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Giriş 

Hz. Mehdi ve İsa (as) Ahirzaman alametlerindendir. Her ikisi de “Şeriat-ı Muhammediye 

üzere amel ederek Şeriat-ı İslamiyeyi güçlendirecek, iman hakikatlerini ispat edecek, Deccal 

ve Süfyanı mağlup ederek Sünnet-i Seniyyeyi ihya edeceklerdir.  

Bu konudaki hadisler ve haberler mütevatirdir. Mütevatir haber yakînî ve kesin bilgi ifade 

eder. Yakîni bilgi ise gerçeğin ta kendisidir. Karşı çıkanlar cahiller ve inkarcılardır; onlara alim 

denmez ve sözlerine itibar edilmez. İlim adamı inkâr etmez; izah eder. İddia etmez, ispat eder. 

Vahiy ve ilhamla gelen bilgiler kesinlik ifade eder. Zira Peygamber haberidir. Peygamber 

haberi ise yakîn ilim ifade eder. Zira peygamberler asla yalan söylemezler ve yanlış haber 

vermezler. Akıl ve ilim sahipleri onların getirdiği haberlerin hakikatini araştırmak ve bulmakla 

ilim ve fikir sahibi olurlar. 

Peygamberimiz (asm) buyurdu: “Ahir zamanda şeytan yeryüzünde alim sıfatı ile dolaşır. 

Sizler he alimim diyenin ilminden istifade etmeyiniz. Ancak beş şeyden beş şeye davet eden 

gerçek alimdir ondan istifade ediniz. O alim sizin şüphelerinizi giderir ve imanınızı güçlendirir. 

Sizi şüpheden yakîne davet eder. Kibir ve gururdan tevazuya çağırır. Riyadan ihlasa çıkarır. 

Dünyadan ahirete yönlendirir. Düşmanlıktan dostluğa ve kardeşliğe davet eder, aranızda 

uhuvvet ve muhabbeti tesis eder. İşte gerçek alim bu beş vasfa sahip olandır. Sizler ancak ondan 

istifade ediniz.” (Gazali, İhya, Bab-i İlim, 1:74.) 

 

1. İlim kesin olan yakînî bilgidir. Zannî bilgiler yakînî bilgi kadar sağlam sayılmaz; 

ama zann-ı galip ilim ifade eder. Yakîn ve zann-ı galip olmayan bilgiler ilim 

sayılmaz. (Ebu’l-Muîn en-Nesefî-i Mâturudî, Tebsıratu’l-Edille fi Usulü’d-Din, 

Hüseyin Atay, 1993-Ankara, s.1:26.) 

2. Zan ve tahmin ilim değildir. Yüce Allah buyurur: “Onların bu konuda bilgileri 

yoktur; onlar ancak zanna uyarlar. Zannın ise Hak katında hiçbir değeri yoktur. 

Gerçeği ifade etmez.” (Necm, 53:28; Yunus, 10:36.) 

3. “Ey Ehl-i Kitap! Tevratı ve İncili ve Rabbinizden inzal edileni gereğince 

uygulamadıkça bir temeliniz olmaz.” (Maide, 5:68.) 

4. “Dinler birdir ve aynı kaynaktan gelir.” (Âl-i İmran, 3:19; Hac, 22:78.) 

5. “Ey Ehl-i Kitap! Hakkı batıl ile karıştırmayın ve gerçekleri gizlemeyin.” (Âl-i İmran, 

3:35, 71, 75.) 

6. “Lâ Mehdî İlla İsâ” “Mehdi ancak İsa ile beraberdir.” (Sünen-i İbn-i Mâce, Kitabu 

Fiten, 36; Kurtubi, Tezkire, 701; Aliyyu’l-Kârî, Risale fi’l-Mehdi, s.18.) Bu hadis 

Hz. İsa (as) ile Mehdi’nin beraberliğini ve beraber Deccal ile mücadele edeceğini 

ifade etmektedir. Ahir zamanın büyük Mehdisi Hz. İsa’nın da yardımı ile Deccalı 

öldürecek ve rejimini ve fikirlerini yıkacaktır. 

