z›l›¤›
ispat etmektir. Çünkü Resul-ü Ekrem Hazretleri'nin
rengi, hamamdan henüz yeni ç›km›fl ve kendisine k›-
z›ll›k gelmifl olan bir beyaz kimsenin o andaki rengi
gibidir. Yani Resul-ü Ekrem Hazretleri'nin mübarek
rengi, k›rm›z› ile kar›fl›k nurani beyaz idi. (‹bni Ke-
sir, fiemail'ür- Resul, s. 28)
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GGEENNEELL  GGÖÖRRÜÜNNÜÜMMÜÜ

Hz. Mehdi'nin boyu, posu sanki Beni ‹srail ricalin-

dedir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il
Muntazar, s. 36-29)

Cismi, ‹srail cismidir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-
il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)

Mehdi sanki Beni ‹srail'den bir adamd›r. (Tavr› on-

lara benzer yani heybetli ve ak›ll›) (Kitab-ül Burhan
Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23-30)

O … heybetli bir adamd›r. (‹kdüd dürer)

Hz. Mehdi'nin bedeni ‹sraili'dir. Hz. Mehdi, sanki
Beni ‹srail ricalindendir (önde gelenlerindendir).
(‹bn Hacer El Mekki)
Cismi, ‹srail bünyesi gibidir. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi
bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Feva-
idi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar")
(D›fl görünüflü) sanki ‹srailo¤ullar›ndan bir insana

benzemektedir. (Ukayli "En-Necmu's-sak›b fi Beya-
n› Enne'l Mehdi min Evlad› Ali b. Ebi Talib Ale't-Te-
mam ve'l kamal")
Sanki o, ‹srailo¤ullar›ndan bir adam gibidir. (Nu-
aym b. Hammad, vr. 52a; Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir
b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr
Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar")
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GGEENN‹‹fifi  VVÜÜCCUUTTLLUU  OOLLMMAASSII

Hadislerde Hz. Mehdi'nin karn›n›n, gö¤sünün, aln›-
n›n, bacak aral›klar›n›n, uyluklar›n›n genifl oldu¤u bildiril-
mektedir. Aln›n›n genifl olmas›yla orant›l› olarak bafl› da
büyük olacakt›r. Tüm bu tasvirlerden, Hz. Mehdi'nin tüm
vücudunun genifl oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

‹ri gövdeli... (Ukayli "En-Necmu's-sak›b fi Beyan›
Enne'l Mehdi min Evlad› Ali b. Ebi Talib Ale't-Te-
mam ve'l kamal")

O, aln› aç›k… karn› büyük, iki uyluk aras› aç›k…

(Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Mun-
tazar, s. 13)

O, aç›k al›nl›d›r. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ah-
met b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l
‹mam El-Mehdi El-Muntazar")

‹ki uyluk aras› aç›k... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir
b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr
Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar")

Hz. Mehdi, Hz. Hasan'›n soyundand›r. Bacaklar› ara-

l›kl›d›r. (Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin
Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Meh-
disinin Alametleri, s. 22)
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... Onun... aln› genifltir. Yeryüzünü adaletle doldu-
racak ve mal› bol bir flekilde da¤›tacakt›r. (Ali Bin
Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tas-
nifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alamet-
leri, s. 22)

BBOOYYUU

Mehdi, orta boylu olacakt›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi
Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)
Mehdi'nin ad› Muhammed b. Abdullah't›r. O, orta boy-

lu... (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-
Muntazar, s. 11)

Peygamber Efendimiz (sav)'in de ayn› boyda oldu-
¤unu rivayetlerden ö¤renmekteyiz:

Enes B. Malik rivayetlerde buyurdu ki: Resulullah

(sav) orta boylu idi. Bilindi¤i gibi hadiste geçen
"Rab'a" kelimesi normal ve orta boylu demektir. Fa-
kat normal boy için uzun olan flahsa göre bir s›n›r
vard›r. Çünkü boyun sahibi kendi kar›fl› ile yedi kar›fl
kadar olan boya normal boy denilir. (Tirmizi, fiema-
il-i fierif, s. 15)

AALLNNIINNIINN  AAÇÇIIKK  VVEE  GGEENN‹‹fifi  OOLLMMAASSII

Hz. Mehdi'nin aln›n›n aç›k ve genifl olmas›na orant›-
l› olarak bafl›n›n da büyük olaca¤› hadislerden anlafl›lmak-
tad›r. 
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Mehdi bendendir... Aç›k al›nl›d›r. (Kitab-ül Burhan

fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)

Mehdi bizdendir, aln› aç›k... (Kitab-ül Burhan fi Ala-

met-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)

Allahu Teala, benim neslimden, aln› aç›k, yeryüzünü

adaletle doldurarak mal› ve eflyay› insanlara bol bol

ikram eden bir evlad›m› gönderecektir. (El-Kavlu'l

Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

O, aç›k al›nl›d›r. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ah-

met b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l

‹mam El-Mehdi El-Muntazar")

Muhakkak ki Allah, benim neslim içinde aln› aç›k

(olan) bir flah›s gönderecektir. (Fevaidu Fevaidi'l Fikr

Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar, s. 11)

KKAARRNNIINNIINN  GGEENN‹‹fifi  OOLLMMAASSII

O, aln› aç›k... karn› büyük, iki uyluk aras› aç›k... (Fe-
vaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Munta-
zar, s. 13)
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UUYYLLUUKKLLAARRII  UUZZUUNNDDUURR

Uyluklar› uzundur, rengi Arap rengidir. (K›yamet
Alametleri, Berzenci, s. 162-163) 

YYÜÜRRÜÜYYÜÜfifiÜÜ

Bir özelli¤i de yürürken uyluklar›n›n aç›k ve birbi-

rinden uzak olmas›d›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Ala-
matil Mehdiyy-il Muntazar, s. 32)

YYAAfifiII

Hadislerde belirtilen Hz. Mehdi'nin gönderildi¤i yafl-
lardan kas›t, onun vazifeye bafllayaca¤›, insanlar›n kendi-
sini tan›yacaklar› ve faaliyetini görüp izleyecekleri yafl-
lard›r. 

Yafl› 30 ile 40 aras›nda oldu¤u halde gönderilecek-
tir... Mehdi benim evlatlar›mdand›r. 40 yafllar›nda-
d›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il
Muntazar, s. 41)
40 yafl›ndad›r. Di¤er bir rivayete göre 30 ile 40 ya-
fl›ndad›r. (K›yamet Alametleri, Berzenci, s. 16)
Mehdi benim neslimdendir. O 40 yafl›ndad›r. Sanki
yüzü parlak bir y›ld›zd›r... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi be-
kir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi  "Fevaidu Fevaidi'l
Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar")
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SSAAKKAALLII
Sakal› bol ve s›k olacakt›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi
Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
Sakal› s›kt›r. (K›yamet Alametleri, Berzenci, s. 163)

BBUURRNNUU  GGÜÜZZEELLDD‹‹RR

Onun aln› genifl, burnu ise ince olacakt›r. (T›rmizi,
Büyük Hadis Külliyat›, Rudani 5.cilt, s. 365)
O, aç›k al›nl›, küçük burunlu… (Muhammed B. Re-
sul Al-Hüseyni El Berzenci, "K›yamet Alametleri"
Pamuk Yay›nlar›, Trc. Naim Erdo¤an, s. 163)
O aç›k al›nl› ve ince burunludur. (Ahmed, b. Han-
bel II-291, III-17) (Süneni Ebu Davud Terceme ve
flerhi cilt. 14, fiail yay›nc›l›k, K. el-Mehdi (35), s. 404)

KKAAfifiLLAARRII  VVEE  GGÖÖZZLLEERR‹‹

O, aç›k al›nl›, küçük burunlu, iri gözlü... (Muham-
med B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "K›yamet Ala-
metleri" Naim Erdo¤an, s. 163)
Kafl› kavislidir. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El
Berzenci, "K›yamet Alametleri" Pamuk Yay›nlar›,
Trc. Naim Erdo¤an, s. 163)
Hz. Mehdi'nin kafllar›... aralar› aç›k... (El-Kavlu'l
Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)

Hadiste Hz. Mehdi'nin kafllar›n›n aras›n›n aç›k ol-
mas›yla, gözü ve kafl› aras›nda mesafenin genifl oldu¤u
ifade edilmektedir. 

35

PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N D‹L‹NDEN HZ. MEHD‹



DD‹‹fifiLLEERR‹‹NN‹‹NN  GGÜÜZZEELLLL‹‹⁄⁄‹‹  VVEE  PPAARRLLAAKKLLII⁄⁄II

Diflleri parlak olacakt›r. (Nuaym b. Hammad, vr. 52a;
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Mun-
tazar, s. 41)
Mehdi, gür sakall›, ön diflleri parlak... (Mer'iy b. Yu-
suf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fera-
idu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar")
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HZ. MEHD‹'N‹N AHLAKI 

VE ‹LM‹N‹N ÜSTÜNLÜ⁄Ü

15- PEYGAMBER‹M‹Z (SAV) HZ. MEHD‹'N‹N
AHLAKINI K‹M‹N AHLAKINA 
BENZETMEKTED‹R?
Peygamberimiz (sav) hadislerinde Hz. Mehdi'nin ah-

lak›n›n, kendi ahlak›na benzedi¤ini belirtmifltir:

Mehdi Allah'a karfl› son derece boyun e¤icidir. Ah-

lak bak›m›ndan Peygamber (sav)'e benzer. (K›ya-
met Alametleri,  Berzenci, s. 163)
Ahlak› benim ahlak›m olan bir evlad›m ç›kacak.

(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Za-
man, s. 21)

Peygamberimiz (sav)'in üstün ahlak› ise Kuran'da flöy-
le haber verilmifltir:

fiüphesiz sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerin-

desin. (Kalem Suresi, 4)

16- PEYGAMBER‹M‹Z (SAV) HZ. MEHD‹'N‹N
AHLAKINI NASIL TAR‹F ETMEKTED‹R?
Allah korkusu çok güçlüdür

Mehdi Allah'a karfl› son derece boyun e¤icidir. Ah-
lak bak›m›ndan Peygambere benzer. (K›yamet Ala-
metleri, s. 163)
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Mehdi, gerges kuflunun kanad› ile titremesi gibi

Allah'tan çok korkan bir kimsedir.  (Celaleddin
Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, s. 23)

Ahlak› inananlar için örnektir

‹lahi feyz (bereket ve bolluk, ilim ve irfan) ona ula-

fl›r. Dini ilimleri ve örnek ahlak› telakki eder.

(Allah'tan al›r.) (Konavi Risalet-ül Mehdi, s. 161 B)
Kuran'da Peygamber Efendimiz (sav)'in de samimi

olarak iman edenler için güzel bir örnek oldu¤u bildiril-
mifltir:

Andolsun, sizin için, Allah'› ve ahiret gününü

umanlar ve Allah'› çokça zikredenler için Allah'›n

Resûlü'nde güzel bir örnek vard›r. (Ahzab Sure-

si, 21)

Zaman›n›n en hay›rl›s›d›r

‹bn-i Cerir, Tehzib-il Asar'da flöyle tahric etti (or-
taya koydu): Muhammed ümmetinin en hay›rl›s›

ve sizin zorluklar› gideren veliniz olan kimseye ka-

t›l›n... O Mehdi'dir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)
Devrinde yeryüzünün en hay›rl›s› kendisi olacak-

t›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il
Muntazar, s. 27)
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Naim b. Hammad, Kab'dan tahric etti (ortaya koy-
du), buyurdu ki: Mehdi (zaman›ndaki) insanlar›n

en hay›rl›s›d›r. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Meh-
diyy-il Ahir Zaman, s. 58)

Hz. Mehdi'nin amelinde ay›p ve zulüm yoktur

Ben Mehdi'yi, peygamberlerin sayfalar›nda (ki-

taplar›nda) flöyle bulurum: Mehdi'nin amelinde

ne zulüm ne de ay›p vard›r. (Nuaym b. Hammad,
vr. 50b; Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaled-
din Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman
Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neflriyat, s. 21)
Peygamberlere dair olan kitaplarda, "Mehdi'nin

ifli zulüm ve kötülük de¤ildir" fleklinde iflaret edil-

mifltir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-
il Muntazar, s. 49)

Helalleri ve haramlar› çok iyi bilmesi

Hz. Hüseyin (ra) soruldu: "‹mam Mehdi hangi ala-
metlerle bilinir?" fiöyle cevap verdi: "Gönül rahat-
l›¤› ve vekar sahibi oluflu ile, helal ve haram› çok

iyi bilmesi ile tan›n›r. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir
b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi  "Feraidu Fevaidi'l
Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar")

39

PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N D‹L‹NDEN HZ. MEHD‹



Hikmet ve anlay›fl gücü çok yüksektir

Hadislerde Hz. Mehdi'nin Allah'›n kendisine verdi¤i
özel bir güce sahip oldu¤u bildirilmektedir:

O, kimsenin bilemedi¤i gizli bir gücün sahibi ol-

du¤u için kendisine Mehdi denilmifltir. (Kitab-ül
Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman)

Muhyiddin Arabi Hz. Mehdi'nin baz› özelliklerini say-
maktad›r. Afla¤›daki izah›nda Hz. Mehdi'nin dikkat çeken
bafll›ca 9 özelli¤ine yer vermektedir:

1. Basiret sahibi olmas›
2. Kutsal kitab› anlamas›
3. Ayetlerin manas›n› bilmesi
4. Tayin edece¤i kimselerin hal ve hareketlerini bil-
mesi
5. Öfkelendi¤inde bile merhamet ve adaletten ayr›l-
mamas›
6. Varl›klar›n s›n›flar›n› bilmesi
7. ‹fllerin girift taraflar›n› bilmesi
Çünkü bunlardan haberi olan bir lider verece¤i hü-
kümlerde yan›lmaz. Mehdi k›yas ilmini onunla hük-
metmek için de¤il, ondan kaç›nmak için bilir. Çünkü
verdi¤i hüküm do¤ru bir ilham neticesi olacak. Yani
Hz. Muhammed (sav)'in getirdi¤i fleriat üzere hükme-
decek. Bu sebepledir ki Peygamberimiz (sav) onu vas-
federken "Benim izimi takip edecek, hataya düflmeye-
cek" demifltir. Bundan anl›yoruz ki, Mehdi, fleriat sa-
hibi de¤il, fleriata uyand›r.
8. ‹nsanlar›n ihtiyac›n› iyi anlamas›
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Çünkü onlar›n her türlü ifllerini görmek için Allah onu
di¤er insanlar üzerine seçmifltir. Liderlerin davran›fl
ve faaliyetleri kendilerinden ziyade halk›n menfaati-
ne olmal›d›r... Halk›n yarar›na ayk›r› fleylerle u¤ra-
fl›p, onlar›n ifllerini görmeyen bir lider azledilmelidir.
Çünkü onunla di¤er insanlar aras›nda fark kalmam›fl-
t›r.
9. Bilhassa kendi zaman›nda ihtiyaç hissedilen gaibi
ilimlere vukufu bulunmas›. Çünkü ancak o sayede ye-
ni yeni zuhur edilecek meseleleri halledebilir. (K›ya-
met Alametleri, s. 189)

Mücadeleci ve cesurdur

Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyece¤i ve

öldürmenin de onu vazgeçirmeyece¤i Ehl-i

Beyt'ime (soyuma) mensup birisi sahip olmadan

günler ve geceler bitmeyecektir. (Ali Bin Hüsamed-
din El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden
Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kah-
raman Neflriyat, s. 13)
Mehdi ifli s›k› tutacak. (K›yamet Alametleri, Ber-
zenci, s. 175)
‹nsanlar hakka dönünceye kadar (fikri) mücade-

lesine devam edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi
Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
Mehdi hesab›n› çok seri bir flekilde görecek ve va-

adinden dönmeyecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Ala-
met-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)
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Karfl›s›na da¤lar bile dikilse onlar› ezip geçecek,

o da¤larda kendisine yol bulacakt›r. (El-Kavlu'l
Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 39)

Allah Kuran'da pek çok ayette elçilerinin güzel ahla-
k›ndan ve cesur karakterlerinden bahsetmektedir. Elçiler
kavimlerinin tüm inkarc› tav›rlar›na, alaylar›na, tuzaklar›-
na ve sald›r›lar›na en güzel flekilde karfl›l›k vermifller ve
her zaman Allah'›n yard›m›yla galip gelmifllerdir. 

Çok merhametlidir

Hz. Mehdi, o kadar merhametli olacakt›r ki, za-

man›nda bir kimsenin bile burnu kanamayacak-

t›r. (El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il
Muntazar, s. 42)
... Yoksullara karfl› çok merhametli olmas›, Meh-

di'nin alametlerindendir. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi
bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Feva-
idi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar")
... Mazlumlara karfl› da çok merhametli olmas›d›r.

(Nuaym b. Hammad, vr. 50b; Ukayli "En-Necmu's-
sak›b fi Beyan› Enne'l Mehdi min Evlad› Ali b. Ebi
Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

‹slam'› koruma hissi çok güçlüdür

Hz. Mehdi'nin hamiyet duygular›n›n çok güçlü olaca-
¤› hadislerde bildirilmifltir. ‹slam aleyhinde yap›lacak her
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türlü sözü tam olarak cevapland›racak, bu yöndeki her tür-
lü hareketi, fikri olarak tamamen etkisiz hale getirecektir. 

‹slam'›n aleyhine söylenecek bir söz bile ona a¤›r

gelir. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il
Muntazar, s. 30)

Kimseye tenezzül etmemesi

O, benim ümmetimden, tenezzül etmeyen

(Allah'tan baflka hiçbir varl›¤a minnet duymayan)

bir adamd›r. (Suyuti, el-havi, 2/24)

‹htiyaçlar›n› insanlara bildirmemesi

Hz. Hüseyin (ra) soruldu: "‹mam Mehdi hangi ala-
metlerle bilinir?" fiöyle cevap verdi : "... ‹nsanlar

ona muhtaç olurlar. O, ise insanlara ihtiyac›n› bil-

dirmez."  (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b.
Yusuf el-Makdisi "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam
El-Mehdi El-Muntazar")

Her sorumlulu¤u üstüne almas›

Her görevi üzerine al›r ve zay›fa, düflküne yard›m

eder. (M. Muhyiddin Arabi "Futuhat-El Mekkiye",
366. bab, c. 3, s. 327- 328)
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Vakarl› (halim ve heybetli) olmas›

Hz. Hüseyin (ra) soruldu:
"‹mam Mehdi hangi alametlerle bilinir?" fiöyle ce-
vap verdi: "Gönül rahatl›¤› ve vakar (a¤›rbafll› ve

heybetli) sahibi oluflu ile, helal ve haram› çok iyi

bilmesi ile tan›n›r. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b.
Ahmet b. Yusuf el-Makdisi  "Feraidu Fevaidi'l Fikr
Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar")

Zalime karfl› hakk› müdafaa etmesi

Mehdi zalime karfl› hakk› müdafaa edecektir. Hat-

ta (zalim) bir insan›n az› diflinde olan (haks›z bir

lokmay›) bile ondan çekip alacak ve sahibine iade

edecektir. (En-Necmu's-sak›b fi Beyan› Enne'l Meh-
di min Evlad› Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l ka-
mal)

‹nsanlara ihsanda bulunmas›

Zaman›n inkitaa u¤rad›¤› (sistemlerin de¤iflti¤i)

bir dönemde, Mehdi denen bir adam gelecek ve ih-

san› bol ve güzel olacak. (Kitab-ül Burhan Fi Ala-
met-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)
O, fitnelerin zuhur etti¤i bir zaman aral›¤›nda ge-

lecek ve ihsan› karfl›l›ks›z olacakt›r. (El Kavlu'l
Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)
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Cömert olmas›

Ahir zamanda bir halife olacak, mal› say›p hesap

etmeden taksim edecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Ala-
met-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)
Emirlerinizden bir emir olacak ki, mal› saymaya-

cakt›r. Birisi ondan mal istedi¤inde, "Al" der. O

da elbisesini yayar ve o da doldurur. (Kitab-ül Bur-
han Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)

Cennetle müjdelenmifl olmas›

... Enes b. Malik (ra) den, flöyle demifltir: Ben, Re-

sulullah (sav)'dan iflittim, buyurdu ki: Biz Abdul-

muttalib'in çocuklar› cennet halk›n›n büyükleri-

yiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve

Mehdi. (Sünen-i ‹bni Mace, 10/349)

17- HAD‹SLERDE HZ. MEHD‹'N‹N ‹LM‹ 

HAKKINDA NASIL B‹LG‹ VER‹LMEKTED‹R? 

HZ. MEHD‹'N‹N KEND‹S‹N‹ D‹⁄ER ‹NSANLAR-

DAN AYIRAN ÖZEL B‹R ‹LM‹ OLACAK MIDIR?

Kab'dan rivayet edildi ki: O, kimsenin bilemedi¤i

gizli bir gücün sahibi oldu¤u için kendisine Meh-

di denilmifltir. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Meh-
diyy-il Ahir Zaman)
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Bütün zahiri ilimler, istenildi¤inde herkes taraf›n-
dan okuyarak, araflt›r›larak ö¤renilebilir. Bir de çal›fl›-
larak elde edilemeyen, ancak Hz. Allah'›n bir lütfu olan
ve onu istedi¤i kuluna verdi¤i "Vehbi" ilim vard›r. Yuka-
r›daki rivayette "kimsenin bilemedi¤i" denilerek Hz.
Mehdi'nin böyle bir ilme sahip oldu¤u anlat›lmak isten-
mifl olabilir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

Bu ilmin "Ledün ilmi" olmas› da muhtemeldir. Kehf
Suresi'nde Hz. Musa (a.s.) ile Hz. H›z›r (a.s.) aras›nda
geçen k›ssada, benzer bir ilimden bahsedilmektedir. (Ri-
vayetlerde bu flahs›n Hz. H›z›r (a.s.) oldu¤u anlat›l›r.)

18- HZ. MEHD‹'N‹N ‹fiLER‹ ÇOK KISA 
ZAMANDA HALLETMES‹ HAD‹SLERDE 
NASIL HABER VER‹LM‹fiT‹R?

Bu durum 7 y›l devam edecektir. Ancak onun her

senesi, sizin 20 senenize bedel olacakt›r. (El-Kav-
lu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.
44)
Peygamberimiz (sav)'in bu hadisinde, Hz. Mehdi'nin

bir y›l›n›n insanlar›n 20 y›l›na bedel oldu¤u haber veril-
mektedir. Hz. Mehdi insanlar›n uzun y›llard›r yapama-
d›klar› iflleri çok k›sa sürede halledecektir. Her konuya
çok h›zl›, ak›lc›, hikmetli ve kal›c› bir çözümü bulacak
ve uygulayacakt›r.
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19- PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N HAD‹SLER‹NDE
‹NSANLARIN HZ. MEHD‹'YE KARfiI OLAN 
SEVG‹LER‹ NASIL ANLATILMIfiTIR?

Allah (cc) bütün insanlar›n kalplerini onun mu-

habbetiyle dolduracakt›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi
Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)
Ümmet'i Muhammed'den memnun olmad›k hiç-

bir fert kalmayacakt›r. (K›yamet Alametleri, s. 163)
Mehdi zuhur eder, herkes sadece O'ndan konuflur,

O'nun sevgisini içer ve O'ndan baflka bir fleyden

bahsetmezler. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Meh-
diyy-il Ahir Zaman, s. 33)
Onun hilafetinden yer ve gök ehli, hatta havadaki

kufllar bile raz› olacakt›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi
Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)
Muhakkak ki o, insanlar›n karfl›laflt›klar› flerler

sebebiyle, Mehdi'nin kendilerine en sevgilisi ol-

mad›kça ç›kmayacakt›r. (Ali Bin Hüsameddin El
Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadis-
ler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman
Neflriyat, s. 27)
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HZ. MEHD‹'N‹N YARDIMCILARI

20- HAD‹SLERDE HZ. MEHD‹ KONUSUNDA 
ASHAB-I KEHF ‹LE ‹LG‹L‹ NASIL B‹R B‹LG‹ 
VER‹LM‹fiT‹R?
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Ashab-›

Kehf'in de Hz. Mehdi'nin yard›mc›lar›ndan olaca¤› ha-
ber verilmifltir:

Ashab-› Kehf, Mehdi'nin yard›mc›lar› olacakt›r.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Za-
man, s. 59)

21- PEYGAMBER‹M‹Z (SAV), MELEKLER‹N
HZ. MEHD‹'YE YARDIM EDECEKLER‹N‹ 
NASIL B‹LD‹RM‹fiT‹R?

Onun kumandanlar› insanlar›n en hay›rl›lar›d›r.
Onun yard›mc›lar› Yemen ve fiam ehlinden olacak-
t›r. Önlerinde Cebrail, arkalar›nda Mikail bulu-

nacakt›r. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta bir-
kaç kad›n, yanlar›nda hiç erkek olmaks›z›n rahat-
l›kla hacca gideceklerdir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi
Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
Allah onu 3 bin melekle destekleyecektir. (El Kav-
lu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ah-
med ‹bn-i Hacer-i Mekki, s. 41)
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Hadis-i flerifte, Hz. Mehdi'nin yard›mc›lar› aras›n-
da Cebrail ve Mikail Aleyhisselam'›n da olduklar› ha-
ber verilmektedir. Hz. Mehdi'ye, Allah'›n izniyle, me-
lekler yard›mc› olacakt›r. 

Meleklerin salih müminlere yard›mc› olmalar› Ku-
ran'›n çeflitli ayetlerinde haber verilen bir durumdur.
Rabbimiz, Peygamber Efendimiz (sav) ve sahabeyi de
meleklerle desteklemifltir. Konuyla ilgili baz› ayetler flu
flekildedir:

Rabbin meleklere vahyetmiflti ki: "fiüphesiz Ben

sizinleyim, iman edenlere sa¤laml›k kat›n..." (En-

fal Suresi, 12)

Sen müminlere: "Rabbiniz'in size meleklerden

indirilmifl üç bin kifliyle yard›m-iletmesi size yet-

mez mi?" diyordun. (Al-i ‹mran Suresi, 124)

22- HAD‹SLERDE HZ. MEHD‹'YE BAfiKA 
K‹MLER‹N YARDIM EDECE⁄‹ B‹LD‹R‹LM‹fiT‹R?
Do¤u taraf›ndan birtak›m insanlar ç›k›p, Hz. Meh-

di'nin saltanat›n› haz›rlayacaklard›r. (El-Kavlu'l
Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 21)
fiarktan bir cemaat ç›kar ve Hz. Mehdi'nin salta-

nat›na yard›m eder. (Ali Bin Hüsameddin El Mutta-
ki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler –
Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Nefl-
riyat, s. 60)
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... Bilahare Kudüs'e inecekler ve Hz. Mehdi için

saltanat haz›rlayacaklard›r. (El-Kavlu'l Muhtasar
Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

23- HZ. MEHD‹'N‹N YARDIMCILARI 
KAÇ K‹fi‹ OLACAKTIR?
Hadislerde verilen bilgilerden Hz. Mehdi'nin, çev-

resinde Allah'a olan ba¤l›l›¤›, ihlas› ve üstün ahlak›yla
dikkat çeken bir kimse olaca¤› anlafl›lmaktad›r. Peygam-
berimiz (sav) Hz. Mehdi'nin, dinin ve Müslümanlar›n
hayr›na yönelik olarak çok fazla hizmet eden, çok önem-
li faaliyetler yürüten bir kimse olaca¤›n› bildirmifltir.
Normal flartlarda ahlak› Peygamberimiz (sav)'e benzeti-
len, yaln›zca Allah'›n r›zas›na uyan, tüm insanlar›n dün-
yada ve ahiretteki kurtuluflu için samimi çaba harcayan,
dünyaya huzur, bar›fl, bolluk, bereket getirecek böyle
hay›rl› ve k›ymetli bir insan›n etraf›nda çok say›da in-
san toplanm›fl olmas› gerekir. Onun bu ahlak›n› ve yap-
t›¤› hay›rl› faaliyetleri aç›kça gören her Müslüman›n bu
kimsenin yan›nda olmay› ve Hz. Mehdi ile birlikte dav-
ranan hak toplulu¤a destek vermeyi istemesi; ve onlara
yard›mc› olabilmek için büyük bir flevk ve heyecan için-
de birbirleriyle yar›flmalar› gerekir. Ancak buna ra¤men
hadislerde, Müslümanlar aras›nda da Hz. Mehdi'yi des-
tekleyen insanlar›n say›lar›n›n son derece az olaca¤› bil-
dirilmifltir:
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Say›lar› Bedir Ashab› (313) kadard›r. Evvelkiler
onlar› geçmedi¤i gibi, sonrakiler de onlara yetifle-
mezler. Onlar›n say›lar› Talud ile nehri geçenler

kadard›r. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 57)
Bu 313 kifli gece abid (çok ibadet eden kimse) gün-

düz kahraman niteli¤ini tafl›maktad›rlar. (K›ya-
met Alametleri, s. 169)
Aralar›nda kad›nlar›n da bulundu¤u 314 kiflilik

bir grup olufltururlar. Onlar her zalime galip ge-
lirler. Onlar›n kalpleri demir gibidir ve onlar gün-
düz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de
sonrakiler fedakarl›kta onlara yetiflemez. (Kitab-ul
Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-
68)
Hz. Mehdi'ye aralar›nda kad›nlar›n da bulundu¤u

314 kifli biat edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Ala-
matil Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)

Hz. Mehdi'nin bu durumu Hz. Yusuf'un hayat›yla bü-
yük benzerlik göstermektedir. Kuran'›n "(Kurakl›k bafl-

lay›nca) Yusuf'un kardeflleri gelip yan›na girdiler, onu

tan›mad›klar› halde kendisi onlar› hemen tan›d›." (Yu-
suf Suresi, 58) ayetiyle, Hz. Yusuf'un kardefllerinin onu
tan›yamad›¤›, ancak onun kardefllerini tan›d›¤› haber ve-
rilmifltir. ‹flte hadislerin iflaretine göre, Hz. Mehdi de, ay-
n› Hz. Yusuf gibi olacak; o insanlar› görecek ama insan-
lar onu fark edemeyeceklerdir. Bundan dolay› da ona yar-
d›m eden kimselerin say›s› oldukça az olacakt›r.
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24- TAR‹H BOYUNCA GÖNDER‹LM‹fi OLAN
PEYGAMBERLERE ‹MAN EDENLER‹N SAYISI 
AZ MI OLMUfiTUR?
Ahir zamanda Hz. Mehdi'yi destekleyenlerin ve yar-

d›mc›lar›n›n say›lar›n›n çok az olacak olmas› Allah'›n Ku-
ran'da bildirdi¤i adetullah›n›n bir gere¤idir. Bu durum, ta-
rih boyunca yaflam›fl olan tüm mümin topluluklar›nda da
hep ayn› olmufltur. Kuran'da peygamberlerin de çevrele-
rinde samimi olarak iman eden kiflilerin hep çok az oldu-
¤una dair bilgiler verilmifltir. Örne¤in Hz. Musa'ya yal-
n›zca yaflad›¤› toplumun gençlerinden oluflan çok az say›-
da kimse iman etmifltir:

Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriye-

tinden (gençlerinden) baflka -Firavun ve önde ge-

len çevresinin kendilerini belalara çarpt›rmala-

r› korkusuyla- iman eden olmad›... (Yunus Sure-

si, 83)

Bir ayette Hz. Musa'ya inananlar›n çok az say›da ol-
duklar›n›, dönemin Firavun'unun flöyle dile getirdi¤i ha-
ber verilmifltir:

"Gerçek flu ki bunlar az›nl›k olan bir topluluk-

tur." (fiuara Suresi, 54) 

Ayn› durum Hz. ‹sa'n›n ilk geldi¤i dönemdeki yard›m-
c›lar› için de geçerlidir. Rivayetlerden Hz. ‹sa'ya da az sa-
y›daki havarilerin iman ettikleri ve bunun d›fl›nda halktan
ona inanan kimsenin olmad›¤› haber verilmifltir. Kuran'da
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Hz. ‹sa'ya inananlar›n durumu flöyle bildirilmektedir: 

Ey iman edenler, Allah'›n yard›mc›lar› olun: Mer-

yem o¤lu ‹sa'n›n havarilere: "Allah'a (yönelir-

ken) benim yard›mc›lar›m kimlerdir?" demesi

gibi. Havariler de demifllerdi ki: "Allah'›n yar-

d›mc›lar› bizleriz." Böylece ‹srailo¤ullar›'ndan

bir topluluk iman etmifl, bir topluluk da inkar et-

miflti... (Saff Suresi, 14)

Kuran'da, Ashab-› Kehf adl› toplulu¤un da say›lar›n›n
çok az oldu¤u bildirilmifltir:

(Sonra gelen kuflaklar) Diyecekler ki: "Üç'tüler,

onlar›n dördüncüsü köpekleridir." Ve: "Befltiler,

onlar›n alt›nc›s› köpekleridir" diyecekler. (Bu,)

Bilinmeyene (gayba) tafl atmakt›r. "Yedidirler,

onlar›n sekizincisi köpekleridir" diyecekler. De

ki: "Rabbim, onlar›n say›s›n› daha iyi bilir, onla-

r› pek az (insan) d›fl›nda kimse bilemez." ... (Kehf

Suresi, 22)

Bir baflka ayette ise Hz. Nuh'a uyan kimselerin say›s›-
n›n da çok az oldu¤u flöyle haber verilmifltir:

... Zaten onunla birlikte çok az›ndan baflkas› iman

etmemiflti. (Hud Suresi, 40)

Kuran'da Hz. Lut'a da çok az kiflinin iman etti¤i bildi-
rilmektedir. Lut kavmine büyük bir felaket isabet etti¤inde,
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Allah oradan sadece Hz. Lut'un iman eden aile mensupla-
r›n› –iman etmeyen han›m› d›fl›nda- kurtarm›flt›r:

… Kendi kar›s› d›fl›nda, onu ve ailesini muhak-

kak kurtaraca¤›z. O (kar›s›) arkada kalacak

olanlardand›r." Elçilerimiz Lut'a geldikleri za-

man o, bunlar dolay›s›yla kötüleflti ve içi darald›.

