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Mesih ve Mehdi inancı, yalmz İslam kültüründe değil, hemen
bütün dinlerde, özellikle Yahudilik ve HıristiYFıkta
önemli bir yer
tutar. Medeniyetlerin hiçbir zaman mutlak saf olmadığı ve insanların,
değişik kültürlerden daima etkilendiği gerçeği gözönüne alımrsa, insanlık tarihinde "mehdi" ve daha sonraları ortaya çıkan. "mesih" inancının
dinlerde "müşterek bir fenomen" oluşu yadırganmamalıdır ..
Biz bu çalışmamızda, bu "müşterek fenomen"in, İslam Mezhepleri
Tarihi açısından umıımi bir manzarasını çizmeye ve bilhassa İslam kültüründeki, Yahudi ve Hıristiyan din ve kültürlerinden etkilenmiş olduğu
intihaıİı.ı uyandıran "Mesih" ve "Mehdi" anlayışlarım, ıma hatlarıyla
ortaya koymaya çalışacağız.
Mesih
M e s i h kelimesi, Arapçaya. Aramca Meşiha veya İbranice
Ha-Meşiha'dau geçmiştirı. Arapçada, "ölçmek, meshetmek, günahlardan
temizlenmiş, sıddik (tereddütsüz-İnanan), yürüyen, seyahat eden" anlamlarına gelir2 .ve peyg~mber İsa b. Meryem'~ sıfatı olarak kullamhr.
Kelime, kaynağı itibariyle de "beklenen kurtarıcı"ya verilen bir
sıfat durumundadır ve bilhassa Yahudilik ve Hıristiyanlığın vazgeçilmez
inanışları arasındadır.
Bilindiği gibi Yahudilik, yaklaşık M.6. 1200 yıllarında Hz.Mıısa
ile başlamıştır. O, İsrailoğullarını Mısır'dan, Firavun'un esaretinden
kurtararak bir "millet" haline getirmiş; ama kendisi "Arz-ı Mev'ııd"a
(Söz Verilen Toprak) giremeden vefat etmiştir . Yerine geçen Yeşu (Yo"
1 C.W. Emmet, "Messiah", ERE (Encyclopaedia of Religion and Eıhic!, ed. by J. Has.
tings), 8/571; M. Bu, "Messiah", JE (The Jeıoish Encyclopaedia), 8/505.
2 İbn Manzfır, Lisanu'l.Arab (Beyrut 1374-76), 2/593-98; el.Beyzavt, Envaru'ı-Ten.
zıt ve Esraru'ı.Te'vıt

(İst. 1296), 1/207.
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şua) zamaluııita "Ken'an Ülkesi" ele geçirilmiş ve Şilo'da, Gerizim.da- .
ğmda, "dini ~nerasim ve takdimelerin" yerine getirilmesi için bir "Mezbah" inşa cdi.miştir. Ancak burası, yaklaşık M.Ö. 1100 y~lında tahrib
edilmiştir. Daha sonra M.Ö. 1015 yılına kadar süren Davud'un saItanatmda, Yeruşalim merkez yapılmış ve "Mabed"in inşası için hazırlıklar
tamamlanm:ış ise de, bunu' gerçekleştirmeye imkan bulunamamıştır.
Yahudi krall'€;ı, en muhteşem devrine Süleyman Peygamber ile ulaşmıştır. M.Ö. 10(17yılında "Mabcd;' (Beyt-ha-Mikdaş) inşa edilmiştir. M.Ö.
977 yılında Süleyman Peygamberin ölümü ile memleket ikiye ayrılmış;
güneyde Yehnda, kuzeyde İsrail krallıkları kurulmuştur. M.Ö. 719 yılinda İsrail'in Asur, M.Ö. 586 yılında da Yehuda'nın Babil krallıkları
tarafından h;gali ve "Milbed"in tahribi ile bağımsızlıkları son bulmuştur.

/

İsrailoğulları, yıllar süren Babil esatetinden'<M.Ö. 586-538) İran
İmparato! unun ıutfu ilc kurtulup tekrar Filistin'e dönerler. Ancak M.Ö.
332 yılında Büyük İskender'in istllasınakadar
da İran kontrolünde kalırlar. Maamıfih İran imparatorunun şahsi yardımı ile, Yahudi ~lninin
tcmelini tcşkll eden "Mabed"i yeniden inşa ederler. Büyük İSkender'in
ölümunden ~onra (M.Ö. 322), 1)unan Kakimiyetinin baskılarma maruz
kalan Yahudiler. M.Ö. 165-1640 yılında "Kutsal Mabed"i yeniden ele
geçirip Yunaı:. tanrılarmdan temizlerler ve M.Ö.157 yılında siyasi ve
dlni yönden hağımsız Lir Yahudi devleti kurarlar. Ne ki bu devlet de
M.Ö. 37'de hOll1alıların hakimiyetleri ve '.'Mabed"i tahribleri ile son bulur ve Yahudiler, 1948 yılı sonlarına kadar yaLancı hakimiyeti altında
ve sürgünde yaşamaya mahkum olurlar.
.
"Malıed"in yıkılması Yahudiler için fevkalade' mühimdir; çünkü
Yahudiler, "Mahed"in yıkılışı ilc 'günlük ve mevsimlik birtakım ihadetlerini ya;Jamaz, kurban takdimelerini icra edemez duruma düşmüşlerdir. Bu ve "Kutlu Topraklar"dan
sürülmüş yahudilerin durumları, onlan, kendilerini esareUcn ve sürgiinden kurtarıp
"Arz-ı
Mev'ftd"a y,~niden kavuşturacak
ve "Mahed"i yeniden kuracak Lir
"kurtarıcı"y: hekleıneye
sevketmiştir3• Nitekim bu konuda bir örnek
olmak üz re şu eümIeler nakledilebil.ir: "Fakat yeniden dirilme zamanı
gelmcdcn öneb İsrail'e has Lir olay viiki olacaktır: Peygamberlerin
verdikieri siizlere uygun olarak biz inanırız ki, İsrailoğulları, ~ürgünden
bir Mesih s,:ı}esinde kurtulacaklardır. Bu inancı akıl da kabul eder; zira
AUah adildi!'. Mademki bizi günahlarımızdan ötürümemlekeuen
ve
bağımsızlıktan mahrum eden O'dur, bu cezanın da bir sonu olmak
,
3 Krş.: F. Hitti, History of the Arııbs (London 1964), 116 (Arapça terc.:
rab, Diiru'l-Keşşüf

y••y. 1%5, 1/160).
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gerektir. David'in oğlu Mesih gelecektir. Yeruşalim'i düşmandan temizleycrek ve kavmi ilc ~l)raya yerleşecektir. İsrailoğulları bulundnkları
yaba~cı memleketlerden Filistin'e t~planıp geldikleri zaman, yeniden
dirümc zamanı da gelmiş olacaktır. Sülcyman'ın inşa ettiği Mabed
yeniden bina edilecek, Allah'ın nuru (sekine) yine onun üzerinc yerleşecek, genç-ihtiyar, efendi-köle bütün İndillilere nübüvvet nuru ihsan
edilecektir. Bu mukaddes devir, zamanın sonuna, yani bu dünya yerini
diğerine terk edene kadar .devam edecektir4."
Ayrıca onlar, bu hususta, bizzat Tevrat'ın da kendilerine ışık tuttuğunu ve ona Jayandıklarını söylerlers. Romalıların Yeruşa1im'i (Kudüs)
işgali ve ':Mabed"i: yıkmaları, veya büyükbi~ ihtimalle onl",rdan önceki
esaret devirlerinde başlayan "Mesih'i bekleyiş" faaliyeti6, Yahudi tari.
hinde yüzyıllar boyu pek çok Mesih'in doğmasımı? ve hatta Mesih ina~cının, iman esasla~ içıne girmesine sebep olmuşturB• Mesda Saadia Gaon
(Arapça adıyla Said b. Yusuf el-Feyyumi) (892-942), "Mesih'e intizar,
hesab ve nihai hüküm haktır" derken, Amerika Birleşik Devletler~ndeki
Yahudi din adamları, 1896 yılında Milwunke şehrinde akdettikleri K~ngre'de, "Mesih'e iııtizar" konusunda fikir birliğine varmışlardır9•
İsa b. Meryem'in İsrailoğulları arasından çıkarak kendisinin İsmil.
oğullarına gönderil~iş
bir peygamber olduğunu söylemesi, ama buna
karşılık, Yahudüerin zihinlerinde ve göıiiillerinde yaşattıklan,' onları
esaretten kurtarıp "MiUıed"i yeniden kurmaya yönelmiş faaliyetlerde
bulunmak yerine yumuşak davranması, sevgi ve adaleti aşılamaya ça4 Isaa" Husik, A History of Mediaeval leıci..h Philosophy (New York 1958), 45; Ya~ar
Kutluay, lslam ve Yahudi Mezhepleri (Ankara 1965), 126-'7.
5 Teveat'taki "mesih"le ilgili ayetler son derece müphem ve yorum~ müsaittir.
" ...