7. Mehdiden önce yeryüzü ahlaksızlık ve zulümle dolar. (Sünen-i Ebu Davud, Kitabu 

Mehdi, 4:107; İbn-i Mace, Fiten, 34; Müsned-i Ahmed, 3:37.)  

8.  Mehdi zulümle dolu olan yeryüzünü adaletle doldurur. (Ebu Davud, Mehdi, 4:101; 

Müsned-i Ahmed, 3:37, 52; İbn-i Mâce, Fiten, 34.) 

9. Mehdi zamanında yeryüzünde bolluk ve bereket vardır. (Müslim, Fiten, 18; İbn-i 

Mâce, Fiten, 34; Tirmizi, Fiten, 54; Ebu Davud, Mehdi, 4:107; Müsned-i Ahmed, 

3:21, 22, 317.)  



10. Kıyamete kadar gelecek olan kutupların sayısı on ikidir. (On üçüncüsü Mehdidir.) 

(Muhammed Parsa, Tevhide Giriş, çev: Ali Hüsrevoğlu, s.581.) 

11. Mehdi velilerin sonuncusudur. (İbn-i Haldun, Mukaddime, çev: Z. Kadir Ugan, 

s.170-171.) 

12. Deccalın hile ve aldatması şeytandan daha şedittir. Onun zamanında bolluk, bereket, 

ölüyü diriltme derecesinde tıbbî güç ve kuvvet olacaktır. (Teknoloji o derece 

gelişecek ve Deccal bunları kullanacak, kendisi yaptığını iddia edecek, cahil halk da 

inanacak demektir.) (Müsned-i Ahmed, 4:455-456.) 

13. Yahudiler MÖ 800 yılından beri Mesih beklemektedirler. (Hüseyin Atay, Ehl-i 

Sünnet ve Şia, s.121.) Mesih gelince Kudüs’ü başkent edinecek ve İlâhi devleti 

kuracaktır. O zaman bolluk ve bereket olacak, kurtla kuzu dost olacaklardır. (Ekrem 

Sarıkçıoğlu, Dinler Tarihi, s.437.) 

14. Dünyada insanlığın ömrü 7000 senedir. Yedinci bin senenin başında beklenen Mesih 

gelecektir. Mesih çağı en az 1000 sene olacaktır. (Ethem Ruhi Fığlalı, Mesih ve 

Mehdi İnancı Üzerine, AÜİFD, c.25:210) Beklenen Mesih Hz. İsa (as) ve onun 

müjdelediği Hz. Muhammed’dir. (asm) Ancak Yahudiler ikisine de inanmadılar. Zira 

onların beklentisi kendi içlerinden olacak ve Yahudilere dünya hakimiyetini 

sağlayacak siyasi bir lider olacak. Bu beklentilerine uymadığı için onlar inanmadılar.  

15. “Kelam Allah idi ve Kelam beden olup inayet ve hakikatle dolu olarak aramızda 

sakin oldu.” (Yuhanna, Bab 1:1-14.)  

16. “Ben ve baba biriz.” (Yuhanna, 10:30.) 

17. “Her şey babam tarafından bana verildi. Oğulu bilmeyen babayı bilemez. (Nefsini 

bilmeyen Rabbini bilemez. Nefsini bilen Rabbini bilir.) (Matta, 11:27.) 

18. İncillere göre Allah birdir ve “O göğün ve yerin Rabbidir.” (Matta, 11:25; 5:39-35.) 

Hz. İsa (as) onun babasız yarattığı bir beşer ve peygamberdir. İsa’nın yaptığı 

mucizevi şeyler Allah’ın irade ve kudreti iledir. İsâ’ya Rab denmesi mürebbi ve 

muallim olmasındandır. Baba demek merhamet ve şefkati temsil eder ve Allah’ın 

Rahman ve Rahim ismine delalet eder. “Rab birdir ve ondan başka ilah yoktur.” 

(Markos, 12:29-30.) “O her şeye kadirdir.” (Matta, 19:26.) “Nasıralı İsa, o 

peygamberdir.” (Matta, 21:11, 46; Yuhanna, 6:14.)  

