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»َيْوَم نَْدُعوا كُلَّ اُنَاٍس بِِاَماِمِهْم «  
“O günde (kıyamette) her insan topluluğunu imamlarıyla birlikte çağıracağız.”(İsra Suresi 

71.Ayet) 

 Allah (C.C.)’ı ve O’nun elçilerini (göndermiş olduğu peygamberleri) tanıyıp, bunlara iman 

ettikten sonra yüce Allah’ın yeryüzündeki Hucceti olan İmam’ı tanımanın gerekliliğini her 

akıl sahibi insan kabul eder. Allah tarafından tayin edilen İmam’a tabi olmanın zaruretini 

kavrar. Bu konuda Şii ve Sünni kaynaklar Hz. Resul’u Ekrem (S.A.A.)’den şöyle bir hadis 

nakletmişlerdir:  

 َمْن ماَت و لَم َيعِرْف اِماَم َزمانِه ماَت ميَتًة جاِهِليَّة
“Zamanın imamını tanımadan ölen kimse cahiliye ölümüyle ölmüştür”. 

Sünni kaynaklar: Ahmed bin Hanbel Müsnedinde Cilt: 2 Sayfa: 73 Sahihi Buhari / Yazarı: 

Muhammed bin ismail Cilt: 5 Sayfa: 13 Sahihi Müslim / Yazarı: Müslim bin Haccac Hadis: 

1840 

Şii kaynaklarından bazıları: Usul-u Kâfi / Yazarı: Yakub bin İshak El-Kuleyni  Cilt: 1 Sayfa: 

377 (Tercüme: Cilt: 1 Sayfa: 562 Hadis:3) , Kemal’ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk Bab: 39 

Hadis: 410–411 

Cahiliye dönemi İslam’dan önceki yani Hz. Resulullah (S.A.A.)’dan önceki döneme 

denilmektedir. Cahiliye dönemi baştan sona sapıklık, hak yoldan çıkış zamanıdır (o 

zamanda insanların çoğu bu şekilde yaşayıp ölmekteydiler).  

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.A.)’in hadisinden şu konu açık olarak anlaşılmaktadır 

ki; Bir insan Tevhid, Nübüvvet (peygamberlik) inancına inanıp, İslam’ı ve Kuran’ı kabul edip 

dinin diğer emirlerini yerine getirdiği halde zamanın İmam’ını tanımazsa o insanın ölümü 

İslam dışıdır. Cahiliye ölümüdür ve sapıklık içinde ölmüştür. 

Öyleyse Tevhid ve Nübüvvet’e inanan bir insanın amellerinden ve takvasından sonuç 

alması yalnızca zamanının imamını tanımasıyla mümkün olur.  

Örnek olarak; Hz. İmam Cafer-i Sadık (S.A.V)’ın zamanında yaşayan insanların, Hz. İmam 

Cafer-i Sadık (S.A.V.)’a iman edip, emirlerine ve yasaklarına amel etmesi gerekir. Bu 

şekilde inanmayan insanın dini kamil olmaz. Aynı durum bizim zamanımızın imam’ı olan, 
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EhliBeyt (A.S.)’in masum imamlarının 12.’si, Allah (C.C.)’ın son hücceti Hz. İmam Mehdi 

(A.F.)’yi tanımak herkese farzdır. Tevhid ve Nübüvvet inancından sonra 12 Ma’sum ve Pâk 

imamın imametini tanımak, zamanımızın imamı olan Hz. İmam Mehdi (A.F.)’yi tanımak 

gerekli ve zaruridir. 

Hz. İmam Rıza (S.A.V.)’nın Medine’den Tus şehrine getirilişi olan tarihi seferinde Nişabur 

şehrinden geçerken bu şehrin ilim adamları, çoğunluğu Sünni mezhebe mensup olan 

insanlar O Hazreti karşılayıp kendisinden bir hadis nakletmesini istediler. Hz. İmam Rıza 

(S.A.V.) babası İmam Musa’i Kâzım (S.A.V.)’dan başlayarak tüm masum babalarından 

hadisi Resulullah (S.A.A.)’a, oradan Cebrail vasıtasıyla Allah’u Teâlâ’ya dayandırarak Hadisi 

Kutside Yüce Allah (C.C.)’ın şöyle buyurduğunu söylediler:  

 ”لا اِله الّا اللَُّه ِحْصنى َفَمن َدَخل ِحْصنى اَِمَن ِمْن َعذابى“
“La İlahe İllellah (yani Allah’ın tek olduğuna inanmak) benim surumdur, her kim bu 

sura girerse azabımdan âmândadır (kurtulur)”. 

Tevhide inanan birinin cehennem azabına düşmeyeceğini duyan oradaki Sünni toplumu 

buna çok sevindiler. Hz. İmam Rıza (S.A.V.)’nın yolunu açtılar, devesinin üzerinde yola 

çıkan Hz. İmam Rıza (s.a.v.) oturduğu otağın dışına başını çıkararak şöyle buyurdu:  

ابُِشروِطها و اَنَا ِمْن ُشُروِطه  

“Şartlarıyla bugünkü şartı benim”. 

İmam’ın sonunda buyurduğu açıklamadan anlaşılıyor ki; Tevhide inanan bir insanın 

cehennem azabından uzak olması için şartlar var, bu şartlardan bir tanesi de imamettir. O 

günkü şartta Hz. İmam Rıza (S.A.V.)’dır. 

Öyleyse yaşadığımız şu zamanda cehennemin azabından kurtulmanın yolu zamanımızın 

imamı yani Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin imametine iman etmekle mümkün olabilir. Elimizde 

bulunan yazılar bu sebeple düzenlenmiştir. Maksat sizi İmam’ı Zaman (A.F) hakkında 

bilgilendirmek ve ona aşina etmektir. Yazılarımızda bu konuyla ilgili gerekli bilgileri 

bulabileceksiniz. En azından O Hazret hakkında zaruri olan bilgileri, Kuran’ı Kerim ayetleri 

ve hadislerdeki yeri ve bu mevzuda zihninize gelebilecek sorulara cevapları bulacaksınız. 
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Allah’u Teâlâ’nın bizim kalplerimizi Ehlibeyt’in ve Zamanımızın İmamı Hz. Mehdi (A.F.)’nin 

muhabbetiyle doldurması ümidiyle. Yüce Allah bizleri bu inanç ile dünyadan, ahrete 

gitmeyi nasip etsin İnşaAllah.  
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لَْنا َعَلْيَك الِْكَتاَب تِْبَيانًا لُِكلِّ َشْیءٍ  « »َونَزَّ  

 “Biz bu kitapta (Kuran’da) sana her şey için açıklama indirdik”. (Nahl Suresi 

89.Ayet) 

Hz. Resul’u Ekrem (S.A.A.)’e ve O Hazret’in Ehlibeyt (A.S.)’ine ve Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin 

zuhuruna inanmak sadece biz Müslümanlara ait değildir. 

Peygamberimizin Nübüvveti, Hidayet İmamlarının İmameti ve Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin 

zuhurunun müjdesi önceki semavi kitaplarda da mevcut idi.  

Önceki Peygamberler ve onlara inanan gerçek müminler de bu inanca sahiplerdi. 

Kuran’ı Kerim bu konuda şöyle buyuruyor:  

ْكِر اَنَّ اْلاَْرَض َيِرثَُها « ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ َولََقْد َكَتْبَنا ِفى الزَّ

الُِحونَ  »ِعَباِدَى الصَّ  
 “Andolsun ki Zikirden sonra Zebur’da da: Yeryüzüne Salih kullarım varis olacaktır” 

diye yazmıştır.” (Enbiya Suresi 105.Ayet) 

Bütün Şia tefsir yazarları ve bazı Sünni kaynaklarda belirttiğimiz ayetteki “Salih Kulların” 

Hz. İmam Mehdi (A.F.) ile ilgili olduğunu bildirilmiştir. (Sünni kaynaklardan birisi: Ukdetud-

dur er / Yazarı: Selmi Şafii Sayfa: 217)  

Bu ayeti kerimede Hz. Davud (A.S.)’un Zebur’unda ve diğer semavi kitaplarda Hz. İmam 

Mehdi (A.F.)’nin zuhurunun ve cihan şümul adalet devletinin yer aldığını göstermektedir. 

Önceki ümmetlerin müminleri de bu inanca ve gerçeğe aşina idiler. 

Diğer semavi kitapların tahrif olmasına rağmen bu konu ile ilgili birçok bölümün 

zamanımıza kadar gelebilmesi sevindirici bir durumdur. (Bu konuyla ilgili “Necat Behşi der-

Edyan” adlı kitabına müracaat ediniz, yazarı Muhammed Tâki Muhassil) 

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin zuhurunun müjdesi daha önceki dinlerin kitaplarında yer aldığı 

halde Kuran’ı Kerim’de bu olayı müjdeleyen ayetlerin bulunmaması mümkün müdür? Hz. 

İmam Mehdi (A.F.)’nin zuhurunun müjdesi Kuran’ı Kerim’de çokça zikredilmiştir. 
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Hicri 11. Asrın büyük Şii muhaddisi (hadisçisi) Allame Seyyid Haşim Behrani “El Muhacce fi 

Ma Nezele fi-l Kâ’imil (Huccet)” adlı kıymetli eserinde yüz yirmi ayetin İmam’ı Zaman ile 

ilgili olduğunu konuyla ilgili hadisleri de zikrederek açıklamıştır. Bu kitabın bir kısmı 

(Siyma’yi Hz. İmam Mehdi (A.F.)’den Kuran adlı kitapta) Farsçaya’da tercüme edilmiştir. 

Günümüzün ilim adamları ve âlimleri bu ayetlerin sayısını iki yüz altmış beşe kadar 

olduğunu nakletmişlerdir. Konuyla ilgili (Mu’cem’u Ehadis’ul İmam Mehdi (A.F.) adlı kitaba 

müracaat edilebilir ( Yazarı Şeyh Ali Kevrani) Bu eserlerde yer almayan birçok ayetinde 

bulunduğu kuşkusuzdur. 

Bu ayetlerde; Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin gaybeti ve zuhuru, O Hazret’in adalet devletinin 

özellikleri, yardımcılarının sıfatları, düşmanlarının düşünce ve amelleri, bizim O Hazret’e 

karşı olan vazifelerimiz ve bu konuyla ilgili birçok mevzu beyan buyrulmuştur. 

Bu ayetler Hz. İmam Mehdi (A.F.) inancının İslam dinindeki yerini ve önemini beyan 

etmektedir. 

Hz. İmam Mehdi (A.F.) hakkındaki ayetler ve o ayetlerin tevili (yorumu) sadece Şia’ya ait 

değildir. Sünni mezhebine mensup birçok yazar ve tefsircide bu ayetlerin Hz. İmam Mehdi 

(A.F.) hakkında olduğunu kitaplarında belirtmişlerdir. 

Bunlardan Türkiye’nin meşhur Sünni ilim adamlarından olan Süleyman Kunduzi Hanefi 

(1249 M.) Yenabi ul Meveddet adlı kitabının 3. cildinin 71. Babını Kuran’da Mehdilik 

bölümüne ayırmış ve bu bölümde elli yedi ayetin Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin hakkında 

olduğunu tefsir etmiştir. Bu bölümün sonunda biz, Şii ve Sünni kaynaklarda yer alan ve Hz. 

Mehdi (A.F.)’nin hakkında olduğunun bildirildiği ayetlerden iki tanesini daha zikrediyoruz:  

 

Allah’u Tealâ (c.c.) Hz. Begiyyetullah İmam Mehdi (A.F.)’nin zuhuru ve adaleti hakkında 

şöyle buyuruyor: 

َونُٖريُد اَْن نَُمنَّ َعَلى الَّٖذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفى اْلاَْرِض َونَْجَعَلُهْم «

ًة َونَْجَعَلُهُم الَْواِرٖثينَ  »اَئِمَّ  

 “Biz ise yeryüzünde (mustazaflara) güçsüz düşürülenlere lütuf da bulunmak, onları 

imamlar (önderler) yapmak ve onları varis kılmak istiyoruz”.(Kasas Suresi 5.Ayet) 
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Tefsir yazarları, geçmişteki insanlara “imamlar yapmak ve onları varis kılmak” cümlesini 

tefsir ederken O imamların sonuncusu Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin olduğunu beyan 

etmişlerdir.  

Sünni yazarlardan Şevahid-ut Tenzil adlı kitapta (Yazarı: Hekim’i Heskani) Cilt: 1 Sayfa: 431 

Hadis: 590 

Şii kaynaklardan Meani ul-Ahbar (Sayfa: 79 Hadis: 1) adlı kitapta, birçok ayetin bu konu 

hakkında olduğu zikredilmiştir.  

Yüce Allah Kuran’ı Kerim’de Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin zuhuru ve kutsal mücadelesi 

hakkında şöyle buyuruyor: 

يُن كُلُُّه لِلّٰهِ « »َوَقاتِلُوُهْم َحتّٰى َلا َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الّدٖ  

 “Fitne tamamen ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar 

onlarla savaşın”(Enfal Suresi 39.Ayet) 

Şii tefsirlerinde ve bazı Sünni kitaplarda yeryüzünde fitnenin tamamen ortadan 

kaldırılmasının Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin zuhuru zamanında gerçekleşeceği beyan 

edilmiştir.    (Kaynak: Furu-u Kâfi / Yakub bin İshak El-Kuleyni  Cilt: 8 Sayfa: 201 Hadis 243 - 

Yenabi ul Meveddet / Yazarı: Süleyman Kunduzi Sayfa: 423) 

Tüm dinlerin vaat ettiği Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin zuhurunun acil olmasını Yüce Allah 

(C.C.)’dan niyaz ediyoruz. 
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ًة َيْهُدوَن بِاَْمِرنَا َواَْوَحْيَنا اِلَْيِهْم ِفْعَل « َوَجَعْلَناُهْم اَئِمَّ

لٰوِة َوٖايَتاَء الزَّكٰوِة َوَكانُوا لََنا َعابِٖدينَ  »الَْخْيَراِت َواَِقاَم الصَّ  

“Onları bizim emrimize hidayet eden imamlar yaptık ve kendilerine hayırlı işler 

yapmayı, namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik. Onlar, daima bize ibadet eden 

kimselerdir”. (Enbiya Suresi 73.Ayet) 

Hz. İmam Mehdi (A.F.) hakkında çok sayıda hadis vardır. Öyle ki Hz. Resul’ü Ekrem  

(S.A.A)’dan ve diğer Masumlar (A.S.)’dan nakledilen hadisler, Hz. Emirel Mu’minin Ali 

Murtaza (S.A.V.) hakkındaki hadisler hariç hiçbir masum hakkında bu kadar hadis 

nakledilmemiştir. Bu hadislerin kesinlik ve içeriği o kadar mühimdir ki Hz. İmam Mehdi 

(A.F.)’den onlarca yıl önce yaşamış olan Hz. İmam Musa’i Kâzim (S.A.V.) ve Hz. İmam Rıza 

(S.A.V.)’nın ashabı Hz. İmam Mehdi (A.F.) ile ilgili bu hadisleri toplayıp kitap haline 

getirmişlerdir. Bu hadislerle birçok kitap yazmışlardır. 