Dediler ki: "Korkuya düflme ve hüzne kap›lma.

Kar›n d›fl›nda, seni ve aileni muhakak kurtaraca-

¤›z. O ise, arkada kalacakt›r." (Ankebut Suresi,

32-33)

‹nsanlar›n Allah'›n elçilerine iman etmemelerinin bir-
çok sebebi vard›r. Bunlardan biri, önceki bölümlerde an-
lat›ld›¤› gibi, as›ls›z iftiralar ve karalamalar nedeniyle top-
lumda oluflan "olumsuz kanaatlerdir". ‹nsanlar, inkar eden-
ler taraf›ndan "yalanc›", "menfaatperest", "deli", "sapk›n"
gibi iftiralarla karfl› karfl›ya kalan salih müminlerden uzak
durmay› tercih etmifllerdir. Elbette bu durum, söz konusu
insanlar›n önemli bir yan›lg›s›d›r. Ancak ayn› yan›lg› ne-
deniyle pek çok insan Hz. Mehdi'ye de tabi olmaktan ka-
ç›nacak ve ondan uzak duracaklard›r.

Bir di¤er neden, toplumda kabul gören bat›l inan›flla-
r›n, hurafelerin ve türlü yanl›fl itikatlar›n, Allah'›n, elçile-
ri vesilesiyle hak dinini göndermesiyle tüm sözde daya-
naklar›n› yitirecek olmas›d›r. Bu nedenle elçiler, haks›z-
l›¤a ve adaletsizli¤e dayanan sistemin bozulmas›yla men-
faatleri zarar görecek olan kimselerin güçlü tepkileriyle, if-
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tira ve karalamalar›yla karfl›laflm›fllard›r. Bu durumun bir
sonucu olarak da peygamberlere ve salih elçilere tarih bo-
yunca hep az say›da kifli iman etmifltir. Hadislerde iflaret
edildi¤ine göre, Hz. Mehdi cemaatinin say›s› da benzer
nedenlerle çok az olacakt›r. ‹nsanlar›n büyük ço¤unlu¤u
ise hem iftiralar›n etkisi alt›nda kalarak hem de olabile-
cek bask› ve zorluklardan endifle duyarak Hz. Mehdi ve
cemaatinden uzak duracaklard›r. 

Toplumsal bask› insanlar›n tarih boyunca iman sahip-
lerine yard›mc› olmalar›n› engelleyen en önemli sebepler-
den bir di¤eridir. Kuran ayetlerinde bu konuda Hz. Mu-
sa'ya iman eden gençler örnek verilmektedir. Ayette flu fle-
kilde bildirilmektedir:

Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriye-

tinden (gençlerinden) baflka -Firavun ve önde ge-

len çevresinin kendilerini belalara çarpt›rmala-

r› korkusuyla- iman eden olmad›. Çünkü Fira-

vun, gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zor-

ba ve gerçekten ölçüyü tafl›ranlardand›. (Yunus

Suresi, 83)

Yukar›daki ayette Hz. Musa'ya "Firavun ve önde ge-

len çevresinin kendilerini belalara çarpt›rmalar› kor-

kusuyla" iman edenin olmad›¤› bildirilmektedir. ‹nsan-
lar e¤er Hz. Musa'ya iman ederlerse bask› göreceklerini,
yurtlar›ndan sürüleceklerini, tutuklan›p, öldürülecekleri-
ni düflünmüfllerdir. Bu korku nedeniyle de iman edenlerden
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uzak durmufl, bafllar›na kötü birfley gelece¤ini düflündük-
leri için onlara yaklaflmam›fllard›r. Oysa Hz. Musa ve onun-
la birlikte olan salih müminler, Allah'›n izniyle çok fleref-
li ve kutlu bir hayat yaflam›fllard›r. Ahirette de güzel ah-
laklar›n›n, sab›rlar›n›n, iyi davran›fllar›n›n karfl›l›¤›n› en
güzel flekilde alacaklard›r. Hadislerin iflaretlerine göre ay-
n› durum Hz. Mehdi için de söz konusu olacak, toplumun
büyük kesimi menfaatlerine zarar gelmesi endiflesiyle Hz.
Mehdi'ye yak›n olmaktan, onu desteklemekten kaç›nacak-
lard›r.

25- HZ. MEHD‹'N‹N YARDIMCILARI 
GENÇLERDEN M‹ OLUfiACAKTIR?
Kuran'da haber verilen bilgilerden biri de Hz. Musa'ya

sadece kavminden genç bir toplulu¤un iman etmifl olma-
s›d›r:

Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriye-

tinden (gençlerinden) baflka -Firavun ve önde ge-

len çevresinin kendilerini belalara çarpt›rmala-

r› korkusuyla- iman eden olmad›. Çünkü Fira-

vun, gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zor-

ba ve gerçekten ölçüyü tafl›ranlardand›. (Yunus

Suresi, 83)

Hadislerde, Hz. Mehdi'ye de gençlerin tabi olaca¤›na
iflaret edilmektedir. Bu bilgilere göre Hz. Mehdi'nin ce-
maati hem say›ca az hem de gençlerden oluflan bir toplu-
luk olacakt›r. (En do¤rusunu Allah bilir.) Hz. Mehdi'nin
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çevresinde gençlerin olaca¤›na iflaret eden hadislerden ba-
z›lar› flu flekildedir:

Mehdi bizden Ehl-i Beyt'ten (soyumdan) bir genç-

tir. ‹htiyarlar›n›z ona yetiflmeyecek, gençleriniz ise
onu ümid edeceklerdir. Allah diledi¤ini yapacakt›r.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Za-
man, s. 23)
Mehdi'nin bayraktar›, sakal› hafif, rengi sar›, kü-
çük bir genç olacakt›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Ala-
matil Mehdiyy-il Muntazar, s. 51)
Onun bayraktar› do¤udan Temimi soyuna mensup
bir genç olacakt›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alama-
til Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)

26- ORTAYA ÇIKTI⁄I ‹LK DÖNEMLERDE
HALKTAN HZ. MEHD‹'YE DESTEK OLANLAR
OLACAK MIDIR?
Hz. Mehdi'nin yaflad›¤› toplumdaki insanlar onun sa-

hip oldu¤u üstün özellikleri, yürüttü¤ü hay›rl› faaliyetle-
ri aç›kça gördükleri halde, yine de Hz. Mehdi ve cemaati-
ni tam olarak fark edemeyeceklerdir. Kimileri de tam ter-
si bir düflünceye kap›lacak, ona destek olmaktan kaç›na-
cak, hatta garip görüp uzak duracak ve ona karfl› olumsuz
bir faaliyet içerisine gireceklerdir. Peygamberimiz (sav)'in
hadislerinde "halk›n büyük k›sm›n›n Hz. Mehdi'ye yar-

d›mc› olmaktan kaç›naca¤›" flöyle haber verilmifltir:
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Benim ümmetimden, daima Allah taraf›ndan des-
teklenen ve onlara yard›mc› olmayan halk›n zarar

veremeyece¤i bir cemaat k›yamet kopuncaya kadar
hiç eksik olmayacak. Ümmetim içinde daima böyle
bir taife (topluluk) bulunacakt›r. (Sünen-i ‹bn-i Ma-
ce, cilt 1, s. 16)
K›yamet ancak, ümmetimden bir taife, insanlara ga-
lip oldu¤u halde kopacakt›r. Bu taife ne kendileri-

ne yard›mc› olmayanlara ne de yard›mc› olanlara

bakmayacaklar. (onlar›n davran›fllar›na, ehemmi-
yet vermeyeceklerdir.) (Sünen-i ‹bn-i Mace, cilt 1,
s. 19)
Kuflkusuz bu Allah'›n bir mucizesidir. Peygamberi-

miz (sav)'in bundan on dört as›r önce söylemifl oldu¤u söz-
lerinin tam olarak gerçekleflmesi oldukça önemlidir. Hz.
Mehdi ve cemaati, tüm dünya insanlar›n›n gelece¤i için
çok önemli ve çok faydal› olduklar› halde ilk dönemlerde
Müslümanlar aras›nda bilinmeyecekler ve çok az say›da-
ki mümin toplulu¤u d›fl›nda halktan onlara yard›mc› olan
olmayacakt›r. 

Ancak elbette ki bu insanlar›n bir k›sm› vicdanlar›y-
la bu mübarek flahs›n üstünlüklerini kavrayacaklard›r. Fa-
kat hakk›ndaki tüm delilleri görmelerine ra¤men, kiflisel
ç›kar kayg›lar›yla onlar› tan›mazl›ktan gelecek, destek ol-
mayacak, uzak durmaya çal›flacak ve di¤er insanlardan da
bu gerçekleri saklayacaklard›r. Toplumun genelinin yar-
d›mc› olmamas›, onlar›n da Hz. Mehdi'yi desteklemekten
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kaç›nmalar›na neden olacak, aksinde maddi manevi kay-
ba u¤ramaktan korkacaklard›r.

27- HZ. MEHD‹'N‹N CEMAAT‹NDEN 
AYRILANLAR OLACAK MIDIR?
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, say›ca çok az

olacak olan Hz. Mehdi cemaatinden ayr›lanlar›n olaca¤›
bildirilmifltir. Bu da yine Allah'›n büyük bir mucizesidir.
Bu kimseler Hz. Mehdi'yi çok yak›ndan tan›d›klar›, onun
hadislerde bildirilen özelliklere sahip oldu¤una ve yaln›z-
ca Hz. Mehdi'nin yapabilece¤i bildirilen faaliyetleri ger-
çeklefltirdi¤ine yak›ndan flahit olduklar› halde onun yan›n-
dan ayr›lacaklard›r. Demek ki halk›n büyük ço¤unlu¤u gi-
bi, bu kadar yak›ndan tan›ma f›rsat› elde eden bu insanlar
da Hz. Mehdi'yi fark edemeyeceklerdir. 

Hadislerde Hz. Mehdi'nin cemaatinden ayr›lanlar ola-
ca¤› flöyle bildirilmektedir:

... Zaman zaman o çetin görevi üstlenememek ra-
hatl›k meyli; can, mal, mevki korkusu gibi çeflitli se-

beplerle kendisinden ayr›lanlar olacakt›r... (Ra-
muzü'l Ehadis, s. 476) (‹bni Mace'den)
Hz. Muaviye b. Kirra (ra)'dan rivayet edilmistir:
Ümmetimden bir taife (topluluk) k›yamet kopunca-
ya kadar yard›m görmekte devam eder. Kendileri-

ni terk edenlerin ayr›lmalar› da onlara bir zarar

vermez. (Ramuz El-Ehadis, s. 472) (Hz. Muaviye
‹bni K›rra (ra))
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Ümmetimden bir taife, Allah'›n emri ile hareket et-
mekte devam eder. Onlar hak üzerinde olduklar› hal-
de, k›yamet kopana kadar kendilerini terk eden ve

muhalefet eden kimsenin onlara bir zarar› dokun-

maz... (Hz. Muaviye, Ramuz-el Ehadis, s. 472)
Ancak Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde,

bu ayr›lan kiflilerin Hz. Mehdi cemaati için çok büyük bir
hay›r ve güzellik oldu¤u da bildirilmektedir. Bu hak top-
luluk aras›nda gizlenen samimiyetsiz kiflilerin ortaya ç›k-
mas›yla, Allah'›n izniyle Hz. Mehdi cemaatinin birbirle-
rine ba¤l›l›¤› daha da artacak, kötülerin ayr›lmas› onlar›
daha da kuvvetlendirecektir.

Kuran ayetlerinde her Müslüman toplulu¤unun için-
de münaf›k zihniyette kimselerin olaca¤› bildirilmektedir.
Bu kifliler iman edenlerle birlikte hareket eden, onlarla ay-
n› inançlara sahip olduklar›n› iddia eden, ancak gerçekte
samimiyetsiz olan kimselerdir. Allah r›zas› için yaflayan
samimi iman sahiplerinin aras›nda, sanki onlardan gibi gö-
rünerek yaflayan bu kifliler, asl›nda salih müminlerden de-
¤ildirler. Allah Kuran'da bu kiflilerin durumunu flu flekil-
de haber vermektedir:

‹nsanlardan öyleleri vard›r ki: "Biz Allah'a ve

ahiret gününe iman ettik" derler; oysa inanm›fl

de¤illerdir. (Sözde) Allah'› ve iman edenleri al-

dat›rlar. Oysa onlar, yaln›zca kendilerini aldat›-

yorlar ve fluurunda de¤iller. Kalplerinde hastal›k
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vard›r. Allah da hastal›klar›n› art›rm›flt›r. Yalan

söylemekte olduklar›ndan dolay›, onlar için ac›

bir azab vard›r. (Bakara Suresi, 8-10)

Gerçek flu ki, münaf›klar (sözde), Allah'› aldat-

maktad›rlar. Oysa O, onlar› aldatand›r. Nama-

za kalkt›klar› zaman, isteksizce kalkarlar. ‹nsan-

lara gösterifl yaparlar ve Allah'› ancak çok az

anarlar. Arada bocalay›p dururlar. Ne onlarla,

ne bunlarla. Allah kimi sapt›r›rsa, art›k sen ona

yol bulamazs›n. (Nisa Suresi, 142-143)

Onlara: "Allah'›n indirdi¤ine ve elçiye gelin" de-

nildi¤inde, o münaf›klar›n senden kaçabildikle-

rince kaçt›klar›n› görürsün. (Nisa Suresi, 61)

Hani, münaf›k olanlar ve kalplerinde hastal›k

bulunanlar: "Allah ve Resulü, bize bofl bir alda-

n›fltan baflka bir fley vaat etmedi" diyorlard›. On-

lardan bir grup da hani flöyle demiflti: "Ey Yesrib

(Medine) halk›, art›k sizin için (burada) kalacak

yer yok, flu halde dönün." Onlardan bir topluluk

da: "Gerçekten evlerimiz aç›kt›r" diye Peygam-

berden izin istiyordu; oysa onlar(›n evleri) aç›k

de¤ildi. Onlar yaln›zca kaçmak istiyorlard›. (Ah-

zab Suresi, 12-13)

Bu ahlaktaki kifliler tarih boyunca tüm samimi mümin
topluluklar›n›n içinde görüldü¤ü gibi Hz. Mehdi cemaati

içinde de bulunacakt›r. Hadislerde bildirildi¤ine göre, Hz.
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Mehdi'nin cemaatinden ayr›lanlar, y›llarca bu toplulukla
birlikte hareket etmelerine ra¤men daha sonradan kendi-
lerine inkar edenlerin aras›nda bir yol çizeceklerdir.  Müs-
lümanlarla ayn› iman ve samimiyette olmayan, Allah'a ve
Kuran'a sadakat göstermeyen, Allah korkusu zay›f olan bu
kifliler, kendi menfaatleriyle çat›flan bir durum oldu¤unda
Hz. Mehdi'nin yan›ndan ayr›labileceklerdir. 

Hz. Mehdi'nin ahir zaman gibi zorlu bir dönemde yap-
t›¤› hizmetleri, sahip oldu¤u yüksek ahlak› görmelerine
ra¤men bu cemaatten ayr›lan kifliler olmas›, toplumdaki
baz› insanlar›n da gerçekleri görmesini engelleyecek ola-
bilir. Bu kifliler, Hz. Mehdi'nin yan›ndan ayr›ld›ktan son-
ra Hz. Mehdi aleyhinde yalan ve iftiralar yayabilir, pek
çok kiflinin de Hz. Mehdi'yi takdir edememesine ve hatta
yanl›fl tan›mas›na neden olabilirler. ‹nsanlar›n büyük k›s-
m›, münaf›klar›n yalanlar›na ve dayanaks›z isnatlar›na al-
danacak ve bu nedenle Hz. Mehdi'ye karfl› çekimser dav-
ranacak olabilir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

‹yiliklerle kötülüklerin, haramlarla helallerin yer de-
¤ifltirdi¤i, iyi insanlar›n kötü, kötü insanlar›n iyi olarak ta-
n›nd›¤› bu dönemde Hz. Mehdi'yi tan›yanlar aras›ndan bi-
le bu ahlakta insanlar›n ç›kmas› dönemin çok zorlu oldu-
¤una iflarettir. Hadislerde ahir zamanda samimi iman et-
memifl, Allah'tan gere¤i gibi korkmayan kimselerin inanç-
lar›n› kaybedebilecekleri flöyle haber verilmektedir:
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K›yamet, fitneler karanl›k gecelerin parçalar› gibi
zuhur edinceye kadar kopmaz. Kifli, mümin olarak

sabahlar, kafir olarak akflamlar. Veya mümin ola-

rak akflamlar, kafir olarak sabahlar. Dünya men-
faat› karfl›l›¤›nda dinini satar. (Müslim) (‹mam fia-
rani, Ölüm, K›yamet ve Dirilifl, s. 388)
‹leride öyle fitneler olacak ki, Cenab-› Allah'›n ilim-
le ihya edip korudu¤u insanlar hariç, kifli sabahle-

yin mümin oldu¤u halde, akflama kafir olacak, din-

den ç›kacakt›r. (Taberani, ‹bn-i Mace, Deylemi)
(Muhammet Sevgili-Hasan Akda¤, Son Zamanlarla
‹lgili Hadisler, s. 36-37)

28- PEYGAMBER‹M‹Z (SAV), ARALARINDAN 
AYRILANLARIN OLMASININ, HZ. MEHD‹ 
VE BERABER‹NDEK‹LER‹ NE YÖNDE 
ETK‹LEYECE⁄‹N‹ SÖYLEM‹fiT‹R? 
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, aralar›ndan bir-

tak›m insanlar›n ayr›lacak olmas›n›n, Hz. Mehdi ve bera-
berindeki flah›slara hiçbir zarar veremeyece¤i bildirilmek-
tedir. Bu geliflmelere ra¤men, Allah'›n izniyle Hz. Mehdi
ve cemaati yapt›klar› hay›rl› çal›flmalarda baflar›l› olmaya
devam edeceklerdir:

Ayr›lanlar da, muhalifler de ona zarar veremeye-

cek. O kendisinden ayr›lanlara ra¤men muzaffer

olarak yoluna devam edecektir. (Ramazü'l-Ehadis,
s. 487) (Taberani'nin Kebir'inden)
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HZ. MEHD‹'N‹N 

ÇIKIfi ALAMETLER‹

29- HZ. MEHD‹'N‹N ÇIKIfi ZAMANI BELL‹ 
M‹D‹R? HAD‹SLERDE VE ‹SLAM AL‹MLER‹N‹N
AÇIKLAMALARINDA HZ. MEHD‹'N‹N HANG‹
DÖNEMDE ÇIKACA⁄I HABER VER‹LM‹fiT‹R? 
Hadislerde Hz. Mehdi'nin ‹slam ahlak›n› hakim et-

mek için, k›yamet kopmadan önce yeryüzüne mutlaka ge-
lece¤i belirtilmifltir. Bunun yan› s›ra yine hadislerde veri-
len bilgilere göre, Hicri 1400'lü y›llar, Allah'›n izniyle Hz.
‹sa'n›n tekrar yeryüzüne dönüflü, Hz. Mehdi'nin gelifli,
Deccal'in ç›kmas› ve Hz. ‹sa'ya yenilmesi, tüm dünyada
insanlar›n kitleler halinde ‹slam'a yönelmesi gibi büyük
olaylar›n gerçekleflece¤i ola¤anüstü bir dönemdir. Pey-
gamberimiz (sav)'in hadislerinde, hadis ve ‹slam alimleri-
nin aç›klamalar›nda Hz. Mehdi'nin gelifliyle ilgili çeflitli
tarih ve dönemler vard›r.

1. Her Yüz Senede Bir Müceddid Gönderilmesi

Öncelikle Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde her
yüzy›l bafl›nda dini hakikatleri devrin ihtiyaçlar›na göre
aç›klamak üzere bir "müceddid" yani "dini canland›-

ran, yenileyen" flah›s gönderilece¤inden söz edilmifltir:
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Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre; Resulullah (sav)
flöyle buyurmufl: Gerçekten Aziz ve Celil olan Allah

HER YÜZ SENEN‹N BAfiINDA flu ümmetin di-

nini bidatten (dine sonradan kar›flm›fl bat›l uygu-
lamalardan) ay›racak, yenileyecek (ilim sahibi) bir

zat› gönderir. (Sünen-i Ebu Davud, 5/100)

Büyük ‹slam alimi ‹mam Rabbani'nin bu konudaki
aç›klamas› ise flöyledir:

HER YÜZ SENE BAfiINDA bu ümmetin ulemas›

aras›ndan B‹R MÜCEDD‹D GELECEK ve fleri-

at› ihya edecektir (canland›racakt›r). (Mektubat-›
Rabbani, 1/520)
Bediüzzaman Said Nursi de bu konu hakk›nda flunla-

r› söyler:

Ashab-› Kütüb-i Sitte'den ‹mam-› Hâkim'in Müs-

tedrek'inde ve Ebu Dâvud'un Kitab-› Sünen'inde,

Beyhaki "fiuab-› ‹man"da tahric buyurdular (mey-
dana koydular): "HER YÜZ SENEDE B‹R, CE-

NAB-I HAK B‹R MÜCEDD‹D-‹ D‹N (D‹N‹ YE-
N‹LEYEN) GÖNDER‹YOR..." (Barla Lahikas›, s.
119)

Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lahikas›'nda Hicri
1200'lü y›llar›n "müceddidi"nin Hazreti Mevlana Halid,
oldu¤unu söyler. Bu aç›klamas›n›n devam›nda, Risale-i
Nurlar'›n da Hicri 1300'lü y›llar için bir "müceddid" hük-
münde oldu¤unu flöyle ifade eder:
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Madem tam yüz sene sonra, aynen dört cihette te-

vafuk ederek Risale-i Nur eczalar› (bölümleri) ay-

n› vazifeyi görmüfl... Kanaat verir ki –nass-› hadis

(hadisin aç›k ifadesi) ile- Risale-i Nur tecdid-i din

(dini yenileme, canland›rma) hususunda bir mü-

ceddid hükmündedir. (Barla Lahikas›, s. 121)

Bediüzzaman Hicri 1400'lü y›llar›n "müceddidi"nin
ise Hz. Mehdi olaca¤›n› müjdelemifltir:

fiimdi hat›ra geldi ki, e¤er fleddeli "lamlar" ve "mim-
ler" ikifler say›lsa BUNDAN B‹R ASIR SONRA

ZULÜMATI DA⁄ITACAK ZATLAR ‹SE, HAZ-

RET-‹ MEHD‹'N‹N fiAK‹RTLER‹ (TALEBELE-

R‹) OLAB‹L‹R. (fiualar, s. 605)

Bediüzzaman, ‹slam aleminin üzerindeki zulüm orta-
m›n›n kendisinden "bir as›r sonra" ancak Hz. Mehdi ve-
silesi ile da¤›t›laca¤›n› söylemifltir. Kendisinden bir son-

raki yüzy›lda yani Hicri 1400'lü y›llarda Hz. Mehdi'nin
yapaca¤› çal›flmalarla, Müslümanlar›n büyük s›k›nt›lar-
dan kurtulup feraha kavuflacaklar›n› aç›klam›flt›r.

2. Hz. Mehdi "‹kinci Bin"de Gelecektir

Büyük ‹slam alimi ‹mam Rabbani, Hz. Mehdi'nin Pey-
gamberimiz (sav)'in vefat›ndan 1000 (bin) sene geçtikten
sonra Hicri ikinci binin içinde gelece¤ini bildirmektedir.
Bu konuyla ilgili ‹mam Rabbani'nin pek çok aç›klamas›
mevcuttur:
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Kuran hükümlerinin kuvvetlendirilmesi, milleti ye-
nilemesi bu ‹K‹NC‹ B‹NDED‹R. Bu davan›n do¤-
rulu¤una adil flahid: Hz. ‹sa'n›n (as) MEHD‹'N‹N

(ra) BU B‹N ‹Ç‹NDE VAROLUfiLARIDIR. (Mek-
tubat-› Rabbani, c.1, s. 611)
Resulullah (sav)'in ümmeti aras›ndan ç›kanlar pek
kamildirler. Yani Resulullah (sav)'in irtihali (vefa-
t›) üzerinden bin sene geçtikten sonra isterse az ol-
sunlar. ARADAN B‹N SENE GEÇT‹KTEN SON-

RA, MEHD‹'N‹N GEL‹fi‹ DE BUNUN ‹Ç‹ND‹R.
Onun mübarek kudümünü (geliflini), Hatem'ür-rüsül
Resulullah (sav) müjdelemifltir. Hz. ‹sa (as) dahi
aradan bin sene geçtikten sonra nüzul edecektir
(inecektir). (Mektubat-› Rabbani, c.1, s. 440)

Hz. Muhammed (sav)'in vefat›ndan bin sene geçtik-
ten sonra, Hicri ikinci bin y›l›na girilir. ‹mam-› Rabba-
ni'nin yukar›daki aç›klamalar›na göre ikinci bin y›l› içeri-
sinde Hz. Mehdi gelecektir. ‹kinci binin bafllang›c›ndan
içinde bulundu¤umuz Hicri 14. yüzy›la kadar geçen üç yüz
y›lda Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi gelmemifllerdir.

3. Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi'nin, 

Hicri 1400'lü Y›llarda Gelece¤ini Haber Vermifltir

Peygamber Efendimiz (sav) baz› hadislerinde Hz.
Mehdi'nin gelifl tarihi olarak da aç›kça 1400 y›l›n› vermifl-
tir. Bu hadislerden biri flöyledir:
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‹nsanlar 1400 senesinde Mehdi'nin yan›nda top-

lanacaklard›r. (Risaletül Huruc-ül Mehdi, s. 108)

Peygamberimiz (sav)'in, Hz. Mehdi'nin ç›k›fl tarihi
olarak hadislerinde aç›kça Hicri 1400 tarihini vermesi, Hz.
Mehdi'nin ç›k›fl›n›n çok yak›n oldu¤unu bize bildirmek-
tedir. (En do¤rusunu Allah bilir) 

4. Bediüzzaman'a Göre Hz. Mehdi 

Hicri 1400'lü Y›llarda Görev Yapacakt›r

Bediüzzaman'›n da, farkl› tarihlerde yapt›¤› aç›kla-
malar›n hepsinde, Hz. Mehdi'nin gelifl zaman› olarak Hic-
ri 1400'lü y›llar›n bafllar›na iflaret edilmifltir. Bediüzzaman
bir sözünde, Hz. Mehdi'nin Asr-› Saadet döneminden 1400
sene sonra ç›kaca¤›n› flöyle belirtmektedir:

‹ST‹KBAL-‹ DÜNYEV‹YEDE (dünyan›n gelece-
¤inde) 1400 SENE SONRA GELECEK B‹R HA-

K‹KAT‹ as›rlar›nda karib (yak›n) zannetmifller.
(Sözler, s. 318)

Bediüzzaman'›n ifadesinde belirtti¤i, "sahabe döne-
minden 1400 sene sonras›" Hicri 1400'lü y›llar›n bafllar›-
na, yani Miladi olarak 1979-1980 senelerine denk gelmek-
tedir. 

Bediüzzaman, Hicri 1327'de fiam'da Emevi Camii'nde
on bin kifliye verdi¤i hutbesinde, Hicri 1371'den sonraki
‹slam aleminin gelece¤ine yönelik izahlar yapmakta, ahir
zamandan çeflitli tarihler vererek, beklenen Mehdi'nin mü-
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cadele zamanlar›na dikkat çekmektedir. Bediüzzaman, Hz.
Mehdi'nin göreve bafllamas› ve inkarc› zihniyeti fikren
ma¤lup etmesi ile ilgili olarak flu tarihleri bildirmektedir:

Ta 1371 senesinden sonraki alem-i ‹slam'›n mukad-
derat›na (kaderine) nazar eden (göz atan) Hutbe-i
fiamiye'deki hakikatler... Evet flimdi olmasa da 30-

40 sene sonra fen ve hakiki marifet (müsbet ilimler
ve sanat, ilim ve fenlerle ö¤renilen bilgi) ve mede-
niyetin mehasini (medeniyetin iyiliklerini) o üç kuv-
veti tam teçhiz edip, cihazat›n› verip o dokuz mani-
leri ma¤lup edip da¤›tmak için taharri-i hakikat me-
yelan›n› (hakikati araflt›rma meyli) ve insaf ve mu-
habbet-i insaniyeyi (insan sevgisini) o dokuz düfl-
man taifesinin cephesine göndermifl, inflaAllah YA-

RIM ASIR SONRA onlar› darmada¤›n edecek.
(Hutbe-i fiamiye, s. 25)
Bediüzzaman fiam'da yapt›¤› bu konuflmada, Hicri

1371 senesinden sonra yaflanacak geliflmelere dikkat çe-
kerek, Hz. Mehdi'nin göreve bafllamas›n›n 1371 tarihin-
den 30-40 y›l sonra olaca¤›n› bildirmifltir. Bu tarih ise Hic-
ri 1401-1411, Miladi olarak da 1980-1990 y›llar› aras›d›r. 