Mesela:

İsrail üzerine hükümdar olacak adam bana senden çıkacak; ve onun Çıkı~ıeski vakitten,

ezeli giinle;dendir.;' (Mika. V, 2. Kİtab-1 Mukaddes, İst. 1949); " ...

İşte, kralın adildir ve kur.

taneıdır, alçak gönüllüdür ve bir eşek üzerine, evet, eşek yavrusu sıpa iizerine binmiş sana geli.
yor ... ve selamet sözünü milletlere söyleyecek; ve onun hakimiyeti denizden denize ve Irmaktan
yerin uçlanna kadar olacak." (Zekerya, IX, 9~10); "
. den önce, ben size peygamber İlya'yı göndereceğim

Rabbin büyük ve korkunç günü gelıne•
" (Malaki, IV, 5); "Allahın Rab senin için

aranızdan, kardeşlerinden benim gibi bir peygamber çıkaracak; onu dinlcyeceksin ... " (Tesni.
ye.

XVIII,
15 v.d.).
.
6 M. 'Bu ("Messialı", .TE: 8 /-512),Mesih KavrauillUII ne zaman ye nasıl doğduğunun Iıe.

nüz kesinlikle .cevaplandınlamamış bir soru olduğu görüşündedir.
7 Yahudilerdeki sahte mesihler lık. lık.: A.M. I1yamson, "Messialı (P,cudo-),"
8/581-88;

ERE.

Yaşar Kutluay, lslam vc Yahudi Mezhep/eri, 126-7, 128, 133 ve çcş. yer. Si)"onizm

ve Türki)"e (Ankara 1973), 17 v.d.; İ.AIaettilı Gövsa, Sabaıay Scvi (İst. trz.). 15 vd.
8 Emmet,
"Messialı",
ERE,
8/581.
9 Yaşar Kutluay, ls/am vc Yahudi Mezhepleri,

127, 130.
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lışması, kendi:ıiııin Yahudilerce "Mesih" olarak tanınmamasına sebep ve
dolayısiyle onları, yeniden kendilerini kurtartacak bir mesihi bekletir 01muştur~ Onlam göre gerçek "Mesih", Dllvud oğlu Me'sih'tir, ama ondan
önce Yusuf ojllıı :Mesih gelecektir. O, İsrailoğullarını etrafına toplayıp
Yeruşalim'e (Kudüs) yürüyecek ve orada, düşman kuvvctlerini yendikten sonra, "~H.ı)ed ibfıdeti"ni yeniden kuracak ve hakimiyetine kavuşacaktır. Bunun i.i?;erinebir kısmına göre Armilus, bir kısmına göre de Ye'
euc ve Me'cuc ıO., yardımcılanyla Kudüs önlerinde görünecek ve Yusuf b.
Mesili'le sava;ıjl onu öldürecektir. Bir kısmına göre vücudu KudüE sokaklarında g<inıiilmecien duracak, bazılarına göre de cesedi meleklerce
Davudoğlu Mesih'in gelişine kadar sak1anacaktırll•
Hıristiyanlara göre ise, İsa'nın ,"Mesih" olarak geleceği Tevrat'ta
açıkça yazıh idi; fakat Yahudiler, bu metinlerde değiştirmeler yaparak
onu tasdikten kaçınmışlardırıı. O, Romalılar tarafından, Yahudilerin
şikayeti üzerine çarmıha gerilmiş ve .orada insanların "günahları için"
ölmüştür. Göıııiüdükten üç gün sonra kıyam etmiş; Havarilerine görünmüş; onlarla )'ı:mek ycmiş ve sonunda Allah'ın yanına çıkarak O'nun
sağına yerleşıııiştirl3, O, kıyametten önce gelecek, dü;'yayı sulh ve adaletle doldurup kendine inanmayanlarda~
öc alacak ve saltanatı ebedi,
olarak sürecektirH.
Buna göre Yalıudi M e s i h ' i ile Hıristiyanların M e s i h ' i ara"
sındaki kesin fa rk şuduı : Yahudiler, Mesih olarak yeni bir şahsın gelmesini beklcrk.:n, Hıristiyanlar İsa b. Meryem'in r i c • a t 'ine yani
dönüşüne inanmaktadırlar.
R i c ' at,
bir insanın öldükten bir "üre
sonra bu dünyaya yeniden dönmesi demektir. Dönüş için süre, kırk gün
ilc dünyanın i'Ol1 giinünek ..adar değişmektedir. Bu inanç, eski ve yaygın
D u e c t i s nı inanışına hağlanmaktadır.
Bu inanışa göre İsa - Mosili,
gert;>ekteölmemiş, öyk görünmüştür. Dünyadaki vazifesi sona ermemiş,
,

'

10 Kur'an-ı Kerim'deki Ye'cuc-Me'cuc ayeıleri: Kehf (18), 94-97; Enbiya

LI M. Bu, "J{essiah",

(21), 96,

JE, 8/511-2.

12 G.F.Moore. J"daism in ıhe Firsı Cenluri.s of Clırisıian Era (Harvard 1926), 1/90'dan
Y.Kuıluay,

Islam ı'e Yah"di

Mezhepleri, 131.

\
13 Krş: Matla. 27/1-66, 28/1-20; Markos. 15/1-47, 16/1-20; Luka. 23/1-56, 24/1-53;
Yuhanna. 19/1-42, :W/I-31; Koriııtoslulara Birinci Mektup. 15/3 v.d.; İbranllere Mektup.
13/12 v.d .. Mesela İlın Cerir et.Taberi de (Tefsiru'ı-Taber,:

Ciimi',,'ı.n.yiin,

M.M. Şakir-A.M.

Şakir neşri, Kahİre 1'160,6/457), Hasan'dan gelen bir rivayettc onun Allah'm yanma yükseltil.
diğini ve gökyüzünd" O'nun yanında olduğunu nakleder. Aynea İsa'nın çarmıha gerildikten
sonra dirilmesi, HavLrilerine görünmesi, Vehb b! Munebbih'den gelen rivayetle, İsıam kültiiründe de yer almı;tır. Bk.: es-Suyütl, ed-Du"u'l-Mensur
239 v.d.
14 Korintos!ullll'a Birinci Mektup.

IS /22 v.d.

fi-Tefsiri

bi'/-Me' .•ur (Mısır 1314), 2/
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kesintiye uğramıştır . Yarım kalan vazifesini tamamlamak
ulaşmak üzre tekrar dünyaya gelecektırıs.

ve zafere

** *

t

tslilı:n kültüründe ise M e s i h, M e h d i inancı .ile birlikte oldukça
mühim bir yer tutar. Herşeyden öncc "el-Mesih" kelimcsi, Kur'aıi-ı
Kerim'de, gerek tek olarak gerek "tbn Meryem" ile ber1!ber hirkaç yerde
geçerl6• Ancak bu ayetlerin hiçbirinde, bu kelime, Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki mfmaları, yani "beklenen bir kurtarıcı"yı kastetmez. Gerçi
geı'ek ayetlerde gerek hadislerde rastlan~nl7 "cl-Mesih" kelimesmden, .
tereddütsüz "İsa b. Meryem"in anlaşıl~ıği açıktırIS. Ne var ki Yahudilerin
bekledikleri bir "Yahudi Mesih"i ile Hıristiyanların r i c • a t 'ine inandıkları "İsa b. Meryem"ıhakkında İslam'ın tavrı nedir? sorusuna verilebilecek en kestirrp.e cevap şu olabilir: Kur'an-ı Kerim, Yahudi ve Hıristiyanların bu konudaki görüşlerine hemen de hiç iltifat etmemiş ve bünyesinde bu konuda açık bir işarete yer vermemiştir.
Bilindiği gibi İsa b. Meryem, Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'ın tsdiloğullarına gÖnderdiği ve mucizevi bir şekilde doğmuş olan peygam. beri, "RUhu'l-Kudüs"le
desteklenmiş Kendinden olan 'bir Sözü'dür.
Kendisinden önce geien Tevrat'ı tasdik etmekle beraber, İJrailoğullarına
Kitab'ı, hikmeti Tevrııt ve tncil'i öğr~tecek v~ onları O'nun kulIuğuna
yöneltecek bir nebidir. Ancak İsrailoğulları onu inkar etmişler; daha
sonra Hıristiyanlar da onun Allah'ın oğlu ve hatta Allah oJduğunu ileri
sürmüşlerdir; o ise Allah'ın sildere bir peygamberi ve kuludurl9. Durum
.bu merkezde olmasına rağmen, Yahudiler onu yalancılıkla itham etmişler ve "öldürdük" demişlerdir. Oysa onu ne öldürmüş ne de asmışlardır.
Maamafih İsa'nın çarmıha gerilmesi, ölmesi ve yükseltilmesi ( r e f ')
meselesindeı İslam dünyasındaki fikirlerin birbirleriyle oldukça çatışır
15 Bk, A. Forieseue, "Doeetism",ERE,
Sıudies,