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin zuhuru ve gaybeti hakkında Mehdilik adı altında Şii ve Sünni 

kesimi tarafından yazılan kitapların sayısı İslam’da diğer konularla ilgili yazılmış olan 

kitapların sayısından daha fazladır. Sünni kaynakların tarihi açıdan en önce yazılmış olan 

kitaplarından birisi Ahmed bin Hanbel’in yazmış olduğu Müsned’inde, Hz. İmam Mehdi 

(A.F.) hakkında yüze yakın hadis nakletmiştir. Sünni kaynaklarından olan sunen’i –İbni 

Mace (Yazarı: Ebu Davut) ve Tirmizi (Yazarı: Muhammed bin İsa Tırmızi) her biri Hz. İmam 

Mehdi (A.F.) ile ilgili hadisler için özel bölüm ayırıp bu konu ile ilgili birçok hadis 

nakletmişlerdir. Bunların dışında birçok Sünni yazar Hz. İmam Mehdi (A.F.) hakkında 

yüzden fazla özel kitap yazmıştır. Kitaplarında O Hazret’e özel bölüm ayırıp hadisleri 

nakleden âlimlerin sayısı bunlardan birkaç kat daha fazladır. Hz. İmam Mehdi (A.F.)’yi 

müjdeleyen, gaybetini, zuhurunu  anlatan ve şahsiyeti hakkında bilgi veren Şii kaynaklarda 

ise Hz. Resul’u Ekrem’in yanı sıra diğer Masum Ehlibeyt (A.S.) İmamlarından da sayısız 

hadis nakledilmiştir.   
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Bu kitaplardan birisi, Ayetullah Burucirdi (r.a.)’nin emri ile Ayetullah Sâfi Gülpaygani 

tarafından yazılmış olan kitapta iki binden fazla hadis O Hazret hakkında nakledilmiştir. Şii 

âlimler tarafından Hz. Mehdi (A.F.) hakkında yazılmış olan kitapların sayısı günümüze 

kadar 2000 aşmıştır. Şii ve Sünni mezhepleri arasında imamet konusunda ihtilaf olmasına 

rağmen, her iki grup tarafından İmam Mehdi (A.F.)’nin zuhuru hakkında birçok hadisin 

nakledilmesi bu konuda ihtilafın olmadığı, O Hazrete inanç mevzusunda ittifak olduğunu 

göstermektedir. Sünni yazarlar tarafından nakledilen bir hadiste Hz. Resul’ü Ekrem 

(S.A.A.)’in şöyle buyurduğu beyan edilmiştir:  

 

ِب بِالَْمهدىِّ َفَقَد َكَفر  َمْن َكذَّ
“Mehdi’yi (A.F.) inkâr eden kimse kâfir olmuştur”.  (Kaynak: El Burhan fi Alamati 

Mehdi Ahir Zaman / Yazarı: Allame Muttaki Hindi Sayfa: 170 Hadis: 2). 

 

Yine çeşitli kanallarla peygamberimizden nakledilen diğer bir hadis ise şöyledir: 

 

نيا اِلّا َيوٌم واِحٌد لََطّوَل اللَُّه ذلَِك الَْيوَم  لَْو لم َيْبَق ِمَن الدُّ

ُمُه اْسمى َيْمَلأ اْلاَرَض َحتَّى َيبَعَث فيه َرُجلاً ِمنّى ُيوِطئُى اسْ 

 ِقسطاً و َعدلاً َكما ُمِلَئْت ُظلماً َو َجْوراُ 
“Bu dünyanın ömründen bir gün kalmış olsa dahi Allah’u Teala o günü o kadar 

uzatacaktır ki benim ümmetimden ve Ehlibeytimden, adı benim adımdan olan bir şahıs 

zuhur edecektir. O Şahıs zuhur ettiğinde kötülük ve zulümle doldurulmuş olan dünyayı, 

iyilik ve adaletle dolduracaktır.” (Kaynak: Sunen’i Ebu Davud-  Mehdi Kitabı Hadis: 4282, 

Sunen’i Tirmizi Ma-cae Fi-l Mehdi babı Hadis: 2231). 
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İslam dininin bu gerçek ve şüphesiz inancından faydalanmaya çalışıp Mehdilik iddiasıyla 

ortaya çıkan bazı şahıslar tarih boyunca görülmüştür.  Bu şahıslar bazı insanları aldatarak 

kendi yolları ve fikirleri doğrultusunda saptırabilmişlerdir. Bunlardan bazıları şu kişilerdir: 

Mehdi Sevdani Afrikanın kuzeyinde (1305’de) hicaz bölgesinde (S.Arabistan da) 

Vahabilerden olan Muhammed Abdullah Kahdani (1405’de) (Ehli Sünnetten olan 2 şahıs) 

Maalesef Şii camianın içinden de İran’da bu iddia ile çıkan Mirza Ali Muhammed Şirazi’dir 

(1266’da). Allah’u Tealâ’nın Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin zuhuruyla âlemi adalet ve imanla 

doldurması ümidiyle.  
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4. ÜNİTE 

 

 

HZ. İMAM MEHDİ (A.F.) İLE 

TANIŞMAK 
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»َبِقيَُّة اللَِّه َخْيٌر لَُكم اِْن كُْنُتْم ُمْؤِمنين.«  
“Eğer Mu’min iseniz Allah’ın sonraya bıraktığı sizin için daha hayırlıdır”. (Hud Suresi 

86.Ayet) 

Masum Ehlibeyt (A.S.) İmamları tarafından Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin özellikleri ve kimliği 

hakkında birçok hadis beyan buyrulmuştur. Bunlardan sadece bir kaç tanesini burada 

zikredeceğiz. 

1. İsim: O Hazret’in mübarek ismi ceddi Resulullah (S.A.A.)’ın mübarek ismi şerifiyle 

aynıdır. Yani MUHAMMED (A.F.)’DİR . 

2. Lâkap: O Hazret’in birçok lakabı vardır, her biri İmam Mehdi (A.F.)’nin birer kemal 

boyutuna işaret etmektedir. İşte onlardan birkaç tanesi; 

 MEHDİ: Hidayet olunmuş, hidayet edici manasındadır. 

 BEGİYYETULLAH: Allah (C.C.)’ın huccetleri arasında sona sakladığı manasına gelir. 

Ayrıca Sahib’uz Zaman (zamanın sahibi) ve Sahib’ul-Emr (ilahi emrin sahibi) 

manalarını içeren lakaplarının yanı sıra, 

 KAİM: Hakkı kaim edecek olan demektir. Kâim lakabı anıldığında Hz. İmam Ali Rıza 

ayağa kalkar, elini başını üzerine koyarak O Hazret’e dua ederdi. (Munteheb’ul-

Eser S.506 – H.3) 

3. Künye: Künye Arapçada (Eb) ve (Ümm) baba ve anne kelimeleriyle başlayan 

isimlere denir. Meşhur lakabı dedesi Resulullah ile aynıdır. Yani Ebul Kasım’dir ve 

yine Ebu Salih künyelerinden birisidir. Barışın ve islahın babası manasınadır. (Künye 

koyma ve onunla çağırma İslam’ın getirdiği güzel amellerdendir).  

4. Babası: Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin muhterem babası 11. Masum Ehlibeyt İmamı 

olan Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.)’dir. İmam’ı Zaman (A.F.) baba soyuyla Hz. 

İmam Huseyn (S.A.V.)’nin dokuzuncusu evladıdır. Hz. İmam Muhammed Bagir 

(S.A.V.)’ın annesi olan İmam Hasan’ı Mucteba (S.A.V.)’nın kızı Fatime kanalıyla aynı 

zamanda Hz. İmam Hasan’ı Mucteba (S.A.V.)’ya da dayanmaktadır. 
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5. Annesi: Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin annesi Hz. Nergis hanımdır. (Nercis) Nergis 

hanımefendi baba tarafından Rum hükümdarlarından Yuşa’nın kızı, anne 

tarafından ise Hz. İsa (A.S.)’nın vasilerinden olan Hz. Şemun (A.S.)’a 

dayanmaktadır. Hz. Nergis hanımın Susen, Melike diye isimleri de olduğu 

nakledilmiştir. Nergis hanım Rum sarayında iken rüyasında İslam Peygamberi Hz. 

Muhammed Mustafa (S.A.A.)’ya görür. İslam Peygamberi, Hz. İsa (A.S.) ve Hz. 

Şemun (A.S.)’a elçi olarak gider ve Hz. Nergis hanım’ı, Hz. İmam Hasan Askeri 

(S.A.V.)’ye istediğini buyurur. Bundan çok hoşnut olan Hz. İsa (A.S.), Hz. Şemun 

(A.S)’un da rızasını alarak daha sonra bir hutbe ile nikâhını okur. 

Yine Hz. Fatime-i Zehra (S.A.V.)’nın emriyle Müslüman olan Nergis Hanım’a daha sonra 

İmam Hasan Askeri (S.A.V.)’nin emriyle önceden Rumlarla İslam ordusu arasında meydana 

gelecek olan savaşta kendisini bir hizmetçi olarak gösterecek elbiseleri giyerek İslam 

diyarına Irak’a gelmesini emreder. 

Böylece esirler arasında Nergis Hanım kendisini Bağdat’a ulaştırır. Hz. İmam Ali Naki 

(S.A.V.) tüm bu olanlardan Allah’u Tealâ (C.C.)’nın lütfettiği ilimle haberdar idi. Bu konuyla 

ilgili Buşr bin Süleyman’ı görevlendirdi. 

Buşr bin Süleyman İmam Ali Naki (S.A.V.)’nin emriyle fırat sahilinden esirlerin satılacağı 

yere gelip İmam’ın buyurduğu miktarda ki parayla esirlerin arasından Nergis Hanım’ı alır. 

Buşr 220 Eşrefi parayla o hanımı almasını ve Rumca yazılı olan mektubu da ona vermesini 

emreden İmam’ın buyruklarını yerine getirmiş, böylece Nergis Hanımı alarak Samra’ya 

getirmiştir. İmam Ali Hadi (S.A.V.) kız kardeşi Hekime Hanıma: Nergis Hanımı alıp 

kendisine İslam’ın gerekli inançları öğretmesini buyurmuştur. Tüm bu olaylardan sonra 

Nergis Hanım İmam Hasan Askeri (S.A.V.)’nin hanımı ve Hz. Mehdi (A.F.)’nin annesi olma 

şerefine nâil olmuştur. (Bihar’ul Envar / Yazarı: Allame-i Meclisi Cilt: 51 Sayfa: 10 Hadis: 

12) 

Böylece Hz. Mehdi (S.A.V.)’nin soyu baba yönünden Peygamber’e Hz. Muhammed 

Mustafa (S.A.A.)’ya ve anne yönünden Hz. Şemun (A.S.)’a ulaşmaktadır. Ayrıca Hz. İmam 

Ali Zeynel Abidin (S.A.V.) kanalıyla İran’ın 3. Yezd’i Gird adlı hükümdarı ve Nergis Hatunun 

babası olan Yuşa kanalıyla da Rum hükümdarına dayanmaktadır. 
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Nergis Hanım ve Hekime Hanım’ın mezarları ise Hz. İmam Ali Naki (S.A.V.) ve Hz. İmam 

Hasan Askeri (S.A.V.)’nin yanı başında Irak’ın Samra şehrinde bulunmaktadır. O zamandan 

beri de mu’minlerin ziyaret mekanı olarak devam etmektedir. 

Allahu’u Tealâ (C.C.) bizi Hz. İmam Mehdi (A.F.)’yi daha çok tanımaya ve O Hazret’in hayır 

dualarına şamil buyursun. 
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5. ÜNİTE 

 

 

HZ. İMAM MEHDİ (A.F.)’NİN 

DOĞUMU 
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» َوقُْل َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطُل اِنَّ الَْباِطَل َكاَن َزُهوًقا«  
“De ki: Hak geldi batıl zail oldu (yıkılıp gitti) Zaten batıl yıkılmaya mahkûmdur”  

(İsra Suresi Ayet: 81). 

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin mübarek doğumu Hicri 255 yılında Şaban ayının on beşinde 

Cuma günü sabah vaktinde gerçekleşmiştir. 

Abbasi halifesi Mutemid, beklenen adaleti getirecek olan İmam’ın Hz. İmam Hasan Askeri 

(S.A.V.)’ın oğlu olacağını hadis kanallarıyla biliyordu. Bu nedenle çeşitli yollarla devamlı Hz. 

İmam Hasan Askeri (S.A.V.)’nin evini gözetim altında tutturuyordu. Aynen Firavun’un 

Musa (A.S.)’nın dünyaya gelmesini engellemeye çalışması gibi Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin 

dünyaya gelişini engellemeye çalışıyordu. 

Ancak Allah’u Tealâ (C.C.)’nın iradesi her şeyden üstündür ve her şeye galip gelir. Hz. 

Musa (A.S.)’da ve onun annesinde olduğu gibi Allah’ın yüce iradesiyle Hz. Nergis Hanım’ın 

Hz. İmam’ı Zaman (A.F.)’a hamile kalması ve O Hazreti dünyaya getirmesi de tam bir 

gizlilik içerisinde olmuştur. 

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin mübarek doğumu Şii ve bazı Sünni kaynaklarında şöyle 

nakledilmektedir. Hekime Hanım Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.)’nin evinde misafirdi. 

İmam Hekime hanım’a dönerek şöyle buyuruyor: “Halacığım bu gece bizim evde kal çünkü 

Allah’u Tealâ (C.C.)’nın yanında makamı aziz olan ve zuhuruyla ölen yeryüzünü tekrar 

canlandıracak olan oğlum bu gecenin sonunda dünyaya gelecek”.  

Hekime hanım İmam (S.A.V.)’ın davetini kabul edip hanımların bulunduğu bölüme geçti. 

Hz. Nergis Hanım’a baktı o’nda hamilelik belirtisi görmeyince çok şaşırarak tekrar Hz. 

İmam Hasan Askeri (S.A.V.)’nin yanına dönüp: “Ey İmam ben Nergis hanım’da hamilelik 

belirtisi görmedim. Nasıl çocuk dünyaya getirecek?” Diye sordu. 

İmam: “Halacığım doğrudur, Nergis Hanımda böyle bir belirti göremedin çünkü O’nun 

hamile oluşu Hz. Musa (A.S.)’nın annesinin hamile oluşu gibidir. Çünkü Firavun bu 

hamilelikten haberdar olsaydı Hz. Musa (A.S.)’yı anne rahmindeyken öldürtürdü.  