Yine ayn› konuflman›n devam›nda Bediüzzaman, Hz.
Mehdi'nin, inkarc› fikir sistemini, fen, ilim ve medeniye-
tin imkanlar› sayesinde fikren susturaca¤›n› haber vermifl-
tir. Bu fikri üstünlü¤ün tarihi olarak da 1371 tarihinden
yar›m as›r sonras›n› bildirmifltir. Bu da Hicri 1421, yani
Miladi 2001 senesi demektir.
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Bediüzzaman'›n ahir zamanla ilgili bir di¤er aç›kla-
mas› da flöyledir:

YETM‹fi B‹RDE FECR-‹ SADIK (tan yerinin
a¤armas›, Günefl do¤madan önceki k›z›ll›k, sabah
vakti) BAfiLADI veya bafllayacak. E¤er bu, fecr-i
kazib (sabaha karfl› ufukta yay›lmaya bafllayan bi-
rinci k›z›ll›k) de olsa, OTUZ KIRK SENE SONRA

FECR-‹ SADIK (fecr-i kazibden sonra yay›lmaya
bafllayan ikinci ayd›nlanma) ÇIKACAK. (Hutbe-i
fiamiye, s. 23)

Bediüzzaman'a göre fecr-i sad›k'›n ç›kaca¤› y›llar:
1371 + 30 = 1401 = 1981
1371 + 40 = 1411 = 1991
Bediüzzaman bu izah›na göre Hakk›n karfl›s›nda bat›-

l› temsil eden düflünce olan ateizmin ve materyalist felse-
fenin da¤›t›lmaya bafllamas›n›n 1981-1991 y›llar›nda, fik-
ren tam anlam›yla susturulup da¤›t›lmas›n›n ise 2001 y›-
l›nda olaca¤›na iflaret etmifltir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

Bediüzzaman Said Nursi'nin Hz. Mehdi'nin ç›k›fl› hak-
k›ndaki bir di¤er sözü ise flöyledir:

Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var
ki, herfleyi kendi hesab›na ald›¤› için, faraza HA-

K‹K‹ BEKLEN‹LEN VE B‹R ASIR SONRA GE-

LECEK O ZAT dahi bu zamanda gelse... (Kasta-
monu Lahikas›, s. 57)

Bediüzzaman Said Nursi, "hakiki beklenilen ve bir
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as›r sonra gelecek o zat" diyerek Hz. Mehdi'nin kendi dö-
neminde henüz gelmedi¤ini bildirmektedir. Ayr›ca Müs-
lümanlar taraf›ndan beklendi¤ini ve kendi yaflad›¤› devir-
den bir as›r sonra gelece¤ini de haber vermektedir. Bedi-
üzzaman Hicri 1300'lü y›llarda yaflam›flt›r. Kendisinden
sonra gelecek as›r olan Hicri 1400'lü y›llar Hz. Meh-

di'nin ç›k›fl zaman›d›r.

30- HZ. MEHD‹'N‹N ÇIKIfiINDAN ÖNCE 
DÜNYANIN DURUMU NASIL OLACAKTIR?
Ahir zamanda ümmetimin bafl›na sultanlar›ndan

fliddetli belalar gelir, öyle ki yerler Müslümanla-

ra dar gelir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Meh-
diyy-il Ahir Zaman, s. 12)
Mehdi'den önce, yayg›n katliamlar›n vuku bula-

ca¤› büyük bir fitne görülecektir. (El-Kavlu'l Muh-
tasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)
Masum insanlar katloluncaya kadar Mehdi ç›k-

mayacak ve katliamlara yerde ve göktekiler, art›k

tahammül edemez bir hale geldi¤inde zuhur ede-

cektir... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Meh-
diyy-il Muntazar, s. 37)
Hiçbir taraf›n ondan mahfuz kalmayaca¤› bir fit-

ne zuhur edecek, bu fitne kald›¤› yerden hemen

baflka bir tarafa yay›lacak... (El-Kavlu'l Muhtasar
Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21-22)
Dünya herc-ü merc (fitne, da¤›n›kl›k) içinde kal-
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d›¤›nda, fitneler zuhur etti¤inde, yollar kesildi¤in-

de, baz›lar› baz›s›na hücum etti¤inde, büyük kü-

çü¤e merhamet etmedi¤i, büyü¤e vakarl› davran-

mad›¤›nda Allah, bu s›rada onlardan adavetin kö-

künü kaz›yarak dalalet kalelerini fethedecek ve ev-

velce benim ayakta tuttu¤um gibi, ahir zaman›nda

dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan

dünyay› adaletle dolduracak birini (Mehdi) gön-

derecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-
il Ahir Zaman, s. 12)
Masum insanlar katloluncaya kadar Mehdi ç›k-

mayacak ve bu katliamlara yerde ve göktekiler, ar-

t›k tahammül edemez bir hale geldi¤inde zuhur

edecektir. Hz. Mehdi gelince, insanlar onu aflk ve
muhabbetle kucaklayacaklard›r. (El-Kavlu'l Muh-
tasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)
Mehdi ç›kmadan önce, milletler aras›nda ticaret

ve yollar kesilecek, insanlar aras›nda fitneler ço-

¤alacakt›r. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Meh-
diyy-il Muntazar, Ahmed ‹bn-i Hacer-i Mekki, s. 39-
40)
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi gel-

meden önce baz› Müslüman ülkelerde, din ahlak›ndan
uzak, zalim ve ac›mas›z karakterli kiflilerin iktidarda ola-
ca¤›na iflaret edilmektedir. Gerçekten de bugün ‹slam
dünyas›n›n bir bölümünde iktidarda olan yöneticiler,
Müslüman halka eziyet etmekte, bask›c› ve despot re-
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jimleri ile insanlar› ezmektedirler. Bir k›sm›nda ise, ehil
olmayan yöneticiler nedeniyle halk çeflitli belalara ma-
ruz kalmaktad›r. Dünyan›n pek çok yerinde Müslüman-
lar, ülke yönetimindeki liderler taraf›ndan bask› alt›na
al›nmakta, çeflitli zorluk ve s›k›nt›lara maruz b›rak›l-
maktad›rlar. Müslümanlar›n dinlerini özgürce yaflama-
lar› ve ibadetlerini yerine getirmeleri engellenmekte,
ekonomik s›k›nt›lar yaflam› zorlaflt›rmaktad›r. 

Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi'nin gelifli ile il-
gili bildirdi¤i hadislerin büyük bir k›sm›nda, Hz. Meh-
di gelmeden önce dünyada karmafla, güvensizlik ve hu-
zursuzlu¤un hakim olaca¤› üzerinde durulmaktad›r. Sa-
vafllar ve çat›flmalar›n yan› s›ra, toplu katliamlar›n ya-
flanacak olmas› da bu dönemin belirgin özellikleri aras›n-
dad›r. Ayr›ca hadiste katliamlar›n yayg›n olaca¤›na, ya-
ni tüm dünya çap›nda yaflanaca¤›na dikkat çekilmekte-
dir.

Geçti¤imiz yüzy›lda iki büyük dünya savafl› yaflan-
m›fl ve s›rf bu savafllarda 65 milyon insan hayat›n› kay-
betmifltir. 20. yüzy›l boyunca siyasi nedenlerle katledi-
len sivillerin say›s›n›n 180 milyonu aflt›¤› tahmin edil-
mektedir. Bu, daha önceki yüzy›llarla k›yasland›¤›nda
ola¤anüstü derecede yüksek bir rakamd›r.

Hz. Mehdi'nin ç›k›fl› ile ilgili hadislerde katliamla-
r›n yayg›nlaflmas›ndan bahsedilirken, bu katliamlar›n
masum insanlar› hedef alaca¤›na özellikle dikkat çekil-
mifltir. Günümüzde hemen hemen tüm savafllarda as›l
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hedef sivil halk olmaktad›r. Katliamlar ve terör eylem-
leri de as›l olarak sivil ve masum halka yönelik olarak
gerçeklefltirilmekte, ço¤unlukla çocuklar, yafll›lar ve ka-
d›nlar katledilmektedir. Özellikle kendilerini savunma
imkan› olmayan bu insanlar›n seçilmifl olmas› katliam-
lar›n çap›n›n genifl, hayatlar›n› kaybeden insanlar›n sa-
y›s›n›n yüksek olmas›na neden olmaktad›r.

"Fitne" kelimesi ise "savafl, kar›fl›kl›k, kavga, ihti-
laf" gibi anlamlara da gelmektedir. Kelimenin bu anlam-
lar› düflünüldü¤ünde özellikle son bir as›rd›r, hadiste de
ifade edildi¤i gibi "kald›¤› yerden hemen baflka bir ta-
rafa yay›lan" savafllar, iç çat›flmalar, kargaflalar dünya-
n›n dört bir yan›nda bitip tükenmeden devam etmekte-
dir. Özellikle geride b›rakt›¤›m›z 20. yüzy›l "Savafllar
Yüzy›l›" olarak an›lmaktad›r. ‹çinde bulundu¤umuz 21.
yüzy›l ise savafllar ve terör olaylar› ile bafllam›flt›r ve ha-
len de bunlar dünyan›n dört bir yan›nda devam etmekte-
dir.

Ahir zamanda, savafllarla, yoklukla, açl›kla, adalet-
sizliklerle, ahlaki çöküflle ve çeflitli salg›n hastal›klarla
iç içe yaflayan insanlar tüm bu olumsuzluklar›n ortadan
kalkabilece¤ine dair inançlar›n› yitirirler. Müslümanlar
aras›nda da pek çok kifli, Alt›nça¤'›n bafllay›p, ‹slam ah-
lak›n›n dünya üzerinde hakim olaca¤› yönündeki bek-
lentilerini kaybeder ve fitnelerin artarak devam edece¤i-
ne inan›r.

Nitekim günümüzde de bu ruh halinin örnekleri s›k
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s›k görülmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in Hz.
Mehdi'nin gelifli ve Alt›nça¤'da yaflanacak olan güzel-
liklerle ilgili çok say›da hadisi olmas›na ra¤men birçok
kifli böyle bir dönemin yaflanmayaca¤›n› zannetmekte-
dir. ‹flte bu zan da ahir zaman alametlerinden biridir. Al-
t›nça¤, bu ümitsizlik halinin insanlar aras›nda yayg›n-
laflt›¤› bir zamanda, Allah'›n insanlara olan rahmeti sa-
yesinde bafllayacakt›r.

31- HZ. MEHD‹'N‹N GEL‹fi‹NDEN 
ÖNCE EKONOM‹K AÇIDAN NASIL 
B‹R ORTAM OLACAKTIR? 
Fakirler ço¤alacak. (Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahir
Zaman Alametleri, s. 455)
Açl›k ve hayat pahal›l›¤› alabildi¤ine yay›lacak.
(Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahir zaman Alametleri,
s. 440)
Deccal'in zuhurundan üç y›l önce, son derece buh-

ranl› günler olacak, açl›k hüküm sürecektir… (K›-
yamet Alametleri, s. 220)
Deccal'›n ç›kmas›ndan önce gökyüzü üç sene ya¤-

murunu tutar. Birinci senede normal ya¤murun

üçte birini tutup üçte ikisini ya¤d›r›r. Yeryüzü bit-

kisinin üçte birini bitirmez. ‹kinci y›lda gökyüzü

normal ya¤murunun üçte ikisini ya¤d›rmaz. Yer-

yüzü de bitkisinin üçte ikisini bitirmez. Üçüncü

y›lda ise gökyüzü ya¤murunun tamam›n› keser,
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yeryüzü de bitkisinden hiçbirini bitirmez. (Ebu Da-
vud, ‹bni Mace, Taberani; Gelece¤in Tarihi 3, s.
241)
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi ön-

cesinde yeryüzündeki halklar aras›nda açl›k ve fakirli¤in
yayg›nlaflaca¤› bildirilmifltir. Hiç flüphesiz tarih boyunca
açl›k ve sefalet hep var olmufltur. Ancak ahir zamanda fa-
kirlik tüm dünya genelinde çok büyük bir art›fl gösterecek-
tir. Ve bu durum da Hz. Mehdi'nin geliflinin habercisi ola-
cakt›r. Kuran'da bu durumun Allah'›n bir adetullah› oldu-
¤u flöyle haber verilmektedir:

Biz hangi memlekete bir peygamber gönderdiy-

sek onun halk› yalvar›p-yakars›nlar diye, mut-

laka onlar› dayan›lmaz bir zorluk (yoksulluk) ve

s›k›nt›yla yakalay›vermifliz. (Araf Suresi, 94)

32- HZ. MEHD‹'N‹N GEL‹fi‹NDEN ÖNCE 
MÜSLÜMANLARIN BAfiLARINDA MANEV‹ 
B‹R L‹DER OLACAK MIDIR?

Dünyada ismi geçecek bir halife kalmay›ncaya ka-

dar ç›kmayacakt›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Ala-
met-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 54)
O'nun ç›kaca¤› y›l insanlar hacca bafllar›nda bir

emir bulunmadan gidecekler. (K›yamet Alametle-
ri, s. 168-169)

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ve ‹slam alim-
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lerinin aç›klamalar›nda Hz. Mehdi'nin ortaya ç›kaca¤› dö-
nemde ‹slam ümmetinin bafl›nda bir halife yani manevi bir
lider bulunmayaca¤› bildirilmektedir. Hz. Mehdi, hadis-
lerde tarif edilen böyle bir dönemden sonra ortaya ç›ka-
cak ve tüm Müslümanlar›n manevi lideri olacakt›r.

33- HAD‹SLERDE HZ. MEHD‹'N‹N ÇIKIfiINDAN
ÖNCE GERÇEKLEfiECEK OLAYLAR HAKKINDA
B‹LG‹ VER‹LM‹fi M‹D‹R? 

Hz. Mehdi'nin ç›k›fl›ndan önce gerçekleflecek olan
olaylar hakk›nda Peygamber Efendimiz (sav)'in pek çok
hadisi bulunmaktad›r. Bu hadisler birçok büyük ‹slam ali-
minin kitaplar›nda bizlere nakledilmifltir. Peygamberimiz
(sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi'nin ç›k›fl›n›n alametleri
olan bu olaylar› haber veren hadisler, içinde bulundu¤u-
muz dönemin ortam ve flartlar›n› aç›kça tarif etmekte ve
çok yak›n geçmiflte arka arkaya gerçekleflen baz› kritik
olaylar› mucizevi bir biçimde haber vermektedir. 

Gerek Hz. Mehdi'nin ç›k›fl›, gerekse k›yamet alamet-
leri ile ilgili hadislerin art arda gerçekleflmeleri belirli bir
döneme iflaret etmektedir. Ve tüm alametlerin Hicri 14.
yüzy›l bafl›ndan (1979-1980) itibaren s›rayla ortaya ç›k-
malar›, içinde bulundu¤umuz dönemin Hz. Mehdi'nin yer-
yüzünde bulunufl y›llar› oldu¤unu çok net bir flekilde orta-
ya koymaktad›r. (En do¤rusunu Allah bilir.) 
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34- HZ. MEHD‹'N‹N ÇIKIfi ALAMETLER‹ 
B‹RB‹R‹ ARDINCA MI GERÇEKLEfiECEKT‹R? 
Hz. Mehdi'nin ç›k›fl alametlerinin bildirildi¤i hadis-

lerde, bu alametlerin arka arkaya, "bir tesbih taneleri"

gibi meydana gelece¤i ifade edilmektedir. Gerçekten de
bu alametler, birbiri ard›nca ve Peygamberimiz (sav)'in
bildirdi¤i flekilde meydana gelmektedir. Hadislerde belir-
tildi¤i gibi, dünyan›n dört bir yan›nda kargafla ve anarfli
artmakta, arka arkaya fitneler meydana gelmekte, katli-
amlar ve büyük felaketler yaflanmakta, yokluk ve açl›k art-
makta, insanlar büyük s›k›nt›lar çekmektedir. Tüm bu ala-
metlerin arka arkaya belirli bir dönem içinde gerçeklefliyor
olmas›, Müslümanlar›n as›rlard›r geliflini bekledikleri Hz.
Mehdi'nin ortaya ç›k›fl›n›n çok yaklaflt›¤›n› göstermekte-
dir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

Ben Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali'ye dedim ki,

"Bu iflin önünde alametler var m›d›r?" – ki Meh-

di'nin zuhurunu kast ediyor- Dedi ki, "Evet." De-

dim, "Nedir onlar?" Dedi ki, "Beni Abbas'›n he-

lak›, Süfyani'nin ortaya ç›kmas›, Beyda'da bat-

ma." Ben yine, "Bu iflin uzamas›ndan korkuyo-

rum" dedim. Dedi ki, "Bu ifl tesbih taneleri gibi

arka arkaya meydana gelir." (Ali Bin Hüsameddin
El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Ha-
disler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kah-
raman Neflriyat, s. 34)
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K›yamet alametleri birbirini takiben meydana ge-

lir. Bir dizideki boncuklar›n art arda kopmas› gi-

bi. (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü's-Sagir, 3/167)
Çok ac›kl› durumlar ve elim manzaralar görülür.

Fitneler arka arkaya devam eder... (Ali Bin Hüsa-
meddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifin-
den Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri,
Kahraman Neflriyat, s. 36)
Bir fitne görülür, bunu di¤er fitneler takip eder…

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Za-
man, s. 26)

35- HZ. MEHD‹'N‹N GELMES‹N‹N 
YAKINLAfiTI⁄INI GÖSTERECEK OLAN 
ALAMETLER NELERD‹R? 

1) HZ. MEHD‹'N‹N ÇIKIfi ALAMETLER‹N‹N 
ARKA ARKAYA MEYDANA GELMES‹

K›yamet alametleri birbirini takiben meydana ge-

lir. Bir dizideki boncuklar›n art arda kopmas› gi-

bi. (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü's-Sagir, 3/167)

2) F‹TNELER‹N ÇO⁄ALMASI

Hiçbir taraf›n ondan mahfuz (sakl›) kalmayaca¤›

bir fitne zuhur edecek, bu fitne kald›¤› yerden he-

men baflka bir tarafa yay›lacak ve bu durum bir

münadinin semadan seslenerek: "Ey insanlar,
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emiriniz art›k Mehdi'dir" demesine kadar devam

edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Meh-
diyy-il Muntazar, s. 23)

3) HZ. MEHD‹'N‹N ÇIKIfiINDAN ÖNCE YAYGIN
KATL‹AMLAR MEYDANA GELMES‹

fiu hadiseler meydana gelmedikçe k›yamet kopma-

yacakt›r… Ölümler ve katliamlar yayg›n hale ge-

lecek… (Camiü's-Sagir, 3:211, Müsned, 2:492,
4:391, 392)

4) DÜNYANIN HER YER‹N‹ KARIfiIKLIK 
VE KARGAfiANIN KAPLAMASI

Dünya herc-ü merc* içinde kald›¤›nda, fitneler

zuhur etti¤inde, yollar kesildi¤inde, baz›lar› baz›-

s›na hücum etti¤inde, büyük küçü¤e merhamet et-

medi¤i, büyü¤e vakarl› davranmad›¤›nda Allah,

bu s›rada onlardan adavetin (düflmanl›¤›n) kökü-

nü kaz›yarak dalalet kalelerini fethedecek ve ev-

velce benim ayakta tuttu¤um gibi, ahir zaman›nda

dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan

dünyay› adaletle dolduracak birini (Mehdi) gön-

derecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-
il Ahir Zaman)

(*) Herc-ü Merc: ‹nsanlar aras›nda meydana gelen fitne, fesat,

darmada¤›n›k, karmafl›k, allak bullak ortam.
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5) KADINLAR VE ÇOCUKLARIN DAH‹ 
KATLED‹LD‹⁄‹ F‹TNELER‹N YAfiANMASI

Masum insanlar katloluncaya kadar Mehdi ç›k-

mayacak ve katliamlara yerde ve göktekiler, art›k

tahammül edemez bir hale geldi¤inde zuhur ede-

cektir... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Meh-
diyy-il Muntazar, s. 37)
Bu fitnelerin en sonuncusu günahs›z insanlar›n

öldürülmesidir ki, art›k o zaman kendisinden her-

kesin raz› olaca¤› bir gidiflatta olan Hz. Mehdi ç›-

kar. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin
Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Meh-
disinin Alametleri, Kahraman Neflriyat, s. 38)

6) HZ. MEHD‹ YOLLARIN KES‹LD‹⁄‹ 
B‹R DÖNEMDE ÇIKACAKTIR

Ticaret ve yollar›n kesildi¤i ve fitnelerin ço¤ald›-

¤› zaman... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Meh-
diyy-il Muntazar, s. 39-40)

7) MÜSLÜMANLARA BASKININ ARTMASI
Rüku ve secdeye giden herkesi cezaland›r›r. Zu-

lüm, fesad ve f›sk ç›kar›r. Alim ve zahidleri katle-

der, pek çok flehri de iflgal eder. Kan ak›tmay› he-

lal k›larak, Al-i Muhammed'e düflman kesilir...
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyu-
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ti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisi-
nin Alametleri, Kahraman Neflriyat, s. 37)
Benden sonra halifeler olur. Halifelerden sonra

emirler, emirlerden sonra zalim melikler gelir. Son

olarak da Ehl-i Beyt'imden birisi ç›kar. (Kitab-ül
Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 84)

8) MESC‹D VE CAM‹LER‹N YIKILMASI

Süfyani kuru bir vadiden ç›kar. Kelp kabilesinden

abus çehreli, sert kalpli adamlardan bir ordu dü-

zenler ve bunlar her tarafa zulmederler. O, med-

rese ve mescidleri y›kar, rüku ve secdeye giden her-

kesi cezaland›r›r. (Ali Bin Hüsameddin El Mutta-
ki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler –
Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Nefl-
riyat, s. 35)

9) HARAMLARIN HELAL SAYILMASI

Bir fitne görülür, bunu di¤er fitneler takip eder ve

birinciler sonuncular›n k›l›çla çat›flmaya dönüflü-

nü kamç›lar ve bundan sonra bütün haramlar›n

helal say›laca¤› bir fitne gelir. Sonra da hilafet,

yeryüzünün en hay›rl›s› olan Mehdi'ye evinde otu-

rurken gelecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)
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10) ALLAH'IN AÇIKÇA ‹NKAR ED‹LMES‹

Alenen ve apaç›k Allah Teala inkar edilinceye ka-

dar Hz. Mehdi (a.r.) gelmez. (Kitab-ül Burhan Fi
Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 27)

11) ‹RAN-IRAK SAVAfiI

Ahir zamanda meydana gelecek önemli bir savafl ha-
diste flöyle haber verilir:

fievval ay›nda ayaklanma Zilkade'de harb konufl-

malar›, Zilhicce'de ise harb vaki olacak. (K›yamet
Alametleri, Berzenci, s. 166)
Hadiste belirtilen fievval, Zilkade ve Zilhicce aylar›

‹ran-Irak Savafl›n›n geliflim aflamalar›yla ayn› tarihlere
denk gelmektedir:

fievval ay›nda ayaklanma...

‹ran fiah›'na karfl› olan ilk ayaklanma bilindi¤i gi-
bi hadiste belirtilen 5 fievval 1398 (8 Eylül 1976)'de
olmufltur.

Zilkade'de harp konuflmalar› ve Zilhicce'de ise

harp vaki olacak...

Hicri 1400 Zilhicce (1980 Ekim) ay›nda ‹ran-Irak ara-
s›ndaki savafl tam anlam›yla bafllam›flt›r.
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12) AFGAN‹STAN'IN ‹fiGAL‹

Talikan'a (Afganistan'a) yaz›k oldu. fiüphesiz

Allah Teala'n›n orada alt›n ve gümüfl olmayan ha-

zineleri vard›r. Orada Allah'› hakk›yla bilen in-

sanlar vard›r. Onlar ahir zaman Mehdisinin yar-

d›mc›lar›d›r. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Meh-
diyy-il Ahir Zaman, s. 59)

Talikan'a yaz›k oldu...

Hadiste Afganistan'›n Hz. Mehdi zaman›nda iflgal edi-
lece¤ine iflaret olabilir. Gerçekten de Ruslar›n Afganistan'›
iflgali olan 1979 y›l› Hicri 1400 y›l›na, di¤er bir ifadeyle
Hicri 14. yüzy›l›n bafllang›c›na denk gelmektedir. Bilin-
di¤i gibi hadislerde Hz. Mehdi'nin yüzy›l bafllar›nda ç›ka-
ca¤› haber verilmifltir. Hz. Mehdi'yle ilgili di¤er pek çok
alametin de Hicri 1400’e ve Hicri 14. yy bafllar›na denk
gelmesi bu tarihlerin Hz. Mehdi'nin ç›k›fl› hakk›nda önem-
li bir iflaret tafl›d›¤›n› göstermektedir. 

Orada alt›n ve gümüfl olmayan hazineleri vard›r...

Rivayetin bu bölümünde Afganistan'›n maddi zengin-
lik kaynaklar›na dikkat çekiliyor olabilir. Bugün Afganis-
tan'da çeflitli sebeplerle iflletilmeye aç›lmam›fl büyük pet-
rol yataklar›, demir havzalar› ve kömür madenleri tespit
edilmifltir.
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13) ÇÖLDE BATAN ORDU HZ. MEHD‹'N‹N ÇIKIfi
ALAMETLER‹NDEND‹R

Ancak bu ordu çöle girdi¤inde, Zulhüleyfe deni-

len yerde öylesine topra¤a gömülecektir ki, onla-

r›n üstte olanlar› alttakileri, altta olanlar› üstteki-

leri k›yamete kadar göremeyeceklerdir. (El-Kav-
lu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.
21)

14) FIRAT'IN SUYUNUN KES‹LMES‹

Mehdi'nin alametlerindendir: F›rat Nehrinin dur-

durulmas›. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Meh-
diyy-il Ahir Zaman, s. 39)

15) RAMAZAN'DA AY VE GÜNEfi TUTULMALARI

Mehdi için 2 alamet vard›r ki, bunun birincisi, Ra-

mazan'›n birinci gecesi Ay'›n ikincisi de ortas›n-

da Günefl'in tutulmas›d›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi
Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)
Ramazan'›n birinci gecesi Ay, ortas›nda Günefl tu-

tulacakt›r. (K›yamet Alametleri, Berzenci s. 199)
Onun saltanat› zaman›nda, Ramazan ay›n›n on

dördünde Günefl tutulacakt›r, o ay›n ilkinde ise Ay

kararacak... (Mektubat-› Rabbani, 2/1163)
... Günefl'in oruç ay›n›n ortas›nda, Ay'›n ise so-

nunda tutulmas›... (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 38)
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Ramazan'da iki defa Ay tutulmas› olacakt›r. (El-
Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,
s. 53)
Mehdi'nin gelifli Razaman ay›nda Ay'›n iki kere tu-

tulmas›na sebep olacakt›r. (K›yamet Alametleri, s.
200)
Mehdi'nin ç›kmas›ndan önce bir Ramazan içinde

Günefl iki defa tutulacakt›r. (Ölüm-K›yamet-Ahiret
ve Ahir Zaman Alametleri, fiarani, s. 440)

Yukar›daki rivayetlerde dikkati çeken en önemli nokta
Ramazan ay›n›n ortas›nda hem Günefl tutulmas›n›n, hem de
bir ay içinde "Ay"›n ve "Günefl"in iki kere tutulmas›n›n im-
kans›z oldu¤unun fark edilmesidir. Bu, normal flartlarda
gerçekleflmeyecek bir durumdur. E¤er bu hadislerde tarif
edilen olaylar dikkatle incelenirse, rivayetler aras›nda çeflit-
li farkl›l›klar oldu¤u göze çarpar. Yukar›daki 1, 2 ve 3. riva-
yetlerde Ay, Ramazan'›n birinci günü, 4. rivayette ise so-
nuncu günü tutulacakt›r. Buna göre, yukar›daki hadis riva-
yetlerinin toplam›ndan ç›kan ortak sonuçlar flunlard›r:
1. Ramazan ay›nda Ay ve Günefl tutulmalar› olacakt›r.
2. Bu tutulmalar ortal›, yani 14-15 gün arayla olacakt›r.
3. Bu tutulmalar iki kere tekrarlanacakt›r.

Bu tespitlere uygun olarak, 1981 y›l›nda (Hicri 1401'de)
Ramazan ay›n›n 15. günü Ay, 29. günü de Günefl tutulmufl-
tur. Yine "ikinci olarak", 1982 y›l›nda (Hicri 1402'de) Ra-
mazan ay›n›n 14. günü Ay, 28. günü de Günefl tutulmufltur.

Ayr›ca bu hadisede "Ay"›n Ramazan'›n tam ortas›nda



DOLUNAY halinde tutulmas› ve dikkatleri çekecek bir
alamet olarak belirmesi de son derece anlaml›d›r.

Bu olaylar›n Hz. Mehdi'nin di¤er ç›k›fl alametleriyle
ayn› dönemde meydana gelmesi ve Hicri 14. yüzy›l bafl-
lar›nda, üst üste iki y›l (1401-1402) mucizevi bir tarzda
tekrarlanmas› rivayetlerin iflaretinin bu olaylar olabilece-
¤ini kuvvetlendirmektedir.

16) KUYRUKLU YILDIZIN DO⁄MASI

Mehdi'nin ç›k›fl›ndan evvel, (her taraf›) ayd›nla-

tan kuyruklu bir y›ld›z do¤acakt›r. (K›yamet Ala-
metleri, Berzenci s. 200)
O y›ld›z›n do¤mas›, Günefl ve Ay tutulmas›ndan

sonra olacakt›r. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)

Hadislerde belirtildi¤i gibi:
- 1986 y›l›nda (Hicri 1406'da) yani 14. yüzy›l bafllar›n-

da "Halley" kuyruklu y›ld›z› Dünyam›z›n yak›n›ndan geç-
mifltir. Bu kuyruklu y›ld›z parlak, ›fl›kl› bir y›ld›zd›r.

- Hareket yönü do¤udan bat›ya do¤rudur.
- 1981 ve 1982 (1401-1402) y›llar›nda meydana ge-

len Ay ve Günefl tutulmalar› olay›ndan sonra ortaya ç›k-
m›flt›r. 
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17) KABE BASKINI VE KABE'DE KAN AKITILMASI

Onun ç›kaca¤› y›l, insanlar hacca, bafllar›nda bir

emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i

fierif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerin-

de, köpekler gibi birbirine sald›racak, hac›lar so-

yulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine aka-

cak. (K›yamet Alametleri, Berzenci, s. 169)
‹nsanlar bafllar›nda bir imam bulunmaks›z›n hac

ederler. Mina'ya indiklerinde etraflar›, köpekle-

rin sar›fl› gibi sar›l›p, kabilelerin birbirine girme-

si ile büyük savafllar olur. Öyle ki ayaklar kan gö-

lü içinde kal›r. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Meh-
diyy-il Ahir Zaman, s. 35)

Yukar›daki hadislerde "onun ç›kaca¤› y›l" cümlesi
kullan›larak, Hz. Mehdi'nin ç›k›fl tarihinde Hac s›ras›nda
meydana gelecek bir katliama dikkat çekilmektedir. 1979

y›l›nda, hac s›ras›nda gerçekleflen Kabe bask›n›nda aynen
böyle bir katliam yaflanm›flt›r. Çok ilginçtir ki; bu kanl›
Kabe bask›n› da Mehdi'nin di¤er alametlerinin gerçeklefl-
ti¤i dönemin tam bafl›nda yani Hicri 1400 y›l›n›n ilk gü-
nünde, 1 Muharrem 1400 (21 Kas›m 1979) tarihinde mey-
dana gelmifltir. 