4/832-35; krş.,I. Friedlander,

pp. 482-3'den Y. Kutluay, lslam ve Yahudi
16 "Mesih" kelimesi Kur'an'da

Mezhepkri,

.Tewish-Arabic

216.

yalnız olarak: Nisa (4), 172; Tevbe (9). 30; "İbn Mer-

yem" ilc: Nisii (4), 157; Maide (5), 17,72,75.

iiyetlerde geçer.

17 Msı' bk.: Al-i İmran (3), 45; BuMri, SaMir. (İst. 1315), 7/58, 8/72; Muslim, el-Cami
u's-Sahih (İst. 1329-33), 1/107-8.
.
18 Gerçi A.J. Wensinek ("Mesih". lslam Ans., B/I24), Al-i İmran (3),' 45. ayetine dayanarak "el-Mesih" kelimesinin burada "bir özel isim yerine kullanıldığı tahmin olunabilir; fakat
harf-i tarife, Kur'an'da Arapça olmayan kelimelerle bir arada rastlanmamaktadır"
heli bir ifade kullanmaktadır.
19 Msı' krş.: Bakara (2), 87, 253; Al-i İmran (3), 45-53, 59; Nisa (4),171,172;
17,72-6,

diyerek şüpMiiide (5),

114, 116-7; En'am (6), 85; Tevbe (~), 30-1; Meryem (19), 16-36; Mu'minün (23),50;

Z~hruf (43), 57-9; Saff (61), 6, 14; Buhari, 4/138.
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durumda olduğu görüimektedir. Gerçi Hz.İsii'nın çarmıhta Yahudiler
tarafından i:ildüriilmediği, ~lah'ın onu Kendi katına r e f' ettiği, yükselttiği, yücelttiği kesindir40• Ancak bu yükseltme işinin beden ile mi,
yoksa ruh ile mi; beden ve ruh diri olarak mı, yoksa İ)eden ölü ruh diri
olarak mı ref! olunduğu ve Kıyametten önce dönüşü hususları oldukça
müphemdir. H ilk devirlerden beri müfessirleri hayli uğraştırmış ve
. herbirini değişik açıklamalar yapmaya zorlamış hi~ konudur.
Esasen Kur'an-ı
ayet vardır:

Kerim'de,

H?i.İsa'nın ref'i ve vefatı ile ilgili üç

ı. Al.i tııırfııı Suresi' (3), 55. ayet: Allah demiştnci: "Ey İsa!' Ben
seni eceline )'etireceği~, seni K~ndime yükselteceğim (innı nıuteveffikt
ve rôJi'uke ile)ye ... ), inkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım; sana
uyanları, k1)'aınet gününe kadar, inkar edenlerin üstünde tutacağım.
Sonra dönüşünüz Bana'dır. Ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda
hükmedece~im .
2. Nisa Siiresi (.l.), 155-159. ayetler: Sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın ayetleıriııi inki.r etmeleri, peyganınerleri haksız yere öldürmeleri,
"Kalblerinıiz perdelid.ir" demelerinden ötürü Allah, evet, inkarlarına karşılık' onların kalbierini mühürledi, onun için bnnların ancak pek azı in~7
nır. Bu, bir de inkarlarından, Meryem'e büyük bh' iftirada bulunmalarından ve "Allah'ın Resiilü Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük" demelerin.
den ötürüdür. Oysa onu öldürmediler' ve asmaddar, fakat onlara öyle
göründü. A)ırılığa düştükleri şeyde, doğrusu şüphededirler, bu husustald
bilgileri ancak zanna uymaktan ibarettir, kesin olarak onu öldürmedilcı';
bilikis AlIıih onu Kendi katına yükseltti (bel rafa'alıullalıu ileylıi): Kitib
ehIiden, ölmeden önce, İsa'ya inanmayacak yoktUl'. O, -gerektiği gibi
inanmadıklarmdankıyamet günü onların aleyhine şahid olur.
3. Milide Suresi (5), 116-117. ayetler: Allah, "Ey Meryem oğlu İsa!
Sen mi insanrara 'Beni ve annemi Allah'tan başka ild tanrı olarak benim~
seyin' dedin?" demişti de, "Hiişa, hak olmayan sözü söylemek bana yaraşmaz; eğer s".ylenıişsem, şüphesiz Sen onu bilirsin; Sen. be~m içimde
olanı bilirsin, Iıen Senin içinde olanı bilmem; d.oğrusu görülmeyeni bilen
ancak Sensm" demişti, "Ben onlara sadece 'Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk mlin' diye bana emrettiğini söyledim. Aralarında bulunduğum
müd.detçe onla'~ hakkında şihiddim, beni öldürd,üğünde (felemnıu teveffeyteni) onlan Seli gözlüyordun, Sen herşeye Şahiddin"
20 Ni,a

(4).

157-8.
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İsa h.Meryem'in rdCj ve vefatı ilc ilgili deliller falnızca bu ayetlerden ibaret olsaydı, bir ba~ıma mesele yoktu, denebilirdi; ama hadislerde
söz konusu edilen, İsa'nın Kıyamet Günü'nden önce döneceğine dai,.
hükümlerin varlığı, müfessirleri, ayetlerde geçen kelimeleriıı bilinej~
açık anlamları dışında te'vil (yorum) yoluna gitmek ve ayetleri hadislerdeki görüşler istikametinde açıklamak zorunda bırakmıştır.
Nitekim Deccal'ın çıkışı ile ilgili olan alı a cl lı aLe r 'lerdeZ!,
İS,a b.Meryem'in nuzulü (inişi) açıkça belirtilmişıir2z• Şurası dikkat "eki('idir ki, hadislerde 'Kıyamet'in kopuşuna dair on alametZ,l arasında açıkça yer alar{ İsa b.Meryem'in "semadan nüzulü", iniş yeri, inişinden sonraki faaliyetleri ve Deccal ile çarpışmasl24 ve kendisinin de Hz.Muhammed'in halifesi ve I/ir ümmeti olarak, Müslümanların imamı durumunda
olan Mehdi'nia aıkasında namaz kllışı25, dünyadaki hayat süresiz6 ve
nihay,et eceli ile ölüp Hz:Peygamber'in
yanına gömülmesiz7 en küçük
ayrıntılarına kadar rivayet edilmek s\ıretiyle adeta resmedilmiş ise dezs,
Kur'an-ı Kerim'deki yukarıda verilen ayetleI'in açıklaması ile alakalı
hicbir iz, işaret ve haber yok gibidir.
21 Krş,: Tef.iru'I-Meniir

(Kahire 1368), 3/317; cz-Zebidi, Sa/ıih-i

Bııhari

Muhıa.arı

-

Tecrid-i Sarih Tercemesi (Ankara 1969), 4/532. Ancak bu arada, bu konudaki haberlere "mü tevatir" diyenler de vardır. M.1. bk.: İbn Kesir, Kiıiibu'n-Nihiiye

ev el-Filen ve'l-Melalıim

re, trz.), 1/24; el-Keşmirı, eı-Tasri/ı bi-ma Tevaıerefi-Nuzuli'I-Mesi/ı
med Şcfi'in Muka~dime'si, s. 56; En.ari,

el-Fellıu'r-R~bbiJni

1311), 13.
'
22 Msı" bk.: Nu'aym b. el-Hammad, Kiıiibu'I-Filen

(Kahi-

(Halcb 1385)'dc Muham-

fi'r-Reddi

ve'l-Melii/ıim

ale'I-Kiidiyani

(Dchli

.
(Atıf ~fcndi Ktb., Nu.