Allah’u Tealâ (C.C.)’nın iradesiyle böyle olmuştur. Benim oğlumun annesinin hamile olması 

ve evladımı dünyaya getirmesi de tıpkı Hz. Musa (A.S.) gibi olacaktır.” 
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Gece yarısı Hekime Hanım kalkıp gece namazını kıldı. Uyumakta olan Nergis Hanım da 

doğumla ilgili bir durum görmeyince tereddüde kapıldı. O anda Hz. İmam Hasan Askeri 

(S.A.V.) şöyle seslendi: “Halacığım acele etme o işin gerçekleşme zamanı 

yakınlaşmaktadır.” 

Hekime hanım Kur’an okumakla meşgul oldu. Nergis Hanım da uyanıp gece namazını 

kıldılar. Sabah namazı vakti girmek üzereyken Nergis Hanımda evladını dünyaya getirme 

belirtileri gözükmeye başladı. Nihayet bir müddet sonra Allah’u Tealâ (C.C.)’nın vaat ettiği,  

tüm Peygamberlerin ve Vasilerinin müjdelediği İlahi Adaleti yeryüzünde gerçekleştirecek 

olan, Allah’u Tealâ (C.C.)’nın son Hucceti dünyaya gelip, nuruyla âlemi nurlandırdılar. 

Tüm kötü şeylerden arınmış olan Hz. İmam Mehdi (A.F.) dünyaya geldi. Sağ bileğinde şu 

ayet yazılmıştı: 

“De ki: Hak geldi batıl zail oldu (yıkılıp gitti) Zaten batıl yıkılmaya mahkûmdur”  

(İsra Suresi Ayet: 81). 

O Hazret dünyaya geldiğinde Allah (C.C.) ’tan başka tapacak ma’bud ve ilah olmadığına ve 

ceddi Resulullah (S.A.A.)’ın, Yüce Allah (C.C.)’ın son elçisi ve Peygamberi olduğuna 

şahadetini söyleyip Resulullah (S.A.A.)’tan sonra ceddi Emirul Mu’minin Ali’den babası Hz. 

İmam Hasan Askeri (S.A.V.)’ye kadar tüm masum ceddinin isimlerini zikredip, O 

Hazretlerin İslam Peygamberinin hak vasileri olduğuna da şahadet ettiğini beyan etti. 

Daha sonra Hz. İmam Mehdi (A.F.) Rabbine şöyle niyaz etti: “Ey Yüce Rabbim bana vaat 

buyurduğun emri gerçekleştir, bu mevzuda benim işimi tamamlamaya muvaffak kıl. Beni 

bu yolda çalışmakta sabit kadem eyle. Böylece benim elimle yeryüzünde güzellikleri ve 

adaleti hakim kıl.” 

Bu esnada Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.)’nin sesi duyuldu: “Halacığım evladımı kucağına 

alıp bana getir.”  

Hz. İmam Mehdi (A.F.) Hekime Hanım’ın kucağında babası Hz. İmam Hasan Askeri 

(S.A.V.)’ye selam verdi. Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.) oğlunu kucağına alıp elini ağzına 

koyarak buyurdu: “Evladım konuş.” 
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Hz. İmam Mehdi (A.F.) şu ayeti tilavet etti: 

َونُٖريُد اَْن نَُمنَّ َعَلى الَّٖذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفى اْلاَْرِض «

»ًة َونَْجَعَلُهُم الَْواِرٖثينَ َونَْجَعَلُهْم اَئِمَّ   
“Biz ise yeryüzünde (mustazaflara) güçsüz düşenlere lütufta bulunmak onları 

imamlar (önderler) yapmak ve onları varis kılmak istiyoruz.”(Kasas Suresi Ayet: 5. Ayet) 

Tekrar Allah’u Tealâ (C.C.)’nin tekliğine, ceddinin Peygamberliğine ve kendisinden önceki 

tüm masum babalarının İmamet ve Velayetine kendisinin son Huccet ve İmam olduğuna 

şahadet verdi.  

Hekime Hanım, Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin başının üzerinde bazı kuşların uçtuğunu gördü. 

O kuşlardan biri Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.)’nin emriyle Hz. İmam Mehdi (A.F.)’yi alıp 

göklere götürdü, diğer kuşlarda onu takip ettiler. Bir müddet sonra ise Hz. İmam Mehdi 

(A.F.)’yi geri getirdiler. Hekime Hanım bu olayı Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.)’den sordu, 

İmam şöyle buyurdu: “İmam Mehdi (A.F.)’yi götüren kuş şeklinde gördüğün Allah’u Tealâ 

(C.C.)’nın büyük meleği Ruh idi. Görevi zamanın imamına yardımcı olmak, ilahi emir 

doğrultusunda ilahi ilimle imamı terbiyet etmektir.”  

Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.) Akike kurbanı olarak birkaç tane koyun kestirip 

ekmekleriyle beraber Haşim oğullarının evlerine gönderdi.  (Kaynak: Kemal’ul-Din / Yazarı: 

Şeyh Seduk Sayfa: 433-434 - Şevahid-un Nubüvvet / Abdurrahman Cami) 

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin dünyaya gelişi çok gizli bir şekilde olduğu için Hz. İmam Hasan 

Askeri (S.A.V.) Zamanın İmamının, Allah’u Tealâ (C.C.)’nın son hüccetinin dünyaya gelişini 

dünyanın çeşitli noktalarındaki dostlarına ve temsilcilerine mektup yazarak haberdar 

ettiler. Onlardan biri Kum şehrinde bulunan Ahmed bin İshak’i Kumm’i idi. Hz. İmam 

Hasan Askeri (S.A.V.) O’na gönderdiği mektupta şöyle yazdı: 

“Allah (C.C.)’ın son Hücceti olan evladım Mehdi (A.F.) dünyaya geldi. Bu doğum gizli 

olduğundan ben dostlarımızı haberdar ediyorum, size de bu müjdeyi veriyorum ki sizler de 

sevinin ve haberdar olun bizim şadlığımıza ve sevincimize sevinip şad olun.”(Kaynak: 

Kemal’ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk, Sayfa: 434 Hadis: 16) 
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Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.) zamanın hükümetinin casuslarının bulunmadığı 

zamanlarda Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin özel dostlarına ve Şiilerine gösterip O’nun kendi 

evladı ve Allah’ın son Hücceti olduğunu beyan buyuruyordu. Hz. İmam Mehdi (A.F.)’yi 

getirip itimat ettiği dostlarına gösteriyor; 

“Bu sizin imamınızdır, benden sonra Allah (C.C.)’ın son Hucceti’dir” diye tanıtıyordu. İtimat 

sahibi dostlar da Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin nurlu yüzünü görüp tanıyorlardı. (Kaynak: 

İsbat’ul Hudat / Yazarı: Hurri Amuli Cilt: 7 Sayfa: 20) 

Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.) bazen de kendisine sorulan soruları evladına yöneltip 

cevabını vermesini istiyor. Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin sahip olduğu ilahi ilimle sorulara 

cevaplar veriyordu. 

Kamil İbni İbrahim, Medine halkının bazı sorularını Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.)’den 

sormak için geldiğinde İmam kendi evladı olan dört yaşındaki Hz. İmam Mehdi (A.F.)’yi 

çağırıp sorulara cevap vermesini buyurdu. O Hazrette soruların cevabını vermeden önce 

soruları kendisi söyleyip cevaplarını da buyurdular. (Kaynak: El Geybet’i Şeyh Tusi / Yazarı: 

Muhammed bin hasan bin Ali bin Hasan Şeyh Tusi Sayfa: 148) 
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6. ÜNİTE  

 

 

HZ. İMAM MEHDİ (A.F.)’NİN 

İMAMETİ 
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»اَٖطيُعوا اللَّٰه َواَٖطيُعوا الرَُّسوَل َواُولِى اْلاَْمِر ِمْنُكمْ «  

“Ey İman edenler! Allah’a, Peygamberlere ve sizden olan ulul emre itaat edin”   

(Nisa Suresi 59. Ayet) 

Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.) hicri takvimin 260. yılının Rebi’ul Evvel ayının 8’inde Cuma 

günü tanyeri ağardığı vakitte şahadete erdi. 

Babasının şahadetiyle Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin imameti başlamış oldu. Hz. İmam Mehdi 

(A.F.) imamet görevini ifa etmeye başladığında Hz. İsa (A.S.) ve Hz. Yahya (A.S.) gibi küçük 

yaştaydı. Aynı zamanda dedeleri Hz. İmam Muhammed Tâgi (S.A.V.) ve Hz. İmam Ali Nâgi 

(S.A.V.) de küçük yaşta imamet görevini ifa etmeye başladılar. Allah’ın Peygamberlerinin, 

İmamlarının ve Huccetlerinin ilmi kesbi, yani diğer insanların ilim sahibi olmaları için 

zamanla okuyarak ve tecrübe ederek elde ettiği ilim gibi değildir. Tersine Allah’u Tealâ 

(C.C.)’nın kendilerine lütfettiği ilahi ilimdir. O Hazretler ilmi ve hikmeti yalnızca Allah’u 

Tealâ (C.C.)’den almışlardır. 

Bu konuda Hz. İsa (A.S.) çocuk yaşta konuşmaya başlamasına örnek verebiliriz. Hz. İsa 

(A.S.), Yahudi âlimlerine hitap ederek şöyle buyurmuştur: 

ّٖى َعْبُد اللِّٰه اٰتٰایِنَى اْلِكَتاَب َوَجَعَلٖنى نَِبيًّا »َقاَل اِن  » 

 “Çocuk (Hz. İsa) şöyle dedi: Ben, Allah’ın kuluyum. O, bana Kitab’ı verdi ve beni 

Peygamber yaptı.” (Meryem Suresi 30. Ayet) 

Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.)’nin şahadetinden sonra O Hazretin kardeşi Cafer (Caferi 

Kezzab (yalancı)) lakabıyla meşhur olmuştur. İmamet iddiasında bulunmuş ve Hz. İmam 

Mehdi (A.F.)’nin dünyaya geldiğini inkar etmiştir.  

Bu iddia ile kardeşi Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.)’nin cenaze merasimini fırsat bilerek 

hem cenaze namazını kılmak hem de kendi imametini açıklamak istemiştir.  
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Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.)’nin Şiileri ve özel öğrencileri Cafer’in bu makama layık 

olmadığını ve masum olmadığını bilmekte idiler. Kardeşinin cenaze namazını kıldırmak için 

hazırlanan Cafer’i hayretler içerisinde seyrediyorlardı. Aniden küçük yaştaki birini gördüler 

ve o şahıs Cafer’in cübbesini tutarak şöyle buyurdu: “Ey amca geri çekil, babamın cenaze 

namazını kılmaya daha layığım.” 

 Çünkü Allah u Teala (C.C.)’nın koyduğu ilahi kanun gereği masum imamın cenaze 

namazını yalnızca başka bir masum imam kıldırabilir. Cafer rengi değişerek geri çekildi. 

Daha sonra Hz. İmam Mehdi (A.F.), babası Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.)’nin cenaze 

namazını kıldırdı. (Kaynak: Kemal’ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk  Sayfa: 475 Hadis: 25) 

Bu şekilde Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin imameti herkese aşikâr oldu. Bu olaydan rahatsız 

olan Cafer hemen olanları zamanın zalim yöneticilerine haber verdi. 

Abbasiler yıllardır bu günü bekliyorlardı, fırsatı değerlendirip Hz. İmam Mehdi (A.F.)’yi 

öldürmek için hemen harekete geçtiler. Ancak Hz. İmam Mehdi (A.F.) cenaze namazından 

sonra çoktan orayı terk etmişti. O günden sonra kendisini ölüm tehlikesinden korumak, 

Allah’u Tealâ (C.C.)’nın lütfetmiş olduğu kutsal görevi tamamlamak amacıyla gaybete 

çekildiler. 

Hz. İmam Mehdi (A.F.), Allah (C.C.)’ın yeryüzündeki huccetlerinin sonuncusu (Hatem’ul 

Evsiya) olarak Allah (C.C.)’ın diğer huccetlerinin sahip olduğu gibi Rabbi tarafından ilim ve 

kudretle donatılmıştır. 

Birçok mucize ve harikulade olay O Hazretten nakledilmiştir. Merhum Şeyh Hurr’i Amul’i 

bunlardan yüz yetmiş tanesini İsbât’ul Hudât kitabının 7. cildinin 33. babında nakletmiştir. 

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin imametine kanıt teşkil eden bu mucizeler: Hastaların şifa 

bulması, ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmak, yoldan çıkanları hidayet etmek, kaybolanları 

yerine ulaştırmak, gelecekte gerçekleşecek olayları bildirmek ve benzeri birçok olay da 

olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Yani O Hazretin gaybette bulunması Allah’u 

Tealâ (C.C.) tarafından kendisine yüklenmiş olan birçok vazifeyi yerine getirmesine mani 

değildir. Yüce Rabbimiz bizi gaybette ve zuhurda O Hazret’e tabi olanlarda karar kılsın. 
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7. ÜNİTE 

 

 

HZ. İMAM MEHDİ (A.F.)’NİN 

GAYBETİ 

 

 

 

 

 



31 
 

»اَلَّٖذيَن ُيْؤِمُنوَن بِالَْغْيِب «  

“Takva ehli (Muttakiler) gaybe iman ederler”  (Bakara Suresi 3. Ayet) 

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin dünyaya gelmesi, çocukluk dönemi, tüm insanların göreceği 

şekilde değildi. Ancak 5. derste belirttiğimiz gibi Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.) kendisiyle 

görüşmeye gelenleri tek evladı Hz. İmam Mehdi (A.F.)’yi gösterip tanıtıyordu. Onlar da Hz. 

İmam Mehdi (A.F.)’yi görme şerefine nail oluyorlardı. Ancak O Hazret, Allah’u Tealâ 

(C.C.)’nin emriyle gaybeti tercih edip, insanların arasında İlahi emirleri yerine getirmeye 

devam etti. (Kaynak: El Gaybeti Nu’mani / Yazarı: Şeyh Muhammed İbrahim-i Numani 

Sayfa: 149-150 Hadis: 6-7)  

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin gaybeti, küçük gaybet (gaybeti suğra) ve büyük gaybet (gaybeti 

kubra) diye iki bölümden oluşmaktadır. Enteresandır Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin bu iki 

gaybeti konusunu bazı Sünni kaynaklar da nakletmişlerdir. Resulullah (S.A.A.) ve Ehlibeyt 

(A.S.)’den gelen hadislerde bu konuya açıkça değinilmiştir.  

O hadislerden birinde Hz. İmam Cafer’i Sadık (S.A.V.) şöyle buyuruyor: 

“Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin iki gaybeti vardır. Birisi uzun (büyük gaybet) diğeri kısa (küçük 

gaybet) dır.” (Kaynak: El Gaybeti Nu’mani / Yazarı: Şeyh Muhammed İbrahim-i Numani 

Sayfa: 170-Hadis: 1–2) Buna benzer bir hadisi de Sünni âlimlerden Mukaddesi Şafii 

İkdet’ud Durer adlı kitabında Sayfa 133 ve 134’de nakletmiştir.) 