Yine hadis-i flerifte kanlar›n akaca¤›ndan bahsedile-
rek öldürme olay›na dikkat çekilmifltir. Bask›n s›ras›nda
Suud askerleri ile sald›rgan militanlar aras›nda meydana
gelen çarp›flmada 30 kiflinin öldürülmesi, bu rivayetin ka-
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lan k›sm›n› da do¤rulam›flt›r.
1979 (Hicri 1400)'da gerçekleflen bu Kabe bask›n›n›n

ard›ndan 7 sene sonra Hicri 1407 y›l›nda, Hac s›ras›nda
çok daha büyük kanl› bir olay meydana gelmifltir. Bu ha-
disede, caddelerde gösteri yapan hac›lara sald›r›larak 402
kifli katledilmifl, çok fazla kan ak›t›lm›flt›r. Beyt-ül Muaz-
zama'n›n yan›nda, Müslümanlar›n (Suudi Arabistan asker-
leri ile ‹ranl› hac›lar›n) birbirlerini öldürmeleri ile büyük
günahlar ifllenmifl, harama girilmifltir. Bu kanl› olaylar, il-
gili hadislerde tarif edilen ortamla çok büyük benzerlik-
ler tafl›maktad›r:

Resulullah buyurdu: Ramazan'da bir seda, fiev-

val'de bir ses, Zilkade'de kabileler aras›nda savafl

olur. Hac›lar talana u¤rar. Mina'da ölülerin çok

olaca¤› bir savafl olur, öyle ki orada tafllar› kan gö-

lü içinde b›rakacak kadar kan akar. (Kitab-ül Bur-
han Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 31)
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18) DO⁄U TARAFINDAN B‹R ATEfi‹N GÖRÜLMES‹

"‹kdiddurer" isimli kitapta Mehdi'nin zuhur ala-

metleri bahsinde geçiyor: Do¤uda, semada üç ge-

ce görünen büyük bir ateflin ç›kmas›. Mutad (al›-

fl›lm›fl) flafak k›z›ll›¤› gibi olmayan bir k›rm›z›l›¤›n

semada görülüp ufukta yay›lmas›. (Kitab-ül Bur-
han Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)
Do¤udan üç veya yedi gün ard› ard›na büyük bir

atefl zuhur edecek, gökte karanl›k görülecek, gök-

te al›fl›lm›fl olan k›rm›z›l›¤›n aksine bambaflka bir

k›z›ll›k yay›lacak. Yeryüzünün duyup anlayabilece-

¤i bir dille nida edilecek. (K›yamet Alametleri, Ber-
zenci, s. 166)

Bilindi¤i gibi  Irak'›n,  Kuveyt'i  Temmuz 1991 y›l›n-
daki iflgali sonras›nda, Kuveyt'e ait petrol kuyular›n› ate-
fle vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok bü-
yük bir atefl sarm›flt›r.

Atefle verilen iki kuyu, Türkiye'nin bir günde ç›-

karabildi¤i kadar petrol veriyor ve dumanlar 55

km. uzakl›ktaki Suudi Arabistan'dan bile görüle-

biliyor. (Hürriyet, 23 Ocak 1991)

19) SAHTE PEYGAMBERLER‹N ÇO⁄ALMASI

Her biri Allah'›n Resulü oldu¤unu iddia eden otu-

za yak›n yalanc› gönderilmedikçe k›yamet kopma-

yacakt›r. (Tirmizi, Fiten: 43; Ebu Davud, Melahim:
16)
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Her birisi kendinin Tek Mabud olan Allah'dan Re-

sul olarak gönderildi¤ini iddia eden altm›fl yalan-

c›n›n ç›kmas›. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Meh-
diyy-il Ahir Zaman, s. 36)

20) D‹N‹N fiAHS‹ ÇIKARLAR ‹Ç‹N KULLANILMASI

Her biri Allah'›n Resulü oldu¤unu iddia eden otu-

za yak›n yalanc› gönderilmedikçe k›yamet kopma-

yacakt›r. (Tirmizi, Fiten 43; Ebu Davud, Melahim
16)
Her birisi kendisinin Tek Mabud olan Allah'tan

resul olarak gönderildi¤ini iddia eden altm›fl ya-

lanc›n›n ç›kmas›. (Ali Bin Hüsameddin El Mutta-
ki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler –
Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Nefl-
riyat, s. 36)

21) BÜYÜK VE HAYRET VER‹C‹ fiEYLER‹N 
MEYDANA GELMES‹

Onun zaman›nda büyük hadiseler vuku bulacak.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Mun-
tazar, s. 27)
Onun zuhur mebdeleri ve mukaddimeleri (ç›k›fl

alametleri) Resulullah Efendimizin irhasat›na*

benzer. (Mektubat-› Rabbani, 2/258)
(*) ‹rhasat: Hz. Muhammed (sav)'in peygamberli¤inden evvel meydana gelen

ola¤anüstü hallerdir ki, bunlar peygamberli¤ine delil teflkil eden olaylardand›r.



Onun zaman›nda nice hayret veren haller zuhur

edecektir. (Mektubat-› Rabbani, 2/258)
Hz. Muhammed (sav)'in do¤umundan önce büyük ve

ola¤anüstü olaylar meydana gelmiflti. Do¤du¤u gece ye-
ni bir y›ld›z do¤mufl, atefle tapan ‹ran Padiflahlar›n›n sara-
y›n›n 14 burcu y›k›lm›fl, ‹ran'da 1000 y›ld›r yanmakta olan
Mecusi atefli sönmüfl, Semavi Vadisi sel sular› alt›nda kal-
m›fl, Save Gölü kurumufltu.

Yukar›daki rivayetlerde iflaret edildi¤i gibi, Hz. Meh-
di'nin ortaya ç›k›fl› da, Peygamber Efendimiz (sav)'inkine
benzeyecektir. Onun ç›k›fl› döneminde de büyük ve harika
olaylar olacakt›r. Son 100 y›ld›r dünya üzerinde meydana
gelen büyük olaylar›n baz›lar› flöyledir:
● Kabe bas›ld› ve çok say›da Müslüman›n kan› ak›t›ld›.
● 2500 y›ll›k ‹ran flahl›¤› y›k›ld› ve ‹ran fiah› R›za Pehle-
vi öldü.
● Hindistan'›n Bombay kentinde bir fabrikadan s›zan gaz
20.000 kiflinin ölümüne yol açt›.
● ‹ki Müslüman ülke olan ‹ran ve Irak aras›nda 8 y›l süre-
cek bir savafl bafllad›.
● Ruslar, Afganistan'› iflgal etti.
● Mexico City fliddetli bir depremle yerle bir oldu.
● Kuzey Kolombiya'daki Nevado Del Ruiz yanarda¤› 400
y›ld›r ilk kez patlad›. Eriyen kar ve buzun oluflturdu¤u ça-
mur yüzünden Armero kenti haritadan silindi. 20.000 ki-
fli öldü.
● Bangladefl'teki sel 25.000 kiflinin ölümüne sebep oldu.
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● Hristiyanl›¤›n merkezi Roma'y› sular bast›.
● 1986'da Çin'de, tarihinin en büyük orman yang›n› oldu.
● Hindistan Baflkan› Gandi, M›s›r Devlet Baflkan› Enver
Sedat, ‹sveç Baflbakan› Olof Palme öldürüldü.
● Papa II. Jean Paul vuruldu.
● 1980 y›l› bafllar›nda ilk AIDS vakalar› tespit edildi. fiu
ana kadar on binlerce kiflinin ölümüne sebep olan bu has-
tal›¤a "Ça¤›n Vebas›" ismi verildi.
● 1986'da uzay meki¤i Challenger f›rlat›l›fl›ndan sonra in-
filak etti.
● 26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Sant-
ral›'nde flimdiye kadar görülen en büyük nükleer kaza mey-
dana geldi. Birçok Avrupa ülkesi yay›lan radyasyondan
etkilendi.
● Ozon tabakas›n›n delinmesi Dünya iklimi üzerinde çok
olumsuz etkiler b›rakt›.
● Sovyetler Birli¤i y›k›ld› ve Gorbaçov'la birlikte Ba¤›m-
s›z Devletler ortaya ç›kt›.
● Irak'›n Kuveyt'i ilhak etmesinden sonra y›llarca sürecek
olan Körfez Savafl› bafllad›.
● Ermenistan'daki depremde kent harabeye dönüfltü.
500.000 kifli evini terk ederken, ölü say›s› 40.000'i aflt›.
● 1989 y›l›nda Çin'de komünist bölükler tanklarla ö¤ren-
cilerin üzerine yürüdü, Tiananmen meydan›nda 2000 ö¤-
renci öldü.
● So¤uk Savafl'›n sembolü olan Berlin duvar› inflas›ndan
tam 28 y›l sonra y›k›ld›.
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● 1990 y›l›nda Kabe'deki tünelde yaflanan izdihamda
1400'den fazla hac› hayat›n› yitirdi.
● 1991 y›l›nda Bangladefl'te meydana gelen sellerin son-
ras›nda yaklafl›k 139.000 kifli öldü, on milyonlarca kifli ev-
siz kald›.
● Son 20 y›ld›r Amerika'da f›rt›nalar, kas›rgalar, hortum-
lar ve seller durmak bilmedi. Binlerce insan öldü, milyon-
larcas› evini terk etti ve zarar her seferinde milyar dolar-
larla ölçüldü.
● Bosna ve Kosova'daki katliamlarda yüz binlerce Müs-
lüman öldürüldü ve yüz binlercesi yurtlar›ndan ç›kar›ld›.
● Ebola virüsü on binlerce kiflinin ölümüne sebep oldu.
● El Nino tüm dünya ülkelerine çok büyük felaketler ge-
tirdi.
● 19 Ekim 1987'de Londra Borsas› çöktü. Yaflanan büyük
panik sonucunda 50 milyar sterlinlik de¤er kayb› yaflan-
d›.
● 19 Nisan 1995'de ABD'nin Oklahoma kentindeki Fede-
ral Binaya yap›lan bombal› sald›r›da 168 kifli öldü.
● 22 Mart 1997'de Hale-Bopp kuyruklu y›ld›z›, saatte 160
km. h›zla Dünya'n›n 195 milyon km. yak›n›ndan geçti.
Ç›plak gözle izlenebilen Hale-Bopp'un geçifli, tüm dün-
yada milyonlarca kifli taraf›ndan büyük bir ilgiyle karfl›-
land›.
● 10 May›s 1997'de ‹ran'daki 7.1 fliddetindeki depremde
1500 kifli öldü.
● 4 fiubat 1998'de Afganistan'daki 6.1 fliddetindeki dep-
remde 5 bin kifli hayat›n› kaybetti.
● 25 Ocak 1999'da Kolombiya'daki 6 fliddetindeki dep-
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remde 1171 kifli hayat›n› kaybetti.
● 21 Eylül 1999'da Tayvan'daki 7.6 fliddetindeki deprem-
de 2100'den fazla kifli hayat›n› kaybetti.
● 11 Eylül 2001'de ABD'ye, tarihin en büyük terörist sal-
d›r›s› düzenlendi: ‹ki yolcu uça¤›, sabah mesaisinin bafl-
lad›¤› saatlerde 18 dakika arayla New York'taki Dünya Ti-
caret Merkezi'nin bulundu¤u iki gökdeleni vurdu. Ard›n-
dan bir baflka uçak Pentagon'a düfltü. Sald›r›da befl binin
üzerinde insan öldü.
● Hindistan'da büyüklü¤ü 7.9 olan bir deprem meydana
geldi ve binlerce kifli yaflam›n› yitirdi.
● Avrupa'da yaflanan afl›r› s›caklar 10 binlerce insan›n ölü-
müne neden oldu.
● 60.000 senede bir gerçekleflen bir olay meydana geldi
ve Mars gezegeni Dünya'ya en yak›n konuma geldi.
● Kas›m 2003'te dünyan›n en kurak bölgelerinden olan
Mekke'de meydana gelen sel felaketinde 12 kifli yaflam›n›
yitirdi.
● 26 Aral›k 2004'te Güney Asya'da meydana gelen son 40
y›l›n en büyü¤ü, 1900 y›l›ndan bu yana ise en büyük beflin-
ci olan, 9 büyüklü¤ündeki deprem ve ard›ndan meydana
gelen tsunami, 225 binin üzerinde kiflinin ölümüyle so-
nuçlanan bir felakete sebep oldu. Tsunamiler, Güney As-
ya ülkelerinden Endonezya, Sri Lanka, Hindistan, Malez-
ya, Tayland, Bangladefl, Myanmar, Maldiv Adalar› ve Sey-
flel Adalar›'n› hatta 5 bin km uzakl›ktaki bir Afrika ülkesi
olan Somali sahillerini bile vurdu.
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22) GÜNEfiTEN B‹R ALAMET‹N BEL‹RMES‹

Mehdi, Günefl'ten bir alamet belirinceye kadar gel-

meyecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Meh-
diyy-il Muntazar, s. 49)
Günefl bir alamet olarak do¤mad›kça Mehdi ç›k-

maz. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir
Zaman, s. 33)

Günefl'te böyle büyük bir patlama olay› ilk kez, için-
de bulundu¤umuz yüzy›lda meydana gelmifltir.

Günefl Tutulmas›

11 A¤ustos 1999 y›l›nda gerçekleflen Günefl tutulma-
s› yüzy›l›n son tam Günefl tutulmas›d›r. ‹lk kez bu kadar
çok insan Günefl tutulmas›n›, hem de bu kadar uzun bir sü-
re izleyebilmifl, inceleme f›rsat› elde etmifltir. Bu tutulma-
da dikkat çeken bir nokta da Türkiye'nin bu tam tutulma-
n›n en iyi izlendi¤i ülkelerden birisi olmas›d›r. Bart›n'dan
Silopi'ye kadar, yaklafl›k olarak 12 flehir ve 100 ilçe tutul-
may› gözleyebilmifltir. 

23) BÜYÜK fiEH‹RLER‹N YOK OLMASI

Büyük flehirler, dün sanki yokmufl gibi helak olur.

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Za-
man, s. 38)
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24) DEPREMLER‹N ÇO⁄ALMASI

…Depremler ço¤almad›kça, fitneler zahir olma-

d›kça, cinayetler ço¤almad›kça k›yamet kopmaz.

(K›yamet Alametleri, s. 109)

36- HZ. MEHD‹'N‹N ÇIKMAYACA⁄ININ 
SÖYLENMES‹ VE GEL‹fi‹NDEN ÜM‹T 
KES‹LMES‹, HZ. MEHD‹'N‹N ÇIKIfi 
ALAMETLER‹NDEN M‹D‹R?
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ahir zaman

alametlerinden birinin de, insanlar›n "Mehdi'nin gel-

meyece¤i yönünde bir ümitsizli¤e kap›lmalar›" oldu-
¤u bildirilmifltir. Hadislerdeki iflaretlere göre, ahir za-
manda savafllarla, yoklukla, açl›kla, adaletsizliklerle,
ahlaki çöküflle ve çeflitli salg›n hastal›klarla iç içe yafla-
yan kimi insanlar, tüm bu olumsuzluklar›n ortadan kal-
kabilece¤ine dair inançlar›n› yitireceklerdir. Müslüman-
lar aras›nda da pek çok kifli, Alt›nça¤'›n bafllay›p, Kuran
ahlak›n›n dünya üzerinde hakim olaca¤› yönündeki bek-
lentilerini kaybedecek ve fitnelerin artarak devam ede-
ce¤ine inanacakt›r. Peygamberimiz (sav) hadislerinde
"Hz. Mehdi gelmeyecekmifl, Hz. Mehdi yokmufl" gi-
bi sözler söylenmesinin Hz. Mehdi'nin ç›k›fl alametle-
rinden oldu¤unu flöyle bildirmifltir:
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‹nsanlar›n ümitsiz oldu¤u ve "Hiç Mehdi falan

yokmufl" dedi¤i bir s›rada Allah Mehdi'yi gönde-

rir... (Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir
Zaman, s. 55)
...Mehdi, Resulullah'›n bayra¤› ile, insanlar›n bafl-
lar›na bela üzerine bela ya¤d›¤› ve ç›k›fl›ndan ümit

kesildi¤i bir s›rada ç›kar...  (Kitab-ül Burhan Fi
Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55) 

37- SAHTE MEHD‹LER‹N ÇIKMASI HZ. 
MEHD‹'N‹N ÇIKIfi ALAMETLER‹NDEN M‹D‹R?

Hadislerde bildirildi¤ine göre, Hz. Mehdi'nin ortaya
ç›k›fl›ndan önce, birçok sahte kurtar›c›lar, Mehdiler ve Hz.
‹sa oldu¤unu iddia eden insanlar ortaya ç›kacakt›r. Bu gi-
bi kiflilerin ortaya ç›kmas› ise insanlar›n Hz. ‹sa ya da Hz.
Mehdi oldu¤unu söyleyen herkese flüphe ile yaklaflmala-
r›na neden olacak olabilir. 

Hz. ‹sa'n›n ve Hz. Mehdi'nin tan›nmamalar›nda bu
sahte flah›slar›n varl›¤› önemli bir etken olacak olabilir.
Bu tür sahte kurtar›c›lar›n ç›k›fl›na flahit olmalar› insanla-
r›n Hz. Mehdi'yi de uzun süre tan›mamas›na neden olabi-
lir. Ancak hiç unutmamak gerekir ki sahte Mehdilerin or-
taya ç›k›fl› da Hz. Mehdi'nin geliflinin önemli bir alameti ve
müjdesidir. Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde bu
müjde flu flekilde haber verilmektedir:
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Her biri Allah'›n Resulü oldu¤unu iddia eden otu-

za yak›n yalanc› gönderilmedikçe k›yamet kopma-

yacakt›r. (Tirmizi, Fiten: 43; Ebu Davud, Melahim:
16)
Her birisi kendinin Tek Mabud olan Allah'dan Re-

sul olarak gönderildi¤ini iddia eden altm›fl yalan-

c›n›n ç›kmas›. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Meh-
diyy-il Ahir Zaman, s. 36)

Sahte mehdilerin ve mesihlerin bir k›sm› ç›km›flt›r,
bir k›sm› da ilerleyen y›llarda ç›kacakt›r. (En do¤rusunu
Allah bilir.) fiüphesiz, sahte mesihlerin yalanlar›n›n tü-
müyle ortaya ç›kaca¤› günler ise çok yak›nd›r. Çünkü Pey-
gamberimiz (sav) yalanc›lar›n ard›ndan Hz. ‹sa'n›n geri
dönüflünü ve Hz. Mehdi'nin geliflini de müjdelemifltir.

38- HZ. MEHD‹, KEND‹S‹N‹N MEHD‹ 

OLDU⁄UNU SÖYLEYECEK M‹D‹R?

Hadislerde Hz. Mehdi'ye biat›n kendisi istemedi¤i hal-
de yap›laca¤› bildirilmektedir. Bu da Hz. Mehdi'nin, ken-
disini hiçbir zaman Mehdi olarak ilan etmeyece¤ini göster-
mektedir. Hatta insanlar ona gelip "alametler sende mev-
cut, sen Mehdi'sin" dedikleri halde o yine reddedecektir.
Ancak "ölümle tehdit" edildikten sonra, insanlar›n kendi-
sine biat etmesini kabul edecektir. Peygamberimiz (sav)'in
hadislerinde bu konu flöyle bildirilmektedir:
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‹nsanlar nihayet Mehdi'ye gelirler ve Rükun ile Ma-
kam aras›nda, kendisi istemedi¤i halde ona biat

ederler. "E¤er kabul etmezsen, boynunu vururuz"

derler. Yer ve gök ehli ondan raz› olur. (Ali Bin Hü-
sameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasni-
finden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alamet-
leri, Kahraman Neflriyat, s. 31)
Halifenin ölümü an›nda ihtilaf olur. Medine halk›n-
dan bir kifli koflarak Mekke'ye ç›kar. Mekke halk›n-
dan bir grup onu, istememesine ra¤men (bulun-

du¤u yerden) ç›kar›rlar. Hacer-i Esved'le Makam›
‹brahim aras›nda ona biat ederler. (Sünen-i Ebu
Davud, 5/94; El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Meh-
diyy-il Muntazar, s. 20)
Neticede istemedi¤i halde Ehli Bedir say›s›nca in-
san ona, Rükun ile Makam aras›nda biat eder. (Ali
Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin
Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Ala-
metleri, Kahraman Neflriyat, s. 34)
... Ve sonra istemedi¤i halde biatlar›n› kabul eder.
E¤er siz ona yetiflirseniz, ona biat ediniz. Çünkü o
yerde de gökte de Mehdi'dir. (Ali Bin Hüsameddin El
Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadis-
ler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman
Neflriyat, s. 35)
... Onu tekrar Mekke'de bularak yine, "Sen falan o¤-
lu falans›n, annen de filan k›z› filanedir, sende flu flu
alametler vard›r, birinci defa bizden kurtuldun uzat
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elini sana biat edelim" derler. Bunun üzerine o

"Ben arad›¤›n›z de¤ilim" der ve tekrar Medine'ye
gider. Medine'de yine aran›nca tekrar Mekke'ye dö-
ner. Mekke'de kendisini Rükün'da bularak flöyle der-
ler: "E¤er biatlar›m›z› kabul etmezsen, bizi ara-

makta olan ve bafl›nda Haddam'dan birisinin bu-

lundu¤unu Süfyani ordusuna karfl› korumazsan,

günahlar›m›z senin üzerine ve kanlar›m›z da boy-

nuna olsun" derler. Bunun üzerine Mehdi, Rükun

ile Makam aras›na oturur ve elini uzatarak biat-

lar› kabul eder. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 39-40)
Fitne içindeki insanlar kan ak›t›ld›¤› bir zamanda
evinde oturmakta olan Mehdi'ye gelir ve "Bizim için
kalk art›k"der. O ise kabul etmez, ancak ölümle teh-

dit edildikten sonra onlar için kalkar. Ondan son-
ra art›k kan dökülmez. (‹bn Ebi fieybe, c. VII, s.531;
Abdurrezzak H. 20771, c. XI, s. 372; Kitab-ül Bur-
han Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 52-53)
Hz. Fatima'n›n soyundan gelen Mehdi, Mekke'de
meydana ç›kar›l›r ve istemedi¤i halde kendisine bi-

at edilir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 52-53)
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HZ. MEHD‹'N‹N MÜCADELES‹

39- HZ. MEHD‹ MÜCADELES‹NE 
KAÇ YAfiLARINDA BAfiLAYACAKTIR? 
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi'nin

mücadelesine bafllad›¤› y›llarda 30 ila 40 yafllar› aras›n-
da olaca¤›n› haber verilmifltir: 

Yafl› 30 ile 40 aras›nda oldu¤u halde gönderilecek-

tir... Mehdi benim evlatlar›mdand›r. 40 yafllar›n-

dad›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-
il Muntazar, s. 41)
40 yafl›ndad›r. Di¤er bir rivayete göre 30 ile 40 ya-

fl›ndad›r. (K›yamet Alametleri, Berzenci, s. 16)
Mehdi benim neslimdendir. O 40 yafl›ndad›r. San-
ki yüzü parlak bir y›ld›zd›r... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi
bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi  "Fevaidu Feva-
idi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar")

40- HAD‹SLERDE HZ. MEHD‹'N‹N MÜCADELES‹

VE KARARLILI⁄I NASIL ANLATILMIfiTIR?

Mehdi ifli s›k› tutacak. (K›yamet Alametleri , s. 175)
‹nsanlar hakka dönünceye kadar mücadelesine

devam edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-
il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
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Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyece¤i ve

öldürmenin de onu vazgeçiremeyece¤i Ehli Bey-

time mensup birisi (Mehdi) sahip olmadan günler

geceler bitmeyecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-
il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12)
Mehdi hesab›n› çok seri bir flekilde görecek ve va-

adinden dönmeyecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Ala-
met-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)
Mehdi Do¤u taraf›ndan ç›kacak. Karfl›s›na da¤-

lar bile dikilse onlar› ezip geçecek, o da¤larda ken-

disine yol bulacakt›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Ala-
met-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 39)

41- HZ. MEHD‹ HAKKINDA OLUMSUZ 
PROPAGANDA YAPILACAK MIDIR?
Peygamberimiz (sav) devrinde ‹slam düflmanlar›,

onu kötülemek için o devrin yay›n organ› say›lan flair-
leri kullan›yorlard›. fiairler, panay›rlarda, çarfl›larda Pey-
gamber (sav)'e cahilce çeflitli hakaretler ediyor, ona de-
li, büyücü, kahin fleklinde iftiralar at›yorlard›. Ahir za-
manda da inkar› benimseyen kimseler Hz. Mehdi hak-
k›nda olumsuz propaganda yapacak, kendilerince hal-
k›n nazar›nda bu mübarek flahs›n itibar›n› sarsmaya ça-
l›flacaklard›r.

Hadislerde Hz. Mehdi'nin bafllang›ç y›llar›n›n s›-
k›nt› ve zorluklarla dolu mücadele y›llar› oldu¤u anla-
t›lmaktad›r. "Alt›nça¤" ifadesi ise Hz. Mehdi'nin yeryü-
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zünde bulundu¤u son dönemlere aittir. Hz. Mehdi ve
Müslümanlar ancak bu devirde rahata, bollu¤a, huzura
kavuflacaklar ve sevgiye, bar›fla, kardeflli¤e dayal› bir
hayat› bu devirde yaflayacaklard›r.

42- HZ. MEHD‹ MÜCALEDE YILLARINDA ZOR-
LUK VE SIKINTIYLA KARfiILAfiACAK MIDIR?
‹nkar içinde olan toplumlar› uyarmak ve onlar› do¤-

ru yola davet etmek için gönderilen tüm elçiler, gönde-
rildikleri kavimler taraf›ndan yalanlanm›fl ve onlar›n çe-
flitli itham ve iftiralar›na maruz kalm›fllard›r. Peygam-
berimiz (sav)'in hadislerinde Ehl-i Beyt'ten gelecek olan
Hz. Mehdi'nin de bu gibi eziyet ve s›k›nt›larla karfl›la-
flaca¤› haber verilmifltir. (En do¤rusunu Allah bilir)

Mehdi, bizden, Ehl-i Beyt'tendir... Biz öyle bir ev
halk›y›z ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih
etmifltir. Benim Ehl-i Beyt'im muhakkak benden

sonra bela, kaç›r›lma ve sürgüne u¤rayacakt›r.

Benden sonra Ehl-i Beyt'im bela ve mihnetlerle

karfl›laflacaklar ve tarda maruz kalacaklard›r. (Ki-
tab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman,
s. 14)
Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in afla¤›daki

hadisi de böyle bir durumu, "Hz. Mehdi'nin biat s›ras›n-
da, kendisinin birçok kahr ve haks›zl›¤a u¤rad›¤›n› insan-
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lara aç›klayaca¤›n›" haber vermektedir:

.. Mehdi, Resulullah'›n bayra¤› ile, insanlar›n bafl-
lar›na bela üzerine bela ya¤d›¤› ve ç›k›fl›ndan ümit
kesildi¤i bir s›rada ç›kar. ‹ki rekat namaz k›lar. Na-
mazdan dönünce flöyle der: "Ey insanlar! Ümmet-

i Muhammed ve bilhassa onun Ehl-i Beyti çok be-

lalar gördü ve bizler kahr ve haks›zl›¤a maruz kal-

d›k." (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir
Zaman, s. 55)

Hadislerde bildirildi¤i gibi, ‹slam ahlak›n›n Hz.
Mehdi vesilesiyle tüm insanlar aras›nda hakim olmas›n-
dan önceki devrede Hz. Mehdi ve yard›mc›lar›na, çeflit-
li s›k›nt›lar isabet edecek ancak daha sonra bu s›k›nt›lar
Allah'›n izniyle kald›r›lacakt›r.

Allah, Kuran'da birçok peygamberin kavimleri tara-
f›ndan yalanland›klar›n›, delilik ve büyücülük iftirala-
r›na maruz kald›klar›n› ve daha pek çok sald›r› ve ezi-
yetle karfl›laflt›klar›n› bildirmifltir. Elçiler tüm bu sald›-
r›lar karfl›s›nda sabretmifl, onlara en güzel flekilde cevap
vermifllerdir: 

Andolsun senden önce de elçiler yalanland›...

(Enam Suresi, 34)

... Ve elbette bize yapt›¤›n›z iflkencelere karfl› sab-

redece¤iz... (‹brahim Suresi, 12)

Sonra, ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: "(Bu,)

Ö¤retilmifltir, bir delidir." (Duhan Suresi, 14)



‹flte böyle; onlardan öncekiler de bir elçi gelme-

yiversin, mutlaka: "Büyücü ve cinlenmifl" de-

mifllerdir. (Zariyat Suresi, 52)

Fakat o, 'bütün kiflisel ve askeri gücüyle' yüz çe-

virdi ve: "(Bu,) Ya bir büyücü veya bir delidir"

dedi. (Zariyat Suresi, 39)

(Firavun) dedi ki: "Andolsun, benim d›fl›mda bir

ilah edinecek olursan, seni mutlaka hapse ataca-

¤›m." (fiuara Suresi, 29)

Ey iman edenler, Musa'ya eziyet edenler gibi ol-

may›n... (Ahzab Suresi, 69)

Dediler ki: "Onun için (yüksekçe) bir bina infla

edin de onu ç›lg›nca yanan ateflin içine at›n."

(Saffat Suresi, 97)

Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine iliflkin) delille-

ri görmelerinin ard›ndan, mutlaka onu belli bir

vakte kadar zindana atmak (görüflü) a¤›r bast›.

(Yusuf Suresi, 35)

O inkar edenler, zikri (Kur'an'›) iflittikleri za-

man, seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi.

"O, gerçekten bir delidir" diyorlar. (Kalem Su-

resi, 51)

43- HAD‹SLERDE HZ. MEHD‹ VE 
CEMAAT‹N‹N ‹NKAR EDENLER‹N BASKILARI
KARfiISINDA GÖSTERECEKLER‹ TAVIR 
NASIL ANLATILMAKTADIR?
Peygamberimiz (sav) hadislerinde Hz. Mehdi ve be-
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raberindeki kimselerin, inkar edenlerin olumsuz propa-
gandalar› ve bask›lar› ya da yaflad›klar› zorluk ve s›k›n-
t›lar karfl›s›nda kararl›l›klar›ndan hiçbir flekilde vazgeç-
meyeceklerini haber vermifltir:

Onlar Allah yolunda hiçbir k›nayan›n k›namas›n-

dan, dedikodusundan korkmayan ‹slam ahalisi-

dir. (Süneni ‹bni Mace-10-259)

44- HAD‹SLERE GÖRE, HZ. MEHD‹ ‹LK BAfi-
LARDA ÇALIfiMALARINI G‹ZL‹ M‹ YOKSA AÇIK
OLARAK MI YÜRÜTECEKT‹R?
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi'nin

henüz halk taraf›ndan tan›nmad›¤› ilk dönemlerinde fa-
aliyetlerini gizli olarak gerçeklefltirece¤i bildirilmifltir:

Geceleri ibadetle meflgul olup, gündüzleri gizli ola-

cak... (Ukayli "En-Necmu's-sak›b fi Beyan› Enne'l
Mehdi min Evlad› Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l
kamal")

Hz. Mehdi'nin geldi¤i dönem ahlaki dejenerasyo-
nun çok ciddi boyutlara ulaflt›¤›, inkar edenlerin din ah-
lak›na ve inananlara karfl› çok fliddetli bir düflmanl›k bes-
ledikleri, gizli ve aç›k yo¤un bir faaliyet içinde oldukla-
r›, çok çetin bir dönemdir. Böyle bir dönemde insanlar-
dan gizli kalmas› ve tan›nmamas›, Hz. Mehdi'nin inkar
edenlerin sald›r›lar›ndan korunmas›na vesile olacakt›r.  

Bu dönem, Hz. Mehdi'nin inkarc› ve müflrik sistem-
lerle çok büyük bir fikri mücadele yürüttü¤ü, din ahla-
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k›n›n yay›lmas› için dünya çap›nda faaliyet yapt›¤› bir
dönem olacakt›r. ‹nsanlar›n ço¤unlu¤u taraf›ndan tan›n-
mamas›, faaliyetlerinin ilk y›llar›nda Hz. Mehdi için çok
büyük bir kolayl›k sa¤layacak, ‹slam ahlak›n›n insanlar
taraf›ndan kabulünü de h›zland›racakt›r. (En do¤rusunu
Allah bilir.) 

