
7. Cilt 

DIYANET 
IŞLERI BAŞKANLI(;I 

DERGISI 
DİNİ, A:E:ILAKİ, EDEBİ, MESLEKI AYLIK DERGi 

Mayıs - Haziran 1968 72-73. Sayı 

1 İ ç İ N D E K İ L E RI Sayfa 

90 MEVLİD ~mtLt 

IVL Şevki ÖZIVIEN 
KURAN-I KERİlVl:'İN NOZOLüNüN 1400. SENE-İ 
DEVRİYESİ MÜNASEBETİYLE • 91 

LO.tfi DOG-AN 
TEFSİR ( Bakara Süresi: 164- 1 71) 94 

Dr. 1\L Esad KILIÇER 
İS~l'DA İMAN ESASLARININ TEl\iELİ AL-
LAH'A İMANDIR • • • • • • • 99 

Dr. Ali ·Arslan AYDIN 
iSLAM'DA GlJZEL AIILAK'IN DEaERi • 105 

Osman KESKİOG-LU 
İS~I'IN StrR' ATLE YAYILIŞ SEBEPLERİ • 108 

Doç. Dr. İsmail CERRAHOG-LU 
HUTBE: KUR'AN-I KERİM DİKKAT NAZARLARI-
1\iiZI KAlNATA VE TABİAT OLAYLARINA ÇEK-
1\iEKTEDİR • • • • • • • • • • • • • • • lll 

Mabınnt ÖZTÜRK 
DİN GöREVLİLERİ FEDERASYONU'NUN YILLIK 
GENEL KONGRESİ YAPILDl. • • • • • • 113 

Ahmet YÜZENDAG-
VİYANA M0ZELER1NDE TORK ESERLERİ. 120 

Hakkı MAVİŞ 
ANKARA t:MAM-HATİP OKULU MEZUNLARI CE-

' JUİYETİNİN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDl 123 
HUTBE: İSLAM'DA AöAÇ D!KME VE ORMANI 
KORUMA • • • • • • • • • 124 
MEHDİ IIAKKiNDA . • • • • . • • • . . . . 127 

Ahmet SERDAROG-LU 
KUR'AN-I KERiM KURSLARININ YETiŞKİN I:UM
SELERE DE TEŞMİLİ .LAZlMDlR ••• · •••• 129 

Mehmet YÜCE 
BESLENME EG-iTİMİ: BESLENIVm YETERSİZLİK
LERİ VE BOZUKLUKLARI • • • • • • • • • • 130 
KAYSERt YüKSEK iSLAM ENSTİTtJSü TALEBE 
CEMİYETİ'NİN BAŞARISI • • • . • • . • • • 133 
BU YIL HACCA GiTME REKORU YİNE TÜRKİYE'-
DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 133 



MEHDI HAKKINDA 

Ahmet SERDAROGLU 

Mehdi, .Allah tarafından kendisine yol gösterilen, hidayete ermiş kim
se demektir ki, ism-i mef'uldür. Fakat rehberlik edici ve yol gösterici an
lamında ism-i fail olarak da kullarulır. 

Umfuni mana taşıyan bu kelirri.eyi bazı kimsele;r ism-i has olarak kul
lanmakta ve kıyamet alametlerinden saydıkları ahir zamana yakın gele
cek olan bir zata isim vermektedirler ki, bu görüş müslümanlar arasın
da 'oldukça yaygındır. 

Şimdi biz bu görüşün dayanakları üzerinde duracağız. 
Önce şunu bilmek lazım ki, Mehdi hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir 

bahs yoktur. Hadis kitaplarımn en sağlaını olan Buhari ile Müslim'de de 
on büyük a1ftmetle:r'den bahsedilirken Mehdi'den bahsedilmez. Kelam ki
taplarında da Mehdi'ye dair bir söz yoktur. Ramazan Efendi gibi b8.zı 
h8.şiyelerde Mehdi'den bahsedilir. İlk mutasavvıflar ve ilk şiiler de Meh
di'den bahsetmezler. 

Bunların dışında Mehdi'den bahsedenlere bir göz gezdirelim: 
Diğer hadis rivayetlerine göre Mehdi: 
Tirmizi, Ebıl Davud, Bezzfi.r, İbn-i Mace, Hakim, Tabarani, Ebıl Ya'

la el Mevsıli ve benzerleri Mehdi'ye dair 24 hadis rivayet etmişlerdir. Fa
kat bu 24 rivayetin 1G'unda Mehdi ismi geçmemekte, daha doğrusu ba
zılarında yine Asr-ı. Saadet' e yakın. bir zamanda bozulan duruma yeniden 
düzen vermek için bir zatın geleceğinden bahsedilmekte ;- gerek bunlar ve 
gerek diğer rivayetler de rfi.vileri yönünden ma'lüldürler.' Nitekim Ebıl 
Bekr bin Hayseme sened cihetinden bütün bu rivayetlerin garib oldukla
rım söylemiştir.: Ravilerinin çoğunda teşeyyü' kokusu vardır. İmam-ı 
Mahfi veya Mehdi üzerinde daha çok duran bunlardır .. 