19. Peygamberimiz (asm) Hıristiyan Necaşi’ye mektubunda “Allah Hz. Adem’i (as) 

kendi eliyle ve üflemesiyle yarattığı gibi Hz. İsa’yı da ruhundan üflemesiyle 

yaratmıştır” buyurdu. (İbn-i Kayyum el-Cevzî, Hidayetü’l-Hıyâra, s.326; M. 

Hamidullah, Hz. Muhammed’in Orijinal Mektubu, s.105.) Yüce Allah Ruh’u 

ölümsüz yaratmış ve “Ve nefehtü fîhi min ruhî” “Biz Ona ruhtan üfledik” (Sâd, 

38:72.) buyurmuştur. Yine “Onun fercini temiz kıldık, ona ruhumuzdan üfledik, ilim, 

irade ve kudretimizi göstermek için onu ve annesini âleme delil ve ibret kıldık” 

(Enbiya, 21:91.) buyurmuştur. 

20. Allah Âdem’e de İsa’ya da Aleyhisselam ruhundan üflemiş ve “O Allah’tan bir 

ruhtur” (Nisa, 4:171.) buyurmuştur. Bu sebeple Hz. Adem’e “Safiyyullah” ve Hz. 

İsa’ya “Ruhullah” denir.  

21. Hristiyanlar “Mesih Allah’ın oğludur dediler. Bu daha önce inkâr edenlerin sözleri 

gibi uydurup ağızlarında geveledikleri sözlerdir. “Kâtelehumullah” Allah onları 

kahr-u perişan etsin. Nasıl da uyduruyorlar!” (Tevbe, 9:30; Nisa, 4:171.) Putperesler 



de Allah’ın kullarından bazılarını onun bir parçası saydılar. İnsan gerçekten 

nankördür.” (Zuhruf, 43:15.) 

22. Hristiyanlar “Allah çocuk edindi dediler. Haşâ o bundan münezzehtir.” (Enbiya, 

21:26-27; Meryem, 19:88, 92.) Allah çocuk edinmemiştir. (Tevbe, 9:30; Mü’minun, 

23:91; Furkan, 25:2.) Buna rağmen Yahudiler de “Üzeyir Allah’ın oğludur dediler.” 

(Tevbe, 9:30.) 

23. Yahudiler ve Hristiyanlar “Bizler Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz” dediler. (Maide, 

5:18.) halbuki İsa (as) “Ben Allah’ın kuluyum, görevli memuruyum” demiştir. 

(Meryem, 19:30.) 

24. Allah üç ilahtan biridir diyenler Allah’ı inkâr etmiş ve küfre düşmüşlerdir; halbuki 

tek bir ilah vardır. (Maide, 5:73.) 

25. İdris de Allah’ın sadık bir nebisidir. Biz onu da semaya ref ettik. (Meryem, 19:56-

57.) 

Hz. İsâ’nın (as) Vefatı Konusu 

26.  “Halbuki onlar İsâ’yı öldürmediler ve onu salbedip asmadılar; fakat öldürdükleri 

onlar için İsâ’ya benzetildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler, ondan yana tam bir 

şüphe içindedirler. Onların zanna uymaktan başka o konuda herhangi bir ilimleri de 

yoktur. Onlar İsâ’yı kesin olarak öldürmediler. Bilakis Allah onu kendisine, kendi 

katına yükseltti. Allah, Azizdir, emrinde yegâne galip ve Hakîm hikmeti sonsuz 

olandır.” (Nisa, 4:157-158.) 

27. “Hani Allah buyurmuştu ki: Ey İsâ, Ben seni vefat ettireceğim ve seni katıma 

yükselteceğim, seni inkarcılardan aklayıp kurtaracağım ve sana uyanları kıyamet 

gününe dek inkarcıların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz bana olacaktır. Bende 

ihtilafa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hükmümü vereceğim.” (Âl-i İmran, 

3:55.) Bu ayette yüce Allah “Müteveffîke” yani “Seni vefat ettireceğim” buyurur. 