602), 45 a, v.d.; cl-Buhari, Sahih, 4/143; Muslim, Sahih, 8/176 (Türkçe. tcrc.8/429);

Tirmizi,

Sa/ıih (Kahirc 1931-34),9/75 v.d.; Ebii Davnd, Sunen (Mısır 1371), 2/431-2; İbn Macc, Sun.n
. (Kahire 1972), 1357, 1359, 1363; Ahmed İbn H~nbcl, Musned (Mısır 1313), 1/276-7, 2/37,2,72,
276-7, 394, 4ıı; cl-Hakim en-NI.abııri, e/-Mu,.ı.drek

(Riyad 1968),4/478; c.-Suyfıti, ed-Durru'-

I-Men. ur (Mısır 1314), 2/242-245; ct-Taberi, ı'efsir, 4/456-7.
23 Bk.: el-Hakim cn-NI.abiiri, el-Musıedrek" 4 /-ı28; Ebii Davud, Sun.n, 2/429-30.
24 Bk.: cl-Buhiiıi, Sahih, 4/143; ~bii Davnd, Sunen, 2/432; İbn Mace, Sunen, 1362-3;
İbn Hanbel, Musned,

2/272, 394; el-Hakim cn-Ni.abiiri, el-Musıedrek,

4/478; Nu'aym b. el-

Hammad, .I-Fiıen, 45, a, v.d.; i e.-Suyiiti, ed-Durru'I-Meusur,
2/242-5.
25 Tirmizi, Sahih, 9/75-8 (lbnu'I-Arabi şerhi); cl-Meclisi, Bihiiru'l-Envar
92), 14/348-9; lbııu'I-Arabi,

Fu.usu'I-Hikem

tre. 191); es-Suyiiıl, ed-Durrıı'I-Mell.<ur,

(Mısır 1365), 1/163, el-Ta'likiil

2/242, 245: c1.Fahru'r-Riizi, el~Tef.iru'I.Kebir

1357), 11/104; cl-Keşmiri, eı-Tasrih ... , M.Şefi"in Mukaddime',i,
26 Bk..: c.-Suyiiti, ed-Durru'l-Men.ur,
b;

(Tahran 13762/224-'5 (Türkçe
(Mısır

37.

2/242, H5; Nu'aym b. c1.Hammad, el-Fi'en,

Ebii Davnd, Sımen,
2/132.
27 el-Keşmiri, el.Tasrih, 239-40; cl-Aıu.i, RiJhu'l-Meiini

(Kahirc 1383), 6/16;

47

es-Suyu-

d, ed-Durru'I.Mensu.r,
2/245.
28 Hz. İ.a'nın nuziilü hakkındaki haberler için bk.: c1-Keşmiri, eı-Tasrih bi-ma Tevatere
fi-Nu:uli'l-Mesih,

Halcb

1385/1956.

'
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Bu durUlnda, Kur'an-ı Kerim'e göre, Hz.İsa'nın

çarmıha gerilmedi-

ği ve fakat rd' olunduğu veya çarmıha gerildiği ve fakat orada ölmeyip
ref' olunduğu açıktır. R e f' kelime olarak, "bir şeyi yukan koymak,
manen yüccl.trnek, yükseltmek,

kaldırmak"

anlaı:ı:ılarındadır29. Nitekim

Kur'an-ı Ke~ri!ll'jn çeşitli yerlerinde de bu ve bunlara yakın anlamlarda
kullanılmıştır)'). Meseıa ~ e f ' kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de geçtiği yer.
ler ve ifade {ttiği ınanalar şöyledir:
"Sizden kesin söz almıŞtık. Tôr dağını üzerinize
nize dikmiştik) (rafa'na) .. o" (Bakara (2), 63).

kaldırDııştık (tepe-

,"İbriihiıııı ve İsmiiil~ Ev'in (Kiibe) temelleriiP ,yükseltiyordu
(2), 127).

(yerfa'-

u) o . o" (Bakma
'.

"0'0. SiiJ: vermeleri için Tfır'u üzerlerine kaldırdık
(Nisa (4), 154).

(rafa'na)

"Bu, İbrahim'e, milletine karşı verdiğimiz hüccetimizdir.
mizi derecelerle yükseltiriz (nerfa'u).
(En 'am (6), 83).
o

... "

DHediği-

."

"Verdikleriyle denemek için sizi yeryüzünün halifeIeri kılan ve kimini~i kiminize derecelerle iistün kılan O'dur (rafa'a) .. o" (En 'am (6), 165).
i

"

" ... Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz (nerfa'u)
"Ana-habı!.8ulI tahtın üstüne çıkardı (oturttu)

o

•

."

(Yusuf (12),76).

(rafa'a)

o

••

"

(Yusuf

(12), 100).
"Gökleri

gördüğünüz

gibi, direksiz yükselten ...

(rafa'a)".

(Ra'd

(13), 3).
"Onu (İrlIris) yüce bir yere yükselttik ...
(19), 57).

(rafa'nahu)".

(Meryem

"Allah'm ~!ükseItilmesine ve içlerinde aduıın anılmasma izin verdiği
evlerde, insanım' sabah-akşam O'nu tesbih ederler (turfa'a)",
(Nfu (24),

3~.

'

" ... Güzel sözler O'na çıkar; o sözleri de yararlı iş yükseltir (yerfa'uhu) ,
(Htır (35),10).
o

.".

" ... Birbirterine iş gördürmeleri için kimini ~ıiıine derecelerle üstün
kıldık (rafa'na) ... " (Zuhruf (43), 32).
29 Bk.~

tlın

Manzur,

30 Krş.: ed-Doıııiğani,
206-7.

Lisunu'I.Arab,
lslôhu'l-Vucüh

8/129-131.
vc'n-Nazair fl'l-Kur'uni'l-Kcrim

(Beymt

1970),
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"Ey inananlar! Seslerinizi Peygamber'in sesini bastıracak
yükseltmeyin (laterfa'u) ... " (Hucunit (4.9), 2).
"O, göğü yükseltmiştir

şekilde

(rafa'ahe) ... " (Rahman (55), 7).

"Kıyamet koptuğunda; kimini alçaltacak ve kimini yükseltecek (rafi'a) olan o hiid,isenin oluşunu yalanlayacak kimse çıkmaz ... " (Vakıa(56), 1-3).
.
"Ve yükseltilmiş (merfu'a)

döşeklerüstündedirler"

(Vakıa (56),34).

" ... Allah içinızden inanmış ~lanları ve kendilerine ilim verilenleri
derecelerle yükseltsin (yerfa'i) ... " (Mücadele (58), ll).
"Yükseklik miktarını yükseltti (ra/a'a),

on~ düzenledi.. '." (Nazi-

at (79), 28).
"Orada, yükseltilmiş (merfu'a)
"Göğün nasıl yükseltildiğine
(88), 18).

tahtlarvardır"
(rı:fi'at)

(Gaşiye (88), 13).

bakmıyorlar

mı?"

(Gaşiye

Görüldüğü gibi, ayetlerde, r e f ' kelimesi, daha çok manevı yiikseklik, üst ünlük ve üstte oluş anlamlarına gelmektedir. Buna rağmen bir
kısım müfessirleı, Hz.İsa'nın geri gelişiue (ric'at) dair haberlerin gerçekleşmesini veya başka bir ifadeyle doğrulanmasım sağlamak için,
Nisu suresinin 158. ayetini maddı anlamda ele almakla kalmamış, r e f '
c bir de "s e ma"
kelimesini ekleyerek İsii h.Meryem'in canlı olarak be
deniyle semaya kaldırıldığım (ref') ve halen orada canlı olduğunu, ayrıca
bu konudaki "inn£ muteveff£ke ve rafi'uke ileyye" (Al-i İmran (3), 55)
ayetindeki kelimelerde "takdım-te'hir"
b~lundU:ğunu ve böylece ayetin
"seni Kendime kaldırıp, sonra eceline yetireceğim" şeklinde a.~laşılması
gerektiğini ve ayrıca Nisa sUresinin 159. ayetinde geçen "kable mevtihi'
(ölümünden önce) sözündeki "huva" (o) zamirinin İsa'ya raci olduğunu,
dolayısiyle de ayetin "İsa'nın ölümünden önce Kitiib. ehli on~ İnanacaktır" anlamında açıklanmasını söylcmişler3! ve yine "İnsanlarla, beşikte
31 Msı: krş.: Kurtub!,

el-Cami' (Kahire

(Kahire 1374), 1/219; lbnu'l-Cevzi, Zadu'l-Mes,r

1936),4/99-101;

el.Ferrô',

Meani'u'l-K ••r'lin

(Beyrnt 1384), 1/396-7; ıbn Kesit', 'Umdeı ••'-

I-Tefs,r (Mısır 1376-7), 2/254, 4/30, 32-3; es-Suyuti, ed.Du"u'/-Men&ur,12/238;
varu'I.Tenzil,

1/315-6. Bu arada Suyut! (ed-Du"u'I.Mensur,

Beyzavl, En.