45- HAD‹SLERDE HZ. MEHD‹'N‹N MÜCADELE-
S‹N‹N ‹LK DEVRELER‹NDE ‹K‹ KEZ ORTADAN
KAYBOLACA⁄I NASIL HABER VER‹LM‹fiT‹R?
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi'nin

mücadelesine bafllad›¤› ilk dönemlerde "iki kez orta-

dan kaybolaca¤›" haber verilmifltir. 

Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali aleyhi's-selâm'dan
flöyle buyurdu¤u rivayet edilir: 
Bu ifli yapacak olan›n (yani Mehdi'nin) iki gaybe-

ti (kayboluflu, görünmemesi) vard›r. Bu iki gaybe-

tin biri o kadar uzayacak ki, baz›lar›: "O öldü",

baz›lar› da: "O gitti" diyeceklerdir. Ne onu seven-

ler, ne de baflkalar› onun yerini bilemeyecekler, sa-

dece ona çok yak›n hizmetçisi onun yerini bilir.
("el-Saa Fi Eflrat-is Saa" s. 93 M›s›r bas.)

46- HAD‹SLERDE HZ. MEHD‹'N‹N TEBL‹⁄
GÜCÜ NASIL TAR‹F ED‹LM‹fiT‹R?
Hz. Mehdi, kuru bir a¤ac› dikti¤inde de a¤aç he-

men yeflillenip yapraklanacakt›r. (El-Kavlu'l Muh-
tasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
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O (Mehdi) kuru bir kam›fl a¤ac›n› kuru bir yere di-

kecek, an›nda yeflillenip yaprak verecek. (K›yamet
Alametleri, s. 165)
Mehdi bir yere kuru bir dal› diker ve dal yaprak-

lan›p yeflillenir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Meh-
diyy-il Ahir Zaman, s. 67)
Bir tevili fludur ki:
Hz. Mehdi, 'kuru bir a¤aç'a benzetilen bir insana te-

veccühüyle ve onu irflad etmesiyle; önceleri ayn› kuru bir
a¤aç gibi etraf›na faydal› olamayan böyle bir insan›n, bu
sefer yeflillenmifl ve meyve vermifl bir a¤aç gibi etraf›na,
yani dinine ve bütün insanl›¤a faydal› hale gelece¤ine ifla-
ret edilmifltir. (En do¤rusunu Allah bilir.) Afla¤›daki ha-
dis-i flerifte de benzer bir flekilde; önceleri cahil, cimri ve
korkak olan bir insan›n, ahir zaman›n büyük mürflidinin
irflad ve tedrisiyle (ders vermesiyle) inflaAllah bilgili, cö-
mert ve cesur bir hale gelece¤ine, adeta önceleri kuru ve
faydas›z olan bir a¤ac›n yeflerip yaprak vermesi gibi flah-
siyetini de¤ifltirece¤ine iflaret edilmifltir. (En do¤rusunu
Allah bilir.)

Asr›nda cahil, cimri ve korkak olan bir adam he-

men alim, cömert ve cesur olacak. (K›yamet Ala-
metleri, s. 186)

‹mam Rabbani Hazretleri de eserlerinde kendisine ve-
rilen gücü ayn› benzetmeyle ifade etmektedir:
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Allah-ü Taala, hidayet iflinde; bana büyük bir güç

verdi. O kadar ki: Kuru bir a¤aca teveccüh etsem;

o kuru a¤aç hemen filizlenir. (Mektubat-i Rabba-
ni, 1/18)

47- HZ. MEHD‹ ‹SLAM AHLAKINI DÜNYAYA
NASIL HAK‹M KILACAKTIR?

Hz. Mehdi ‹slam ahlak›n› ilmi çal›flmalar›yla 

hakim edecektir

Hadislerde bildirildi¤i gibi Hz. Mehdi döneminde hiç
kimsenin burnu kanamayacak, hiç kimse zarar görmeye-
cek, hatta uyuyan kifli dahi uyand›r›lmayacakt›r. Bu da Hz.
Mehdi'nin fikri bir mücadele yürütece¤ini göstermekte-
dir. Hz. Mehdi, fikren din ahlak›na uygun olmayan ak›m ve
sistemleri susturacak, ilmi çal›flmayla ‹slam ahlak›n› hakim
edecektir. 

Zaman›nda ne bir kimse uykusundan uyand›r›la-

cak, ne de bir kimsenin burnu kanayacakt›r. (El
Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,
s. 42)
Mehdi, Peygamberin (sav) yolunda gidecek, uyu-

yan kifliyi uyand›rmayacak, kan da ak›tmayacak-

t›r. (K›yamet Alametleri, s. 163)
Mehdi... gayet sükünet içinde yürüyecektir. (K›ya-
met Alametleri, s. 173)
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48- HAD‹SLERDE HZ. MEHD‹'N‹N TÜM 

MEZHEPLER‹ ORTADAN KALDIRARAK D‹N‹

ÖZÜNE DÖNDÜRECE⁄‹ NASIL B‹LD‹R‹LM‹fiT‹R?

Hadislerde verilen bilgilere göre Hz. Mehdi, kendi-
sinden önce gönderilmifl olan tüm müceddidlerden farkl›
birtak›m özelliklere sahip olacak ve bu vas›flar› tafl›ma-
s›yla ahir zaman›n Büyük Mehdisi oldu¤u anlafl›labilecek-
tir. Hz. Mehdi'nin bu önemli özellikleri aras›nda "en bü-

yük müceddid" (her yüzy›l bafl›nda dini hakikatleri dev-
rin ihtiyac›na göre ders vermek üzere gönderilen büyük
‹slam alimi) ve "en büyük müçtehid" (ihtiyaç olufltu¤un-
da ayetlerden hüküm ç›karan büyük ‹slam alimi) vas›fla-
r›n› tafl›mas› da olacakt›r.  

Bu vas›ftaki büyük zatlar, ‹slam  toplumlar›na  örnek
olmufl, yol göstermifl, zaman›n kutbu olmufl önderlerdir.
Bu önderlerden kimi içtihat etme (hükümleri usulüne uy-
gun olarak Kuran ve hadislerden istifade ile ortaya koy-
ma) ve hüküm verme vas›flar›ndan dolay› "mezhep önder-
leri" olmufllard›r; Müslümanlar da onlara uymufllard›r.
‹mam Hanefi, ‹mam fiafi, ‹mam Hanbeli, ‹mam Maliki bu
önderlerden olup 4 mezhebin kurucular›d›r. Bütün ehl-i
sünnet onlar›n verdi¤i hükümlerle amel etmektedir. Bu

müçtehid ve müceddidlerin en büyükleri ise Hz. Meh-

di olacakt›r.

Bu da Hz. Mehdi'nin içtihat etme (hükümleri usulü-
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ne uygun olarak Kuran ve hadislerden istifade ile ortaya
koyma) ve hüküm vermeye en yetkili kifli olarak, "tüm

mezhepleri kald›raca¤›n›" göstermektedir. Zira en bü-
yük mezhep imam› oldu¤una göre zaten tüm di¤er mez-
hepleri kald›rmas› gerekir. Zaman›nda herkesin ona uya-
ca¤›n›n bildirilmifl olmas› da bunu do¤rulamaktad›r. ‹slam
tarihinin en büyük alimlerinden biri olan Muhyiddin Ara-
bi ise "Fütühat-ül Mekkiye" isimli eserinde bu konuda flöy-
le bilgi vermifltir:

... Mehdi, dini Peygamber (sav)'in zaman›nda ol-

du¤u gibi aynen uygulayacak. Yeryüzünden mez-

hepleri kald›racak. Halis hakiki dinden baflka hiç-

bir mezhep kalmayacak. (Muhammed B. Resul El
Hüseyin El Berzenci, K›yamet Alametleri, s. 186-
187)

Hüseyin Hilmi Ifl›k da, Saadet-i Ebediye adl› eserin-
de Hz. Mehdi'nin bu özelli¤ini flöyle haber vermifltir:

Hazret-i Mehdi, ahir zamanda dünyaya gelecektir.
Resullulah Efendimiz (sav)'in soyundan olacakt›r.
‹sa Aleyhisselam'la buluflacak, mezhepleri kald›-

racak, yaln›z onun mezhebi kalacak. (H. Hilmi Ifl›k,
Saadeti Ebediye, s. 35)

49- PEYGAMBER‹M‹Z (SAV), HZ. MEHD‹'N‹N
D‹NE SONRADAN SOKULAN 
TÜM B‹DATLARI ORTADAN 
KALDIRACA⁄INI HABER VERM‹fi M‹D‹R?
Bidat, 'dinin asl›nda olmad›¤› halde, dine dahil edilen
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adetler' anlam›na gelir. Peygamberimiz (sav) de hadislerin-
de Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i vazifelerden birinin,
'dine sonradan sokulan tüm yanl›fl inanç ve uygulamalar-
dan ar›nd›rarak ‹slam dinini Peygamberimiz (sav) döne-
minde yafland›¤› gibi özüne döndürmek' oldu¤unu belirt-
mifltir. Hz. Mehdi'nin bu özelli¤ini haber veren hadislerden
baz›lar› flöyledir:

Hz. Mehdi hiçbir bidat› b›rakmayacak. (El-Kav-
lu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.
43)
Mehdi kald›rmad›k bidat b›rakmayacakt›r. Ahir

zamanda ayn› Peygamber (sav) gibi dinin icabla-

r›n› yerine getirecektir. (K›yamet Alametleri, s. 163)
Hz. Peygamber (sav) en baflta ‹slam'› nas›l ayak-

ta tuttuysa, Hz. Mehdi de en sonunda ayn› flekilde

‹slam'› ayakta tutacakt›r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi
Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

50- HZ. MEHD‹'N‹N MÜCADELES‹ 
NE ZAMANA KADAR SÜRECEKT‹R?
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi'nin

inkarc› felsefeleri fikri olarak tümüyle etkisiz hale getire-
rek ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›laca¤› bildiril-
mifltir. Hz. Mehdi, Kuran ahlak›n› tüm yeryüzüne hakim
k›lana kadar mücadelesine devam edecektir. Bir hadiste
bu durum flöyle haber verilmifltir:
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‹nsanlar, hakka dönünceye kadar mücadelesine

devam edecektir.  (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alama-
til Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

51- HZ. MEHD‹'N‹N MEHD‹L‹⁄‹N‹ 
HERKES KABUL EDECEK M‹D‹R?
Hz. Mehdi tam manas›yla ortaya ç›kt›¤›nda, Hz. Mu-

hammed'in bildirdi¤i flekil ve sureti, mücadelesi, yar-
d›mc›lar›, fethedece¤i yerler ile ilgili bütün hadis-i flerif-
lerle uygunluk gösterecek, böylece bu konuda hiç kim-
senin kalbinde en ufak bir flüphe ve tereddüt kalmaya-
cakt›r. Herkes tam kanaat getirerek, onun Mehdili¤i'ni
tasdik edecektir. Hadislerde Hz. Mehdi'nin Mehdili-
¤i'nin, tam olarak ortaya ç›kt›¤› dönemde herkes tara-
f›ndan kabul edilece¤i flöyle bildirilmektedir:

Onun ismiyle semadan nida olunacak ve hiç kim-

se onun Mehdili¤ini inkar etmeyecektir. (El-Kav-
lu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.
47)
Bir adam (Mehdi) semadan ismiyle mutlaka ça¤›-

r›lacak ve delil onu inkar etmeyecek, zelil ona ma-

ni olmayacakt›r. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 52)
Gökten bir ses gelecek, onu ne delil inkar edecek

ve ne de delil olmaktan o al›konacak. (K›yamet Ala-
metleri, s. 200)
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52- HAD‹SLERDE ‹NSANLARIN HZ. MEHD‹'YE
NASIL TAB‹ OLACAKLARI B‹LD‹R‹LM‹fiT‹R?
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi dö-

neminde insanlar›n ar›lar›n kovanlar›na gelip s›¤›nd›¤›
gibi Hz. Mehdi'ye gelip s›¤›nacaklar› haber verilmifltir:

Ebu Said Hudri Resulluh'dan rivayet ediyor:
Mehdi'nin izleyicileri ona s›¤›n›rlar, bal ar›lar›-

n›n Kraliçe ar›ya s›¤›nd›klar› gibi (onun yan›nda

güven ve huzur bulurlar), o yeryüzünü adalet ve
dürüstlükle dolduracakt›r. (Kitab-ül Burhan Fi
Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 11)



HZ. MEHD‹'N‹N HZ. ‹SA ‹LE 

B‹RARAYA GELMES‹

53- HZ. ‹SA ‹K‹NC‹ KEZ 
YERYÜZÜNE GELECEK M‹D‹R?
Ahir zaman, çok büyük olaylar›n ve tarihi geliflme-

lerin yaflanaca¤› bir dönemdir. Bu de¤iflimlere vesile
olacak flah›slar da çok kutlu ve mübarek insanlard›r. Ahir
zaman›n bu mübarek flah›slar›ndan biri olan Hz. ‹sa, bun-
dan yaklafl›k 2000 y›l önce Rabbimiz'in Kat›na yüksel-
tilmifltir ve Allah'›n takdir etti¤i vakit geldi¤inde de ye-
niden dünyaya dönecektir. Kuran ayetlerinde ve hadis-
lerde haber verilen bilgiler, Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikin-
ci kez geliflinin ahir zamanda olaca¤›na iflaret etmekte-
dir. 

Hz. ‹sa -baz› insanlar›n hiçbir bilgi ve delile dayan-
d›rmadan onun gelmeyece¤ini öne sürdükleri bir dönem-
de, Allah'›n izniyle, ikinci kez yeryüzüne gelecek ve hak
din olan ‹slam'› tebli¤ edecektir. (Ayr›nt›l› bilgi için bkz.
Hz. ‹sa Ölmedi ve Mesih Müjdesi, Harun Yahya)

54- ‹SLAM AL‹MLER‹ HZ. ‹SA'NIN ‹K‹NC‹ KEZ
YERYÜZÜNE GEL‹fi‹YLE ‹LG‹L‹ HAD‹SLER‹N
TEVATÜR DERECES‹NDE OLDU⁄UNU NASIL
HABER VERM‹fiLERD‹R?
Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne gelifli, Hz. Meh-

di'nin ve Deccal'in ortaya ç›k›fl›, k›yametin en büyük ala-
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metlerindendir. Birçok ‹slam alimi eserlerinde bu konu-
lar› detayl› olarak ele alm›fllard›r. Konuyla ilgili hadis-
lerde bildirilen haberler, ‹slam alimleri taraf›ndan "te-

vatür" (kuvvetli haber) derecesinde kabul edilmekte-
dir. 

Hz. ‹sa'n›n dünyaya tekrar gelifli ile ilgili Peygam-

berimiz (sav)'in birçok sahih hadisi bulunmaktad›r. ‹slam

alimlerinden fievkani, Hz. ‹sa'n›n dönüflüne dair 29 ha-

dis oldu¤unu, bu hadislerin içerdi¤i bilgilerin de yanl›fl

olma ihtimalinin bulunmad›¤›n› belirtmifltir. (Sünen-i
‹bn-i Mace, 10/338) 

Hz. ‹sa'n›n tekrar gelece¤ini ve Deccal'in ortaya ç›-

kaca¤›n› nakleden alimlerin bafl›nda ‹mam-› Azam Ebu

Hanife gelmektedir. Ebu Hanife, F›kh-› Ekber adl› ese-

rinin son bölümünde flunlar› bildirmektedir:

Deccal'in, Ye'cüc ve Me'cücün ç›kmas›, Güneflin ba-
t›dan do¤mas›, Hz. ‹sa'n›n gökten inmesi ve di¤er

k›yamet alametleri, sahih haberlerde aktar›ld›¤›

üzere, hakt›r, olacakt›r. (Ebu Hanife, Nu'man b. Sa-
bit (150/767), F›kh-› Ekber, Çeviren: H. Basri Çan-
tay, Ankara, 1982)

‹mam Suyuti de, El Havi Lil Fetava adl› kitab› ve
El ‹'lam bi Hukmi ‹sa adl› risalesinde, konuyla ilgili tüm
hadislere yer verdikten sonra, bu hadislerin mütevatir
olduklar›n› bildirmifltir:
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Hadis ilmine vak›f olanlara gizli kalmayaca¤› üze-
re, bu hususta zikretti¤imiz bütün hadisler müteva-
tir derecesine ulaflm›flt›r. Dolay›s›yla Mehdi Mun-

tazar (beklenen Mehdi) hakk›ndaki hadis-i flerifler

mütevatir oldu¤u gibi, Deccal hakk›ndaki hadis-i

flerifler de tevatür derecesine ulaflm›fl olup, Hz.

‹sa'n›n inifliyle ilgili hadis-i flerifler de mütevatir-

dir. (Suyuti, El Havi, 2/277)

55- SAH‹H HAD‹SLERDE HZ. ‹SA'NIN ‹K‹NC‹
KEZ YERYÜZÜNE GELECE⁄‹ NASIL HABER 
VER‹LM‹fiT‹R?
Konuyla ilgili hadisler, güvenilir hadis kayna¤› olan

Kütüb-ü Sitte'de ve ‹mam Malik'in Muvatta's›, ‹bn Hu-
zeyme ile ‹bn Hibban'›n Sahih'leri, ‹bn Hanbel ve Taya-
lisi'nin Müsned'leri gibi en muteber hadis kaynaklar›n-
da genifl bir flekilde yer almaktad›r. Hz. ‹sa'n›n yeryüzü-
ne gelifliyle ilgili hadislerden baz›lar› flöyledir: 

Sizler on alameti görmedikçe hiçbir zaman K›ya-

met kopmaz... Biri de ‹sa'n›n inmesi... (Müslim,
Kitabü-l Fiten: 39)
Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim

ki, Meryem o¤lu ‹sa'n›n adalet sahibi olarak in-

mesi yak›nd›r... [Ebu Hureyre ra/Buhari, Büyu 102,
Mezalim 31, Enbiya 49; Müslim, ‹man 242 (155);
Ebu Davud, Melahim 14 (4324); Tirmizi, Fiten 54
(2234)] 
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VAllahi muhakkak ve muhakkak Meryem o¤lu ‹sa ine-

cek, hem adil bir hakem, adaletli bir hükümdar ola-

rak inecek... [Ebu Hureyre ra/Buhari, Büyu 102, Me-
zalim 31, Enbiya 49; Müslim, ‹man 242 (155); Ebu Da-
vud, Melahim 14 (4324); Tirmizi, Fiten 54 (2234)]
‹mam›n›z kendinizden oldu¤u halde, Meryem o¤lu si-

zin içinize indi¤i zaman sizler nas›l olursunuz? (Ebu
Hureyre, ra/Buhari, Enbiya 50, 3265, 3/1272; Müslim,
‹man 71,155,1/136; Beyhaki, Esma ve S›fat 3265, 2/166)
Hayat›m elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem

o¤lu (‹sa Aleyhisselam)'›n adil bir hakim olarak sizin

içinize inmesi muhakkak yak›nd›r. (Sahihi Müslim,
6/532)
‹sa bin Meryem adil bir hakim ve adaletli bir imam

(devlet baflkan›) olarak inmedikçe k›yamet kopmaya-

cakt›r. (Sünen-i ‹bn-i Mace, 10/340)

Peygamberimiz (sav), Hz. ‹sa'n›n geldi¤inde, yapacak-
lar›n› da flöyle ifade etmifltir:

‹sa bin Meryem iner, k›rk y›l Allah'›n kitab› ve benim
sünnetimle hükmeder, vefat eder. (Ahir Zaman Meh-
di'sinin Alametleri, s. 92)
‹sa bin Meryem benim ümmetim içinde; adaletli bir
hakim ve (yönetimde) adil bir imam olacak, haç› k›r›p
ezecek ve domuzu öldürecektir… Kap su ile doldu¤u
gibi yeryüzü bar›flla dolacakt›r. Din birli¤i de olacak,
art›k Allah'tan baflkas›na tap›lmayacakt›r. (Sünen-i
‹bn-i Mace, 10/334)
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56- HAD‹SLERDE HZ. ‹SA'NIN 
YARDIMCILARININ SAYISI ‹LE ‹LG‹L‹ 
NASIL B‹R B‹LG‹ VER‹LM‹fiT‹R?
Kuran'da, Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ilk geliflinde ken-

disine tabi olanlar›n say›s›n›n oldukça az oldu¤una ifla-
ret edilmifltir. Rivayetlerde de haber verildi¤ine göre,
Hz. ‹sa'ya yaln›zca az say›daki havarileri iman etmifl ve
halktan da bu mübarek peygambere destek veren kimse
olmam›flt›r. Bu durum Kuran'da flöyle haber verilmifltir:

Ey iman edenler, Allah'›n yard›mc›lar› olun:

Meryem o¤lu ‹sa'n›n havarilere: "Allah'a (yöne-

lirken) benim yard›mc›lar›m kimlerdir?" deme-

si gibi. Havariler de demifllerdi ki: "Allah'›n yar-

d›mc›lar› bizleriz." Böylece ‹srailo¤ullar›'ndan

bir topluluk iman etmifl, bir topluluk da inkar et-

miflti. Sonunda Biz iman edenleri düflmanlar›na

karfl› destekledik, onlar da üstün geldiler. (Saff

Suresi, 14)

Yeryüzüne ikinci kez geliflinde de, ilk zamanlarda
Hz. ‹sa'ya inan›p destekleyenlerin say›s› yine çok az ola-
cakt›r. Büyük ‹slam alimi Bediüzzaman Said Nursi, Hz.
‹sa'n›n ahir zamanda yeryüzüne ikinci kez geliflinde ya-
flanacak bu durumu flöyle haber vermifltir: 

... "Deccal'›n fevkalâde büyük ve minareden daha

yüksek bir azamet-i heykelde ve Hazret-i ‹sa Aley-

hisselâm ona nisbeten çok küçük bulundu¤unu"
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gösterir. Bunun bir tevili flu olmak gerektir ki: ‹sa
Aleyhisselâm'› nur-u îman (iman›n ›fl›¤›) ile tan›yan
ve tâbi' olan cemaat-› ruhaniye-i mücahidînin (ru-
hani mücahidler cemaatinin) kemmiyeti (say›s›),
Deccal'›n mektepçe ve askerce ilmî ve maddî ordu-
lar›na nispeten çok az ve küçük olmas›na iflaret ve

kinayedir (maksad›ndad›r). (5. fiua, s. 464 fiualar,
s. 495)
Bir baflka sözünde ise Bediüzzaman, Peygamberi-

miz (sav)'in hadislerinde iflaret edilen bu durumu flöyle
aç›klam›flt›r:

Hazret-i ‹sa (A.S.) Deccal ile mücadelesi zaman›n-
da, on arfl›n yukar›ya atlay›p sonra k›l›nc› onun di-
zine yetifltirebilir derecesinde, vücudca o derece
Deccal'›n heykeli Hazret-i ‹sa'dan büyüktür, diye
meâlinde rivayet var. Demek Deccal, Hazret-i ‹sa
Aleyhisselâm'dan on, belki yirmi misli yüksek ka-
metli (boylu) olmak lâz›m gelir... 
Birinci Cihet: Din-i ‹sevî'nin hakikîsini (Hristiyan-
l›¤›n gerçe¤ini) esas tutan ‹sevî ruhanîlerin cema-
ati ve onlara karfl› dinsizli¤i tervice (kabul ettirip
geçerli k›lmaya) bafllayan cemaat tecessüm etseler
(maddeleflip cisim haline gelseler), bir minare yük-

sekli¤inde bir insan›n yan›nda bir çocuk kadar da

olamaz. (Kastamonu Lahikas›, s. 75)
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Bediüzzaman, bu sözlerinde Deccal'in elinde bulundu-
raca¤› maddi ve manevi güç gibi, çevresindeki insanlar›n
say›s›n›n da çok fazla olaca¤›n›, Hz. ‹sa'n›n cemaatinin ise
Deccal'inkine k›yasla çok az say›da kifliden oluflaca¤›n›
belirtmifltir. Hz. ‹sa'n›n toplumun büyük bir kesimi tara-
f›ndan tan›namamas›nda, Deccal'in elinde bulundurdu¤u
bu genifl kitle ve imkanlarla yürütece¤i olumsuz propa-
gandan›n büyük etkisi olacakt›r. (En do¤rusunu Allah bi-
lir.)

57- HZ. MEHD‹, HZ. ‹SA ‹LE BULUfiACAK 
MIDIR? BU BULUfiMA GERÇEKLEfiM‹fi M‹D‹R?
Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin ortaya ç›k›fl› yüzy›llard›r ‹s-

lam ümmeti taraf›ndan beklenen müjdeli olaylard›r. Nite-
kim rivayetlerde bu mübarek flah›slar›n ç›k›fl alametleri
olarak bildirilen olaylar›n pek ço¤u hadislerle mutab›k bir
flekilde ve ardarda gerçekleflmektedir. Kuflkusuz bu du-
rum, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin ortaya ç›kacaklar› vaktin
çok yaklaflt›¤›n›n bir göstergesidir. 

Peygamberimiz (sav)'in sahih hadislerinde Hz. ‹sa'n›n
Hz. Mehdi ile ayn› dönemde ortaya ç›kacaklar› ve ‹slam
ahlak›n› tüm dünyada yerleflik k›lma amac›yla birlikte mü-
cadele edecekleri bildirilmifltir. Pek çok sahih hadiste yer
alan bu bilgiler, Hz. ‹sa ile Hz. Mehdi'nin ortaya ç›kt›kla-
r› dönemde bir araya geleceklerini ve karfl›l›kl› diyalog
içerisinde olacaklar›n› göstermektedir. Ancak bu büyük
ve tarihi buluflma henüz gerçekleflmemifltir ve tüm dünya
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Müslümanlar› taraf›ndan beklenmektedir. Bu durum da
bizlere, Hz. Mehdi'nin geçmifl dönemlerde gelmifl bir fla-
h›s olamayaca¤›n› gösteren önemli delillerden biridir. Çün-
kü Hz. ‹sa henüz ortaya ç›kmam›fl ve tüm dünyan›n gözle-
ri önünde gerçekleflecek olan bu birliktelik henüz oluflma-
m›flt›r.

58- HAD‹SLERDE HZ. MEHD‹'N‹N NAMAZDA
HZ. ‹SA'YA ‹MAMLIK YAPACA⁄I NASIL HABER
VER‹LM‹fiT‹R?
Hz. ‹sa'n›n ortaya ç›kt›¤› dönemde Hz. Mehdi, Pey-

gamberimiz (sav)'in halifesi yani ‹slam aleminin manevi li-
deri s›fat›yla dünya çap›ndaki tüm Müslümanlar aras›nda
‹slam Birli¤i'ni sa¤lam›fl olacak ve bu birli¤in bafl›nda li-
der konumunda bulunacakt›r. Peygamberimiz (sav)'in pek
çok sahih hadisinde Hz. ‹sa'n›n da bu dönemde ikinci kez
yeryüzüne gelece¤i; Hz. Mehdi ile birlikte namaz k›laca-
¤› ve Hz. ‹sa'n›n "imaml›k sana verilmifltir" diyerek Hz.
Mehdi'yi imaml›¤a bizzat kendisinin geçirece¤i bildiril-
mifltir. Bu hadislerden baz›lar› flöyledir:

Hz. ‹sa namaz›n› Hz. Mehdi'nin arkas›nda k›la-

cakt›r. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-
il Muntazar, s. 24)
‹mamlar› salih bir insan olan Mehdi oldu¤u halde,
Beytü'l Makdis'e s›¤›n›rlar. Orada imamlar› kendi-
lerine sabah namaz›n› k›ld›rmak için öne geçti¤i bir
s›rada, bir de bakarlar ki, Meryem o¤lu ‹sa sabah
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vaktinde inmifltir. Mehdi, Hz. ‹sa'y› öne geçirmek
için arkaya çekilir. HZ. ‹SA ONUN OMUZLARI-

NA EL‹N‹ KOYAR VE ONA DER K‹, "GEÇ ÖNE

NAMAZI KILDIR. Z‹RA KAMET (namaza baflla-
ma iflareti) SEN‹N ‹Ç‹N GET‹R‹LM‹fiT‹R." (Ebu
Rafi'den rivayet edilmifltir; ‹mam fiarani, Ölüm, K›-
yamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Ya-
y›nevi, s. 495-496)
... Nihayet Meryem o¤lu ‹sa Müslümanlar›n emi-

ri (Hz. Mehdi) ona: Gel bize namaz k›ld›r, der. Bu-

nun üzerine ‹sa: Hay›r, Allah'›n bu ümmete bir ik-

ram› olarak sizin bir k›sm›n›z di¤er bir k›s›m üze-

rine emirlersiniz, der. (Sahih-i Müslim, c. 1, s. 209)
Hz. ‹sa semadan nüzul edecek ve onun emirli¤ini

kabul edecektir. Hz. ‹sa'ya "Bize namaz k›ld›r"

denilecek, ancak o, "Emir sizin içinizdedir" kar-

fl›l›¤›n› vererek, "Bu Allah'›n ümmet-i Muham-

med'e bir ikram›d›r." diyecektir. (El Kavlu'l Muh-
tasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)
Hz. Mehdi müminlerle beraber Beytül Makdis'de

sabah namaz› k›larken, o s›rada nüzul eden Hz.

‹sa'y› takdim edecek ve Hz. ‹sa ellerini onun omu-

zuna koyarak, "Namaz›n kameti senin için geti-

rildi, bu yüzden sen k›ld›r" diyecek ve nihayet Hz.

Mehdi, Hz. ‹sa ve müminlere imam olarak nama-

z› k›ld›racakt›r. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)
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59- HZ. ‹SA VE HZ. MEHD‹, HABER VER‹LD‹⁄‹
fiEK‹LDE B‹RL‹KTE NAMAZ KILMIfiLAR MIDIR? 
Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin biraraya gelmeleri ve birlik-

te namaz k›lmalar› henüz gerçekleflmemifl bir olayd›r. Hz.
‹sa'n›n gelifli ve Hz. Mehdi'yle birlikte namaz k›lmalar›
tüm dünya Müslümanlar› taraf›ndan büyük bir heyecanla
beklenmektedir. 

60- BU OLAYIN HENÜZ GERÇEKLEfiMEM‹fi
OLMASI HZ. MEHD‹'N‹N HENÜZ ORTAYA
ÇIKMADI⁄ININ B‹R DEL‹L‹ M‹D‹R?
Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin henüz bir araya gelmemifl

olmalar›, Hz. Mehdi'nin önceki devirlerde gelmifl bir fla-
h›s olmad›¤›n› ve içinde bulundu¤umuz, ahir zaman ala-
metlerinin birbiri ard›nca gerçekleflmekte oldu¤u bu dö-
nemde gelece¤inin önemli bir delilidir. Bu önemli alamet
gerçekleflmedi¤i takdirde, Hz. Mehdi'nin geçmifl dönem-
lerde ç›km›fl oldu¤undan bahsetmek ise hiçbir flekilde
mümkün de¤ildir.

61- DECCAL'‹N F‹K‹R S‹STEM‹ HZ. ‹SA TARA-
FINDAN ETK‹S‹Z HALE GET‹R‹LECEK M‹D‹R?
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. ‹sa ve Hz.

Mehdi'nin ahir zamanda yürütecekleri büyük fikri müca-
delede, karfl›lar›ndaki en önemli negatif gücün ne olaca¤›
da haber verilmifltir. Bu negatif güç "Deccal"dir. Güve-
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nilir hadislerde ve temel ‹slami kaynaklarda k›yametin bü-
yük alametlerinden biri olarak say›lan Deccal ismi, "dcl"

kökünden gelen "yalanc›, hilekar, zihinleri gönülleri,

iyi ile kötüyü, hak ile bat›l› kar›flt›ran, bir fleyi yald›z-

lay›p gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yeri do-

laflan müfsid (fesadlaflt›ran) ve kötü kifli" anlam›na gel-
mektedir.