“Teveffâ” kelimesi ruhun bedenden ayrılmasını ifade eden gerçek ölüm değildir. Ruh 

ve bedenle bir başka aleme geçişi ifade etmektedir. Bu onun semaya ref’inden 

dolayıdır. Gerçek ölüm ise “Mevt”tir. “Mate” “ruhu bedenden çıktı ve öldü” 

anlamındadır. Halk arasında “vefat etti” tabiri bir başka alem olan ahirete, âlem-i 

berzaha seyahat etti, gitti manasında istimal edilmektedir. “Öldü” kelimesi ile de biz 

onun ruhunun bedenden çıktığını anlıyoruz.  

Yüce Allah Peygamberimizin (asm) vefatını “Mate” kelimesi ile haber verir. 

“Muhammed Allah’ın Resulüdür. Ondan önce de nice resuller gelmiştir. Ölürse 

yahut öldürülürse gerisingeriye mi döneceksiniz? Kim dönerse bilsin ki Allah'a 

hiçbir suretle zarar vermez ve Allah şükredenlerin karşılığını yakında verecektir.” 

(Âl-i İmran, 3:144.) Burada ölüm “Mate” kelimesi ile ifade edilmiştir.  

Hz. İsa (as) için ise “Onu öldürmediler ve onu asmadılar, astıkları kişi İsa’ya 

benzetildi. Zaten onlar da astıklarının İsa olup olmadığı konusunda şüphe 

içindedirler. Gerçekten de apaçık onu öldüremediler.” (Nisa, 4:157.) buyurmaktadır. 

“Doğrusu Allah, onu yükseltip himayesine almıştır. Allah Azizdir, hükmünde hikmet 

sâhibidir.” (Nisa, 4:158.) 

 Hz. İsa (as) ölmediğine ve asılmadığına göre ve onun yerine benzetilen birisi asılıp 

işkence edildiğine göre İsa’ya ne olmuştur? Yüce Allah “Biz İsa’yı katımız ref 

etmek” yani ölmeden ruhu ve bedeni ile semaya yükselttik ve himayemize aldık. 

Bunu da hikmetimize göre yaptık” (Nisa, 4:158.) buyurur. Şayet bedeni ile değil de 

ruhu ile yükselmiş olsaydı “Biz onu katımıza yükselttik” demek “malum-u ilam israf-



ı kelam” olurdu. Çünkü bütün ruhlar zaten bedenden çıkarıldıktan sonra semaya 

yükseltilmektedirler.  

28. Allah İsa’yı kıyamet alameti olarak yeniden dünyaya gönderecektir. Bu da Allah’ın 

izzetine ve hikmetine uygundur. Zira kendisine “Allah’ın oğlu diyen insanlığın üçten 

birisinin hak ve hakikati anlaması, yeniden Tevhide yönelmesi ancak Hz. İsa’nın 

dünyaya dönerek Tevhidi Kur’an-ı Kerimin anlattığı şekilde ders vermesi ve 

Hristiyanlara anlayacakları şekilde anlatması ve kendisinin Allah’ın oğlu değil kulu 

ve peygamberi olduğunu duyurması ile olacaktır ki bu konuda da yüce Allah “Hiç 

şüphe yok ki, O İsâ kıyametin bir alameti olacaktır.” (Zuhruf, 43:61.) buyurur. 

Peygamberleri alamet ve delil olması getirdikleri “İman Hakikatleri” cihetiyledir. 

Şüphesiz Hz. İsa (as) da “Tevhidi Kur’an ayetlerinin izahını yaparak akli ve ilmî 

delillerle ders veren Hz. Muhammed’in (asm) kıyamete yakın vekili olan Hz. Mehdi 

ile beraber olacaktır. Hz. İsa (as) bu defa Peygamber olarak değil, Hz. Muhammed’e 

ve Allah kelamı Kur’ân-ı Kerime bir talebe olan bir “Evliya” olarak gelecek ve Hz. 

Muhammed’e tabi olduğunu da Hz. Mehdi’nin arkasında namaz kılarak gösterecek. 