Bu rivayet1-erin karşısında, "Mehdi, İsa'dan başkası değildir." şek

linde rivayet de vardır. 
Kelamcılar kıyametin 10 alarnetini anlatır. Ve hatti\. bunların pek 

çoklarımda te'vil ederken Mehdi'den pek azları bahseder. Halk seviyesine 
inen Gazali bile kıyamet bölümünde değil, İhya'mn başka yerinde b8.zı 
alari:ıetlerden bahsederken Mehdi hakkında hiçbir şey söylemez. 

İlk mutasavvıflar da Mehdi'den bahsetm.ezler. Ancak sonradan gelen, 
hulıll ve Vahdet-i Vücıld'a kaail olan bazı mutasavvıflar, İmamiyye· ve 
Rfi.fızilere iltihak ederek Mehdi'nin geleceğinden bahsederler. Hatta bazı 
hurılf"ıler Mehdi'nin geleceği tarihten de haber verirler. Nitekim .Muhyi'd
Din-i Arabi "Ankaa-yı Mağribi" adlı eserinde: "Resıll-i Ekrem, nübüvveti 
tamamlıyan son altın tuğla olduğu gibi Mehdi de vilayeti tamamlıyan 
son gümüş tuğladır." der. 

Muhyi'd-Din-i Arabi ve İbn-i Kasiyy b8.zı ebced hesapları ile sılre-
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lerin başındaki noktasız hurfı.f-ı mukattaadan Mehdi'nin ye Deccal'in Hic
ri 7 nci yüzyılın sonlarında, Ebu Vatıl "Hal'u'n-Na'leyn" adlı eserinde 
Mehdi'nin beşinci yüzyılda zuhftr edeceğini sofilerin söylediklerini yazar
lar. Bunlara inananlar bu tarihlerde çok bekledi. Fakat bir şey elde ede
meyince, tarihi, yine bazı te'viller ile uzattılar. Nihayet onuncu yüzyılın 
sonlarında geleceğini söyleyenler de olmuş ve fakat bunların da ümidi 
boşa çıkmıştır. 

El-Kindi, Mehdi'nin :Endelüs. ve İstanbul'u feth edeceğinden ve 7 40 
Hicri' de geleceğinden. bahseder. . 

İlk Şiiler de Mehdi'den bahsetmezler. Sonradan gelen İmamiyye; ve 
Rafıziler, bir imam,-ı ma'sftm fikrini ortaya koydular. Bunlar 12 imam sa
yarlar. Bu imamların sonuncusu gizli ve beklenen Mehdi'dir. Al-j ResUl'
den veya Hazret-i Ali'nin diğer oğullarındandır. 

Yalnız mutasavvıflar ile Şiiler arasında Mehdi görüşü farklıdır. Çün
kü Şii kollarından İsm8.iliyye, im8.m-i ma'sftm'un ulllhiyyetini, Gulat-ı Ba
tıniyye'nin bazıları tenasulı yolu ile veya gerçek olarak imamlardan ölen
lerin tekrar geri döneceğini, hatta b8.zıları ma'sftm tanıdıkları bu im8.mın 
ölümsüz olduğunu iddiıa ederler. 

Mehdi'nin geleceğini kabUl edenler, onun Arabistan'dan veya ~~
dan zuhftr edeceğini sanırlar. Mağrib'de Massa denen bir dağdan gelece
ğini de iddia edenler olduğu gibi Sus şehri civarındaki Berberilerden gele
ceğine inananlar da vardır. Hatta eğerli bir merkep ile her gün gidip 
bekleyenleri de olmuştur. Nitekim şim,diye kadar birçok Mehdiler hurftc 
etmiş, fakat hepsi de layık oldukları cezayı bulmuşlardır. 

H:ulasa: 
Mehdi hakkındaki bütün rivayetler zaifdir. Görüldüğü gibi Meh

di'yi daha çok ham sofular ile kendilerinde teşeyyü' kokusu bulunanlar 
bekler. Bunlar da Mehdi'nin 500-700 ve nlb.ayet 1000 tarihlerinde gelece
ğine kaail olmuşlardır. Halbuki hu da çıkmadı. Üstelik şimdiye kadar 
kendisini Mehdi zanneden birçok Mehdiler çıktı ve fakat hiçbiri de Meh
di değildi. 

Bu kanaat . sahipleri iyi bilmelidir ki, şimdiye kadar bu iddia ile or
taya çıkanların hiçbiri Mehdi olmadığı gibi, şu anda ve bundan sonra da 
böyle bir adam beklemek, · İslamiyet için çalışmayı bir tarafa bırakmak 
demektir. · 

Mehdi kelimesinden, hidayete ermiş ism-i m.ef'Ul ma'nasını murad 
edersek, Allah'ın emrettiği yolda giden herkes mehdi'dir. İsm-i f8.il ma'-' 
nası murıfui edilirse, asıl hadi Allah, O'nun gönderdiği Kur'~ ve O'nun 
Peygamberi Hazret-i Muhammed aleyhi's-selam ile onların yoluna daı

vet eden her müslümandır. Fakat bu da'vet Kitab ve Sünnet'e uygun ola
caktır. Bizde ıni'yar Kitab ve Sünnet'tir. Aksi iddialar hi(layet değil· doğ-. 
rudan doğruya dalalet ve sapıklıktır. Allah hepimizi Sırat-::i. riıüstaJdm-
den ayırmasın.· · · · · · 
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