Küçük gaybet O Hazretin İmametini ifa etmesiyle başlamış, hicri 260 yılından 329 yılına 

kadar 69 yıl sürmüştür. Bazı Şii âlimleri küçük gaybetin başlangıcını Hz. İmam Mehdi 

(A.F.)’nin dünyaya geldiği yıl olarak bildirmiş, dolayısıyla küçük gaybeti 74 yıl olarak 

belirtmişlerdir. Büyük gaybet ise küçük gaybetin sona erdiği tarihten başlar ve O Hazretin 

zuhur edeceği zamana kadar devam edecektir.  

Küçük gaybet zamanında Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin özel nâibleri, temsilcileri vardı. Bu 

temsilciler, sorularını arz ettiği mektuplarını, adakları, O Hazrete ulaştırıp, cevaplarını ve 

emirlerini de halka getiriyorlardı. Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin özel temsilcileri dört 

kişiydiler. Bunlar, Nuvvabi Erbaa yani Dört Nâipler adıyla meşhurdurlar.  
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Dört nâib hakkında çok sayıda keramet nakledilmiştir. O kişiler Bağdat’ta yaşamış, orada 

vefat edip, defnedilmişlerdir.  

1. Nâib: Ebu Amr Osman bin Seid Amri. Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin ilk nâibi daha önce 

de Hz. İmam Ali Naki (S.A.V.) ve Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.)’nin vekili idi.  

2. Nâib: Ebu Cafer Muhammed bin Osman Amri (Ölümü: Hicri 304 veya 305 yılı, 

Cemadiy el Evvel ayındadır.) Hazret’in ikinci Nâibi de daha önce Hz. İmam Hasan 

Askeri (S.A.V.)’nin vekili idi. O Hazretin zamanında Hz. İmam Mehdi (A.F.)’yi görme 

şerefine nâil olan kırk şahsiyetin içerisinde idi.(Beşinci derste bu mevzu beyan 

edildi.) Bu iki şahsiyetin nâibliği daha önce Hz. İmam Mehdi (A.F.) tarafından beyan 

buyrulmuştu.  

3. Nâib: Ebul Kasım Hüseyin bin Ruh Nûbehti (Ölümü: hicri takvime göre 18 Şaban 

326.) Bu şahsiyetin İran asıllı olup, Tebar’dan, Nûbeht kabilesindendir.  

4. Nâib: Ebul Hasan bin Muhammed Seymer’i veya Samr’i. (Ölümü: Hicri takvime 

göre 15 Şaban 329 hicri.) Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin son nâibidir. Bu nâibin 

vefatından önce Hz. İmam Mehdi (A.F.) son nâibinin altı gün sonra vefat edeceğini 

ve büyük gaybetinin başlayacağını bir mektupla (tevki) beyan buyurdular. (Kaynak: 

El İhticac / Yazarı: Tebersi Cilt: 2 Sayfa: 193) 

Hz. İmam Mehdi (A.F.) bin yüz yıldır büyük gaybet döneminde yaşamaktadır. Bu dönemde 

O Hazretin kendisi tarafından tayin edilmiş özel bir temsilcisi asla bulunmamaktadır. 

İnsanlar dini mevzularda hadisleri nakledenlere yani yüksek derecede din ilmini tahsil 

etmiş, gerekli şartlara sahip fakihlere müracaat etmektedirler.  
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Bu sebeple dir ki; meracii yani dinde müracaat edilecekler ilmi deyimlerde, Hz. İmam 

Mehdi (A.F.)’nin umumi naipleri olarak adlandırılmaktadırlar. 

ا الَْحواِدُث الْواِقَعُة َفاْرِجُعوا فيها اِلى ُرواة َحديِثنا َفِانَُّهم  و اَمَّ

ُةاللَِّه َعَليهِ  تى َعَلْيُكم و اَنَا ُحجَّ م.ُحجَّ  

“Gelecekte olacak olaylarda ve meselelerde bizim hadislerimizi nakledenlere 

müracaat ediniz. Zira onlar size benim hüccetim, ben ise onlara Allah’ın 

hüccetiyim.”(Kaynak: Kemal’ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk Sayfa: 484 Hadis: 4) 

Zamanımızın İmamı Hz. İmam Mehdi (A.F.) gaybet döneminde tanınmayarak insanların 

arasında yaşamına devam etmektedir. Hac merasimlerine katılıyor, toplumun arasında 

dolaşıyor, insanları hidayet ediyor, kimsesizlerin elinden tutuyor. Yani Hz. İmam Mehdi 

(A.F.), bulutların arkasındaki güneş gibidir. İnsanlar O’nun vücudundan, nurundan, 

ısısından ve çekici gücünden yararlanmaya devam etmektedirler. O Hazreti açık olarak 

tanımasalar da, bu tabir Hz. İmam Mehdi (A.F.) hakkında Hz. Resul’u Erkem (S.A.A.)’nın 

buyurduğu hadislerdendir. (Kaynak: Kemal’ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk Sayfa: 253 Hadis: 

3)  

Gaybet döneminde insanlar genelde O Hazreti tanımasalar da, O’nun huzuruna 

ulaşamasalar da, Allah’u Tealâ (C.C.)’nın izniyle birçok insan O Hazretin huzurunda 

bulunma şerefine nail olmuşlardır. Bu konuda heyecan verici meşhur vakalar çoktur. 

Büyük hadis âlimi Hacı Nuri, Necm’u Sakib adlı kitabında 7. babında bu vakalardan yüz 

tanesini nakletmiştir.  
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8. ÜNİTE 

 

 

HZ. İMAM MEHDİ (A.F)’NİN 

UZUN ÖMÜRLÜ OLUŞU 
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ْوِمٖه َفَلِبَث ٖفيِهْم اَلَْف َسَنٍة اِلَّا َولََقْد اَْرَسْلَنا نُوًحا اِلٰى قَ «

»َخْمٖسيَن َعاًما  

“Biz Nuh’u kendi kavmine gönderdik de o bin yıldan elli yıl eksik bir süre onların 

arasında kaldı.” (Ankebut Suresi 14. Ayet) 

Hz. İmam Mehdi (A.F)’nin, Allah’u Tealâ (C.C.)’nın  emrini yeryüzünde icra edeceği çok 

uzun programları bulunmaktadır. Bu programların uygulanması için uygun ortam 

oluşmadığından Yüce Allah (C.C.) son huccetine çok uzun bir ömür bahşetmiştir. Allah’u 

Teala (C.C.)’nın emriyle zuhur edip, o hedeflerine ulaşıp, vazifesini yerine getirebilmesi için 

Hz. İmam Mehdi (A.F.) uzun ömürlüdür. Bu yönden Hz. Nuh (A.S.) ve Hz. Hızır (A.S.)’ye 

benzemektedir. Hz. İmam Zeynul Abidin (S.A.V.) şöyle buyuruyor: 

الُْعْمر ُطولُ  ِهىَ  و نُوح ِمنْ  ُسنَّةٌ  الْقائِمِ  ِفى  

“Mehdi’nin uzun ömürlü olması Nuh’a benzemektedir.” (Kaynak: Kemal’ud Din / Yazarı: 

Şeyh Seduk Sayfa: 322  Hadis: 4- 5 / Sayfa: 524  Hadis: 5) 

Yukarıda zikrettiğimiz ayete bakarak Hz. Nuh (A.S.)’un tufandan önce dokuz yüz elli yıl 

tebliğ ettiğini söyleyebiliriz. Tufandan önce ve sonraki yaşamını da eklediğimizde 

hadislerde beyan edildiği gibi Hz. Nuh (A.S.)’un ömrü 2500 yıl kadardı. Hâlbuki Hz. İmam 

Mehdi (A.F.)’nin ömrü henüz Hz. Nuh (A.S.)’un ömrünün yarısına dahi ulaşmamıştır. 

(Kaynak: Kemal’ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk Sayfa: 523  Hadis: 1) İmam Cafer’i Sadık’tan 

(S.A.V.) nakledilmiştir. 

Hz. Hızır (A.S.), Hz. Musa (A.S.)’nın zamanında hayatta idi. Sünni ve Şianın inancına göre 

henüz de hayattadır, yaşamaktadır. Kehf sûresinde 60. ayetten 82. ayete kadar  
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Hz. Musa (A.S.) ile Hz. Hızır (A.S.)’nın Abd’i Salih ismi ile anılan görüşmesi beyan 

buyrulmuştur.  Hz. Musa (A.S.) ile Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.A.)’in arasında iki 

bin yıla yakın bir zaman farkı vardır. Bu nedenle Hz. Hızır (A.S.)’ın yaşı ortalama iki bin üç 

yüz yaş Hz. İmam Mehdi (A.F.)’den daha fazladır.  

Hz. İmam Cafer’i Sadık (S.A.V.)’tan nakledilen meşhur bir hadis de “Hz. Hızır (A.S.)’ın 

ömrünün bu kadar uzun olmasının sebebi Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin ömrünün uzun 

olabileceğine şahit ve delil olması içindir” diye buyrulmuştur.(Kaynak: Kemal’ud Din / 

Yazarı: Şeyh Seduk Sayfa: 357  Hadis: 53) 

Uzun ömürlü oluş sadece Allah (C.C.)’ın velilerinin bazısına ait değildir, Allah (C.C.)’ın 

düşmanlarının arasında da çok uzun ömürlü olanları bulunmaktadır. Onlardan birisi 

İblis’tir. Acaba Allah’u Tealâ (C.C.) en büyük düşmanına bu kadar ömür veriyorsa kendi 

hüccetlerinin sonuncusu olan Hz. İmam Mehdi (A.F.)’ye bu kadar uzun ömür 

bahşetmesine ne engel olabilir? Eğer insan bu noktaya dikkat ederse, Hz. İmam Mehdi 

(A.F.) Allah’u Tealâ’nın diğer huccetleri gibi ilahi ilme sahiptir. Bu ilimden faydalanarak 

onu yaşlandırıp yıpratacak şeylerden sakınıp uzun ömürlü olması, O Hazret için zor 

olmayacaktır.  

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin uzun ömürlü olmasının yanı sıra, zamanın geçmesi O Hazreti 

yaşlandırıp ihtiyarlatmıyor, orta yaşta ve genç görünümde kalmasını sağlıyor. Bu sebeple 

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’ye bakanlar kırk yaşlarında olduğunu tahmin ederler. Bu meseleyi 

Sünni yazarlar Hz. İmam Huseyn (S.A.V.) ve Hz. İmam Muhammed Bagir (S.A.V.)’dan 

nakletmiştir. (Kaynak: İkd’ud durer Selmi Şafii Sayfa 41 ve 42)  

Zamanın ona tesir etmeyişi yönünden Hz. Yunus (A.S.)’a benzemektedir. (Kaynak: 

Munteheb’ul Eser / Yazarı: Ayetullah Gulpeygani Sayfa: 284-285  Hadis: 2) 

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin bu özelliğe sahip olmasının hikmetlerinden birisi de Hz. İmam 

Mehdi (A.F.) gaybette tanınmayan simayla yaşamına devam etmesidir. 

Allah’u Tealâ (C.C.) Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin ömrünü daha uzun ve zuhurunu da acil 

eylesin. 
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9. ÜNİTE 

 

 

HZ. İMAM MEHDİ (A.F.)’NİN 

BAZI FAZİLETLERİ 
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ابُِقونَ « ابُِقوَن السَّ »َوالسَّ  

“İmanda önde olanlar ( ecirde de ) öndedirler.”  (Vâkia Suresi 10. Ayet ) 

Din önderlerinin, hidayet rehberlerinin, masum şahsiyetlerin özellikle de Hz. İmam Mehdi 

(A.F.)’nin faziletleri ve kemal dereceleri insanların idrak etmesinden daha yücedir. Çünkü 

onların makamları, beşerin fikir ve düşüncesinin idrak edilmesinden daha yücedir. Sadece 

Allah’u Teâlâ (C.C.) ve O’nun diğer hüccetleri bu makamlara aşina ve vakıftırlar. Hz. İmam 

Mehdi (A.F.)’nin dini metinlerde nakledilen faziletlerinden ve kemal derecelerinden bazıları 

şunlardır: 

1. Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin diğer ilahi hidayet önderleri gibi her günahtan masum, her 

hatadan uzak, her türlü noksanlıktan münezzeh, her türlü pislikten  arınmışlardır. 

Açıklamalarımza örnek olarak tathir ayetini verebiliriz. Bu ayet diğer masum Ehlibeyt 

İmamları (A.S.) gibi Hz. İmam Mehdi (A.F.)’yi de kapsamaktadır. 

 

َرُكْم « ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َوُيَطهِّ اِنََّما ُيٖريُد اللُّٰه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ

»َتْطٖهيًرا  

“Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden her türlü kötülüğü (günahı) giderip ve sizi tertemiz yapmayı 

irade etmektedir.” (Ahzâb Suresi 33. Ayet) 
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Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin hoşnutluğu Allah’u Tealâ (C.C.)’nın rızası ve hoşnutluğu, gazabı ise 

Allah’ın gazabıdır. Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin ziyaretinde şöyle okuyoruz: 

َفالَْحقُّ ماَرضيُتُموُه َو الْباِطُل ما اَْسَخْطُتُموُه َو الَْمْعُروُف ما «

ما نََهْيُتم َعْنهاََمْرتُم بِه َو الُْمْنَكُر   

“Hak sizin hoşnut olduğunuz, batıl ise hoşnut olmadığınız, gazaplandığınız şeydir. Güzel ve 

beğenilmiş sizin emir buyurduğunuz, beğenilmeyen ise yasakladıklarınızdır.”  (Kaynak: Ali 

Yasin Ziyareti, Mefatih-ul Cinan kitabı / Yazarı: Şeyh Abbas Kummi) 

2. Hz. İmam’ı Zaman (A.F.)’ın makam ve menzileti tüm meleklerden ve Peygamberimiz 

Hz. Resulullah (S.A.A.)’ın makamı hariç, tüm peygamberlerden üstündür. O Hazretin 

zuhurunda Cebrail O’nun mübarek elini öpecektir. (İmam Cafer’i Sadık’tan S.A.V. 

Bihar’ul Envar / Yazarı: Allame-i Meclisi Cilt: 53 Sayfa: 8). Hz. İsa (A.S.), Hz. İmam 

Mehdi (A.F.)’ye yardım etmek için yüceltildiği makamdan yeryüzüne indiğinde (Sünni 

ve Şii’nin meşhur hadiste naklettiği gibi) cemaat namazında O’na bağlanıp namaz 

kılacak, O Hazretin dostlarından ve emrindeki komutanlarından olacaktır. 