Deccal maddi güç ve imkanlar›n›n yan› s›ra, baz› ola-
¤anüstü güçlere de sahip olacak ve insanlar›n büyük ço-
¤unlu¤unu bu güçleri ile etkisi alt›na alacakt›r. Bu flekilde
ola¤anüstü ifller yaparak birtak›m sahte mucizelerle insan-
lar› kand›rd›¤› ve fleytanlar›n deste¤iyle hareket etti¤i için,
Deccal'in yenilmesi ancak Rabbimiz'in çeflitli mucizeler
bahfletti¤i kutlu peygamberi Hz. ‹sa vesilesiyle olacakt›r.
Hz. ‹sa'n›n Deccal'in fitnesini yok etmesi, Allah'›n izniy-
le, çok h›zl› ve kolay olacakt›r. (Hz. ‹sa Allah'›n bir rah-
meti olarak, ölüleri diriltmek, hastalar› iyilefltirmek, ça-
murdan bir kufl yap›p üfleyerek can vermek gibi mucize-
ler göstermifltir).

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Deccaliyet'in
fikri olarak tam anlam›yla ortadan kald›r›lmas›n›n Hz. ‹sa
vesilesiyle olaca¤› flöyle müjdelenmifltir:

Rabbim bana (Hz. ‹sa) Deccal'in ç›kaca¤›n› haber
verdi. Yan›mda kadib a¤ac›ndan yap›lm›fl iki ok bu-
lunacak. Deccal onlar› görünce kurflunun suda eri-

mesi gibi eriyecektir. (Abdullah bin Mes'ud, Tefsi-
rü ‹bni Mes'ud, s. 243)
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Allah'›n düflman› olan Mesih-i Deccal, ‹sa Aleyhis-

selam'› görünce, tuzun suda eridi¤i gibi erir. Hz.
‹sa onu terk edip b›raksa bile helak oluncaya kadar
eriyip gidecektir. Lakin Allah onu bizzat ‹sa Aley-

hisselam'›n eliyle yok edecektir. (Müslim, Kitabü'l
Fiten: 34)
... Deccal ortal›¤a fitne saçarken Cenab-› hak, Me-
sih ‹sa ‹bni Meryem'i gönderir... Hz. ‹sa Deccal ile

Lüdde (Beytül Makdis'e yak›n bir belde) kap›s›n-

da karfl›lafl›r ve onu yok eder. (Sahih-i Müslim; Bü-
yük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, s. 104)

Hadislerde haber verildi¤i gibi, Hz. ‹sa yeniden yer-
yüzüne dönecek, Beytü'l Makdis'te (Mescid-i Aksa) Dec-
cal'le karfl›lacak ve Deccal, Hz. ‹sa'y› görünce "tuzun su-

da erimesi gibi" yok olacakt›r. Allah'›n izniyle Hz. ‹sa'n›n
"nefesi dahi" Deccal'in fitnesinin yok edilmesine yete-
cektir.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. ‹sa'n›n yal-
n›zca nefesinin dahi, iman etmeyenler üzerinde büyük bir
etki oluflturaca¤› ve bat›la dayal› fikir sistemini kökten yok
edece¤i flöyle bildirilmifltir: 

...O'nun (Hz. ‹sa a.s.'›n) nefesini duyan hiçbir ka-

firin ölmemesi mümkün de¤ildir. Deccal'in yalan-
c› oldu¤u etrafa dalga dalga yay›lacakt›r. Deccali-
yet periflan olacak fikir sistemi yok edilecektir. (Sü-
nen-i Ibn-i Mace, 10/32)
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... Deccal ortal›¤a fitne saçarken Cenab-› hak, Me-

sih Meryem O¤lu ‹sa'y› gönderir... nefesini idrak

eden her kafir mutlaka yok olur. ‹sa (a.s) Deccal ile

Lüdd kap›s›nda (Beytül Makdis'e yak›n bir belde)
karfl›lafl›r ve onu yok eder. (Sahih-i Müslim; Büyük
Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, s. 104)

Bu gerçek Kuran'da da "Hay›r, Biz hakk› bat›l›n üs-

tüne f›rlat›r›z, o da onun beynini darmada¤›n eder. Bir

de bakars›n ki, o, yok olup gitmifltir. (Allah'a karfl›) Ni-

telendiregeldiklerinizden dolay› eyvahlar size." (Enbi-
ya Suresi, 18) ayetiyle hat›rlat›lmaktad›r. Hak daima bat›-
la karfl› üstün gelmektedir.

62- HAD‹SLERDE DECCAL'‹N F‹KREN YOK
ED‹LMES‹NDE, HZ. MEHD‹'N‹N HZ. ‹SA ‹LE
B‹RL‹KTE HAREKET EDECE⁄‹ HABER 
VER‹LM‹fi M‹D‹R?
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. ‹sa'n›n, Dec-

cal'in fitnesini Hz. Mehdi ile birlikte yok edece¤i bildiril-
mifltir:

Mehdi benim Ehl-i Beyt'imden ve benim neslim-
dendir. O, yeryüzünü adaletle dolduracakt›r. Mu-

hakkak ki o ‹sa Aleyhisselam ile birlikte yola ç›-

karak Filistin arazisindeki Bab-u Lut denilen

mevkide Deccal'i yok etmesi için Hazreti ‹sa'ya

yard›m edecektir. (Ölüm, K›yamet, Ahiret ve Ahir
Zaman Alametleri, ‹mam fiarani, Bedir Yay›nevi,
s. 438, (816))
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‹sa gökten inecek, Deccal'i yok edecek veya Hz.

Mehdi'nin Deccal'i yok etmesine yard›m edecektir.
(Kittani, s. 145) (Mehdi ve Deccal, fiaban Dö¤en,
s. 127)
Mehdi, ‹sa ile beraber ç›kacak, Filistin toprakla-

r›nda Bab-› Lüd'de Deccal'i yok edecek, Mehdi'nin

Deccal'i yok etmesine yard›m edecektir. (Kitabü'l-
bürhan, s. 105) (Mehdi ve Deccal, fiaban Dö¤en, s.
127)

63- HZ. ‹SA'NIN HZ. MEHD‹ ‹LE B‹RL‹KTE 
DECCAL'‹N F‹K‹R S‹STEM‹N‹ YOK ETMELER‹
GERÇEKLEfiM‹fi M‹D‹R?
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde verilen bilgilere

göre, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi, hak dine karfl› mücadele vere-
cek olan Deccal'i yenilgiye u¤ratacak ve onun kurmufl ol-
du¤u sapk›n sisteme son vereceklerdir. Hz. Mehdi, tüm in-
sanlar› Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i hak dini yaflamaya da-
vet edecek, Deccal'in ve onun inkara dayal› sisteminin or-
tadan kalkmas›yla birlikte insanlar ak›n ak›n din ahlak›n›
yaflamaya yöneleceklerdir. Yeryüzünde Kuran ahlak› ha-
kim olacak ve bu flekilde tüm insanl›k bar›fl ve esenli¤e
kavuflacakt›r.

Ancak günümüzde bunlar›n hiçbiri henüz yaflanma-
m›flt›r. Önceki sat›rlarda da belirtildi¤i gibi, tüm dünya in-
sanlar› Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne gelifline henüz fla-
hit olmam›flt›r. Hz. Mehdi ve Hz. ‹sa birlikte Deccal'e kar-
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fl› mücadele vererek Deccal'in fikri yenilgisine vesile ol-
mam›fllard›r. Bu durum da yine Hz. Mehdi'nin önceki yüz-
y›llarda gelmifl bir flah›s olamayaca¤›n› göstermektedir.
Ahir zaman alametlerinin birbiri ard›nca gerçekleflmesi
ise, Hz. Mehdi'nin içerisinde bulundu¤umuz bu dönemde
ortaya ç›kmas›n›n çok yak›n oldu¤unu gösteren alamet-
lerden biridir.

64- HZ. ‹SA'NIN ‹K‹NC‹ KEZ YERYÜZÜNE B‹R
fiAHSI MANEV‹ DE⁄‹L 'B‹R fiAHIS' OLARAK GE-
LECE⁄‹ HAD‹SLERDE NASIL AÇIKLANMIfiTIR?
Önceki sat›rlarda anlat›ld›¤› gibi Peygamberimiz

(sav)'in hadislerinde Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne gel-
di¤inde Hz. Mehdi ile birlikte Deccal'in fitnesine karfl› bü-
yük bir mücadele yürütece¤i, Hz. Mehdi ile birlikte na-
maz k›laca¤› bildirilmifltir. Peygamberimiz (sav)'in ver-
mifl oldu¤u bu bilgiler Hz. ‹sa'n›n bir flahs-› manevi olma-
d›¤›n›; namaz ibadeti gibi, Allah'›n hak dininin hükümle-
rini yerine getirebilecek "cismi bedeni olan bir flah›s"

olarak yeryüzüne gelece¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r.
Hz. ‹sa, yeryüzüne önceki geliflinde namaz ibadetini ye-
rine getirmifltir. ‹kinci kez geliflinde de Allah'›n izniyle ay-
n› flekilde bu ibadetine devam edecektir. Allah Kuran'da
"hayat sürdü¤ü müddetçe" namaz k›lmakla yükümlü k›l-
d›¤›n› Hz. ‹sa'ya flöyle bildirmektedir:

(‹sa) Dedi ki: "fiüphesiz ben Allah'›n kuluyum.

(Allah) Bana Kitab'› verdi ve beni peygamber
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k›ld›. Nerede olursam (olay›m,) beni kutlu k›ld›

ve hayat sürdü¤üm müddetçe, bana namaz› ve

zekat› vasiyet (emr) etti." (Meryem Suresi, 30-31)
Bunun yan› s›ra Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde

Hz. ‹sa'n›n ortaya ç›k›fl zaman›, yapaca¤› faaliyetler, va-
s›flar›, ahlak›, fiziksel özellikleri, yafl› gibi pek çok özel-
li¤i hakk›nda da bilgi verilmifltir. Tüm bu bilgiler, Pey-
gamberimiz (sav)'in Hz. ‹sa'n›n bir flahs-› manevi olarak
de¤il, bir flah›s olarak gelece¤ini müjdeledi¤ini aç›kça or-
taya koymaktad›r. Hadislerde yer alan bu konuya aç›kl›k
getiren bilgilerden baz›lar›n› flöyle s›ralayabiliriz:

Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki,
MERYEM O⁄LU ‹SA'NIN ADALET SAH‹B‹

OLARAK ‹NMES‹ YAKINDIR... (Buhari, Kitabü'l-
Büyu': 102, Mezalim: 31, Enbiya 49; Müslim, ‹man:
242 (155); Ebu Davud, Melahim: 14 (4324); Tirmi-
zi, Fiten: 54 (2234)) 
Resulullah buyurdu ki: "Hayat›m yedinde olan
Allah'a yemin ederim ki, MERYEM O⁄LU (‹SA

ALEYH‹SSELAM)'IN AD‹L B‹R HAK‹M OLA-

RAK S‹Z‹N ‹Ç‹N‹ZE ‹NMES‹ YAKINDIR." (Sa-
hih-i Müslim, Cilt 1- Sayfa 206-242)
VAllahi muhakkak ve muhakkak MERYEM O⁄LU

‹SA ‹NECEK, hem adil bir hakem, ADALETL‹ B‹R

HÜKÜMDAR olarak inecek... (Ebu Hureyre ra/Bu-
hari, Büyu 102, Mezalim 31, Enbiya 49; Müslim,
‹man 242 (155); Ebu Davud, Melahim 14 (4324);
Tirmizi, Fiten 54 (2234))
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Bu hadislerde Peygamberimiz (sav), Hz. ‹sa'n›n "ada-

let sahibi", "adil bir hakim" ve "adaletli bir hüküm-

dar" vas›flar›n› haber vermifltir. Tüm bunlar, bir insan›n
sahip olabilece¤i özelliklerdir. Bir flahs-› manevinin hü-
kümdar olabilmesi, adalet sa¤layabilmesi, hakim yani yö-
netici vasf›n› tafl›yabilmesi ise elbetteki söz konusu de¤il-
dir. Peygamberimiz (sav) bu konuyu di¤er hadislerinde de
flöyle aç›klam›flt›r:

‹mam Nevevi: HZ. ‹SA Ümmeti Muhammed'e Pey-
gamber olarak de¤il; fiER‹AT-I MUHAMMED‹Y-

YEY‹ TATB‹K ETMEK ‹Ç‹N GELECEKT‹R, de-
mektedir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Meh-
diyy-il Muntazar, s. 68)
Ebufl-fieyh Ebu Hüreyre (RA)'dan nakl ediyor: "‹SA

ALEYH‹SSELAM ‹NECEK, deccal› öldürecek,
KIRK YIL KALIP, ALLAH'IN K‹TABI VE BE-

N‹M SÜNNET‹MLE AMEL EDECEK, SONRA

ÖLECEK..." (K›yamet Alametleri, 8. bask›, s. 258)
Ebu Seyh, Kitab-ül Fiten'de Ebu Hureyre'den tah-
ric etti, Resulullah buyurdu: ‹sa bin Meryem iner,
Deccal'i öldürür ve KIRK (40) YIL ALLAH'IN K‹-

TABI VE BEN‹M SÜNNET‹MLE HÜKMEDER,
vefat eder. (Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy
il Ahir Zaman, s. 92)
Bu hadislerde de Peygamberimiz (sav) Hz. ‹sa'n›n

ikinci kez yeryüzüne geldi¤inde "Peygamberimiz (sav)'in
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sünnetiyle amel edece¤ini" haber vermifltir. Bir flahs-›
manevinin Peygamberimiz (sav)'in sünnetiyle hareket et-
mesi mümkün de¤ildir. Aç›kt›r ki bu sahih hadislerde bil-
dirildi¤i gibi Hz. ‹sa Allah'›n izniyle bir flah›s olarak orta-
ya ç›kacakt›r. Hadislerde bu konuda verilen bir di¤er bil-
gi ise Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne geldi¤inde "hac

ibadetini yerine getirecek olmas›"d›r:

VAllahi MERYEM O⁄LU (HZ. ‹SAALEYH‹SSE-

LAM), Feccu'r-Ravha nam mevkide, HACC YAP-

MAK veya umre yapmak yahut da her ikisini de yap-
mak için ‹CABET EDECEKT‹R. (Müslim, Hacc:
216, 1252)
Bir rivayette ‹SA ALEYH‹SSELAM'IN ‹NECE-

⁄‹, HACCA G‹D‹P bilahare MED‹NE'Y‹ Z‹YA-

RET EDECE⁄‹ VE RESULULLAH'IN KABR‹-

NE SELAM VERECE⁄‹ ve Resulullah'›n da sela-
m›n› alaca¤› anlat›lmaktad›r. (K›yamet Alametleri,
8. bask›, s. 246)
Bir rivayette (REVHA)YA ‹NECE⁄‹ ve oradan
HACCE G‹DECE⁄‹ anlat›lmaktad›r. 
Revha, Medine ile Vadisafra aras›nda, Mekke yo-
lundaki bir yerin ad›d›r. (K›yamet Alametleri, 8. bas-
k›, s. 246)
Baz› rivayetlerde flöyle denilmektedir:
O, YERYÜZÜNE ‹ND‹KTEN SONRA evlenecek,
çoluk çocuk sahibi olacak, sonra MED‹NE'DE

ÖLECEK... Belki de ÖLÜMÜ HACCI VE PEY-
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GAMBER‹N (SAV) KABR‹N‹ Z‹YARET‹ ESNA-

SINDA OLACAK. Aksi takdirde Beyt-i Makdis'de
vefat edecek. (K›yamet Alametleri, 8. bask›, s. 246)

Bu konu da yine Hz. ‹sa'n›n bir flah›s olarak gelece¤i-
ni aç›klayan bir baflka önemli bilgidir. Peygamberimiz
(sav) hadislerinde ayr›ca "Hz. ‹sa'n›n fiziksel özellikle-

ri" hakk›nda da bilgi vermifltir. Bu hadislerde Hz. ‹sa'n›n
boyundan, saç renginden ve görünümündeki güzellik ve
heybetten bahsedilmektedir. Kuflkusuz ki bu detaylar da
Hz. ‹sa'n›n bir flahs-› manevi olmad›¤›n› yine aç›kça orta-
ya koymaktad›r. Bu hadislerden baz›lar›n› flöyle s›ralaya-
biliriz:

"Onunla (‹sa ile) benim aramda hiçbir peygamber
yoktur. O flüphesiz inecektir. Onu gördü¤ünüz za-
man tan›y›n! O, ORTA BOYLU, BEYAZA ÇALAR

KIRMIZI RENKTED‹R. SARIYA BOYALI ‹K‹

ELB‹SE ‹Ç‹NDE OLACAK. YA⁄MUR YA⁄MA-

SA DA SAÇINDAN SU DAMLAYACAKTIR. In-
sanlarla ‹slam için mücadele edecektir. Mesihu'd-
Deccal'i öldürecek, sonra yeryüzünde tam k›rk sene
kalacak. Sonra ölecek ve namaz›n› Müslümanlar k›-
lacaklard›r." (Buhari, Müslim, Ebu Davud ve T›r-
mizi / Büyük Hadis Külliyat›, Rudani 5.Cilt, s. 380)
'‹bn-i Abbas ra'dan Nebi sav. fiöyle buyurdu¤u ri-
vayet olunmufltur: 
"Miraçda bana gece sefer ettirildi¤inde ben Mu-
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sa'y› esmer yüzlü, uzun boylu, k›v›rc›k saçl› bir tip-
te  gördüm... ‹SA'YI DA GÖRDÜM. NE UZUN NE

KISA NE ORTA BOYDA BENZ‹ KIRMIZI ‹LE

BEYAZA MA‹L OLUP BAfiI, SALIVERM‹fi DÜZ

SAÇLI K‹fi‹ ‹D‹. Allah'›n bana gösterdi¤i hayrete
flayan daha bir tak›m garibeler aras›nda Cehennem
muhaf›z› Malik'i ve Deccal'i de gördüm. (Sahihi Bu-
hari Muhtarasar›, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve fier-
hi, s. 37)
‹bnu Ömer (ra) anlat›yor: "Hay›r, Allah'a kasem ol-
sun Resulullah (aleyhissalatu vesselam), HZ.

‹SA'NIN KIZIL ÇEHREL‹ OLDU⁄UNU SÖYLE-

MED‹. Ancak flunu söyledi: "Ben bir keresinde
uyumufltum. Rüyamda Beytullah'› tavaf ediyordum.
O SIRADA DÜZ SAÇLI, KUMRAL BEN‹ZL‹,

BAfiINDAN SU AKAR VAZ‹YETTE ‹K‹ K‹fi‹YE

DAYANIP ORTALARINDA G‹TMEKTE OLAN

B‹R‹S‹N‹ GÖRDÜM. 
"Bu kim?" dedim. 

"MERYEM'‹N O⁄LU!" dediler. (Buhari, Tabi 33,
11, Enbiya, 42, Libas 68, Fiten 26, Muslim, ‹mam
275,(169); Muvatta, Sifatu'n-Nebi 2, (2, 920).
*1673)
Yine Abdullah ‹bn-i Ömer (ra) dan rivayet olundu-
guna göre Nebi (sav) demifltir ki:
Ben bu gece kendimi rüyamda Kabe'de buldum. An-
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s›z›n ESMER B‹R K‹fi‹ GÖRDÜM. SANK‹ O ES-

MER ‹NSANLARDAN EN GÜZEL‹, BAfiININ

SAÇI ‹K‹ OMUZU ARASINA SARKIYORDU.

(YEN‹) TARANMIfi VE ARINMIfiTI DA BAfiI-

NIN SAÇI SU DAMLATIYORDU. ‹K‹ EL‹N‹ ‹K‹

K‹fi‹N‹N ‹K‹ OMUZUNA KOYARAK BEYT'‹ TA-

VAF ED‹YORDU. (ORADA BULUNANLARA)

BU K‹MD‹R? D‹YE SORDUM. ONLAR: MER-

YEM'‹N O⁄LU MES‹H (‹SA)'DIR, DED‹LER.
(Sahih-i Buhari, 9/177)



ALTINÇA⁄

65- ALTINÇA⁄ NE DEMEKT‹R?
Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde k›yame-

te yak›n bir zamanda yaflanacak olan ahir zaman hakk›n-
da çok detayl› bilgiler ve iflaretler yer almaktad›r. Peygam-
berimiz (sav)'in verdi¤i bilgilere göre, bu dönemde birbi-
ri ard›nca pek çok önemli olay gerçekleflecektir. Ahir za-
man›n ilk devresinde dünyada büyük bir bozulma ve kar-
mafla hüküm sürecek, ikinci aflamada ise gerçek din ahla-
k›n›n yaflanmas›yla birlikte yeryüzünde bar›fl ve huzur ha-
kim olacakt›r.

Ahir zaman›n ilk aflamas›nda, Allah'› inkar ederek ate-
izmi ve dinsizli¤i telkin eden bir tak›m felsefi sistemler
nedeniyle insanlar aras›nda büyük bir dejenerasyon yafla-
nacakt›r. ‹nsanl›k yarat›l›fl amac›ndan uzaklaflacak, bunun
sonucunda büyük bir manevi boflluk ve ahlaki bozulma
oluflacakt›r. Büyük felaketler, savafllar ve ac›lar yaflana-
cak ve tüm insanlar bu s›k›nt›lara son verebilmek için "na-
s›l kurtuluruz" sorusunun cevab›n› arayacaklard›r.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerindeki, ahir zaman
alametleri olarak bildirilen bu geliflmelerin pek ço¤u, gü-
nümüzde birebir haber verildi¤i flekilde gerçekleflmifltir.
Son zamanlarda yeryüzünde savafl ve çat›flmalar›n, terör,
fliddet, anarfli ve kargaflan›n, katliamlar›n, iflkencelerin gi-
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derek artm›fl olmas› ise, yine ahir zaman›n ilk döneminin
yaflanmakta oldu¤unun bir göstergesidir.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerindeki bilgilere göre
Allah, bu karanl›k dönemin ard›ndan insanlar› ahir zama-
n›n karmaflas›ndan kurtaracak ve büyük bir kurtulufla ulafl-
t›racakt›r. Allah, güzel ahlaktan uzaklaflan insanlar›, deje-
nerasyona u¤rayan toplumlar› do¤ru yola iletmek için
"Mehdi" yani "do¤ruya götüren" s›fat›n› tafl›yan Hz. Meh-
di'yi vesile k›lacakt›r.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ve ‹slam alim-
lerinin aç›klamalar›nda, Hz. Mehdi'nin bu do¤rultuda üç
büyük sorumluluk üstlendi¤i bildirilmektedir. Hz. Mehdi
öncelikle Allah'› inkar eden ve dinsizli¤i destekleyen fel-
sefi sistemlerin fikri olarak çürütülmesini sa¤layacakt›r.
Di¤er yandan ‹slam'›, Kuran'da ve Peygamberimiz (sav)'in
sünnetinde bildirildi¤i flekilde özüne döndürecektir. ‹sla-
miyet'i tüm bozulmalardan, hurafelerden ar›nd›rarak ger-
çek Kuran ahlak›n›n yaflanmas›n› sa¤layacakt›r. Ahir zama-
n›n ilk döneminde insanl›¤›n içerisinde bulundu¤u tüm ka-
r›fl›kl›klara, toplumsal sorunlara, sosyal s›k›nt›lara çözüm
getirecek, tüm yeryüzüne bar›fl, huzur, mutluluk ve güzel
ahlak›n hakim olmas›na vesile olacakt›r.

Hz. Mehdi ile ayn› dönemde yeryüzüne ikinci kez ge-
lecek olan Hz. ‹sa ise, özellikle Hristiyan ve Yahudi dün-
yas›na hitap edecek, onlar› içine düfltükleri hurafelerden
s›yr›l›p Kuran ahlak›n› yaflamaya ça¤›racakt›r. Hristiyan-
lar›n Hz. ‹sa'ya uymas›yla birlikte ‹slam ve Hristiyan ale-
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mi tek bir inançta birleflecek ve dünya "Alt›nça¤" ad› ve-
rilen büyük bir bar›fl, güvenlik, mutluluk ve refah dönemi
yaflayacakt›r.

‹nsanlar›n as›rlard›r özlemini duyduklar› bu kutlu dö-
nem, hadislerin iflaretlerine göre yar›m yüzy›ldan fazla sü-
recek ve Peygamberimiz (sav)'in zaman›nda yaflanan "Asr-

› Saadet" benzeri bir dönem olacakt›r.

66- PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N HAD‹SLER‹N-
DE, ‹NSANLARIN ALTINÇA⁄'IN GÜZELL‹⁄‹NE
ÖZENECEKLER‹ VE ALTINÇA⁄'DA YAfiAMIfi 
OLMAYI D‹LEYECEKLER‹ NASIL HABER 
VER‹LM‹fiT‹R?
Alt›nça¤'da yaflam o denli güzel olacakt›r ki, tüm in-

sanlar bu dönemde yaflam›fl olmay› isteyeceklerdir. "Za-
man›n nas›l geçti¤inin fark›na varmayacaklar, bu güzel-
liklerden daha fazla yararlanmak için Allah'tan ömürleri-
nin uzat›lmas›n›" temenni edeceklerdir. Alt›nça¤'a duyulan
bu özlem Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde flöyle bildi-
rilmifltir:

Onun zaman›nda, büyükler "Keflke ben küçük ol-

sayd›m", küçükler de "Keflke ben büyük olsayd›m"

diyeceklerdir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Muntazar, s. 48) (Kitab-ul Burhan Fi
Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17)
Naim b. Hammad, ‹bni Abbas'dan tahric etti ki:
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Hz. Mehdi Bizim Ehli Beyt'ten bir gençtir. ‹htiyar-

lar›m›z ona yetiflemeyecek, gençlerimiz ise onu

ümid edeceklerdir. (Ahir Zaman Mehdisi'nin Ala-
metleri, Celalettin Suyuti, s. 23)
Zaman› o kadar adil olacak ki, kabirdeki ölüler di-

rilere imrenecektir... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Ala-
met-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 22)
Onlar her zalime ve cebbar o¤lu cebbara galip ge-
lir. Onun devrinde ölülerin dirilere imrenece¤i bir

adalet görülür. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Meh-
diyy-il Ahir Zaman, s. 68)
Hatta yaflayanlar (kendilerinde bulunan nimetle-

ri görmeleri için) ölülerin de hayatta olmalar›n›

temenni edeceklerdir. (Ölüm-K›yamet-Ahiret ve
Ahir Zaman Alametleri, s. 437)

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, insanlar›n dünya-
da ve ahiretteki kurtulufllar›na vesile olacak çok k›ymetli
bir insan olan Hz. Mehdi'ye tabi olunmas›n› bildirmifl ve
onun döneminde yaflanacak tüm bu hay›rlara iflaret etmifl-
tir:

‹bni Ebi fieybe ve Naim b. Hammad Fiten isimli
eserde, ‹bni Mace ve Ebu Naim ise ‹bni Mes'ud'dan
tahric ettiler. O dedi ki: 
... O (Mehdi) arza sahib olur ve kendisinden önce
bask› ve zulümle dolu olan arz› adaletle doldurur.
Sizden O'na kim yetiflirse, kar üzerinde sürünerek
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dahi olsa gelsin, O'na kat›ls›n. Zira O Mehdi'dir.
(Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri, Celalettin Su-
yuti, s. 14)

‹nsanlar, Allah'›n Kuran'da inanan kullar›na müjdeledi-
¤i güzelliklerin hepsini bu dönemde yaflayabileceklerdir.
Allah ayetinde iman eden müminleri dünyada da güzel bir
hayatla yaflataca¤›n› flöyle bildirmektedir:

Erkek olsun, kad›n olsun, bir mümin olarak kim

salih bir amelde bulunursa, hiç flüphesiz Biz onu

güzel bir hayatla yaflat›r›z ve onlar›n karfl›l›¤›n›,

yapt›klar›n›n en güzeliyle muhakkak veririz.

(Nahl Suresi, 97)

67- HAD‹SLERDE HZ. MEHD‹ DÖNEM‹NDE
YERYÜZÜNÜN ADALETLE DOLACA⁄I NASIL
HABER VER‹LM‹fiT‹R?
Allah Kuran'›n "Ey iman edenler, adil flahidler ola-

rak, Allah için, hakk› ayakta tutun. Bir toplulu¤a olan

kininiz, sizi adaletten al›koymas›n. Adalet yap›n. O,

takvaya daha yak›nd›r. Allah'tan korkup-sak›n›n. fiüp-

hesiz Allah, yapmakta olduklar›n›zdan haberi olan-

d›r." (Maide Suresi, 8) ayetiyle iman sahiplerine adaletli
davranmalar›n› bildirmifltir. ‹nsanlar aras›nda hiçbir ay-
r›m gözetmeden, sadece haktan ve do¤rulardan yana, ka-
t›ks›z bir adalet, Kuran ahlak›n›n bir gere¤idir. Ancak Pey-
gamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirildi¤i üzere ahir za-
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manda insanlar Kuran'da bildirilen bu ahlaktan uzaklafla-
cak, adaletsizlik yeryüzüne alabildi¤ine hakim olacakt›r.
Nitekim günümüzde dünyan›n dört bir yan›nda süregelen
çat›flmalar, savafllar; öldürülen, sakat kalan, evlerinden
yurtlar›ndan sürülen, yüzlerce kilometre yolu yürüyerek
bar›nacak yer ar›yan mültecilerin, sokaklarda yaflayan kim-
sesiz çocuklar›n, yard›ma ve bak›ma muhtaç, kimsesizli-
¤e terk edilen yafll›lar›n durumu, adaletin gere¤i gibi uy-
gulanmad›¤›n›n aç›k bir göstergesidir.

Ancak Hz. Mehdi'nin ortaya ç›k›fl›yla birlikte yeryü-
zünde hüküm süren bu durum sona erecek, tüm dünyada
benzeri görülmemifl bir adalet ortam› sa¤lanacakt›r. Pey-
gamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi döneminde
yaflanacak olan bu adil ortam flöyle haber verilmektedir:

K›yametin kopmas› için zamanda sadece bir gün-

den baflka vakit kalmam›fl da olsa Allah benim Ehl-

i Beyt'imden bir zat› gönderecek yeryüzü zulümle

doldu¤u gibi, o yeryüzünü adaletle dolduracak.

(Sünen-i Ebu Davud, 5/92)
Mehdi bendendir, yeryüzü zulüm ve iflkence ile dol-

du¤u gibi onu do¤ruluk ve adaletle doldurur. (Sü-
neni-i Ebu Davud, 5/93)
Bu (Emir) de insanlar yeryüzünü daha önce zu-

lüm ile doldurduklar› gibi yeryüzünü adaletle dol-

duracakt›r. (Sünen-i ‹bn-i Mace, 10/348)



Zulüm ve f›skla dolu olan dünya, o (Hz. Mehdi)

geldikten sonra adaletle dolup taflacakt›r. (El Kav-
lu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.
20)
Hz. Mehdi'nin zaman›nda adalet o kadar bol ola-

cak ki, zorla al›nan her mal sahibine geri verildi-

¤i gibi, bir insan›n baflkas›na ait olup da, diflinde

kalm›fl birfley bile sahibine iade edilecektir. (El-
Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,
s. 23)
Onun adaleti her yeri kaplayacak ve insanlar ara-

s›nda Hz. Peygamberin sünnet-i seniyyesi ile mu-

amele edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)
Dünya hayat›n›n bir günü kalsa Allahu Teala o gü-
nü uzat›r, benim Ehli Beyti’mden bir adam gönderir.
Onun ismi benim ismim gibidir. Babas›n›n ismi ba-
bam›n ismi gibidir. Zulüm ve kötülükle dolmufl

dünyay›, adalet ve dürüstlükle dolduracakt›r. (Bü-
yük Fitne Mesih Deccal, Saim Güngör, Pamuk Ya-
y›nlar›, s. 80) (Ebu Davud ve T›rmizi / Büyük Ha-
dis Külliyat›, Rudani, 5.Cilt, s. 365)

68- PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N HAD‹SLER‹NE
GÖRE HZ. MEHD‹ YERYÜZÜNDEK‹ TÜM F‹T-
NELER‹ ÖNLEYECEK M‹D‹R?
Geride b›rakt›¤›m›z 20. yüzy›l "Savafllar Yüzy›l›" ola-
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rak an›lmaktad›r. ‹çinde bulundu¤umuz 21. yüzy›lda yine
savafllar ve terör olaylar› ile bafllam›flt›r ve halen de bun-
lar dünyan›n dört bir yan›nda devam etmektedir. Günü-
müzde hiçbir ülke terör sald›r›lar›ndan yana güvende de-
¤ildir. Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar
dünyan›n dört bir yan›nda terörist bombalamalar, kundak-
lamalar, uçak kaç›rmalar, rehin almalar, iç çat›flmalar, ma-
sum ve sivil insanlar› hedef alan terörist sald›r›lar, günlük
hayatta karfl›lafl›lan bireysel fliddet olaylar› da büyük bir
h›zla devam etmektedir. 