2/36), Vehb'den gelen bir rivaye.

ti de naklederek Hz. lsa'nın, Hıristiyan kültüründe olduğu gibi, üç veya yedi saat yahut da üç
i

gün ölü kaldıktan sonra diriltilip semaya kaldınldığını yazar. Keza bk.: et- Taberi, Tef.ir, 6/457;
Tabersl, 1Ifecma'u'I.Beylin (Talıran, tl"~), 1 /449; el-Meclis!, Bihliru'/.Envar,
14/343-4. Ayrıca
Hz. İsa'nın canlı olarak semaya kaldınldığını
görüşünc delil olarak Hz. Peygamber'in

söyleyen el-Alu s! (Ruhu'/.Melin"

3/258,;,9), bu

Mi'rac'da, Hz. lsa'yı ikinci kat gökte görüşünü (krş.:

BuhUr!, 4/77 v.d., 141-1) ileri sürerse de (Ruhu'l-Meani,

6/16 v.d.), bu, pek geçerli olmamak
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ikende, yetişkin iken de iyileırden ola~ak konuşacaktır" (AI~i İmran (3),
46; Maide (5), nO) ve "O, Kıyimetin kopacağını bildirir ••." (Zuhruf (43),
61) ayetleıinin ilc onun nüzulü, haşka hir deyişle ölmediğine birer işaret
olduğunu belir-:ınişlcrdir32•
Bu arada onun, yalnızca ruhunun r e.f' olunduğunu33 ve manen
yüceltilerek ABah'ın "melekut alemi"ne kaldırıldığını ve Kıyametten
önce başka hi. hedenle ba 's olunup (diriltilip) gönderileceğini söyleyenler de vanlır34• Bu şekilde düşünenlere göre, "innımutciJeffike ..•"
(A-I-i İmran (:-n, 55) ve " ... felemmii teveffeyteni ... " (Maide (5), II7)
ihareleri, günlük dilde kullanılan anlamları ifade etmekte Ye Hz. İsa'nın
r~f'inin ancak manen söz konusu olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan bu ayetle;den ilkinde bir "takdım-te'hir"e
ge.1ek olmadığı ~ibi,
kable mevtihi (iHümünden önce)'deki zamir de İsa'ya değil "Kitab
Ehlı"ne aittir. Ölüm meselesinde de yalnız İsa'nın değil, bütün peygamberlerin ruhları "hayy"dir, diridir, canlıdır. Onların ruhlarının eeeli, ümmetlerinin eeelleıine bağlıdır. Bu bakımda'n Hz. İsa, Yahudilerin inkarlarından, Allah'ın' Yüce Kudreti ile aşağılanmak,tan kurtarılmış ve manen y'üceltileI'e~, Yahudilerin çirkin isnadlarından -temize çıkarılmıştır35•
Niteki1D Hz. İsa'nın ~abıı bir ölüİnle öldüğüne, ayetlerin açıkça buna işaret ettiğine, dilde de Kur'an'da da ölüm kelimesinin böyle anlaşıldığına
gerekir; çünkü Hz. Fcyı;ambcr, orada Hz. ısa ile birlikte Yahya'yı ve diğer göklerde de öbür peygamberleri görmü?lfr ve oıılaı:;danhiçbiri için "canlı ref'" meselesi sö2 konusu olmarmştır. Krş.:
Tefs'iru'l-Menar,

6{ ~O. Diğer taraftan Gulam Ahmed ve Kadiyaııiler,ıırııı

hadisi Hz. lsa'nın

ölümüne bir delil ol ırak kullanırlar. Bk.: Gulam Ahmed, Jesus in India (Lahore 1962), 63--4,
Sefineıu

N,ih, Aral';u tre. Zeyne'ı-Aııidln VeIJyullah (Lahore, trz.), 20; Muhammed Ali, The

Alımadiyyak

Mav"mmt,

Urduc,,'dan çev.: S.Muhammed Tufail (Lahore 1973), 69-71.

32 Bk.: ıbnu'l-Arabi,
ru'i.Ten.ll,

Tefsir, 2/150; ıbnu'I-Cevzi, Zlidu'I.Mesir,

1/207. 315; ısmiıil Hakkı Bursevi, Ru'h,,'I-Beylin,

7{325; Beyzavi, Enva.

1/327, 607, 3{584; Elma1ı1ı Mu-

han1ıned Hamdi '{":m', Hal< Dini K,ır'an Dili (İstanbul 1935-38),5/4281;
Rabbani, 1, 5, 13; et.Tüs,l, Tefsim T,byan (Neeef 1382), 9{311-2.
33 Mesela Hz. Ali'nin vefatıüzerine

Ensari, el-Fetku'r-

oğlu el. Hasan b. Ali şöyle der: " ... Onuiı ruhu, Ra.

;"'azanın 27. gecesinde, İsa b.Meryem'in rUhunun
el-Tabakal"'I.Kub,,,
(Beyrııt 1957), 3/39.

UnJCU

gecesinde kabzolıındu." Bk.: İbn Sa'd,

34 Krş.: llınu'I •.\rabi, Tefsir (Beyrut 1387), 1{296; er-Razi, et-Tefsiru'I.Keb£r,
3; et-Tusi, Tefsir, 31385; L.H.Bursevi, Ru,hu'I-Beyiln (İst. 1285), 1/513-4.

9/102-

'35 Krş. Te/,i"u'/.Menur, 3'/316-7, 6{29, 40---1;et-Tü sı, Tefsir, 2/4,78, 4 {69-70; es-Suyuti,
ed-Durru'I-Mensu',.. :~/36; lbnu'I-Arabi, Fusu'su'I-Hikem, 146-7 (Türkçe tre. 164); M.H.Yazır,
Hak Dini, 2'{1l1l-4, 1519 v.d., 1850, 1853; et-Tabersl, Mecma'u'l.Beyan,
1 {449; ez-Zeeı:ae,
l'rabu'I-Kur'an

(Kahire 1963), 1/292, 2/560-1. O günkü Yahudi anlayışına göre, bir peygamber

sahte değil de hakikı ise öldürülemez, bir mucize iİe kurtulur. Sahte ise, insanlar tarafından öl.
dürülebilir. İşte Hz. lsa'nın Allah tarafından, inkarcılara karşı temize çıkarılması,' onun hak pey.
gamber oluşunun bir delilidir.
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ve Hz.İsa'nın nüzu'lünün de ımanla ilgili bir husus olmadığına, dolayısiy.
le "İsa'nın cesedi ile semaya yükseltildiğine ve orada şu ana kadar canlı
olduğuna ve ahir zamanda oradan dünyaya ineceğine dair ne Kur'an'da
ne de Resu'luUah'm hadıslerinde" tatminkar birşey bulunmadığı için,
Lu konuları inkar eden kişinin, kesin delillerle sabit olmuş birşeyi inkar
etmiş olmayacağına ve bu yüzden de ne dınclen ne de ımandan çıkacağına dair bir fetva veıilmiştir36•
Tabiı bu arada, bu husustaki görüşlerin en uçta olanını ortaya atan
ve sadeee "mesih" ve "mehdı" meselelerini esas alarak bir fırkalaşmayı
başlatan Mirza Gulaın Ahmed ve taraftarlarının,
yani Kadiyaniler veya
Ahmedllerin görüşlerini özetlemek de gerekecektir. Onlara göre, " ...
Aralarında bulunduğum müddetçe onlar hakkında şahiddim, beni öldürdüğünde onları Sen gözlüyordun .. ',37" ayeti, açıkça Hz.İsii'nın. öldüğüne
işaret etmektedir38• Ayrıea " ... Ey İsa! Ben seni eceline yetireceğim,
seni Kendime yükselteceğim, inkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım ... 39" ayeti de, aynı şekilde onun, ölümii.nden Sonra Allah'ın Katına
yükseltildiğini göstermektedir; çünkü "teveffa" (ölüm) kelimesi, "ref'"
(yükseltme) kelimesinden önce gelmiştir40. Üstelik' bu ayettc' geçen "teveffa" keliıp.esi, ':ölüm ve ruhun kahzedilmesi anlamınadır; ne Kur'an,
ne hadisler, ne Arap dili, ne şiiirleriıı,divanı ve ne dc Arap alimIerinin
kitaplarında, bu kelimenin böyle bir söyleyiş ıçinde ölüm anlamınln dışında kullanıldığına dair bir tek örnek bulunmamaktadır,41" Aynı şe36 İsa'nın ref'i k~nusundaki Ezher fetvası için bk.: Prof. Mahmud Şeltilt, "İsa'nın