 لَْواَ ْدَر ْكُته لََخَدْمُته اَيّاَم َحيوتى

Hz. İmam Cafer’i Sadık (S.A.V.) Hz. İmam Mehdi (A.F.)’ye hizmet edebilme arzusunda 

olduğunu beyan buyuruyor. (Kaynak: Munteheb’ul Eser / Yazarı: Ayetullah Sâfi 7. Bölüm, 8. 

Bab) 

Hz. İmam Rıza (S.A.V.), Hz. İmam Mehdi  (A.F.)’nin Kaim lakabını duyduğu zaman ayağa 

kalkar, elini başının üzerine koyar, O Hazretin zuhuru için dua ederdi. (Kaynak: Bihar’ul 

Envar / Yazarı: Allame-i Meclisi Cilt: 51  Sayfa: 148  Hadis: 22 / Munteheb’ul Eser / Yazarı: 

Ayetullah Gulpeygani Sayfa: 506 – Hadis: 3) 
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3. Hz. İmam’ı Zaman (A.F.) ilahi ilimle donatılmış olup, cihan ve tüm varlıklar O Hazretin 

nezdinde hazırdırlar. Melekler, Allah (C.C.)’ın kullarının tüm fiillerini O’na 

ulaştırmaktadırlar. Hz. İmam Mehdi (A.F.) bizi görüp gözetiyor, bizim düşünce ve 

amellerimizden haberdardır. (Bu konuda Bakara Suresi 143 ve Tevbe Sûresi 105. 

ayetlerin Ehlibeyt (A.S.) tarafından yapılan tefsirlerine müracaat ediniz.) 

Hz. İmam Mehdi (A.F.), Allah (C.C.)’ın kulları için şahittir, kalbimizdeki sırlardan haberdardır. 

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin kendisi Merhum Şeyh Mufid’e göndermiş olduğu mektupta şöyle 

buyuruyor: 

 

مٌء ِمن اَْخباِركُ  َفِانّا ُيحيُط ِعْلُمنا بِاَنْبائُِكم و لا َيْعُزُب َعنّا َشيى  

“Bizim ilmimiz sizleri ihate etmektedir, sizler hakkındaki hiçbir mevzu bizden 

saklanmaz.” 

4. Hz. İmam Mehdi (A.F.) Allah’u Tealâ (C.C.)’nın yeryüzündeki rahmet ve merhamet 

temsilcisidir. O Hazret merhametli baba ve şefkatli anne gibidir, tüm insanlar O’nun 

ümmeti ve tabisi sayılmaktadır. Şiiler, özellikle O Hazreti yâd edip ananlar, O’na 

tevessül eder, O’nun mahsus inayet ve feyzinden yararlanırlar. (Hz. İmam Rıza 

(S.A.V.)’dan nakledilen hadiste Usul-u Kâfi / Yazarı: Yakub bin İshak El-Kuleyni Cilt: 1 

Sayfa: 200 Hadis: 1) 

 

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin Şeyh Mufid’e gönderdiği mektupta şu cümleyi görüyoruz. 

 انّا َغْيُر ُمْهِمليَن  لُِمر اعاتُِكم َو لا ناسيَن لِِذْكِرُكم.

“Biz size olan alakamızı kesmiyoruz, sizleri hiçbir zaman unutmuyoruz.” (Kaynak: Bihar’ul 

Envar / Yazarı: Allame-i Meclisi Cilt: 53 Sayfa: 175 Hadis: 7) 
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5. Hz. İmam Mehdi (A.F.), Peygamberlerin ve kendisinden önceki masum İmamların 

sıfatlarının ve sünnetlerinin çoğuna sahiptir. Doğumu Hz. İbrahim (A.S.) ve Hz. Musa 

(A.S.) gibi gizli olmuştur. İmameti Hz. İsa (A.S.), Hz. Yahya (A.S.), Hz. İmam Muhammed 

Tagi (S.A.V.) ve Hz. İmam Ali Hadi (S.A.) gibi küçük yaşta başlamıştır (5. derste belirtildi). 

Ömrünün uzun olması Hz. Nuh (A.S.) gibidir (8. derste belirtildi). Gaybeti Hz. İdris, Salih, 

İbrahim, Yusuf ve Musa’nın (A.S.) gaybetleri gibidir (8. Derste belirtildi). Gençliği Hz. 

Yunus (A.S.) gibi, gaybet zamanındaki sabrı ve yalnızlığı Hz. Eyub (A.S.)’nın sabrı gibidir. 

Zuhuru ve kılıç ile harekete geçmesi ceddi Resululah (S.A.A.)’ya benzemektedir. (Kaynak: 

Kemal’ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk, 7. Bab’a kadar - Munteheb’ul Eser / Yazarı: Ayetullah 

Gulpeygani, Sayfa: 284-285 Hadis: 2) 

Hz. İmam Ali Zeynul Abidin Seccad (S.A.V.) şöyle buyuruyor: “Mehdi (A.F.) peygamberlerin 

sünnetlerine sahiptir. Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Eyyub (A.S.) ve Hz. Muhammed’den 

(S.A.A.) sünnetleri O’nda bulunmaktadır.” 

Hz. Adem ve Nuh’tan uzun ömürlü olması, Hz. İbrahim’den doğumunun gizli olması ve 

insanlardan uzak kalması, Hz. Musa’dan korku ve gaybeti, Hz. İsa’dan insanların O’nun 

hakkında ihtilafa düşmesi, Hz. Eyyup’ten zorluklar çekmesi, Hz. Resulu Ekrem’den (S.A.A.) ise 

kılıçla harekete geçmesi sünnetleri O’nda vardır. (Kaynak: Kemal’ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk 

Sayfa: 322 Hadis: 3) 

“Rabbim, Hz. Mehdi’nin (A.F.) marifetini bize etâ eyle ki eğer O’nu bize tanıtmazsan dinimizde 

sapkınlığa düşeriz.” (Kaynak: Mefatih-ul Cinan / Yazarı: Şeyh Abbas Kummi, Gaybet Asrı 

Duası) 
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10.  ÜNİTE 

 

 

HZ. İMAM MEHDİ (A.F.)’NİN 

ZUHURU 
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ٰمَواتِ « »َواْلاَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َولَُه اَْسَلَم َمْن ِفى السَّ  

“Göklerde ve yerdekiler, ister istemez O’na teslim olacaktır.” (Âl-i İmrân Sûresi 83. 

Ayet) 

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin zuhurunun müjdesi tüm semavi kitaplarda vardı, tüm 

peygamberler ve Allah’ın velileri (Peygamberlerin vasileri) o günün intizarında idiler. Ancak 

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin gaybetinin ne zaman sona ereceği Yüce Allah’ın Hz. İmam Mehdi 

(A.F.)’nin zuhuruna ne zaman izin vereceği mevzusunu Allah’u Teâlâ’dan başka hiçbir kimse 

bilmemektedir. (Bu konu 2. derste belirtildi). Bu nedenle O Hazret’in zuhuru hakkında bir 

vakit bildirenler yalan söylüyorlar. Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin zuhuru bu yönden kıyamet 

gününe benzemektedir. (Bu konuda A’raf Suresi 187. ayetinin Ehlibeyt (A.S.) tarafından 

beyan edilen tefsirine bakınız). Hz. İmam Mehdi (A.F.) bir mektubunda şöyle buyuruyor:   

 اَّما ُظُهوُر الَْفَرِج َفِانَُّه اِلَى اللَِّه َو َكِذَب الَْوقّاتُونَ 

“Zuhurun emri Allah’ın elindedir, zuhur için belli vakit tayin edenler yalan söylüyorlar”. 

(Kaynak: Kemal-ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk Sayfa: 484 Hadis: 4) 

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin zuhurunun vakti, insanların dua etmesi ve çok arzu etmesi ile 

doğrudan ilişkilidir. Zuhurun vakti konusu Şia’nın büyük üzüntü konusudur. Bu konuyu şu 

örnekle pekiştirebiliriz. Allah’u Teala (C.C.) israiloğullarına kesinleşen 400 yıllık azab cezasını, 

israiloğullarının ağlayıp-yakararak dua etmesi sonucu bağışlamış ve 170 yıl önceye almıştır. 

Hz. Musa (A.S.)’nın nübüvvetiyle onları Allah (C.C.), Firavun’un şerrinden necat verip 

kurtarmıştır. Hz. İmam Cafer’i Sadık (S.A.V.) tarafından İsrail oğullarının hakkında olduğu gibi, 

zuhurun acil olması için Müslümanların dua ve nale ederek Allah’tan istemeleri tavsiye 

edilmiştir. (Kaynak: Tefsir’i Ayyaşi Cilt: 2 – S.154 - H.49) 
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Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin zuhuru Mekke şehrinde Mescid’ul Haram’da Kâbe’nin kenarında 

Hecer’ul Esved’in bulunduğu yerden başlayacaktır. Zuhur zamanında özel ashabı ve yaranı 

olan üç yüz on üç kişide o mekânda hazır olacaklar. (Kaynak: Bihar’ul Envar / Yazarı: Allame-i 

Meclisi Cilt: 52 Sayfa: 307 Hadis: 81) Bu ayetle ilgili hadislere müracaat ediniz. 

Zuhur anında Cebrail’i Emin herkesin duyacağı ve anlayacağı bir şekilde Kâbe’nin üzerine 

çıkıp O Hazret’in huzurunu ilan eder. Müminler dünyanın her tarafından Hz. İmam Mehdi 

(A.F.)’ye biat edip O’na yardım etmek için oraya koşacaklar. 

َماِء اَٰيًة َفَظلَّْت اَْعَناقُُهْم لََها « ْل َعَلْيِهْم ِمَن السَّ اِْن نََشاْ نَُنزِّ

»َخاِضٖعينَ   

“Biz dilersek, onların üzerine gökten bir mucize indiririz de, ona boyunları eğilip kalır”. 

(Şuarâ Sûresi 4. Ayet)  (Bu ayetle ilgili hadislere bakınız). 

Hz. İsa (A.S.) gökten inip, O Hazret’e biat eder, O’nun ordusuna, yaranının arasına katılır, 

namazda Hz. İmam Mehdi (A.F.)’ye uyup, iktida eder. (Kaynak: Munteheb’ul Eser / Yazarı: 

Ayetullah Gulpeygani 7. Bölüm 8. bab) 

Daha önce Hz. İmam Mehdi (A.F.)’ye yardım etme arzusunda olan bir grup mümin de 

dirilip (Recat) kendi imamlarının yardımına koşarlar. O zaman İmam’ı Zaman’ın yaranın sayısı 

on bine ulaşır, O Hazret harekete geçer. (Kaynak: Kemal’ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk Sayfa: 

378 Hadis: 2) 

Hz. İmam Mehdi (A.F.) Mekke’yi fethedip Medine’ye, oradan da Kufe’ye geçer, oraya 

yerleşip, Kufe’yi kendi Cihan Şumul Adalet Hükümetinin başkenti olmasına karar verir, oradan 

âlemin diğer noktalarına ordusunu gönderir. (Kaynak: El Gaybet’i Şeyh Tusi / Yazarı: Şeyh 

Tusi Sayfa: 275 – Kâmil’uz Ziyaret Sayfa: 26 Hadis: 11) 
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Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin özelliklerinden biriside şudur ki; O Hazret’in ordusu hiçbir 

cephede yenilmez, devamlı galip ve üstün gelir. (Kaynak: Bihar’ul Envar / Yazarı: Allame-i 

Meclisi Cilt: 51  Sayfa: 59  Hadis: 56 Hz. İmam Cafer’i Sadık  (S.A.V.)’dan / Sayfa: 218  Hadis: 6 

Hz. İmam Muhammed Bagir (S.A.V.)’dan) 

İnsanların çoğu Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin ordusunun karşısında teslim olurlar. Çünkü O’nun 

ilahi mucize ve nişanelerini görürler, onun kalp alıcı sözlerinin ve mantığının, O’nun yaranının 

ahlâk, insaniyet ve maneviyatının karşısında artık inkâr etmeye güçleri yetmez. İslam’a 

muhalif olanlardan az bir grup, Yahudiler ve Ehlibeyt (A.S.)’in inatçı muhalifleri karşı çıkarlar 

yenilgiye uğrarlar. Böylece doğudan batıya tüm âlem sekiz ay içinde O Hazret tarafından 

fethedilir. (Dersin başlangıcında zikrettiğimiz Âl-i İmrân Sûresi 83. ayet hakkında Ehlibeyt 

(A.S.)’in tefsirine müracaat ediniz). (Kaynak: Bihar’ul Envar / Yazarı: Allame-i Meclisi Cilt: 52  

Sayfa: 361 Hadis: 129 Hz. İmam Cafer’i Sadık (S.A.V.)’tan) 

Bu savaş ve fetihlerde her gün sayıları artan yardımcılarının yanı sıra, melekler ve tabiat 

güçleri de Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin emrinde olacaktır. Düşman ordusuna şiddetli korku ve 

acizlik hâkim olup, onların her türlü hareketine mani olacaktır. (Kaynak: Bihar C.52 – S.312 – 

Hz. Resul’u Ekrem (S.A.A.)’den)  -   (Kaynak: Bihar’ul Envar / Yazarı: Allame-i Meclisi Cilt: 52 

Sayfa: 388  Hadis: 206, S.324 Hadis: 43 İmam Muhammed Bagir (S.A.V.)’dan / Sayfa: 324 

Hadis: 36 Hz. İmam Cafer’i Sadık (S.A.V.)’dan Yine Bihar’ul Envar / Yazarı: Allame-i Meclisi 

Cilt: 52 Sayfa: 356 Hadis: 119) 

Hz. İmam Mehdi (A.F.) bu savaşta zalimler ve tağutlarla mücadele ederek, mazlumların 

hakkını ve zulümlerin intikamını onlardan alacaktır. Kâfir ve müşrikler eğer kendi inkârlarında 

direnirlerse helak olacak, Ehlibeyt (A.S.) düşmanları tamamen mağlup edileceklerdir. İnsan ve 

cin şeytanlarının fesat ve münharif başları cezalarına çarptırılacak, asiler, inkârcılar ortadan 

kaldırılıp yok edilecektir. Allah (C.C)’ın izniyle Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin önderliğinde 

yeryüzünü baştanbaşa Ehlibeyt (A.S.) inancının sayesinde adalet hâkim olacaktır. (Kaynak: 

Bihar’ul Envar / Yazarı: Allame-i Meclisi Cilt:52 Sayfa: 373 Hadis: 167 Hz. Cafer’i Sadık 

(S.A.V.)’dan) 

Allah’u Teâlâ (C.C.) o zamanı çabuk kılıp uzun eylesin. 
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11. ÜNİTE 

 

 

HZ. İMAM MEHDİ (A.F.)’NİN 

HÜKÜMETİ (ADALET 

DEVLETİ) 
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ْد َبيَّنَّا لَُكُم اِْعَلُموا اَنَّ اللَّٰه ُيْحِي اْلاَْرَض َبْعَد َمْوتَِها قَ « 

»اْلاَٰياِت لََعلَُّكْم َتْعِقلُونَ   

 “Bilin ki Allah, ölümünden sonra yeryüzünü canlandıracaktır.”  