İmamlık şerefini Müslümanların halifesi olan Mehdiye verecektir. Sonra onunla 

beraber “Tevhid Davasını” insanlık alemine yayacak, şirki, küfrü temsil eden Deccal 

ve Süfyan ile savaşarak onların davalarını çürüteceklerdir.  

29. Ondan sonra “Ehl-i Kitab’dan hiç kimse müstesna olmamak üzere muhakkak 

ölümden önce ona (İsâ’ya) inanacak ve o da ahiret günü onlar aleyhinde şahitlik 

yapacaktır.” (Nisa, 4:159.) Burada ölüm “Mevt” kelimesi ile ifade edilmiştir. Bu da 

iki anlamı ifade etmektedir. Hz. İsa (as) kıyamete yakın gelip Tevhidi ders verdikten 

sonra ya “Ehl-i kitap kendi ölümlerinden önce Hz. İsa’ya peygamber olarak 

inanacaklardır ve istikamet bulup imanlarını kurtaracaklardır. Bu da Hz. İsa’nın (as) 

mevti, yani gerçek ölümünden önce vuku bulacaktır” anlamlarını çağrıştırmaktadır. 

30. Peygamberimiz (asm) tüm insanlığın peygamberidir ve tüm insanlığa gönderildiği 

için kıyamete kadar tüm insanlığın peygamberidir, daveti umumidir. Bir millete ve 

bir bölgeye değil tüm dünyaya tebliğ görevi ile muvazzaftır. Tüm insanlık da 

Peygamberimizin (asm) ümmetidir. Ancak ümmet iki kısımdır. Birincisi “Ümmet-i 

Dave” yani davete muhatap olanların tamamıdır. Bunlar içinde kıyamete kadar 

Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler, Putperestler ve Ateistlerin tamamıdır. İkincisi ise 

“Davet-i İcabe” olup daveti kabu eden ve iman eden tüm müslümnalardır. 

Müslümanların görevi de kıyamete kadar insanları Tevhide davet etmektir. Bu 

sebeple Peygamberimiz (asm) “Evvelinde ben, ortasında Mehdi ve sonunda İsa’nın 

içinde olduğu bu ümmet helak olmayacaktır.” (Nuaym b. Hammad el-Mervezî, 

Kitabu’l-Fiten, 2:578, H. No:1614.) 

31. Mehdi Kur’an’da “Mühtedi” kelimesi ile geçer. “HDY” kökünden İsm-i Mef’uldür. 

Hulefa-i Raşidinde “Hulefai’r-Raşidîne’l-Mehdiyyîn” denildiği gibi Hz. Ali’ye de 

(ra) “Hâdiyen Mehdiyen” yani, “hidayete eren ve hidayete vesile olan” unvanı 

verilmiştir. Zaten Mehdi de Ehl-i Beyt ve Âl-i Abâ soyundan olacağı için Mehdiyet 

Ehl-i Beytin bir unvanı olmuştur. (Ahmet Emin, Duhâu’l-İslam, 3:236.) 

32. Peygamberimiz (asm) Ebu Seleme için de şöyle dua etmiştir: “Allahümme’ğfir li-ebî 

Selemete ver’fa’ derecete fi’l-Mehdiyyîn” yani “Allahım! Ebu Selemeyi affet ve onu 

Mehdiyet derecesine yükselt” yani insanlara hidayet vesilesi kıl… (Müslim, Cenaiz, 

4.) 

33. Hz. İsa (as) kendisine “Allah’ın oğlu diyenlerin aleyhinde şahitlik edecek ve “Ben 

onlara, ancak Senin bana emretmiş olduğun şeyi söyledim ve “benim de, sizin de 

Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin” dedim. Ben onların içinde olduğum sürece onları 



kolladım. Sen beni vefat ettirip yeryüzünden bir başka âleme aldığında ise, artık 

onları görüp gözetleyen yalnız Sen oldun. Sen her şeye gerçek anlamda şâhit 

olansın.” (Maide, 5:117.) buyuracaktır. 