Ref'i",

çev., Doç.Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, A.a.Jlfihiyal
Fa{<ülıesi Dergisi, Ankara 1978, XXIII, 319324. İlk Şii alimlerinden Şe)lh Sadilk, Hz. İsa'nın diinyaya yeniden inişini kabul etmekle bera.
Ler, "İsa'nın

dünyaya

ta'mameu r i c ' a

i

inişi, onun ölümünden

sonra dünyaya

dönüşüdür"

diyerek,

meseleyi

inaıuşı içinde ele almakta ve b~yleee onun Kıyametten önee gelişinden evvel

ölümw,ü benimsemektedir.
Jmiimi:yye (Şii.Jmiimiyye'nin
37 Maide (5), 117.

Bk.: Şeyh Saduk İbn Babeveyh el-Kummi, Risiiletu'I-J'likiidiiti'l.
Jnanç Esasları), Çev.Doç.Dr.E.Ruhi Fığıalı (Ankara 1978), 69.
.

38 Krş.: Gulam Ahmed, Ilakikatu'I-Vahy

(Kadiyan 1934), 644; Nezir Ahmed, el-Kavlu'.

s-~arih fi-Zuhilri'ı-Mehdi
ve'l-Mesih (Rabvalı 1383), 2-3; Muhammed Ali, The Ahmadiyyah
Mooement, 62; M. GuIam Farid, The Iloı)' Qur'an (Lahore 1969), 276, n. 814.
39 AI-i ;lmrii~

(3),

55.

40 Bk.: Gulam Ahmed, eI.IHektiib ilfi 'Ulemii'i'I-Hind ... (Lalıore 1379), 57, haşiye.
Ayr. krş.: Gulam Ahmed, Meviihibu'r.Rahmiin
(Kadiyan 1320), 79; Muhammed Ali, Muham.
mad tlnd Christ (Lahore 1921), 126, 137-8, The Ahmadiyya/ı Mavement, 62, The Holy Our'an
-Arabic Text, Translatio" and Comme~tar:y-, (lllinois 1973), 147, n. 437; BeşirUddin ~lalımud
Ahmed, J.liimiyyclte Alımediyye Cereyanı, Türkçe tre.: Şinasi Siber (Rabwalı 1962), 13 v.d.; Nezir Ahmed, cl.KaVlu' •• Sarih, 4 v.d.; M.G.Farid, O"r'an, 143, n. 424 A.
41 Bk.: Nezir Ahmed, el-Kavlu's-Sarih, 4-5. Ayr. krş.: Gulam Ahmed, Jımamu'l.Hucce
(Lalıor 1311), 3-5; M.G. Farid, Q"r'an, 142, Il. 424: M.Ali, Qur'an, 147, Il. 436, The Ahmadiy)'ah
JW'ovement, 68, n. 99.
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i

lQ1de ayette geçen "re!''' (yükseltme) kelimesi, "İsa'nın cesedi ile canlı
olarak semaya çıkışını gerekli kılmamaktadır; çünkü insanlar, burada,
Allah'ın Kitfıbı'nda olmayan hayat, sema ve eesed gibi üç 'şeye başvurmuş olmaktadırlar...
Buradaki, ref', maddi değil, manevi bakımdan
42
makam ve derecelerin yükseltilmesi, şeref ve O'na yakınlık demektir ."
Bu kelimenin Kur'an ve hadisteki diğer kullanışları da, aynı anlamlara,
manevi

yüce~tnieyc işaret

etmektedir4J•

"Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler
geçmişteÜliir veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? .. 44" ayeıindeki
"halet" (geçti) kelimesi de ölüm anlamında olup Kur'an-ı Kerim ve
Arap dilinde;m manada kullanılmıştır45• Bu husustaki bir diğer ayet de,
"Meryem oğln Mesih sadece peygamberdir, -ondan önce de peygamberler geçmiştir-,' onun annesi doğrudur, her ikisi de yemek yerlerdi ... 46"
ayetidir. Bıı ifadeler, "İsa'nın tanrılığına bir reddiye olduğu gibi, canlı
iken kendisi ve annesinin yemek ihtiyacında olduklannı göstermekte.
\ dir; Meryem öl<lüğüne göre, İsa'nın da ölmesi gerekli olmaktadır .. 47".
Hz.1sa'n~n ölümüne karşı' olan bir delil de " ... oysa onu öldürmeliiler
ve asmadılar ... 48" ilyetidir,diyen Muhammed Ali, bu konuda özet olarak şu açıkhıma)ı yapar: Çarmıhta öldürülmeyen veya ölmeyen biri,
son ikibin yıldır yaşıyor anlamına

gelmez. Bundan çıkarılabilecek

tek

mantıklı sonuç, onun bu iki şekilde ölmeyip, özellikle Kur'an-ı Kerim'de

132-3,

42 Bk.: Kezir Ahmed. el-Kavl ••'s.Sarih.

6-7. Ayr. krş.: M.Ali, M ••hammadand

135-6.
43 Krş.: :Kezir Alımed, el.Kavlu's.Sarih,

7 v.d.; M.Ali, The Ahmadiyyah

n.98, Muhammed

Chri.ı.

Mavemenı,

64,

,md Chrisı, 126-9, 131 Aynea Muhammed Ali, bazı müfessiderin,ldris peygam-

her hakkındaki. "I()nu yüce bir yere yük.elttik"

(Meryem (19).57) ayetini maddi anlamda anla-

dıklannı; ama Razi .-e Aıusl gibi müfessirler;n, bu neviden açıklamaların Ka'b'dan

nakledilen

İsrail hikayeler. <Jlduğunu ifade ettiklerini; doğrusunun da bu olduğunu ve İdris peygamberin
şeref bakımından yükseltildiğini söyler. Bk.: Muhammad
44 AI.i İmraıı (3), 144.
45 Krş.: l\ezir Ahmed, el.Kavlu's.Sarih~

and ChTisı, 129. 130-1.

12-14; Gulam Ahmed. e1-Hııtbeıu'l-llhamiyye

(Rabvalı 1388), 43. Muhammed Ali bu görüşe ek olarak, bütün peygamberlerin öldüğünü ve
bir i.tisnasıınn;öı: konugu olamayacağını belirttikten sonra, "bu yü~dendir ki. Ebu Bekir, H~.
Peygamber'in vefatını bıı ayete dayandırnuştı ... Eğer bu ayet. elçilerden bir kısmının öldüğü,
bir kısmının da Ş" anda yaşamakta olduldanın ifade etseydi, bu delil, Hz. Peygamber'in vefatı
hakkında şüpheye düşenleri tatmin etmezdi" diyor. Bk.: "The Ahmadiyyah Movemenl, 63. Ayr.
kış.: M. Ali, QUT',m, 168, n. 496; M.G. Farid. Qur'an,
46 Maid" (5), 75.
47 Bk.: Mııhammed Ali, The Ahmadiyyah

166,

ii.

Movemenı,

494.
63. Ayr. krş.: Nezir Ahmed, el.