(Hadid Suresi 17. Ayet) 

 

Hz. İmam Mehdi (A.F)’nin zuhuru ve düşmanlara karşı birkaç aylık cihadıyla sonunda, 

müşrikler, isyankârlar, zalimler, muhalifler, sapkınlar, fesat edenler hepsi ama hepsi yok 

olacak, yeryüzü Allah’ın emrine teslim olup O Hazretin hâkimiyeti altına girecektir. Kuran’ı 

Kerim O Hazretin hükümetinin (adalet devletinin) aslını şöyle beyan ediyor: 

الَِحاِت  َوَعَد اللّٰهُ « الَّٖذيَن اَٰمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ

لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفى اْلاَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّٖذيَن ِمْن َقْبِلِهْم 

لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد  َولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم ٖديَنُهُم الَّٖذى اْرَتَضى لَُهْم َولَُيَبدِّ

ٖنى َلا ُيْشِركُوَن ٖبى َشْيًپا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َخْوِفِهْم اَْمًنا َيْعُبُدونَ 

 »ٰذلَِك َفاُولِٰئَك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
“Allah sizlerden iman edip salih amel işleyenlere, kendilerinden öncekileri sahip ve hâkim 

kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hâkim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini 

temelli yerleştireceğine, korkuları güvene çevireceğine vaat etmiştir. Çünkü onlar bana 

kulluk ederler, hiçbir şeyi bana eş tutmazlar.” (Nur Suresi 55. Ayet) 
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Yukarıdaki ayetten çıkarılan netice; O Hazretin hükümetinin hedefleri aşağıdaki dört 

noktadır: 

 

1. Cihan Şumul Devletin Teşkili: Hz. İmam’ı Zaman (A.F)’nin devleti cihan şumul bir 

devlettir. Yani dünyanın kıtalarının tümü bir ülke haline gelip sınırlar ortadan 

kaldırılacaktır. Mevcut devletler yok olup ihtilaflar ve savaşlar sona erecek, tüm 

insanlar tek millet haline gelip tüm cihan tek bir devletin hükmü ve hâkimiyeti altına 

girecektir. 

 

2. İslam’ın ve Teşeyyu’nun (Ehli Beyt Mektebi’nin) Hâkimiyeti: O cihan şumul devletin 

kanunu ve o asırda hâkim olan kültür ve medeniyet tamamen İslam’a uygun olacaktır. 

Allah u Teala (C.C.)’nın razı olduğu İslam: Gadir gününün İslam’ı yani içerisinde 

İmametin olduğu İslam’dır. Gadir’i Hum gününde inen Maide Suresi üçüncü ayetteki  

dinin kemali ayeti bu hakikati beyan etmektedir. ‘Razı olunmuş İslam Vilayete ve 

Gadir’e inancın olduğu İslam; yani Şia’nın inandığı (Peygamber ve Ehli Beyt’in 

buyurduğu) İslam’dır. Bu konu ile ilgili Allah u Teâlâ (C.C.) Kuran’ı Kerim bu konuda 

şöyle buyuruyor: 

 

َمٖتى اَلَْيْوَم اَْكَمْلُت لَُكْم ٖديَنُكْم َواَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِعْ « 

  »َوَرٖضيُت لَُكُم اْلِاْسَلاَم ٖديًنا

 “Bugün sizin dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din 

olarak İslam’a razı oldum.” (Maide Suresi 3. Ayet) 
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O zamanda İslam tüm dinlere karşı galip olup, İslam’ın tüm dünyada hâkimiyeti aşikâr 

olacaktır. Kuran’ı Kerim bu konuyu aşağıdaki ayette hatırlatmaktadır; 

 

ُهَو الَّٖذى اَْرَسَل َرُسولَُه بِالُْهٰدى َوٖديِن الَْحقِّ لُِيْظِهَرُه «

يِن كُلِّٖه َولَْو َكِرَه الُْمْشِرُكونَ  »َعَلى الّدٖ  

 “Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberini hidayet ve 

hak ile gönderen O’dur.” (Tevbe Suresi 33. Ayet– Saf Suresi 9. Ayet – Feth Suresi 28. Ayet 

Aynı veya benzeri lafızlarla) 

 

Hz. İmam Mehdi (A.F.) münafıklara ve Ehli Beyt düşmanlarına karşı galip olacak, İslam’a 

sokulmuş olan tüm bidatleri ortadan kaldıracak, terk edilmiş sünnetleri ihya edecek, 

İslam’ın binasını yenileyecektir. (Kaynak: Bihar’ul Envar / Yazarı: Allame-i Meclisi Cilt: 52 

Sayfa: 376 Hadis: 177 –El İrşad / Yazarı: Şeyh Mufid  Sayfa: 364 – Bihar’ul Envar / Yazarı: 

Allame-i Meclisi Cilt: 52 Sayfa: 352 Hadis: 108) 

İlk defa tüm boyutlarıyla ilahi hükümet âlemde baştan sona icra olunacaktır. 

 

3. Mutlak Adaletin ve Emniyetin Tesis Edilmesi: Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin hükümetinin 

(adalet devletinin) en önemli hedefi mutlak adaletin tesisi, zulmün ve kötülüğün her 

türünün ve şeklinin ortadan kaldırılmasıdır. Zulmün olmadığı bir toplumda emniyet 

hâkim olacaktır, zenginlik ve servet çoğalıp artacaktır. Hz. İmam Mehdi (A.F)’nin 

hükümetinin özelliklerinden biri de fertler arasındaki ihtilaflara O Hazretin İlahi ilimle 

hükmedecek olmasıdır. Zahir yoluyla şahid ve kanıt yoluna başvurmayacaktır. Bu yönü 

ile O hazretin hükmetmesi Hz. Davud (A.S)’un hükmedişine benzemektedir. (Kaynak: 

Kuleyni / Kâfi Cilt:1 Sayfa:729. Hadis:1) 
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4. Şirkin Ortadan Kalkması: Yaratılışın hedefi Allah’tan başka hiçbir şeye kulluk 

etmemektir. İmam’ı Zaman (A.F)’nın adalet devleti bütün dünyada gerçekleşecektir. 

Ancak O Hazretin en büyük mücadelesi kâfir ve müşriklerle olacak, şirk ve hangi unvan 

ve isimle olursa olsun başka şeylere tapmak ortadan kaldırılacaktır. Böylece o 

zamanda tüm cihanda yalnızca tek olan Yüce Allah’ a tapılıp, kulluk edilecektir. 

 Kuran’ı Kerim O Hazretin adalet devletinin bu özelliğini şöyle beyan buyurmaktadır: 

 

لٰوَة َواَٰتُوا الزَّكٰوَة «  اَلَّٖذيَن اِْن َمكَّنَّاُهْم ِفى اْلاَْرِض اََقاُموا الصَّ
»َواََمُروا بِالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن الُْمْنَكِر َولِلِّٰه َعاِقَبُة اْلاُُمورِ   

“Onlar ki eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekâtı verirler, iyiliği 

emreder ve kötülükten nehyederler. İşlerin sonu Allaha varır.” (Hacc Suresi 41. Ayet) 
 

Gerçekten de öyle bir zamanda yaşamak ne kadar güzel, makbul ve arzu edilir. Ey Yüce 

Rabbimiz! Hz. İmam’ı Zaman (A.F)’nin zuhurunu daha da çabuklaştır, acil eyle. İLAHİ 

ÂMİN... 
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12. ÜNİTE 

 

 

HZ. İMAM MEHDİ (A.F.)’NİN 

YARDIMCILARI 
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ا اَيَُّها الَّٖذيَن اَٰمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ٖدينِٖه َفَسْوَف َياْتِى يَ « 

ٍة َعَلى اللُّٰه بَِقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّونَُه اَِذلٍَّة َعَلى الُْمْؤِمٖنيَن اَ  ِعزَّ

الَْكاِفٖريَن ُيَجاِهُدوَن ٖفى َسٖبيِل اللِّٰه َوَلا َيَخافُوَن لَْوَمَة َلائٍِم ٰذلَِك 

»َفْضُل اللِّٰه ُيْؤتٖيِه َمْن َيَشاُء َواللُّٰه َواِسٌع َعٖليمٌ   

 “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir 

topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak 

gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir 

kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. 

Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Maide Suresi 54. Ayet) 

 

İmam-ı Zaman Hz. Mehdi (A.F.)’nin yardımcıları ilk başlangıçta Bedir savaşındaki 

cengâverlerin sayısı olan 313’tür. Giderek sayıları artar ve on bine ulaşır. (Kaynak: Bihar’ul 

Envar / Yazarı: Allame-i Meclisi Cilt: 2, Sayfa: 323, Hadis: 33 ( İmam Zeynel Abidin 

(S.A.V.)’den), Kemal-ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk Cilt: 2, Sayfa: 654, Hadis: 2 (İmam Cafer’i 

Sadık (S.A.V.)’tan)) 

Bu makamın üstünlüğüne şu yeterlidir ki; Peygamberler ve Allah’ın ma’sum velilerinin 

arzuları O Hazretin yaranından ve yardımcılarından olmaktır. Sekizinci derste söylemiştik 

ki Hz. İmam Cafer’i Sadık (S.A.V.) O Hazretin hizmetkârı olma arzusundadır ve şöyle 

buyurdu:  

 

َخدْمُته ايّاَم حيوتىلَو اَْدَرْكُته لَ   
“Eğer O Hazretin zamanında olsaydım tüm ömrümü O’na hizmet etme yolunda adardım.” 

(Kaynak: Gaybet’i Nu’mani / Yazarı: Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani Sayfa: 245, 

Hadis: 6) 
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Bizim okumamızın buyrulduğu dualarda defalarca bu makamı Allah’u Tealâ’dan arzu edip 

istememiz bildirilmiştir. 

اللُّهمَّ اْجَعْلنى ِمن اَنصاِره و اَْعوانِه َو الّذابّيَن عنه و 

الُْمساِرعيَن اليه فى َقضاِء َحوائِجه َو الُْمْمَتِثليَن لِأَواِمِره َو 

ابِقيَن اِلى اِراَدتِه َوالُْمسَتْشَهدين بَ  محاميَن عنه و السَّ ُُ ْيَن اْل

 َيَدْيه
 

 “Allah’ım! Beni O’nun ensarından ve yardımcılarından, O’nu savunanlardan, 

hacetlerini yerine getirmeye koşanlardan, emirlerine itaat edenlerden, O’nu himayet 

edenlerden, isteği doğrultusunda diğerlerinden öne geçenlerden ve huzurunda şahadete 

erişenlerden eyle.” (Kaynak: Mefâtih’ul Cinan / Yazarı: Şeyh Abbas Kummi Ahd Duası 

Tercümesinde Sayfa: 1074) 

 

Peki bir mümin Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin yardımcılarından olma şerefine erişmesi için 

hangi üstün sıfat ve maneviyatlı amele sahip olması gerekir? Şimdi bunları ele alıp, 

öğrenip, amel etmeye çalışalım. Allah (C.C.)’ın lütfu ile bizlerde O hazretin 

yardımcılarından olalım inşaAllah. 

Hadislerden anlaşılan; 
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Hz. Begiyyetullah İmam’ı Zaman (A.F.)’nin yardımcılarının sıfatlarından bazılarını aşağıda 

belirtiyoruz: 

 

1- İbadet ve günahtan kaçınmak (takvalı olmak): Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin 

yardımcıları Allah’ın gerçek kulları olup ibadet ve takva ehlidirler. Hz. İmam 

Sadık (S.A.V.) onları övgü ile tanıtırken şöyle buyuruyor: “Onlar geceleri ihya 

eder, diri ibadetle geçirir, namaz anında zemzemelerinin ve zikirlerinin sesi bal 

arısının sesine benzer. (Kaynak: Bihar’ul Envar / Yazarı: Allame-i Meclisi Cilt: 52, 

Sayfa: 308, Hadis: 82) 

Ancak genelde bu iki sıfat “telaş” ve “geceyi ihya etmek” çok az fertte birlikte toplanabilir. 

O Hazretten başka bir hadisle şöyle nakledilmiştir. “Onların anlında secde eser etmiştir. 

Onlar gündüzün aslanı gecenin ibadet edicileridir.” (Bihar’ul Envar / Yazarı: Allame-i 

Meclisi Cilt: 52, Sayfa: 386, Hadis: 202) 

 

2- Güç ve telaş: Hz. İmam’ı Zaman (A.F.)’nin ashabı gençtir, aralarında çok az 

sayıda yaşlı olanlar bulunur. Hz. Emir’ul Mu’minin (S.A.V.) şöyle buyuruyor: 

“Mehdi’nin ashabı gençtir, onların arasında yaşlı sadece gözdeki sürme ve 

yemekteki tuz miktarı kadardır.” (Kaynak: El Gaybet’i Şeyh Tusi / Yazarı: Şeyh 

Tusi Sayfa: 476, Hadis: 501) 

Genç olmaları, güçlü, telaş edip çok çalışan, korkusuz ve cesur ehli olduklarını gösterir. 

Çünkü onların vazifeleri çok ağırdır, kudretli, şucaetli, yorulmak bilmeyenlerden başkası bu 

ağır vazifelerin uhdesinden gelemez. 

Hz. İmam Sadık (S.A.V.) şöyle buyuruyor:  

“Onlardan her biri kırk kişinin gücüne sahiptir. Onların kalbi çelikten daha 

muhkemdir. Öyle ki onların karşısına demirden dağlar çıksa ortadan kaldırırlar. Kılıçlarını 

Allah razı oluncaya kadar kınına koymazlar.” (Kaynak: Kemal’ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk 

Cilt:2, Sayfa: 678, Hadis: 26) 

Yine başka bir hadiste O Hazretten şöyle nakledilmiştir. “Eğer bir şehri ortadan kaldırmaya 

görevlendirilseler onu anında yerine getirirler (süratle gerçekleştirirler), kartalın avına 

konması gibi. (Kaynak: Bihar’ul Envar / Yazarı: Allame-i Meclisi Cilt: 52, Sayfa: 308, 

Hadis:82) 
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3- İman ve basiret: Hz. İmam’ı Zaman (A.F.)’nin yardımcıları iman açısından 

kuvvetlidirler, ilim ve basiret sahibidirler. Onların Allah’u Tealâ’ya hakkıyla 

marifetleri vardır. Allah hakkında onların kalbinde hiçbir şüphe yoktur. 