Terörizm, tüm dünyaya büyük y›k›m getirmekte, in-
sanlar›n hayatlar› üzerinde çok olumsuz etkiler olufltur-
maktad›r. Peygamberimiz (sav), hadislerinde ahir zaman-
da yaflanacak bu ortam› flöyle tarif etmektedir:

... Sonunda da belalar, fitneler ve hofllanmayaca-

¤›n›z birçok kötü ifller isabet edecektir. Arka arka-

ya öyle fitneler gelir ki, sonra gelen gittikçe daha

büyük oldu¤u için önce geleni ince ve hafif b›rak›r.
(‹mam fia'rani, Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahir Za-
man Alametleri, s. 394-395, no. 733)
Ancak yine Peygamberimiz (sav)'in müjdelerine gö-

re, bu korku ve fliddet dolu karanl›k dönemin ard›ndan
Allah, Hz. Mehdi vesilesiyle tüm insanl›¤› büyük bir kur-
tulufla ulaflt›racakt›r. Yeryüzündeki tüm fitneler, savafllar,
katliamlar, terör, fliddet ve anarfli eylemleri son bulacak;
yerini ayd›nl›k, bar›fl ve huzur dolu bir döneme b›rakacak-
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t›r. Hadislerde Hz. Mehdi'nin "fitneleri önleyece¤i" flöyle
bildirilmektedir:

Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyece¤i ve
öldürmenin de onu vazgeçiremeyece¤i Ehli Beyt'ime
mensup birisi sahip olmadan günler ve geceler bit-
meyecektir... (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-
il Ahir Zaman, s. 12)
Tozlu, dumanl› karanl›k bir fitne görülecek, bunu

di¤erleri takib edecek, ta ki Ehli Beyt'imden ken-

disine Mehdi denilen bir zat ç›k›ncaya kadar. fia-
yet Ona yetiflirsen, Ona tabi ol ve hidayete erenler-
den ol. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 26)

69- ALTINÇA⁄'DA TÜM DÜNYADA YAfiANAN
SAVAfiLAR VE ÇATIfiMALAR, TERÖR VE ANARfi‹
ORTAMI SON BULACAK MIDIR?
Tarih boyunca gönderilen tüm elçiler, yaflad›klar› top-

lumlara bar›fl ve adalet getirmifl, peygamberlerin gelifli
ümmetlerin üzerindeki zulmün ve zorbal›¤›n kalkmas›na
vesile olmufltur. Kuran'da elçilerin bu özelli¤i flöyle bildi-
rilmektedir: 

Her ümmetin bir resulü vard›r. Onlara resulleri

geldi¤i zaman, aralar›nda adaletle hüküm veri-

lir ve onlar zulme u¤rat›lmazlar. (Yunus Suresi,

47)
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Hz. Mehdi de yeryüzüne geldi¤i dönemde bu özelli¤i
tafl›yacak ve Allah'›n izniyle yeryüzündeki tüm zulmün,
iflkencenin, zorbaca uygulamalar›n son bulmas›na vesile
olacakt›r. Peygamberimiz (sav) Alt›nça¤'da gerçekleflecek
bu durumu hadislerinde flöyle müjdelemifltir:

… Yeryüzü zulüm ve iflkence ile doldu¤u gibi onu

do¤ruluk ve adaletle doldurur. (Süneni-i Ebu Da-
vut, 5/93)
Yeryüzü, zulüm ve iflkence yerine adaletle dolacak-

t›r. (K›yamet Alametleri, s. 163)
Kap su ile doldu¤u gibi yeryüzü bar›flla dolacak-

t›r. Hiçbir kimse aras›nda bir düflmanl›k kalmaya-

cakt›r. Ve bütün düflmanl›klar, bo¤uflmalar, haset-

leflmeler muhakkak kaybolup gidecektir. (Sahih-i
Müslim, 1/136)
Savafl (erbab›) da a¤›rl›klar›n› (silah ve malzeme-

lerini) b›rakacak. (Sünen-i ‹bn Mace, 10/334)
Harp (erbab›) a¤›rl›klar›n› (yani silah ve saireyi)

b›rak›r. (Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Ala-
metleri, s. 496)
Düflmanl›k ve kini de kald›racakt›r. Zehirli olan

her hayvan›n zehri de sökülüp al›nacakt›r. Hatta

küçük o¤lan çocu¤u, elini y›lan›n a¤z›na sokacak

da y›lan ona zarar vermeyecektir. Kurt, koyun-ke-

çi sürüsü içinde sürünün köpe¤i gibi olacakt›r. (Sü-
nen-i ‹bni Mace, Kitabü-l fiten Tercemesi ve fierhi-
Kahraman Neflriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Ha-
tipo¤lu, Bab 33, s. 331-335)
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Onun zaman›nda kurtla koyun birarada oynaya-

cak, y›lanlar çocuklara zarar vermeyecektir. ‹nsan
bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Mun-
tazar, s. 43)

70- PEYGAMBER‹M‹Z (SAV), HZ. MEHD‹ 
DÖNEM‹NDEK‹ GÜVENL‹ ORTAMI 
NASIL TAR‹F ETMEKTED‹R?
Hadislerin iflaretlerine göre, Alt›nça¤'da yaflanacak

hayat, bar›fl ve esenlik dolu olacakt›r. Dünyadan anarfli,
terör, kargafla, düflmanl›k ve fliddetin tümüyle kalkmas›
sonucunda insanlar cennet benzeri bir ortama kavuflacak-
lard›r. Her türlü adil sistem oluflturuldu¤u ve tüm insan-
lar, Allah korkusunu ö¤renip ve bunun fluuruna vararak
yaflad›¤› için h›rs›zl›k, sahtekarl›k, doland›r›c›l›k gibi top-
lumsal sorunlar kalmayacakt›r. Cinayetler, sald›r›lar, ta-
ciz, iftira, hakaret içeren eylemler ve toplum huzurunu bo-
zacak her türlü tav›r bozukluklar› ve suistimaller ortadan
kalkacakt›r. Kavgalar, ba¤›rt›lar, tart›flmalar, uyuflturucu
alm›fl insanlar›n veya  dengesiz insanlar›n sald›rma ihti-
mali son bulacak, insanlar bu tür eylemlerden kaynakla-
nan tüm endifle ve korkular›ndan kurtulacaklard›r. Yeryü-
zünün her köflesi insanlar›n büyük bir rahatl›k, huzur ve
güven içerisinde yaflayabilecekleri emin beldelere dönüfle-
cektir. Gece gündüz her yerde, sokaklarda güven içinde
dolaflabileceklerdir. Herkes istedi¤i saatte istedi¤i yerde
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ailesiyle gezebilecek, çocuklar›n› hiçbir endifleye kap›l-
madan rahatl›kla okullar›na gönderebileceklerdir.

‹nsanlar devlete duyduklar› güven ve sayg›y›, onun
birimlerine kolayl›k sa¤layarak göstereceklerdir. K›zg›n-
l›kla hareket eden, ters davranan, zorluk ç›karan insanlar
olmayacakt›r. Aksine Kuran ahlak›n› yaflayan insanlar son
derece yard›msever ve hoflgörülü tutumlar›yla, devletin
yan›nda yer alacak, devlet birimlerinin ifllerini kolaylafl-
t›racak flekilde hareket edeceklerdir.

Tüm devletler milletlerine güvenecek, halk›n sahte-
karl›k yapma ihtimaline dayal›, halk› potansiyel tehlike
olarak gören kontrol sistemleri ortadan kalkacakt›r. Halka
güven esas al›nacak, insanlar›n beyan› yeterli olacak ve
buna göre hareket edilecektir.

Halk araflt›rmaya, do¤ruyu ö¤renip buna göre hareket
etmeye yönlendirilecek, ani infiallerin ve kitlesel eylem-
lerin oluflmas› do¤al olarak söz konusu olmayacakt›r. ‹n-
sanlar her ne sorunlar› olursa olsun bunu sevgi, sayg› ve
uyum içerisinde kolayl›kla halledebileceklerini bilmenin
huzur ve güvenini yaflayacaklard›r. Hadislerde, o dönem-
de toplumda hakim olacak olan bu güvenli ortam çok çar-
p›c› örneklendirmelerle haber verilmifltir. Bu bilgilere gö-
re, Alt›nça¤'da "kurtla koyun birarada otlayacak", "ço-

cuklar y›lan ve akreple oynayacak ama zarar görme-

yeceklerdir". Bu güven ortam›n› tarif eden hadislerden
baz›lar› flöyledir:



... Her yer emin bir hale gelir... (Kitab-ül Burhan
fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 58)
... Onun zaman›nda kurtla koyun bir arada otla-

yacak, çocuklar y›lan ve akreple oynaflacak...
(‹mam Suyuti, K›yamet Alametleri, Ölüm ve Diri-
lifl, s. 179, 1699)
Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kad›n,

yanlar›nda hiç erkek olmaks›z›n, rahatl›kla, hac-

ca gidecektir. (Nuaym b. Hammad, vr. 74b; Suyuti,
c. II, s. 77; El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Meh-
diyy-il Muntazar, s. 23)
Daha önce zulümle dolu olan dünyay›, adaletle

doldurur. Adaleti o denli olur ki, uykuda olan bir

kimse dahi uyand›r›lmaz ve bir damla kan bile ak›-

t›lmaz. Dünya, adeta Asr-› Saadet devrine geri dö-

ner. (Nuaym b. Hammad, K. Fiten vr. 77b; Suyuti,
c. II, s. 77; El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Meh-
diyy-il Muntazar, s. 29)
Rükün ile Makam aras›nda kendisine biat edile-

cektir. Hz. Mehdi o kadar merhametli olacakt›r ki,

zaman›nda ne bir kimse uykusundan uyand›r›la-

cak, ne de bir kimsenin burnu kanayacakt›r. (El-
Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,
s. 42)
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71- HZ. MEHD‹ ZAMANINDA TÜM DÜNYAYA
BARIfi VE HUZURUN HAK‹M OLACA⁄I NASIL
HABER VER‹LMEKTED‹R?
Alt›nça¤'da yaflanacak olan tüm güzelliklerin yan› s›-

ra toplum yaflant›s› da son derece huzurlu olacakt›r. Allah,
iman eden ve dinine yönelen insanlara, o döneme dek gö-
rülmemifl güzellikte bir yaflam sunacakt›r. Allah Kuran'da,
güzellik yapan, Kuran ahlak›na uyan kullar›n› daha güze-
li ve fazlas›yla nimetlendirece¤ini flöyle müjdelemekte-
dir:

Allah bar›fl yurduna ça¤›r›r ve kimi dilerse dos-

do¤ru yola yöneltip-iletir. Güzellik yapanlara da-

ha güzeli ve fazlas› vard›r. Onlar›n yüzlerini ne

bir karart› sarar, ne bir zillet, iflte onlar cenne-

tin halk›d›rlar; orada süresiz kalacaklard›r.  (Yu-

nus Suresi, 25-26)

Ayette bildirilen "güzellik yapan" insanlara vaat
edilen "bar›fl yurdu" Alt›nça¤'da tam anlam›yla
yaflanacakt›r. Kuran ahlak›n›n yaflanmas›, "…Allah'›n

verdi¤i r›z›ktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk

(fesad) yaparak kar›fl›kl›k ç›karmay›n." (Bakara Suresi,
60) ayeti gere¤ince, insanlar›n kar›fl›kl›¤a, huzursuzlu¤a
ve s›k›nt›ya yol açabilecek her türlü tav›rdan sak›nmalar›n›
sa¤layacakt›r. Toplumlar, her zaman için Kuran ahlak›na
uygun huzur ve sükunet dolu, itidalli, hoflgörülü, sorun-
lar› ak›lc› bir flekilde çözme aray›fl› içinde olan, olaylar›
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t›rmand›rmayan aksine her zaman uzlaflt›r›c› yönde olan
bir tutum sergileyeceklerdir.

72- HAD‹SLERDE HZ. MEHD‹'N‹N ‹NSANLAR
ARASINDAK‹ K‹N, DÜfiMANLIK VE HUSUMET‹
ORTADAN KALDIRACA⁄I B‹LD‹R‹LM‹fi M‹D‹R?
Hz. Mehdi vesilesiyle Kuran ahlak›n›n tüm dünyaya

hakim olmas› sonucunda insanlar aras›ndaki kin, husumet,
düflmanl›k gibi duygular son bulacak, tüm yeryüzüne bar›fl
ve huzur hakim olacakt›r. Peygamberimiz (sav) Alt›nça¤'›n
bu önemli özelli¤ini hadislerinde flöyle haber vermektedir:

Kap su ile doldu¤u gibi yeryüzü bar›flla dolacak-

t›r. Hiçbir kimse aras›nda bir düflmanl›k kal-

mayacakt›r. Ve bütün düflmanl›klar, bo¤uflmalar,

hasetleflmeler muhakkak kaybolup gidecektir.
(Sahih-i Müslim, 1/136)
Yeryüzü zulüm ve düflmanl›kla dolduktan sonra,

mutlaka benim Ehli Beytim'den birisi ç›kar. Ve

nas›l daha önce zulüm ve düflmanl›kla doluysa, O

dünyay› adaletle doldurur. (Kitab-ül Burhan fi
Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 11)

Hz. Mehdi, önceden aralar›nda husumet olan halklar
aras›nda çok büyük bir kardefllik yaflanmas›na, tüm sorun-
lar›n sevgi ve güzel ahlak ile çözüme kavuflturulmas›na
vesile olacakt›r.
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73- ALTINÇA⁄'DA ‹NSANLAR ARASINDAK‹
SEVG‹, KARDEfiL‹K VE MUHABBET NASIL
OLACAKTIR?
Allah bizimle insanlar› nas›l flirk adavetinden (düfl-
manl›¤›ndan) kurtararak, onlar›n kalplerine ülfet

ve muhabbet yerlefltirmifl ve din kardefli yapm›flsa,

Mehdi ile fitne adavetinden kurtaracak ve kardefl

yapacakt›r. (Taberani'den, Heysemi, c. VII, s. 317;
Nuaym b. Hammad, vr 52b; Kitab-ül Burhan Fi
Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 20)
Nas›l bizimle, onlar aralar›ndaki flirk ve adavet-

ten kurtulmufl ve kalplerine ülfet ve muhabbet yer-

lefltirmiflse, (onun gelifliyle) yine öyle olacakt›r.

(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir
Zaman, s. 20)
Benim evlad›mdan Muhammed b. Abdullah (Meh-

di) ile Cenab-› Hak sünnetleri ihya eder. Onun

adalet ve bereketi ile müminlerin kalpleri ferah-

lar. Acem ve Arap milletleri aras›nda ülfet ve

muhabbet yerleflir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)

74- PEYGAMBER‹M‹Z (SAV), HZ. MEHD‹
DÖNEM‹NDE TÜM TOPLUMLARA GÜZEL 
AHLAKIN HAK‹M OLACA⁄INI HABER 
VERM‹fi M‹D‹R?
Tüm insanlar›n çok büyük bir huzur, güven ve konfor

içinde olacaklar› Alt›nça¤'›n en önemli özelliklerinden biri,
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insanlar›n Kuran'a ba¤l› oldu¤u ve Kuran ahlak›n›n eksik-
siz olarak yafland›¤› bir dönem olmas›d›r. ‹nsanlar Allah'tan
korktuklar› ve ahirette tüm yap›p ettiklerinden sorguya
çekileceklerinin bilincinde olduklar› için bencillik, kin,
öfke, nefret, haset, intikam hisleri gibi kötü ahlak özellik-
lerinden, yolsuzluktan, haks›z kazanç elde etmekten, yalan
söylemekten, insanlar›n can›na kast etmekten, rüflvet al-
maktan titizlikle sak›nacaklard›r. Bunlar›n yerine insan-
lar aras›nda dürüstlük, yard›mseverlik, fedakarl›k, bafl-
kalar›n›n iyili¤ini, sa¤l›¤›n›, rahat›n›, güvenli¤ini düflün-
mek, sevgi, sayg›, merhamet, vefa, sadakat, kardefllik gibi
güzel ahlak özellikleri hakim olacakt›r.

Allah'tan korkup sak›nan, ihlasl›, tevekkül sahibi, her-
fleyi hay›r gözüyle de¤erlendiren, çokça flükreden, vicdan-
l›, flefkatli, merhametli, adil, cesur, güvenilir, güçlü, onur-
lu, alçakgönüllü, anlay›fll›, hoflgörülü, insanc›l, sevecen,
hakk› söylemekten çekinmeyen, sab›rl›, öfkesine kap›l-
mayan, hatalar›nda direnmeyen, ço¤unlu¤a de¤il hakka
uyan, sözüne sad›k, vefakar, iffetli, uzlaflt›r›c› kimselerin
varl›¤› üstün ahlakl› toplumlar oluflmas›n› sa¤layacakt›r.

Allah korkusunun ve Kuran ahlak›n›n yaflanmas›
sonucunda ümitsiz, flevksiz insan kalmayacak, her ifllerin-
de flevkle hareket edecek, topluma ve kendilerine faydal›
kimseler haline geleceklerdir.

Allah'›n kendileri için yaratt›¤› güzelikleri ve çev-
relerindeki nimetleri çok daha iyi görüp takdir edebilecek
ve tüm bunlardan çok daha fazla zevk alabileceklerdir. ‹n-
sanlara, çocuklara karfl› duyulan sevgi; yafll›lara, muhtaç-
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lara duyulan flefkat ve merhamet hisleri çok fazla artacak-
t›r. ‹nsanlar yanlar›nda çal›flan kimselere karfl› sevgi ve
sayg› dolu bir ahlak göstereceklerdir. Çal›flanlar›n›n
ailelerini koruyup kollayacak, her sorunlar›na ortak olup,
her ihtiyaçlar› oldu¤unda toplumun her kesimi birbirinin
yard›m›na koflacakt›r.

Toplumda sahtelik, basitlik, yüzeysellik tümüyle or-
tadan kalkacak; insanlar›n kifliliklerine derinlik, samimiyet,
ve kalite hakim olacakt›r. ‹nsan ruhuna ve mümin kiflili¤ine
yak›flmayan her türlü kirlilik ve basitlik Kuran ahlak›n›n
yaflanmas›yla kendili¤inden ortadan kalkacakt›r.

Yine Kuran ahlak›n›n bir gere¤i olarak insanlar temiz-
li¤e de büyük önem verecek, hem çevrelerini hem de ken-
dilerini olabildi¤ince temiz ve güzel hale getireceklerdir.
Toplumun her kesiminde, tüm insanlar son derece temiz,
fl›k ve bak›ml› olacaklard›r. 

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Alt›nça¤'da, Hz.
Mehdi döneminde yaflanacak olan bu ahlak güzelli¤i flöy-
le ifade edilmifltir:

Tabarani, Evsad'da Amr. B. Ali tariki ile Hz. Ali b.
Ebi Talib'den tahric etti:
... Cenab-› Hak ‹slam› nas›l Bizimle bafllatm›flsa
O'nunla sona erdirecektir. Nas›l, Bizimle onlar

aralar›ndaki flirk ve adavetten (husumet ve düfl-

manl›ktan) kurtulmufl ve kalplerine ülfet (dostluk)

ve muhabbet (sevgi) yerleflmiflse, (Onun gelifli ile)

yine öyle olacakt›r. (Ahir Zaman Mehdisi'nin
Alametleri, Celalettin Suyuti, s. 20)
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"... Onun döneminde iyi insanlar›n iyili¤i artar,

kötülere karfl› bile iyilik yap›l›r." (Kitab-ul Burhan
Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17)

75- HAD‹SLERDE HZ. MEHD‹ DÖNEM‹NDE 
‹NSANLAR ARASINDA YAfiANACAK OLAN 
SOSYAL ADALET NASIL ANLATILMIfiTIR?
Baz› toplumlarda dil, ›rk, etnik köken gibi özellikler

çok büyük önem tafl›makta ve adaleti uygulayan kimselerin
kararlar›na etki edebilmektedir. Oysa farkl› ›rk ve millet-
lerin bulunmas›n›n bir amac›, çat›flma ve savafl de¤il, kül-
türel bir zenginliktir. Bu çeflitlilik Allah'›n yarat›fl›ndaki
bir güzelliktir. Bunun yan› s›ra zenginlik ya da fakirlik gibi
etkenler de insanlar›n birbirlerine karfl› olan tav›rlar›na ve
adalet anlay›fllar›na etki edebilmektedir. Oysa Kuran ah-
lak›na göre, insanlar Allah Kat›nda yaln›zca imanlar›n›n
ve Allah korkular›n›n derinli¤i ile üstün olabilirler.
Dolay›s›yla Kuran ahlak›n›n tüm yeryüzüne hakim olmas›,
yeryüzünde bu anlay›fl eksikli¤ine ba¤l› olarak yaflanan
sosyal adaletsizlikleri ortadan kald›racak en güzel ve tek
çözüm yoludur. Kuran'da tarif edilen ‹slam ahlak›, adil,
flefkatli, merhametli, zengin fakir ayr›m› yapmadan ihtiyaç
içinde olana yard›m etmeyi gerektirmektedir. Kuran'a göre
gerçek adalet, sadece Allah r›zas› gözetilerek, Allah'tan
korkarak sa¤lanan bir adalettir. Böyle bir adalet hedeflen-
di¤inde, ne flahsi bir menfaat, ne dostluk, ne düflmanl›k,
ne de kiflinin hayata bak›fl aç›s›, dili, ›rk›, teninin rengi
kararlar›nda etki edemeyecek, sadece haktan yana karar
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verilecektir. Allah'›n izniyle Alt›nça¤'da böyle bir ahlak
tüm toplumlara hakim olacak ve gerçek adalet, gerçek
huzur ve güven tüm yeryüzüne hakim olacakt›r. Peygam-
berimiz (sav)'in hadislerinde Alt›nça¤'da yaflanacak olan bu
durum flöyle haber verilmektedir:

‹nsanlar oldukça hay›rl›, yaflant›lar› gayet rahat

olacakt›r. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Meh-
diyy-il Muntazar, s. 54)
Benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak

ki, o güne dek onun mislini kesinlikle bulmam›fl-

t›r... (Sünen-i ‹bni Mace, 10-347/ Ramuz el Ehadis,
s. 508)

Hadislerin iflaretlerine göre Alt›nça¤'da, toplumda ih-
tiyaç içinde olan›n gözetilmemesi, sadece çok küçük bir
zümrenin bolluk içinde yaflamas› gibi adaletsizlikler son
bulacakt›r. Komflusu açken kimse tok yatmayacak, tek yan-
l› zenginlik utanç vesilesi haline gelecektir. Egoistlik ve
bencillik ortadan kalkaca¤› için herkes birbirini yeme¤e
davet edecek, maddi manevi tüm imkanlar›n› birbiriyle
paylaflacakt›r. Halk›n birbirine karfl› olan merhameti alabil-
di¤ine artacak, herkes birbirini zengin etmeye çal›flacak-
t›r. Güçlü olan hakl› olmayacak, hakl› olan güçlü olacak-
t›r. Kuran ahlak›n›n hakim oldu¤u bu dönemde toplumun
her kesimindeki insanlar aras›nda çok büyük bir eflitlik
yaflanacak, huzur ve güven dolu bir ortam olacakt›r. Bu
ortam›n bir sonucu olarak insanlar hiçbir sahtekarl›¤a,
kötülü¤e ve haram fiillere de yanaflmayacaklard›r.
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76- ALTINÇA⁄'DA ‹NSANLAR F‹K‹R 
HÜRR‹YET‹NE SAH‹P OLACAKLAR MIDIR?
‹slam ahlak›, inanç konusunda insanlara tam bir hür-

riyet tan›maktad›r. ‹slam'›n vahyedildi¤i dönemden
günümüze kadar geçerli olan bu anlay›fl, ‹slam ahlak›n›n
da temelini oluflturmufltur. 

‹slam ahlak›na göre insan istedi¤i inanc› seçmekte öz-
gürdür ve hiç kimse bir di¤erini inanç konusunda zor-
layamaz. Müslüman ‹slam olmas›n› talep etti¤i kifliye
sadece tebli¤ yaparak, Allah'›n varl›¤›n›, Kuran'›n Allah'›n
hak kitab›, Hz. Muhammed (sav)'in ise O'nun elçisi ol-
du¤unu, ahiretin ve hesap gününün varl›¤›n›, ‹slam ah-
lak›n›n güzelliklerini anlatmakla yükümlüdür. Ama bu
yükümlülü¤ü sadece din ahlak›n› anlatma ile s›n›rl›d›r.
Allah Kuran'da bu durumu flöyle bildirmektedir:

Dinde zorlama (ve bask›) yoktur. fiüphesiz, do¤-

ruluk (rüfld) sap›kl›ktan apaç›k ayr›lm›flt›r. Art›k

kim ta¤utu tan›may›p Allah'a inan›rsa, o,

sapasa¤lam bir kulba yap›flm›flt›r; bunun kop-

mas› yoktur. Allah, iflitendir, bilendir. (Bakara

Suresi, 256)

Kendisine ‹slam dini anlat›ld›¤› zaman kifli kendi is-
te¤iyle iman eder, hiçbir bask› ya da zorlama alt›nda kal-
madan karar verir. ‹nsan do¤ruyu ya da yanl›fl› seçmekte
özgürdür. E¤er yanl›fl seçimi yaparsa ahirette bunun kar-
fl›l›¤›n› alacakt›r.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerindeki bilgilere göre
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Alt›nça¤'da, Kuran ahlak›n›n bir gere¤i olan bu fikir öz-
gürlü¤üne dayal› anlay›fl tüm toplumlara hakim olacakt›r.
Bunun sonucunda ise siyasi çekiflmeler tamamen ortadan
kalkacak, dostluk ve sevgi içerisinde tam bir demokrasi
ortam› oluflacakt›r. Baflkalar›na zarar vermemek flart› ile
her türlü inanç özgürce yaflanacak, kargafla ve çat›flmaya
sebebiyet vermeden herkes fikrini istedi¤i gibi beyan
edebilecektir. 

77- ALTINÇA⁄'DA FARKLI D‹NLER 
ARASINDAK‹ BARIfi VE HOfiGÖRÜ 
NASIL OLACAKTIR?
‹slam dini, insanlar› dini inançlar›n› seçmede özgür

b›rak›rken, di¤er dinlere sayg›l› olmay› emreder. Bir in-
san Kuran'da bat›l olarak tarif edilen bir inanca sahip olsa
dahi, Kuran ahlak›n› yaflayan insanlar aras›nda huzur ve
bar›fl içinde yaflayabilir. Kendi inançlar›na göre ibadet-
lerini özgürce yerine getirebilir. Hiç kimse bir di¤erini
kendi dininin ibadetlerini yerine getirmekten al›koyamaz.
Ya da bir insan› istedi¤i flekilde ibadet etmeye zorlayamaz.
Bu ‹slam ahlak›na ayk›r›d›r ve Allah'›n raz› olmad›¤› bir
davran›fl biçimidir. ‹slam tarihini inceledi¤imizde Pey-
gamberimiz (sav)'in döneminde de herkesin özgürce ibadet
edebildi¤i, inançlar›n›n gereklerini yerine getirebildi¤i bir
toplum modelinin hakim oldu¤u görülmektedir. Kuran'da
Ehl-i Kitab'›n ibadet yerleri olan manast›r, kilise ve hav-
ralardan da Allah'›n korudu¤u ibadet mekanlar› olarak söz
edilmektedir:
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... E¤er Allah'›n, insanlar›n kimini kimiyle defet-

mesi olmasayd›, manast›rlar, kiliseler, havralar

ve içinde Allah'›n isminin çokça an›ld›¤› mescid-

ler, muhakkak y›k›l›r giderdi. Allah Kendi

(dini)ne yard›m edenlere kesin olarak yard›m

eder. fiüphesiz Allah, güçlü oland›r, aziz oland›r.

(Hac Suresi, 40)

Peygamberimiz (sav)'in hayat›nda bu ahlak›n pek çok
örne¤ine rastlanmaktad›r. Peygamberimiz (sav), kendisiy-
le görüflmeye gelen Hristiyanlar›n kendi mescidinde ibadet
etmelerini söylemifl ve bu ifl için mescidi onlar›n kul-
lan›m›na b›rakm›flt›r. (Ali Bulaç, Ça¤dafl Kavramlar ve
Düzenler, ‹z Yay›nc›l›k, 16. Bask›, ‹stanbul, 1998, s. 241)
Peygamberimiz (sav)'den sonraki halifeler devrinde de bu
hoflgörülü anlay›fl korunmufltur. fiam fethedildi¤i zaman,
camiye çevrilen bir kilise ikiye bölünmüfl, bir yar›s›nda
Hristiyanlar, öbür yar›s›nda Müslümanlar ibadet etmifller-
dir. (Ali Bulaç, Ça¤dafl Kavramlar ve Düzenler, ‹z Yay›n-
c›l›k, 16. Bask›, ‹stanbul, 1998, s. 241)

Hadislerde tüm halklar›n bar›fl ve huzur içerisinde
yaflad›klar› Asr-› Saadet dönemi gibi,  Hz. Mehdi dönemin-
de de ayn› hoflgörü anlay›fl›n›n hakim olaca¤› bildirilmek-
tedir. Bu bilgilere göre Müslümanlar ile Hiristiyan alemi
aras›nda karfl›l›kl› hoflgörüye dayal› bir kardefllik, flefkat
ve merhamet anlay›fl› oluflacakt›r. Hristiyanlar›n ve Yahu-
dilerin tüm ibadethaneleri, havralar, kiliseler ve vak›flar›
koruma alt›na al›nacak, kilise açmak isteyenlere, dini
inançlar› do¤rultusunda talepte bulunanlara, ibadetlerini
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yerine getirmek isteyenlere imkan tan›nacakt›r. Tüm
Hristiyanlar›n ve Yahudilerin kendileri için kutsal say›lan
topraklar›nda bar›fl, huzur ve güvenlik içinde yaflamalar›
sa¤lanacak, her türlü sorun sevgi, sayg› ve hoflgörü an-
lay›fl›yla kolayl›kla halledilebilecek, tüm halklar birbir-
leriyle uyum ve dostluk içerisinde yaflamlar›n› sür-
dürebileceklerdir.