Kavlu' •• Sarih, 14-5; M.G. Farid, Qur'an, 264, n. 780;' M.Ali, Qur'an. 264, n. 724.
48 Nisa

(4),

157.
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de söz verildiği şekilde (Maide, 117; AI-i İ~nran, 55), tabiI bir ölümle
öldüğüdür49•
i
Kadiyanilere göre, hadıslerin hiçbirinde Hz.1sa'nın bedeni İle gökyüzüne r e f ' olunduğuna dair bir kayıt olmadığı gibi, aksine onun öldüğünü gösteren işaretler vardır. Mesela "Mi'rae hadisi"nc göreSO,Hz.
İsa'nın Yahya peygamberle aynı gökte görünmesi ve diğer peygamberlerle farklı bir durum içinde bulunmaması, bunun kesin bir delilidirsı. \
Diğer taraftan İncillerde de Hz.1sa'nın son günleri ile alakalI sağlam
deliller vardır. Mesela, Kadiyanilcrin ileri sürdüklerine göre, Hıristiyanlık delilleri muvacehesinde de Hz.1sa çarmıhta ölmemiştir. Çarmıhtan
indirildiği zaman baygın, fakat canlı idis2; çünkü çarmıhta ölüm olayı
uzun sürede tahakkuk etmekte idi. Oysa Hz.1sa, çarmıha Cuma öğleden
Sonra gerildiği ve Yahudi inanışına göre de, Cumartesi gününe, çarmıha
gerilmiş olarak kimsenin bırakılmaması gerektiğinden, çarmıhta ancak
birkaç saat kalmıştırs3• Ayrıca Hz.1sa ile beraber çarmıha gerilen diğeı
iki mahkum da aşağı indirildiklerinde eanlı idiler. Bunun üzerine, "ertesi
günü Sebt günü olduğundan, Yahudiler onların bacaklarının kınlıl'
kaldırılmasını Pilatus'tan istediler. O zaman askerler, birinci ve ikinci
m~kumun
ayaklarını kırdılar. Fakat İsa'ya gelip onun zaten ölmüş
olduğunu göriin~e bacaklarını kırmadılar; ama askerlerden biri, onun
böğrünü mızrakla deldi, hemen kan ve su çıktı. .. S4". Kanın akması
kesin bir hayat işaretidir. Zaten Pilatus bile, onun bu kadar kısa zamanda' ölmesine şaşmıştırss. Ayrıca İsa, diğer iki suçlu gibi gömülmemiş;
zengin taraftarlarından
biri aracılığı ile kaya içine oyulmuş küçük bir
mağaraya konulmuş, kapısı da bir taşla kapatllmıştırs6• Üçüncü gün mezarınkal'ısındaki
taşın yuvarlanmış olduğunu gör~ü~lcrdir. Eğer İsa

n.

49 Bk.: The Ahmadiyyah Movemenı, 65-8,
99. Ayr. krş.: Gulam Alımed, Hakikalu'l.
Vahy, 666; M.Ali, Qur'an, 231, n. 615-6; M.G. I'arid, Qur'an, 232, n,697, 698, 699; ].D.Shams,
Where Did .Tesus Die? (I~dia, trz.), 174-6. Muhammad Din, bu ayetteki "şubbihe lehum" (on'
lara öyle göründü) sözlerini, "dıştan öyle görülmekle beraber o ölmedi" şeklinde açıklar. Bk.
"Crucifixion in tlıe Koran", Muslim World, XiV (1924), 29.
50 Bk.: cl-Buhan,

Sahih, 4/247 v.d. (Teerid-i

Sarih, LO /56 v.d.).

51 Bu ve diğer örnekler için bk.: Gulam Ahmed, .Tesu. in India (Lahore 1962), 63-64,
Sejinelul'liih (Lahor, trz.), 20; Shams, Where Did Jesus Die?, 171-4; M.Ali, The Ahmadiyyah
Movemenı, 69-71, Muhammad and Chri.ı, 136-8; Beşiruddin Mahmud Alımad, Invilaıian (Lahore 1968), 7-11.
52 Bk.: BengaIee, The Tomb of Je.us (Lahore 1971), 9.
53 Krş.: Gulam Alımad, A Revealed Cure for ıhe Rubonie Plague (Lahore 1898), 3.
54 Yuhanna İncili, 1'9/31-34.
55 Markos, 15/44.
56 Markos, 15/46.
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mu~izevi bir şekilde.~emaya çekildi ise, taşın oynamaması gerekirdi. Sonra Meryem onu, hal~çıvan kılığına girmiş olarak görmüştür. Eğer İsa,
ölü iken diriltilmiş olsaydı, böyle bir gizlenme ve kıyafet değiştirmesine
hacet yoktu. Havıuileri onu gördüklerinde vücudu aynı idi; ama yarahtrı
derindi. Açtı. Onlarla birlikte yemek yedis7• Sonra iki Havarisi ilc Galile'ye doğru yola çıktıSS; ki bu, onun biryere sığınmak istediğinigösterir.
Yoksa göğe çıkmak için yolculuğa çıkmak gerekli değildir. Çarmıh sonrası olaylar, onun bulunmaktan korktu~nu
gösterir. Görülüyor ki Hz.
İsa çarmıhta ölmemiş, aksine çarmıha gerildikten sonra ca'nlı iken indirilmiş ve sonra, kendini "Merhem-i İsa" ile tedavı ederek gizli bir şekilde
yoiculuğa çıkıp, asıl tebliğ vazifesine devam etmiştir59• Üstelik bizzat
Hz.İsa, Yunus peygamberin kıssasını naklederek, onun balığın. karnında
üç gün üç geee diri kalıp sonra çıkışı gibi, kendisinin de toprağın, karnında üç gün üç gece diri kalıp çıkacağını bildirmiş1ir60• Bu da onun çarmıhta ölmediğini gösterir; çünkü "eğer İsa ile Yunus arasııida bir benzerlik bulu~maıaydı, ölü biri ile dirinin kıyaslanması ne sağlayaeaktı?
İsa gerçek bir nebi idi ve o biliyordu ki, Aııah onu lanetlenmiş ölümden
61
kurtaracak
ve Yunus gibi, yalnızca bir baygınlıktan
geçirecektir ."
Böylece Hz.1sa, "semiHara çıkmamış ... baygın olarak çarmıhtan kurtulmuştur62."'Gulam
Ahmed'e g,öre Hz.İsa'nın çarmıhtan kurtuluşu
husuşunda büyük değeri olan bir delil de "Merhem-i İsa" denen ve binlerce tıp kitabında yazılı olan ilaçtır63• Hi,.İsil'nın tarifi üzre Havarileri
tarafı:ndan el ve ayaklarındaki yaralar i~in hazırlanmıştırM. Bu merhem"
yaralar, yanıklar ve düşmeıerde kanın akışını derhal durdurur ve antiseptiktir6s• Bu ilaçla kendini iyileştiren Hz. İsa66, asıl tebliğ vazifesini
tamamlamak
üzre yolculuğa çıkmıştır; çünkü o, "Ben, İsrail evinin
57 Luka, H /29-43.
58 Matta, 28/10.
59 Bu konunun geniş bir açıklaması için bk.: M.Ali, The Ahmadiyyah
Nazir Ahmad, Dcaıh of Jesus (Lahore 1968),6-69;

Mavement,

65-9;

Shams, Where Did Jesus Die?, 12-70; Ben-

galec, The Tomb of Jesus, 9-31; Abu'I-Atta Jalaıı'dlıri, Deatlı on the Cross (London, trz), 4-15;

r

Primrose, Jesus Survival from tlıe Cross (London, trz.), 3-28. Ulfat Azizus-Samad, Islam and
Christianiıy

(Lahore

1970), 84--98.

60 Krş.: Matt.a, 12/40.
61 Bk.: Gulam Ahmed, Jesus in India, 21, 22 v.d. Ayr.krş.: C.Ahmed, A Review of Christianity from a N •.w Point of View (Rabwah, trz.), 10-11; el-Hwbetu'l-llhamiy)'e,

42.

62 nk.: Gulam Ahmed, 1'ountain of Christianity (Lahore 1961), 9.
'
63' Bk.: Gulam Ahmed, The Kashfu'l-Ghıta (Lahore 1898), 25, .it Review of Christianiı)',
17. Bu kitaplann

bir listesi içiu bk.: G. Ahmed, Jesus in India, 66-68.