 

Birçok rivayette O Hazretin yardımcıları bu şekilde vasıflandırılmıştır. Emir’ul Mu’minin 

(S.A.V.) şöyle buyuruyor: 

 رجاٌل َعَرفُوا اللَّه حقَّ َمْعِرَفِته
“Onlar itikatlarını sadece kitaptan (Kur’an’dan) ve Ma’sumların hadis ve 

rivayetlerinden alırlar. Bunlardan başka hiç bir kaynaktan ilim almaz ve onlara müracaat 

etmezler. Onlar dinde fakihtirler (anlayan) derin bir ilme sahiptirler (Kaynak: Bihar’ul 

Envar/ Yazarı: Allame-i Meclisi Cilt: 52, Sayfa: 308, Hadis: 82 - Keşf’ul Ğumme Erbili / 

Yazarı: Ali bin İsa bin Ebul Fethi Erbili Cilt: 3, Sayfa: 268.  Usul-u Kâfi / Yazarı: Yakub bin 

İshak Kuleyni Cilt: 1, Sayfa: 429, Hadis: 83 Hz. İmam Cafer’i Sadık (S.A.V.)’dan) 

 

Hz. İmam Muhammed Bagır (S.A.V.)’tan A’raf Suresinin 157. ayetinin tefsirinde:      

        

ُم َعَلْيِهُم الَْخبائِِث   و ُيِحلُّ لَُهم الطَّيِّباِت و ُيِحرِّ
“Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar.” 

Onların vasıflarıyla ilgili şöyle buyuruyor: “Allah’u Teâla’nın Hz. Mehdi’yi aralarında 

bırakacağı müminler seçilmiş kişilerdir. Hüküm vermeye ve hükümet etmeye layık ve dinde 

fakih insanlardır.” (Kaynak: Delail-ul İmamet / Yazarı: Taberi Sayfa: 310) 
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4- Kalbi bağlılık ve emre itaat: Yardımcılarının kalbinde Hz. İmam Mehdi (A.F.)’ye 

olan ilgi ve sevgi tamamen kökleşmiştir. Sahibinin emrinde olan hizmetkâr gibi 

O Hazretin emrine itaat etmeye hazır olup, O’nun emrine teslim olmuşlardır. 

Hiçbir şart ve durumda O Hazrete yardım etmekten geri durmazlar.  

Hz. İmam Sadık (S.A.V.) şöyle buyuruyor: “Mehdi’nin yardımcıları ellerini 

İmam’ın bineğinin eyerine sürerek teberrük ederler. O’nun etrafını sarıp, 

savaşlarda kendi cisimlerini ve canlarını O’na gelecek tehlikelere karşı siper 

ederler. O Hazretin emir buyurduğu ve istediği her şeyi yerine getirirler. 

(Kaynak: Bihar’ul Envar / Yazarı: Allame-i Meclisi Cilt: 52, Sayfa: 308, Sayfa:82) 

 

Konunun bu bölümünü Hz. İmam Cafer’i Sadık (S.A.V.)’ın, O Hazretin yardımcılarının sıfatı 

hakkındaki yol gösterici buyruğuyla sona erdirelim. 

 

َمن َسرَّ اَْن يكوَن ِمن اصحاِب الْقائِم َفْلينَتِظْر َولَْيْعَمْل 

 بِالَْوَرِع و َمحاِسِن اْلاَخلاِق و ُهَو ُمنَتِظرٌ 
“Mehdi’nin yardımcılarından olmak isteyen kimse O’nun zuhurunun intizarını 

çekmeli ve temiz niyetle ve güzel ahlakla amel etmelidir. O halde ki O Hazretin zuhurunu 

gözlemektedir. (Kaynak: El Gaybeti Nu’mani / Yazarı: Şeyh Muhammed İbrahim-i Numani 

Sayfa: 200, Hadis: 16) 
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Ne güzeldir ki bu dersi Hz. İmam Rıza (S.A.V.)’nın duasıyla sona erdirip Allah’u Tealâ’dan 

şöyle isteyelim:  

ن َتْنَتِصُر به لِديِنَك و تُِعزُّ به نَْصَر  ...اْجَعلنا ِممَّ اَللَُّهمَّ

 َوليِّك ولا َتْسَتْبِدْل بِنا َغْيَرنا
“Allah’ım… Bizi kendisiyle dini ihya etmek için yardım istediğin, onun vasıtasıyla 

veline yardımını güçlendirdiğin kimselerden kıl. Bizi bizden başkasıyla değişme; bizi bizden 

başkasıyla değişmek sana kolaydır ama bize çok ağır gelir.” (Kaynak: Mefatih-ul Cinan / 

Yazarı: Şeyh Abbas Kummi, Ahd Duası Tercüme Sayfa: 1080) 
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13. ÜNİTE 

 

 

HZ. İMAM MEHDİ (A.F.)’NİN 

BİZİM ÜZERİMİZDEKİ 

HAKLARI 
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»لَِوالَِدْيَك اِلَیَّ الَْمٖصيرُ اَِن اْشُكْر ٖلى وَ «  
“Bana şükret, anne ve babana teşekkür et” (Lokman Suresi 14. Ayet) 

 

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin çeşitli boyutlardan ve birçok yönden bizim üzerimizde hakkı 

vardır. Onlara dikkat etmek, bizim O Hazrete karşı vazifelerimizi yerine getirmekte daha 

başarılı olmamızı sağlayacaktır. Bu haklardan çok az bir kısmını aşağıda inceleyeceğiz. 

 

1- Hidayet, öğretme ve eğitme hakkı: Allah u Telâ (C.C.)’nın insanoğluna 

hidayeti, Peygamberler ve Ma’sum İmamlar vasıtasıyla olmuştur. Hadi (hidayet etmekte 

vasıta) ve ilahi öğretmen zamanımızda Hz. İmam Mehdi (A.F.)’dir. Her öğretmenin 

öğrencisinde olan hakkı gibi, bizleri hidayet eden hidayetçimizin üzerimde hakları vardır. 

 

2- Anne ve baba hakkı: Anne ve babanın çocukları üzerinde büyük hakları vardır, 

ancak hakiki valideyn her zamanda o zamanın ilahi hücceti ve imamıdır. Çünkü Hz. Resul’u 

Ekrem (S.A.A.) kendisini ve ilk hak vasisi Hz. Emir’ul Mu’minin Ali (S.A.V.)’yi bu ümmetin iki 

babası olarak tanıtmıştır. (Kaynak: El Mufredati- “Rağib” / Yazarı: Ragıb el-İsfihani - Eb – 

kelimesinin açıklamasında Tercümede Sayfa: 91) 

Hz. İmam’ı Zaman (A.F.)’nın şefkati ve ümmetinin haliyle ilgilenip alakadar oluşu, O 

Hazret’in dostlarına ve takipçilerine olan gönülden muhabbeti hiç şüphesiz her insanın 

anne ve babasından gördüğü ilgi ve sevgiden çok daha fazladır. 
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Bu konuda Hz. İmam Rıza (S.A.V.) ’dan nakledilen bir rivayette O Hazret İmam’ı şöyle 

tanıtıyor:  

قيُق َو  فيُق َو اْلاَُخ الشَّ اَْلِاماُم اْلاَنيُس الّرفيُق و الْوالُِد الشَّ

غيراْلاُمُّ الَْبّرُة بِالْ  َولَد الصَّ  
“İmam: samimi dost, şefkatli baba, muhabbetli kardeş ve küçük çocuğuna sevecen 

olan anadır”. (Kaynak: Usul-u Kâfi / Yazarı: Yakub bin İshak El-Kuleyni  Cilt: 1, Sayfa: 200, 

Hadis: 1) 

 

2- Hilafet ve hükümranlık hakkı: Halife yeryüzünde Allah (c.c.) tarafından tayin 

edilmiş Allah (C.C.)’ın hâkimidir, hükümranıdır. Toplum üzerinde birçok hakkı 

vardır. Allah’ın Hüccetleri kendi zamanının halifesi ve hâkimidir. Hz. İmam 

Mehdi (A.F.) Allah u Tealâ (C.C.) tarafından tayin edilmiş, bu zamanın hücceti, 

halifesi ve hâkimidir. Bizlerde O Hazretin hükmü altında bulunanlarız. Nasıl ki 

yöneticinin yönetilen üzerinde, hükmedenin hükmedilen üzerinde hakkı var ise 

İmam’ı Zaman (A.F.) da bizim üzerimizde bu haklara fazlasıyla sahiptir. O halde 

İmam Mehdi (A.F.) yol gösterici hadi, ilahi öğretmen, şefkatli ana ve baba, 

asrımızın halifesi ve hâkimidir. Öyleyse tüm bu yönlerden O Hazretin bizlerin 

üzerinde sayısız hakları bulunmaktadır. Bu hakların yerine getirilmesi zaruri ve 

kaçınılmazdır. 

Bu konuya örnek olarak; “Nudbe” duasında Allahu Tealâ (C.C.)’dan şöyle istiyoruz.  

 

 َو اَِعنّا على تأِدَيِة ُحُقوِقه اِلَيه
“Ve O’nun (İmam’ı Zaman’ın ) haklarını eda etmemiz ve O’na itaat etme konusunda çaba 

harcamamız ve O’na itaatsizlik etmekten kaçınmamız için bize yardım et.” (Kaynak: 

Mefatih-ul Cinan / Yazarı: Şeyh Abbas Kummi, “Nudbe” duasının sonları 

Sayfa:1071/tercümede) 
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14.  ÜNİTE 

 

 

HZ. İMAM MEHDİ (A.F.) 

HAKKINDA BİZİM 

VAZİFELERİMİZ 
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اِدٖقينَ « »َيا اَيَُّها الَّٖذيَن اَٰمُنوا اتَُّقوا اللَّٰه َوكُونُوا َمَع الصَّ  
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla (doğrularla) beraber olun” (Tevbe 

Suresi 119. Ayet) 

 

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin bizim üzerimizde olan sayısız haklarına dikkat etmekle birlikte, 

biz Müslümanların O Hazret’e karşı da birçok vazifeleri ve sorumlulukları bulunmaktadır. 

Teşekkür etme sorumluluğunu hissetmek her insanın özünde ve yaratılışında olan bir 

histir. Bu duygu ve sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için daha çok çalışmamız 

gerektiğini gösterir. Âlimler ve bilim adamları bu vazifeleri seksene kadar saymışlar, 

kitaplarında bu konuyla ilgili bölümler ayırmışlarıdır. Bu vazifelerden bazılarıyla aşina 

olalım; 

 

1. Muhabbet ve Sevgi: İmamet mevzusunda bahsedildiği gibi Kuran’ı Kerim her 

Müslüman’a, Hz. Peygamber (S.A.A.)’in Ehlibeyt (A.S.)’ine muhabbet ve 

meveddeti vacip etmektedir.  

َة ِفى الُْقْربٰى«  »قُْل َلا اَْسَپلُُكْم َعَلْيِه اَْجًرا اِلَّا الَْمَودَّ

“Deki: Buna karşılık sizden yakınlarımı (ehlibeytimi) sevmekten başka bir mükâfat 

istemem.” (Şûrâ Suresi 23. Ayet) 

 

Ayette buyrulan “yakınlar” kelimesinden maksat Hz. İmam Mehdi (A.F.)’dir çünkü 

günümüzde Hz. Resul’u Ekrem (S.A.A.)’e, vasisi olan Hz. İmam-ı Zaman (A.F.)’dan daha 

yakın bir kimse olamaz. Bu nedenle tüm Müslümanlara Hz. İmam Mehdi (A.F.)’ye karşı 

muhabbet ve meveddet beslemek vaciptir çünkü Ehlibeyt (A.S.)’in muhabbeti Allah u 

Teala (C.C.)’nın muhabbetidir. (Kaynak: Tuhef’ul Uk’ul / Yazarı: Hasan bin Ali el-Herrani 

Sayfa: 313)  
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Ehlibeyt (A.S.) ile irtibatın artması, Onlara müracaat etmekle daha da çoğalacaktır. 

Öyleyse; 

 Hz. İmam Mehdi (A.F.) hakkında mütalaa etmek, 

 O Hazretin kerametlerini ve Şiilerine yardım etmedeki şefkatini bilmek, 

 O Hazrete müracaat ve tevessül etmek, 

 

Allah (C.C.)’ın izniyle O Hazrete karşı bizim muhabbetimiz daha da artacaktır.  

 

2. Dua: Hz. İmam’ı Zaman (A.F.)’a alaka ve bağlılığı olan birine O Hazretin ayrılığı, 

gaybeti elbette ki zordur. Zuhura dua etmekle O’nun aşikâr olmasını istemelidir. 

O Hazretin kendisi bir Tevki’inde şöyle buyurmaktadır: 

 

عاَء بَِتعجيِل الَْفَرَج َفاّن ذلك َفرُجكم  َواَْكِثُروا الدُّ
“Zuhur’un te’ciline (acil olmasına) çok dua edin, çünkü sizin kurtuluşunuz olacaktır.” 

(Kaynak: Kemal’ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk, Sayfa: 485, Hadis: 4) 

 

3. Niyabet: Ehlibeyt (A.S.)’in bize öğrettiklerinden birisi niyabet meselesidir. Önceki 

asırlardaki müminler bu konuda çok gayretliydiler. 

Niyabet, Müstehab (sünneti) olan amelleri Hz. İmam’ı Zaman (A.F.)’ın yerine yapmak veya 

yaptığı hayır amellerin sevabını O Hazrete hediye etmektir.  

Ali bin Muğire adlı şahıs Ramazan ayında çok Kur’an hatim etmeye muvaffak idi. Okuduğu 

her hatmi Masumlardan (A.S.) birine hediye ediyordu.  

Hz. İmam Musa’i Kâzım (S.A.V.) onun bu amelini överek şöyle buyurdu:  

 

“Bunun karşılığında senin için kıyamet günü onlarla beraber olmak vardır”. 

(Kaynak: Usul’u Kâfi / Yazarı: Yakub bin İshak Kuleyni, Cilt: 2, Sayfa: 618, Hadis: 4 

Tercümede Cilt: 2, Sayfa: 989) 
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Bunun benzeri bir olayda Musa bin Kasım adlı şahısın hac zamanında Allah’ın Hüccetleri 

olan Resul ve imamların adına sünneti tavaflar yapmasıdır. Hz. İmam Muhammed Tagi 

Cevad (S.A.V.) ona şöyle buyurdu; 

“Bu ameli çok yap, çünkü yaptığın en faziletli amel budur.” (Kaynak: Furu-u Kâfi / 

Yazarı: Yakub bin İshak Kuleyni Cilt: 4, Sayfa: 314, Hadis: 2) 

 

Davud, Heremi, Hz. İmam Ali Naki Hadi (S.A.V.)’nin mübarek haremine ziyarete gidiyordu, 

bu ziyaretin sevabını zamanın İmam’ı Hz. İmam Hasan Askeri (S.A.V.)’ye hediye ediyordu. 