78- HAD‹SLERDE HZ. MEHD‹ ZAMANINDAK‹
BENZERS‹Z BOLLUK, ZENG‹NL‹K VE TÜM
EKONOM‹K SIKINTILARIN SONA ERMES‹
NASIL HABER VER‹LM‹fiT‹R?
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Alt›nça¤'da

yaflanacak nimetlerin eflflizli¤i çok detayl› olarak anlat›l-
maktad›r. Bu anlat›mlara göre Alt›nça¤, ürünlerde ve mal-
larda çok büyük bolluk ve bereketin yafland›¤› bir dönem
olacakt›r. Benzeri görülmemifl bir zenginlik yaflanacak,
hayat pahal›l›¤›, geçim s›k›nt›s›, açl›k, sefalet ve darl›k
y›llar› tümüyle sona erecektir. ‹htiyaç içinde olan kimse
kalmayacak, herhangi bir talepte bulunana istedi¤inden
kat kat daha fazlas› verilecek, hiçbir fley say›l›p ölçül-
meyecektir. Maddi manevi her türlü imkan insanlar›n
rahat›, konforu, neflesi ve huzuru için kullan›lacak, en ufak
bir s›k›nt›, yokluk ve açl›k yaflanmayacakt›r. Peygam-
berimiz (sav) Hz. Mehdi döneminde gerçekleflecek olan
bu bolluk ve zenginli¤i hadislerinde flöyle haber vermek-
tedir:

160

PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N D‹L‹NDEN HZ. MEHD‹



Ümmetimden Mehdi ç›kacakt›r. Allahu Teala Haz-

retleri, insanlar› zengin k›lmak için onu gön-

derecektir. O zaman ümmetim nimetlenecek, hay-

vanlar bolluk içinde ve arz›n nebatat› çok fazla

olacak, Hz. Mehdi, insanlara eflit flekilde bol bol

mal da¤›tacakt›r. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
... Mal da o gün çok birikmifl olacakt›r. (Sünen-i
‹bni Mace, 10-347/ Ramuz el Ehadis, s. 508)
‹nsanlara mal› ve eflyay› da¤›t›rken, saymadan bol

bol verecektir. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 21)
O zaman ümmetim, iyisi kötüsü hepsi de mislini

görmedikleri nimetlerle nimetlenir... (Kitab-ül Bur-
han Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 16)
... Mal da o kadar ço¤alacakt›r ki, hiçbir kimse mal

kabul etmeyecektir. (Sünen-i Ibn-i Mace, 10/340)
Ahir Zamanda bir halife olacak, mal› say›p hesap

etmeden taksim edecektir.  (Kitab-ül Burhan Fi
Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)
Emirlerinizden bir emir olacak ki, mal› say-

mayacakt›r. Birisi ondan mal istedi¤inde, "Al" der

O da elbisesini yayar ve o da doldurur. (Kitab-ül
Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)
Ümmetim aras›nda bir halife olacak, mal› say-

madan verecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)
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79- HAD‹SLERDE HZ. MEHD‹ ZAMANINDA
TARIMDA YAfiANACAK GEL‹fiMELERE NASIL
‹fiARET ED‹LM‹fiT‹R?
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, topraktan da

her zamankinden çok daha fazla ürün elde edilece¤i ve bu
alanda da benzersiz bir bolluk ve bereketin görülece¤i bil-
dirilmektedir:

‹nsanlar bir ölçek bu¤day ektiklerinde karfl›l›¤›n-

da yedi yüz ölçek bulacak... Onun zaman›nda, in-

san birkaç avuç tohum atacak, 700 avuç hasat

edecektir... (K›yamet Alametleri, s. 164/ El-Kavlu'l
Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)
... Yer yemiflini (g›da ürünlerini) verecek ve insan-

lardan hiçbir fley saklamayacak (vermemezlik et-

meyecek)t›r... (Sünen-i ‹bni Mace, 10-347/ Ramuz
el Ehadis, s. 508)
…O zaman ümmetim nimetlenecek, hayvanlar bol-

luk içinde ve arz›n nebatat› (bitkileri) çok fazla ola-

cak…(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il
Muntazar, s. 26)

Yine Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde haber veril-
di¤ine göre, Alt›nça¤'da yeryüzünün su kaynaklar›nda da
büyük bir bolluk söz konusu olacak, bu sulama imkan-
lar›n›n artmas›yla tüm topraklar görülmemifl bir flekilde
bereketlenecektir:
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... Onun zaman›nda bütün sular tatl›laflacak,

nehirler uzayacak, yeryüzü bitkilerini art›racak ve

(içindeki) hazinelerini d›fla ç›karacakt›r. (En-Nec-
mu's-sak›b if Beyan› Enne'l Mehdi min Evlad› Ali b.
Ebi Talib, Tercüme eden: Ömer Dönmez, s. 43)
... Onun devrinde, akan ›rmaklar bile suyunu faz-

lalaflt›racakt›r... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)
... Sema ya¤murunu indirecek, yer bereketini

ç›karacak, daha önce görülmemifl bir biçimde üm-

metim Onun zaman›nda rahata erecektir. (Kitab-
ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 9)
O yeryüzünü adaletle ve nesafetle doldurur. Arz

nebatat›n› ç›kar›r, gök de ya¤murunu ya¤d›r›r.

Ümmetim daha önce görülmemifl biçimde nimet-

lendirilir. (‹bn Ebi fieybe, c VII, sf. 512-513; Ali Bin
Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tas-
nifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alamet-
leri, Kahraman Neflriyat, s. 35)
Onun devrinde, ümmetin gerek iyileri gerek kötü-

leri misli görülmemifl flekilde pek çok nimetlere

sahip olacaklard›r. Çok ya¤mur ya¤mas›na ra¤-

men bir damlas› bile bofla gitmeyecek, toprak tek

bir tohum istemeden verimli ve bereketli olacak-

t›r. (El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il
Muntazar, s. 20-21)
(Mehdi'nin zaman›nda) gökyüzü ya¤murundan

hiçbir fleyi esirgemeyecek ve cömertçe bol ya¤-
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d›racak. Yeryüzü bitkilerinden hiçbirini eksik

b›rakmayacak ve muhakkak onlar› kemaliyle

bitirip ortaya ç›karacakt›r... (Saati, H 143, c. XXIV,
sf. 50; Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alamet-
leri, s. 437)

Peygamberimiz (sav)'in bu hadislerinde Hz. Mehdi
zaman›nda modern tar›ma geçilmesi, yeni üretim teknik-
lerinin gelifltirilmesi, tohum ›slah› çal›flmalar› ve ya¤mur
sular›n›n yeni barajlar, göletler yap›larak de¤erlendiril-
mesi sonucunda oluflacak üretim art›fl›na iflaret ediliyor
olabilir. Günümüz teknolojisi çok büyük bir h›zla gelifl-
mekte, ürünlerin hem kalitesinde hem de üretim miktar›n-
da çok fazla art›r›ma gidilebilmektedir. Daha uzun süre
dayanmalar› ve daha az su ile büyümeleri de sa¤lanmak-
tad›r. Yeni gelifltirilen teknolojiler sayesinde ürünlerde
çeflitlilik elde edilebilmekte ve dört mevsim her türlü mey-
ve ve sebze yetifltirilmektedir. 

Alt›nça¤'da tüm bu geliflmeler daha da artacak, ürün-
lerde ola¤anüstü bir kalite art›fl› olacakt›r. Çok daha fazla
mahsül veren, tad›, kokusu daha güzel ürünler yetifl-
tirilecektir. Kuran'da bu konuya iflaret eden bir ayette flöy-
le bildirilmektedir:

Mallar›n› Allah yolunda infak edenlerin örne¤i

yedi baflak bitiren, her bir baflakta yüz tane bulu-

nan bir tek tanenin örne¤i gibidir. Allah, dile-

di¤ine kat kat artt›r›r. Allah (ihsan›) bol oland›r,

bilendir. (Bakara Suresi, 261)
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Hadislerin iflaretlerine göre Alt›nça¤'da sulamaya
büyük önem verilecek, her yerde göletler, barajlar, genifl su
kanallar›, suni ›rmaklar oluflturulacak, susuz hiçbir yer
b›rak›lmayacakt›r. Deniz, ya¤mur ve sel sular› da ar›t›larak
tar›mda kullan›lacak, bu flekilde kurak bölgeler çok büyük
bolluk ve berekete kavuflacaklard›r. Günümüzde henüz
çok dar bir alanda hayata geçirilmifl olan teknolojilerle
tüm çöller yeflertilecek ve insanl›k çok büyük bir ekim
alan›na kavuflacakt›r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerin-
de Hz. Mehdi vesilesiyle tüm yeryüzünün bereketlenece¤i
ve topraktan elde edilecek bollu¤un çok fazla artaca¤›na
iflaret edilmektedir.

Yine hadislerdeki bilgilere göre, tar›mda katedilecek
tüm bu ilerlemeler sonucunda hayvanlar›n kalitesinde de
büyük bir geliflme kaydedilecek, her türlü hayvansal üre-
tim artacakt›r:

... Ümmet nimetlenecek, hayvanlar bol bol yiyip içe-

cek, arz nebat›n› ç›karacak... (Kitab-ül Burhan fi
Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 15)

80- HZ. MEHD‹ DÖNEM‹NDE 
YERALTI ZENG‹NL‹KLER‹ DE ORTAYA
ÇIKARILACAK MIDIR?
Hz. Mehdi döneminde yaflanacak bir baflka geliflme

de, yeryüzündeki tüm yeralt› zenginliklerinin ortaya
ç›kar›lmas› ve bunlar›n insanl›¤›n refah› ve konforu için
kullan›lmas› olacakt›r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerin-
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de Alt›nça¤'›n bu özelli¤i flöyle haber verilmektedir:

... Hz. Mehdi hazineleri ç›karacak... (El Kavlu'l
Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 33)

Onun zaman›nda yeryüzü içindeki hazineleri

d›flar›ya f›rlatacakt›r. (El Kavlu'l Muhtasar Fi
Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

… Arz, içerisinde gizledi¤i bütün zenginliklerini,

alt›ndan ve gümüflten sütunlar halinde d›flar› ata-

cak. (‹mam fia'rani, Ölüm K›yamet Ahiret ve Ahir
Zaman Alametleri, s. 464)

81- HAD‹SLERDE B‹L‹M VE TEKNOLOJ‹DE
KAYDED‹LECEK OLAN GEL‹fiMELERE NASIL
‹fiARET ED‹LM‹fiT‹R?
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bilim ve tek-

nolojideki geliflmelere yönelik iflaretler de yer almaktad›r.
Alt›nça¤'da tüm toplumlar aras›nda bilime karfl› yo¤un bir
teflvik ve e¤itim program› uygulanacak, teknolojik gelifl-
meler doru¤a ulaflacak, insanlar teknolojinin bütün nimet-
lerinden alabildi¤ine faydalanacaklard›r. T›pta, tar›mda,
iletiflimde, sanayi teknolojisinde, ulafl›mda çok büyük
geliflmeler yaflanacakt›r. Tüm bu teknolojik ilerlemeler,
insanlar›n hayatlar›na çok büyük bir konfor ve kolayl›k
sa¤layacakt›r. Bu geliflmeler sayesinde çok büyük kolay-
l›klar yaflanacak, büyük bir h›z kazan›lacakt›r.

Ulafl›m teknolojisindeki geliflmeler sonucunda insan-
lar›n rahat›, güvenli¤i ve konforu en üst seviyede sa¤-
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lanacak, zaman kayb› ve kaza riski en aza indirilecek,
bunun için gereken her türlü önlem al›nacakt›r. ‹letiflim
teknolojisinde de önemli ilerlemeler sa¤lanacak, dünyan›n
dört bir yan›yla haberleflme ve bilgi al›flveriflindeki h›z ve
kolayl›klar en üst seviyeye ulaflacakt›r. (En do¤rusunu
Allah bilir.)

Tüm bu teknolojiler elde edilirken, insanlar›n sa¤l›¤›
ve konforuna zarar verebilecek her türlü sorunun ortadan
kald›r›lmas›na da büyük önem verilecek bu amaçla tek-
nolojinin zararl› yan ürünlerine karfl› kesin önlemler ve
tedbirler al›nacakt›r.

Alt›nça¤'da yaflanacak bu de¤iflimin en önemli özel-
liklerinden biri ise, bu tip geliflmelerden tüm dünya halk-
lar›n›n adil bir flekilde faydalanmas›n› sa¤lamak olacak-
t›r. Tüm olanaklar bütün dünya insanlar›n›n kullan›m›na
sunulacak, herkese ayn› güzellikler, eflit imkanlar olufl-
turulacakt›r. 

82- HAD‹SLERDE ALTINÇA⁄'DA TIPTA VE 
‹NSAN SA⁄LI⁄INDA YAfiANACAK GEL‹fiMELER
NASIL HABER VER‹LM‹fiT‹R?
Ahir zamanda teknolojik alanda yaflanan her geliflme,

t›p alan›nda ola¤anüstü ilerlemelere yol açacakt›r. Alt›n-
ça¤'da yaflanan her türlü bilimsel ve teknolojik geliflme
t›bbi çal›flmalar› h›zland›racak, Allah'›n izniyle hata pay›n›
çok düflürecek, insanlar›n pek çok hastal›¤a yakalanma
riski önlenecek, hastal›klara teflhis konmas› kolaylaflacak
ve tedavi imkanlar› artacakt›r. 
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‹nsan hayat›na ve sa¤l›¤›na büyük önem verilecek, in-
sanlar doktor ya da ilaç bulamad›klar› ya da geç veya yan-
l›fl tedavi yap›ld›¤› için çaresizlik yaflamayacak, her ih-
tiyac› olana o an yard›m edilecektir. Herhangi bir insan
ayr›m› yap›lmadan, fakir zengin, yafll› genç demeden, her-
kesin sa¤l›k sorunlar›na çok büyük bir özen gösterilecek-
tir. Tüm insanlar›n sa¤l›¤› için mevcut olan tüm imkanlar
kullan›lacak, her türlü ihtimal de¤erlendirilecektir. 

Gereken her türlü maddi manevi kolayl›klar da sa¤-
lanacakt›r. Hastahaneler, ilaçlar, tedaviler ücretsiz hale ge-
tirilecek, yard›ma ve bak›ma muhtaç insanlar›n ihtiyaçla-
r› kendilerine hiç hissettirilmeden en mükemmel flekilde
giderilecektir.

Tüm insanlar›n sa¤l›kl› bir yaflam sürebilmeleri için
bilimin ve teknolojik geliflmelerin ›fl›¤›nda beslenme po-
litikalar› en mükemmel hale getirilecektir. Yiyeceklerde-
ki her türlü zarar› bertaraf edecek çal›flma ve ilmi araflt›r-
ma yap›lacakt›r. Yiyeceklerin kolesterolünü ya da sa¤l›¤a
zararl› di¤er yönlerini ortadan kald›racak bilimsel metod-
lar gelifltirilecektir. Vücuda zarar veren her türlü yiyecek
ve içecek ile ilgili tedbir al›nacak, insanlar›n kaliteli ve te-
miz besinlerle beslenmeleri sa¤lanacakt›r. Bunun sonu-
cunda da kalp krizi ve yüksek tansiyon gibi nedenlere da-
yal› ölümler azalacak, insanlar›n ömürleri görülmemifl bir
flekilde uzayacakt›r. (En do¤rusunu Allah bilir.)

Beslenmeyle birlikte tüm toplumlar sa¤l›kl› bir yaflam
için sporun gereklili¤i konusunda da bilinçlendirilecek,
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zinde ve sportmen bir yap› oluflturulmas›yla pek çok has-
tal›¤›n önlenmesi sa¤lanacakt›r. Bunlar›n yan› s›ra, insan-
lar›n yaflad›klar› olaylara karfl› teveküllü olmalar›, birbir-
lerine karfl› sevgi ve hoflgörü dolu bir ahlak göstermeleri
neticesinde psikolojik hastal›klar da ortadan kalkacakt›r.
(En do¤rusunu Allah bilir.)

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Alt›nça¤'da t›p
ve sa¤l›k alan›nda gerçekleflecek olan tüm bu geliflmelere
iflaret edilmifl ve bu dönemde insanlar›n "ömürlerinin

uzayaca¤›" flöyle bildirilmifltir:

Onun zaman›nda... ömürler uzayacak ve emanet

zayi olmayacakt›r. Kötüler helak olacak, Peygam-

ber Efendimiz (sav)'e bu¤zedecek kimse kal-

mayacakt›r. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Meh-
diyy-il Muntazar, s. 43)

Ömürler uzayacak, emanetler yerine teslim edile-

cek. (‹mam Suyuti, K›yamet Alametleri, Ölüm ve
Dirilifl, s. 1699, s. 179)

83- ALTINÇA⁄'DA TÜM DÜNYAYA HAK‹M
OLACAK SANAT VE ESTET‹K ANLAYIfiI NASIL
HABER VER‹LM‹fiT‹R?
Alt›nça¤'da hayat›n her an›na hakim olan bolluk, zen-

ginlik, güzellik ve ilerlemenin, sanat alan›na da hakim
olaca¤› hadislerde iflaret edilen bir baflka geliflmedir. Al-
t›nça¤'da sanata büyük önem verilecektir. Tüm insanlar bu
konuda yo¤un olarak teflvik edilecek, estetik ve sanata olan
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e¤ilim ola¤anüstü artacakt›r. Bütün ‹slam alemine sanat-
ç› bir ruh hakim olacak, sanatta çok büyük ilerlemeler kay-
dedilecektir. Müzikte, resimde ve di¤er tüm alanlarda bir-
birinden güzel eserler ortaya ç›kacak, Allah'a olan iman›n
insanlara verdi¤i genifl ufuk ve derin düflünce, tüm sanat
dallar›na öncülük edecektir. Bu dönemde insanlar hep gü-
zellikle karfl›laflacak, ahlaklar› gibi, yaflad›klar› yerler, bah-
çeleri, evlerinin dekorasyonu, k›yafetleri, dinledikleri mü-
zik, e¤lence flekilleri, tiyatrolar›, resimleri, sohbetleri de
güzelleflecektir.

Estetik olmayan, biçimsiz hiçbir yer, hiçbir bina kal-
mayacak, gecekondu benzeri yap›lar ortadan kald›r›lacak,
her yer estetik, göze hofl gelecek hale gelecektir. Pratik ve
estetik iki katl›, genifl evler, havuzlar, ba¤lar, bahçeler ar-
tacak, mevcut alanlar, bahçeler güzelleflecektir. Sokakla-
ra göze hofl gelen meyve a¤açlar› ekilecek, hemen her yer-
de küçük hayvanat bahçeleri oluflturulacakt›r. Do¤al park-
lar›n say›s› çok fazla artacak, insanlar›n yaflad›klar› yer-
lerde yo¤un bir yeflillik hakimiyeti görülecektir. Halk›n
bizzat kendisinin de bak›p beslemekten zevk alaca¤› bin-
lerce bitki ve çiçek tüm flehir ve kasabalar› süsleyecektir.
Tüm bu mekanlar›n ›fl›k›land›r›lmas›, esteti¤i, boyanmas›
son derece sanatkarane olacak ve çok estetik hale getiri-
lecek, dünyan›n her yerine insan ruhunun çok hofllanaca-
¤› büyük bir kalite hakim olacakt›r.

Tüm mekanlar, yollar, ibadethaneler, e¤lence yerleri,
dinlenme alanlar›, iflyerleri, evler, insanlar›n k›l›k k›yafet-
leri k›sacas› her yer tertemiz olacakt›r. Bunun yan› s›ra
yerleflim merkezlerinde çevre kirlili¤inin önüne geçile-
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cek, hava kirlili¤ine neden olan her konuya çözüm
getirilecektir.

Ayn› zamanda insanlar aras›nda hayvan sevgisi de tefl-
vik edilecek, her türlü hayvan›n rahatl›kla sevilebilece¤i ve
incelenebilece¤i zevkli ve estetik ortamlar oluflturulacak-
t›r. Aslan, kaplan, panter, çita gibi hayvanlar e¤itilecektir.
Çeflitli metodlar ve biyolojik tekniklerle sald›rganl›klar›
ortadan kald›r›lacak ve insanlar›n rahatça ba¤lant› kura-
bilece¤i, sevgi gösterebilece¤i hale geleceklerdir. fiehir-
lerde ve kasabalarda leylek, pelikan gibi her türlü kufl
çeflidi rahatl›kla bar›nabilecektir. Akrep, y›lan gibi hay-
vanlar›n zehirlerinin bilimsel metodlarla yok edilmesi
sayesinde ise, bunlar›n da insanlara zarar vermesi engel-
lenecek, y›lan bile estetik hale getirilecektir. (En do¤rusunu
Allah bilir.)

Kuran ahlak›n›n insanlara kazand›rd›¤› sevgi anlay›fl›
sonucunda hayvan düflmanl›¤› ortadan kalkacak, hayvan-
lara zarar verici tüm davran›fllar giderilecektir. Böylece
tüm hayvanlar›n, kufl nesillerinin yok olma tehlikesi or-
tadan kalkacak ve hayvan türlerinde ço¤alma sa¤lanacak-
t›r.

Ahir zamanda yaflanacak olan bu ortama Peygam-
berimiz (sav)'in bir hadisinde flöyle dikkat çekilmifltir:

...kifli, koyun ve hayvanlar›na haydi gidin otlay›n,

diyecek, onlar gidecekler, ekinin ortas›ndan geçtik-

leri halde bir baflak bile a¤›zlar›na almayacak,

y›lan ve akrepler kimseye eza etmeyecekler, y›rt›c›

hayvanlar kap›lar›n önünde duracak da kimseye
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zararlar› dokunmayacak... (K›yamet Alametleri,
Pamuk Yay›nlar›, s. 245)
Habis El Hadrami'nin nakletti¤ine göre: ... Y›lan-

lar çocuklarla, inekler aslanlarla geçinebilecek.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Mun-
tazar, s. 64)

84- ALTINÇA⁄'DA TÜM ‹NSANLARIN 
HZ. MEHD‹'N‹N YÖNET‹M‹NDEN RAZI
OLACAKLARI NASIL ANLATILMIfiTIR?
Peygamberimiz (sav) hadislerinde Hz. Mehdi'nin ön-

derli¤inde yaflanacak olan Alt›nça¤'›n ne kadar hay›rl› bir
dönem oldu¤unu hat›rlatm›fl ve bu devirde "denizdeki

bal›klardan havadaki kufllara kadar yerdeki ve gök-

teki tüm canl›lar›n ve tüm insanlar›n Hz. Mehdi'den

raz› olduklar›n›" bildirmifltir:

Mehdi ile müjdelenin... Ondan yer ve gök ehli

raz›d›r... (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 13)
... O zaman, yer ve gök ehli, bütün yabani hayvan-

lar, kufllar, hatta denizdeki bal›klar bile onun

hilafetiyle sevineceklerdir... (El Kavlu'l Muhtasar
Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)
Ebu Said Hudri Resulluh'dan rivayet ediyor:
Mehdi'nin izleyicileri ona s›¤›n›rlar, bal ar›lar›n›n

Kraliçe ar›ya s›¤›nd›klar› gibi (onun yan›nda

güven ve huzur bulurlar), o yeryüzünü adalet ve
dürüstlükle dolduracakt›r. (Kitab-ül Burhan Fi
Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 11)
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Allah, Kuran ahlak›na uyan Müslümanlara cennet ha-
yatlar›nda sunulacak olan güzellikleri ayetlerinde ayr›n-
t›l› olarak tarif etmifltir. Alt›ndan ›rmaklar akan güzel me-
kanlar, p›narlar, durmaks›z›n akan kaynaklar, konaklar,
köflkler, k›yafetler, yiyecekler, içecekler, mücevherler, gü-
zel ahlaklar›na karfl›l›k sonsuz hayatta onlara verilecektir.
Cennet Müslümanlar›n her zaman kavuflmay› istedikleri
sonsuz yaflamd›r:

Siz ve eflleriniz cennete girin; 'sevinç içinde a¤›r-

lanacaks›n›z. Onlar›n etraf›nda alt›n tepsiler ve

testilerle dolafl›l›r; orada nefislerin arzu etti¤i ve

gözlerin lezzet (zevk) ald›¤› herfley var. Ve siz

orada süresiz kalacaks›n›z. ‹flte, yapt›klar›n›z

dolay›s›yla mirasç› k›l›nd›¤›n›z cennet budur. Or-

da sizin için birçok meyveler vard›r; onlardan

yiyeceksiniz. (Zuhruf Suresi, 70-73)

‹flte Alt›nça¤ da tüm Müslümanlara böyle güzel bir
hayat›n dünyada haz›rlan›p sunulmas›d›r. Bu dönem Pey-
gamber Efendimiz (sav)'in müjdeledi¤i gibi cennetin dün-
yadaki bir müjdesi, Allah'›n müminlere bir lütfudur. Bol-
lu¤uyla, bereketiyle, insanlara sa¤layaca¤› her türlü kon-
foruyla ve huzur dolu ortam›yla her Müslüman›n ulaflmak
isteyece¤i bu dönem, iman eden insanlar için dünya haya-
t›nda çok üstün bir mükafatt›r. Bu güzel dönemle müjde-
lenmek de kuflkusuz tüm Müslümanlar için çok büyük bir
flereftir.
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EK BÖLÜM:

EVR‹M TEOR‹S‹N‹N SONU

Darwinizm; ara fosil olmad›¤› halde varm›fl telkini yapar…
Geçersiz deliller sunar… Bulunan bütün fosiller yarat›l›fl› is-
pat etti¤i halde bunun tam aksini savunur… Tesadüfler sonu-
cu oluflma ihtimali ancak 10950'de 1 olan, -yani "oluflmas› im-
kans›z olan" proteinlerle- yine tesadüfler sonucunda, sanatç›-
lar, bilim adamlar›, profesörler meydana gelece¤ine inand›r-
maya çal›fl›r. Hatta meydana gelen profesörlerin, kendileri-
nin nas›l tesadüfen meydana geldi¤ini üniversiteler kurarak
araflt›rd›¤›na da inand›rmaya çal›fl›r…

Darwinizm; bir canl› hücre kromozomunda dev bir kütüp-
haneden daha fazla bilgi kodlanm›fl olmas›n›, kör tesadüfle-
rin mucizesi olarak görür… Görmeyen, duymayan, hisset-
meyen, fluursuz atomlar›n, gören, duyan, hisseden, düflünen
fluurlu insanlar haline gelmesinin, tesadüflerin ilahi gücün-
den oldu¤unu iddia eder… Tesadüf, Darwinizm'in mucizeler
meydana getiren ilah›d›r. 
1. Darwinizm art›k proteinlerin evrimle oluflabilece¤ini
iddia edemiyor. Çünkü tek bir proteinin bile tesadüfen do¤-
ru dizilimle oluflma ihtimali teorik olarak 10950'de 1 dir. Bu ise
gerçekleflmesi matematiksel olarak imkans›z bir ihtimaldir.

2. Darwinizm art›k fosilleri evrime delil olarak göstere-
miyor. Çünkü 19. yüzy›l›n ortalar›ndan bu yana dünyan›n
dört bir yan›nda yap›lan arkeolojik çal›flmalarda, evrimcile-
rin milyonlarca oldu¤unu iddia ettikleri "ara geçifl formu" fo-
sillerinden tek bir tane bile bulunamad›. "Kay›p halkalar›n" bi-
lim d›fl› bir efsane oldu¤u anlafl›ld›.

3. Evrimciler bugüne kadar bulunmufl olan 100 milyon
fosil karfl›s›nda çaresiz kalm›fllard›r. Çünkü bulunan tüm
fosiller yarat›l›fl› destekler, ispat eder mahiyettedir.



4. Evrimciler art›k Archaeopteryx'in kufllar›n atas› oldu-
¤unu iddia edemiyor. Çünkü Archaeopteryx fosilleri üzerin-
de yap›lan son incelemeler bu canl›n›n "yar›m kufl" oldu¤u
iddias›n› çürütmüfltür. Archaeopteryx'in, uçufl için gerekli
anatomi ve beyin yap›s›n› kusursuz olarak bar›nd›rd›¤› yani
bir kufl oldu¤u anlafl›lm›fl, böylece "kufllar›n evrimi masal›"
evrimciler için savunulamaz olmufltur.

5. Darwinizm art›k "At Serisi" diye ortaya konulan sah-
te dizilimi kullanam›yor. Çünkü bu sahte serinin geçmiflte
farkl› devirlerde ve farkl› co¤rafyalarda yaflam›fl ba¤›ms›z
canl› türlerinden ibaret oldu¤u anlafl›ld›.

6. Darwinizm art›k sudan karaya ç›k›fl hikayesi için Co-
elecanth isimli fosili kullanam›yor. Çünkü soyu tükenmifl
bir ara-form oldu¤u iddia edilen bu canl›n›n halen yaflamak-
ta olan bir dip bal›¤› oldu¤u ortaya ç›km›flt›r ve bu canl› bu-
güne kadar 200'den fazla say›da -canl› olarak- yakalanm›fl-
t›r.

7. Darwinizm, Ramapithecus, Australopithecus Serisi
(A. Bosei, A Robustus, A. Aferensis, Africanus vb.) gibi can-
l›lar›n insanlar›n atalar› olduklar› iddias›n› art›k savuna-
m›yor. Çünkü bu fosiller üzerinde yap›lan araflt›rmalar, bun-
lar›n insan ile hiçbir ilgisi olmad›¤›n› ve tamam›n›n geçmifl-
te yaflam›fl maymun türlerinden ibaret oldu¤unu ortaya koy-
mufltur.

8. Darwinizm rekonstrüksiyon (canland›rma) çizimler-
le art›k insanlar› kand›ramayacak. Çünkü eskiden yafla-
m›fl hayvanlar›n kal›nt›lar›na dayan›larak yap›lan bu canlan-
d›rmalar›n (rekonstrüksiyon) hiçbir bilimsel de¤ere sahip ol-
mad›¤› ve tamamen güvenilmez olduklar› bilim adamlar›nca
aç›kça ortaya konmufltur.
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9. Darwinizm art›k "Piltdown Adam›"n› evrime delil ola-
rak gösteremiyor. Çünkü, yap›lan araflt›rmalar "Piltdown
Adam›" diye bir fosilin hiçbir zaman var olmad›¤›n›, insana
ait bir kafatas›na orangutan çenesi eklenerek insanlar›n 40
y›l boyunca kand›r›ld›¤›n› ortaya ç›kard›.

10. Darwinizm "Nebraska Adam›"n›n ve sözde ailesinin
evrimi ispatlad›¤›n› art›k savunam›yor. Çünkü "Nebraska
Adam›" hikayesinin dayand›r›ld›¤› az› difl kal›nt›s›n›n asl›n-
da soyu tükenmifl yabani bir domuza ait oldu¤u tespit edildi.

11. Darwinizm art›k do¤al seleksiyonun evrime sebep ol-
du¤u iddias›n› savunam›yor. Çünkü, söz konusu mekaniz-
man›n canl›lar› evrimlefltiremeyece¤i, onlara yeni özellikler
kazand›rmayaca¤› bilimsel olarak ispatlanm›flt›r.

Darwinistlerin yukar›da say›lanlardan baflka daha pek çok
yanl›fl bilgilendirmesi söz konusudur. Bunlar›n tamam›n›n
geçersizli¤i zaman içinde ortaya ç›km›flt›r. Örne¤in; evrim-
lefltirici özelli¤i oldu¤u iddia edilen mutasyonlar›n tamamen
tahrip edici özelli¤e sahip oldu¤u ve canl›lara geliflme de¤il
hastal›k, sakatl›k veya ölüm getirdi¤i görülmüfltür… Darwi-
nistlerin insan embriyosunda solungaç olarak gösterdi¤i ya-
p›n›n gerçekte insan›n orta kulak kanal›n›n, paratiroidlerinin
ve timüs bezlerinin bafllang›c› oldu¤u anlafl›lm›fl, üstelik emb-
riyo çizimlerinde evrimi desteklemek için de¤ifliklikler ya-
p›ld›¤› da ortaya ç›km›flt›r. Bakterilerdeki antibiyotik diren-
cine ait genetik bilginin bakterinin "var oldu¤u andan itibaren"
DNA's›nda bulundu¤u ortaya ç›kar›lm›flt›r…
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