O Hazret bu ameli överek şöyle buyuruyordu: 

 

“Sana Allahu Teâla tarafından çok büyük sevap ve karşılık vardır, bizde sana 

teşekkür ediyoruz.” (Kaynak: Tehzib / Yazarı: Ebu Cafer Muhammed bin Hasan Tusi, Cilt: 6, 

Sayfa: 110) 

 

Bizlerde bu sünnet ve haseneye (hayır amele) uyarak müstehab amelleri yerine getirirken 

Hz. Begiyyetullah (A.F.)’ın niyabetiyle yapalım (ruhumuz O’na feda olsun). Böylece 

vazifemizi yaparken dünya ve ahirette Allahu Teâla (C.C.)’nın rahmetine de şamil olalım. 

 

4. İntizar (Bekleyiş): Bizim için bu zamanda mümkün olacak en büyük amel, en 

yüce ibadet, O şefkat ve merhametin sahibi olan İmam’ın zuhurunun intizarıdır. 

Birçok hadiste intizar en yüce amel, ibadet ve cihad olarak tanıtılmıştır. 

 

Allah Resul’ü (S.A.A.) şöyle buyuruyor: 

“Ümmetimin en faziletli ameli fereci (Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin zuhurunu) 

beklemektir.”  (Kaynak: Bihar’ul Envar / Yazarı: Allame-i Meclisi Cilt: 52, Bab: 22, Hadis: 2–

7-11–21–33-65 Yine Bihar’ul Envar Cilt: 74, Sayfa: 143’de “Ümmetimin en faziletli cihadı 

fereci beklemektir” şeklinde) 

 

Bazı hadislerde intizarda olan mümin, Resul’u Ekrem (S.A.A.)’in yanında Allah yolunda 

savaşıp şehid olan savaşçıya benzetilmiştir. (Kaynak: Bihar’ul Envar / Yazarı: Allame-i 

Meclisi Cilt: 52, Bab: 22, Hadis: 18 ve 24) 
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Böyle bir kimse Hz. İmam’ı Zaman (A.F.)’ın çadırında yaşayan ve O hazretin düşmanlarıyla 

savaşanlara benzetilmiştir. (Kaynak: Bihar’ul Envar / Yazarı: Allame-i Meclisi Cilt: 52 Bab: 

22, Hadis: 14–15–16–30-50–53–55–56–57-59) 

Acaba İntizar nedir ki böyle yüce bir makam onun için verilecektir? İntizar; Hakkın hâkim 

kılınmasının yolunu beklemekten, O Yüce şahsiyetin görkemli devletini gözlemekten, O 

Aziz İmam’ı görmek için sabırsızlanmaktan başka bir şey değildir. Acaba sizin için çok 

kıymetli olan bir misafirin yolunu beklediğiniz olmuş mudur? Devamlı etrafa bakıp durur, 

saati kontrol edersiniz. Zikir söyleyip adak adarsınız. Gaip İmam (A.F.)’ın zuhuru için intizar 

böyle olmalıdır. 

Doğal olarak böyle bir intizar, O Hazretin makamını tanımanın insanlara katkısı ve O’na 

olan muhabbetin eseri ve meyvesidir. Bu şekildeki intizarın duadan başka eseri, kendini 

yetiştirmek ve geliştirmekten başka meyvesi, hazırlıklı olmaktan başka refleksi olmaz. 

 

5. Bağlılık: İmam’ına inanmak, devamlı O’nu anmak ve yâd etmek her Şianın 

vazifelerindendir. Hatta gaybet zamanında kendi bağlılığını korumalıdır. 

Kuran’ı Kerim bu hakikate şöyle işaret ediyor; 

 

َواتَُّقوا  َيا اَيَُّها الَّٖذيَن اَٰمُنوا اْصِبُروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا«

»اللَّٰه لََعلَُّكْم تُْفِلُحونَ   
“Ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin, hazırlıklı ve uyanık  (dayanışma 

içerisinde) bulunun ve Allah’tan korkun ki başarıya erişebilesiniz.” (A’li İmran Suresi 200. 

Ayet) 

 

Hz. İmam Muhammed Bagır (S.A.V.) bu ayeti şöyle tefsir buyuruyor:  

“Vacibatı yerine getirmekte sabır gösterin, düşman karşısında dirençli olup sebat 

gösterin, yolunu gözlediğiniz İmam’a karşı bağlılığınız devamlı olsun.” (Kaynak: Tefsir’i 

Burhan / Yazarı: Seyyid Haşim Behrani Cilt: 1, Sayfa: 334, Hadis: 2-3-12) 
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Hz. İmam’ı Zaman (A.F.)’ın gaybeti bu bağlılığın önünde engel değildir. Çünkü gaybet en 

fazla, huzur feyzine engel olabilir. Hiçbir zaman manevi ve kalbi bağlılığa engel değildir. 

İmam’ı Zaman (A.F.)’a ameli olarak bağlılığın yolu, insanın yaşamının tüm anlarında O 

şerefli İmam’a tevessül etmesidir. (Ders hakkında, ailevi, ferdi, toplumsal, maddi ve 

manevi müşkülatını ve sorunlarını O Hazrete sunmalı, çıkış ve çare yolu talep etmelidir.) 

Aynı şekilde O Hazrete ait bazı dua ve ziyaretleri okuyarak Hz. İmam’ı Zaman (A.F.)’a 

bağlılığını oluşturmalıdır. O dualardan bazısı: 

 Allahumme Kun Li Veliyyike Duası: Her zaman özellikle namazlarda 

okunmalıdır. 

 Ahd Duası: Her sabah okunmalıdır. 

 Ziyaret’i Ali Yasin: Her hafta okunmalıdır. 

Allahu Teâla (C.C.) bizi İmam’ı Zamanımız (A.F.)’ın karşısında vazifelerimizi yerine 

getirmekte muvaffak etsin, O Hazretin hayır duasıyla yolumuzu uğurlu kılsın. 
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15.  ÜNİTE 

 

 

HZ. İMAM MEHDİ (A.F.)’DEN 

NAKLEDİLMİŞ OLAN BAZI 

HADİSLER 
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 «  »ٰهیُكْم َعْنُه َفانَْتُهواَوَما اٰتٰیُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ 

 “Peygamber size ne verdiyse alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının.” (Haşr 

Suresi 7. Ayet) 

 

Hz. İmam-ı Zaman (A.F.)’ın birçok buyruğu bize ulaşmıştır. Onların çoğunu dört naibi 

aracılığı ile Şiilerin sorduğu sorulara O Hazretin buyurduğu cevaplar oluşturmaktadır. Hz. 

İmam’ı Zaman (A.F.)’ın o sorulara vermiş olduğu cevaplara “Tevki” denilmektedir. 

Bu tevkiler Şeyh Seduk’un Kemal’ud Din (kitabın Hicri takvime göre yazılma yılı: 381) ve 

Şeyh Tebersi’nin İhticac (kitabın Hicri takvime göre yazılma yılı: 581) adlı kitaplarında 

bulunmaktadır. 

Tevkilere ilave olarak bazı buyrukları da vardır, bunlarda O Hazretin ömrünün başlarında, 

küçük ve büyük gaybet dönemlerinde huzuruna müşerref olan şahıslara buyurduğu 

sözleridir. 

(O Hazrete ait olan tevkiler, sözler, dualar ve hadisler bazı kitaplarda bir araya getirilerek 

toplanmıştır. Onların en meşhurlarından birisi Merhum Seyyid Hasan Şirazi’nin “Kelimet’ul 

İmam’ul Mehdi” adlı kitabıdır.) 

Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin hadisleri Şia’nın kıymetli, en değerli hazinelerindendir. Bunlar; 

Tevhid, Kuran’ın tefsiri, İmamet, Ehli Beyt (A.S.)’nin makamları, sapkın inançların 

reddedilmesi, imamet ve niyabet iddiasında bulunanlar ve Mehdeviyet konusunda çeşitli 

meseleler, zikir ve duaların beyanı, ahlaki söylemler ve fıkhı meseleler gibi konuları 

içermektedir. 

(Çeşitli dualar; İftitah duası, Al-i Yasin ziyareti gaybet zamanındaki dualar gibi birçok dua 

Hz. İmam-ı Zaman (A.F.)’nin Tevkiatında yer almaktadır. Hasan Muctehidi’nin Sahifet’ul 

Mehdiyye kitabına, Abdul Huseyn Tali’nin Rebi’ul Enam kitabına bakınız) 

Önceki derslerde O Hazret’in çok değerli buyruklarından birkaç tanesini beyan etmiştik.(5, 

7, 9 ve 14. derslerde gördük.) O Hazretin takipçilerinin yolunu aydınlatması ümidiyle Hz. 

İmam Mehdi (A.F.)’nin diğer buyruklarından birkaç tanesini daha beyan edelim. 
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1- Yaratılış Abes, Boş Yere Ve Hedefsiz Değildir 

 

 

“Şüphesiz yüce Allah yaratmış olduklarını abes (boş yere) yaratmamış hedefsiz ve 

başıboş bırakmamıştır.” (Kaynak: Bihar’ul Envar / Yazarı: Allame-i Meclisi Cilt: 53 Sayfa: 

194 Hadis: 21 Ahmed bin İshak’i Kummi’ye, Caferi Kezzab’ın imamet iddiasını reddetme 

konusundaki soruya buyurduğu cevap) 

 

2- Allahu Teâlâ Yeryüzünü Hüccetsiz Bırakmamıştır 

 

 

“Gerçekten de yeryüzü Allah’ın hüccetinden boş kalmaz; bazen aşikâr bazen de 

gizlidir.” (Kaynak: Kemal’ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk Cilt: 2 Sayfa: 511 Bab:45 Hadis: 42, 

birinci ve ikinci naibe hitaben Cafer’i Kezzab’ın reddi konusunda) 

 

3- İmamet İddiasında Bulunan Yalancıların Reddedilmesi 

 

 

“Gerçekten, şüphesiz hak bizimle beraberdir. Bizden başka kim bu sözü söylerse 

yalan söylüyor ve iftira ediyor.” (Kaynak: Kemal’ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk Cilt:2 Sayfa: 

511 Bab:45 Hadis: 42, birinci ve ikinci naibe hitaben Cafer’i Kezzab’ın reddi konusunda) 
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4- Gaybette olan İmam (A.F.)’nin Faydası 

 

 

“Gaybet zamanında benden faydalanmak, bulutun arkasında gözlerden uzak kalan 

güneşten faydalanılması gibidir.” (Kemal’ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk Cilt: 2 Sayfa: 485 

Bab: 45 Hadis: 4, İshak bin Yakup’un sorularına cevaplarda) 

 

5- Kendi Makamını Tanıtması 

 

 

“Ben Peygamberlerin vasilerinin sonuncusuyum, Allah’u Teâlâ benim sebebime 

(elimden) yakınlarımdan ve Şiam’dan belayı uzaklaştırır.” (Kemal’ud Din / Yazarı: Şeyh 

Seduk Cilt: 2 Sayfa: 441 Bab: 43 Hadis: 12 Ebu Nesr Terif’e hitabında) 

 

6- Din İlmini Ehlibeyt (A.S.)’den Öğrenmenin Zarureti 

  

 

 “Biz Ehlibeyt’in dışında bir yolla ilim öğrenmek bizi inkâr etmektir.” 

(Kelimet’ul İmam’ul Mehdi (A.S.) Merhum Ayetullah Mirza Mehdi’yi İsfahani’nin huzuruna 

müşerref olduğunda) 
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7- İlahi Hidayeti Elde Etmenin Yolu 

 

 

“Hidayet olmak istersen, irşad olacaksın (yönlendirileceksin). Hakkı ararsan 

bulacaksın.” (Kaynak: Kemal’ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk Cilt: 2 Sayfa: 509 Hadis: 38 O 

Hazret hakkında bir alamet peşinde olan şahsa hitabı) 

 

8- İnsanların O’nu Görme Saadetinden Uzak Olma Sebepleri 

 

 

“Bizi onlardan (Şiilerimden) uzaklaştıran onların amelleridir ki devamlı bize 

haberleri verilmektedir, bizim hoşlanmadığımız ameller.” (Kaynak: Bihar’ul Envar / Yazarı: 

Allame-i Meclisi Cilt: 53 Sayfa: 177 Hadis: 8 Şeyh Mufid’e gönderilen ikinci tevki Hicri 412. 

yılda) 

9- Gaybet Zamanında Şia’nın Vazifesi   

 

 

“Bizim muhabbetimizi sizlere yakın eden şeyleri yapmanız gereklidir. Bizi 

öfkelendiren ve sevmediğimiz şeyleri yapmaktan çekinin.” (Kaynak: Bihar’ul Envar / Yazarı: 

Allame-i Meclisi Cilt:53 Sayfa: 176 Hadis: 7 Şeyh Mufid Merhuma gönderilen birinci “tevki” 

Hicri 410. yılda) 
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10- Namazın Fazileti Hakkında 

 

 

“Hiçbir amel namaz gibi şeytanın burnunu yere sürtmez.” (Kaynak: Kemal’ud Din / Yazarı: 

Şeyh Seduk Cilt: 2 Sayfa: 520 Hadis: 49 Muhammed bin Cafer Esedi’nin sorularına verilen 

cevaplarda) 

 

11- Şükür Secdesinin Fazileti 

 

 

“Şükür secdesi en önemli ve gerekli dini sünnetlerdendir.” (Kaynak: Bihar’ul Envar / Yazarı: 

Allame-i Meclisi Cilt: 53 Sayfa: 161 Hadis: 3 Muhammed bin Abdullah Himyeri’nin 

sorularına verilen cevaplar Hicri 307 yılında) 

 

12- Hz. İmam Mehdi (A.F.)’nin Malını Haksız ve Kötü Şekilde Kullanmanın Sonucu 

 

 

“Her kim bizim malımızdan (haksız) yerse gerçekten ateş yemiştir, yakın zamanda ateşe 

atılacaktır” (Kaynak: Kemal’ud Din / Yazarı: Şeyh Seduk Cilt: 2 Sayfa: 520 Hadis: 49 

Muhammed bin Cafer Esedi’nin sorularına verilen cevapta) 
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KISALTMALAR 

 S.A.A.= Sallalahu Aleyhi ve Alihi ve Sellem (Allah’ın salavatı O’nun ve 

Ehli Beyt’inin üzerine olsun). 

 A.S.(Nebiler için)= Aleyhis Selam (Allah’ın selamı O’nun üzerine 

olsun). 

 A.S.(Ehli Beyt için)= Aleyhimus Selam (Allah’ın selamı Onların 

üzerine olsun). 

 S.A.V.=Salavatullahi ve Selamuhu Aleyh (Allah’ın salavatı ve selamı 

O’nun üzerine olsun). 

 A.F.=Accel Allahu Teala Ferecehuş Şerif (Allah’ım O’nun zuhurunu 

çabuklaştır). 

 C.C.= Celle Celaluhu (O’nun şanı ne yücedir). 

 