64 Bk.: G.Ahmed, A Revealed Cure, 3.
65 Bk.: G.Ahmed, Jesus in India, 65.
66 Bk.: Nazir Ahmad, Dea/h of Jesus, 27 v.d.

MESİH VE MEHDİ

iNANCı

ÜZERİNE

193

kaybolmuş
koyunlarından
b~şka~ına gönderilmedim67" dediği gibi,
Havarilerine de aynı emri vermiş ve, "Milletler yoluna gitmeyin ve Samiriyelilerin şehirlerinden hiçbirine girmeyin; fakat daha çok İsrail
.evinin kaybolmuş koyunlarına gidin6S" demiştir. Kaldı ki "Oniki İsrail
kabilesinden yalnızca ikisi, Hz. İsa'nın hıcilleri öğrettiği ve çarmıha gerildi'ği yerde bulunuyordu ... Bu bakımdan Hz.İsa'nın, tebliğini tamamlaması için, geri kalan İsdil kabiielerinin yerleştikleri ülkeye gitmesi
gerekli 0Iuyordu69." Zaten "tarih araştırmaları, Keşmir, Hind, Afganistan ve çevre bölgeler halklarının, kayıp on İsrail kabilesini temsil et\İklerini ortaya çıkarmaktadırmo. Böylece Hz.İsa'nın; annesi ile beraber,
Ravzatu's-Sa!ti'nın da dediği gibi, çarmıhtan sonra, muhtemelen Kudüs,
Nusaybin, Tahran, Herat, Kabil, Peşaver yoluyla Sirinagar'a geldiği belli
olInaktadır71. Esasen bir "seyyah" olduğu için "Mesili" adıyla anılan
Hz.İsfı'nın, "Keşmir'de yerleşme ihtimali de variddir. Üstelik o, Mganistan'da bir süre kalmış olabilir ve burada evlenmiş olabileceği de imkan
dışı 'değildir. Afgan kabileleriiıden biri, İ s a H 'e i olarak bilinir ... 72".
Diğer taraftan Budiimle ilgili kitaplar da, .Hz. İsa'nın Pencab civarına
geldiğini bildirmektedir7J. Ayrıca, " ... her ikisini de, pınarı bulunan,
oturmaya elverişli yüksek bir yere yerleştirdik74" ayeti de Keşıti.ir'e işarettir. Bu da Hz.İsa'nın annesi ile beraber buraya yerleştiklerini gösteries.
Gulam Ahmed'e göre, bu akıl yürütme sonucu Keşmir'e gelip yerleşen Hz.İsa, orada 120 veya 125 yaşında ölmüştür16• Bu nokta o kadar
kesindir kF7, "İsa ölmedi demek büyük şirktirms. Ayrıca onun kabri de
67 Matta,

15/24.

68 Matta,

10/5-6.

69 Bk.: Bengalee, The Tomb of Jeslts, 31. Ayr.bk.: G.Ahmed, A Review ofChrislionity,

12.

70 Bk.: Beııgalee, The Tomb of Jesus, 32 v.d. Burada Avrupalı yazarlardan nakiııerde de
bulunulmaktadır. Ayr, bk.: Shams (Where Did Jesus Die?, 119-130), "Afganlılar yerli rivayetIere göre t"railoğul1annııı kayıp on kabilesi olarak belirlenmiştir ... ", keza "Havarilerden biri
olaıı St. Thomas'ın Hiııd seyahatı da manidardır" (8.132) demektedir.
71 Bk.: G.Ahmed, Jesus in India, 75-7.
72 Bk.: G.Ahmed, jTesu.. in India, 19.
73 Bk.: G.Ahmed, Jesu.' in India, 81-115. Ayr. krş.: Beııgalee, The Tomb of Jesus, 4151; Shams, Where Did Jews Die?, 144 v:d.; Griswold, Mirza Ghulam Ahmad -The Mehdi Messiah of Qadion- (Lodhiana 1902), 3 v.d.
74 Mu'minun (23), 50.
75 Bk.: G.Ahmed, Sefinetu Niıh, 21, n.L.Ayr.bk.: G.Ahnıed, A Review of Christianiıy,
27 v.d.; :\LAli, Ahmad, The Promissed Messiah (Lahüre 1906), 20.
76 Bk.: G.Ahmed, Jlaltikatu'I-Mehdi (Kadiyan 1899),21-2, Jesus in India, 63. Ayr.bk.:
M.Ali, The Ahmadiyyah Movemenı, 69; Shams, Where Did Jesus Die?, 171. Bu husustaki riviiyet, tamamen "munltatı' ve mevzildur". Bk.: et-Taberi, Tef.ir, 6/398-9, n.l.
77 Krş.:

G.Ahmed,

Encam-ı

Atim

(Kiidiyan

78 Ek.: G.Ahmed, Hakikatu'I. Vahy, 659.

\

1896), 134.
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Keşmir'de Sirinagar'da Khan Yar (Hanyar) mahallesindedie9•
Halk, bu
türbeye, eskiden beri huraya batıdan gelen ve kendisine Yuz Asal denen
bir şehzade veya hi!' nehiye ait gözüyle bakarlarso. Gerçekten de Hz.İsa'
ya, İbranice "Yasu Asaf" denirdi. "Yasu" İsa'yı, ".Asaf"da "toplamak"
anlamııu Ifade etmektedir. Böylece isim, "Yasu Asar', kayıp on İsrail
kabilesini toplayan İsa, anlamına gelir. Elbette zamanla "Yasu" ismi
bozularak bugünkü kullanılış şekline dönüşmüş ve "Yuz .Asar" olmuştursı.

,

i Kadiyan'llere
gi)re, }ıöylesine bir akıl yürütme ve deliller ile Hz.
İsa'nın öldü~;ü isbat edilinee, Hıristiyaııların inanç esaslarından hiri
olan ve Müslümanların da Kıyameıin aHmetleri arasında, mütalea ettikleri "Mesih'in Dönüşü" konusunda öne~nli ilk adım atılmış ve gelmesi
beklenen Mef'-jh'in l'.iç değilse İsa b. Meryem olmadığı ortaya konmuş
olmaktadır. Bu durumda Mesih gelecek midir? ve kimdir?
sorusuna
Gulam . Ahmed, "Mı~sih'in nüzı1lü mutlaka olacaktır ve haktır ... S2"
('evabını verdikten >.onra,.gelecek bu Mesi.h'in İsa b. Meryem değil, Muhammed Ümmcti'nd,en biri ve tabii kendisi olduğunu ifade etm~ktddirs3•

Gulam Ahmed'in mesihliğini iddiasındaki tutarsızlık, zaafiyet ve
,hatta boşluk, üzerinde söz edilmeyecek dereeede ortadadır. Böyle ()i.
masına rağmen, "Mesih" konusu, Kadiyiip.ilik ve Hıristiyan misyonerlerinin hegemonyalan altındaki İslam topraklarında giriştiklerı propaganda faalİynıeri ilc birlikte" geçen asırd;ın itibaren yeniden tazelenmiş
ve yukarıdan beri ortaya koymaya çalıştığımız şekilde muhtelif anlayışların tezahürüne vc;;ilc olmuştur.
Mezhepler Tarihi açısından, konuyu, sadece tesbit vazifesi ile mükellef olduğumuzun idraki içinde olmakla beraber, şu kadarını söylemed~n geçcmeycceğiz. Bir kere İsa b.Meryen'in "bedeniyle ve canlı olarak
79 Bk.: G.Ahmcd, Sefinelu Nuh, 19, Hakikatu'ı.Mehdi,
80 Bk.: G.Ahmed, A Revi;"" of Christianity,

22, Jesus in India, 63.

31. Ayr. bk: Beşıruddin M.Ahmed, Ahma.

diyya Movement (Lnhore 1971), 35.
81 Bk.: G.Ahmed, A. Review of Christianily, 12,:ıı v.d.Ayr. bk.: Rengalee, The Tomb of
Jesus,

37-40; Be~iıuddin !ILAhmed, Ahmadiyya llf,>ve"",nt, 35.
82 Ek.: G.Ahmed, el.Mehtııb, 45-46. Ayr.krş,: d.Ahmed, el.Hutbetu'I.11hiimiyye,

Erıciim-ı Atim, 128.
83 Gulam'in bu kOIllldaki kunıntularla

26,

dolu delilleri 'için lık.: E.Ruhi }<'ıf;lalı,Ahmedi)'ye

Mezhebi (Kiidiyunilik),
Ankara 1976 (DoçentIik Tczi), s.166 v.d.
Bu arada İ,ıam tarihinde; Gnlnm'dan çok önce. hemen hemen benzer delillerle, ısa-Mesih'in ikinci defa zuhurunun kendi şahsında olduğunu iddia ederi ilk şal,,", DiirzUiğin kurucusu olan
Hamza b.Ali'dir. Bk.: Abdullah en-NeeeUr, Mezhebu'l-Mut'ahhidin
177, 187-191. .

,"ed-Duruz",

(Bs. y.y., trz.),
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".
semaya çekildiği" şeklindeki bir açıklama, bize, bu konudaki ayetlerin
smınnı oldukça zorlayan bir davranış gibi gözüküyor. Bu türlü bir davranışa da Hz. İsa'nın "Mesih" sıfatıyla Kıyamelten önce ineceğine dair
"haber"lerin sebev teşkil etmiş olabileceğini söylemek pek isabetsiz sayılmaz sanırız; çünkü ayelte "Allah onu Kendine ref'etti" (Nisa, 158)
denmektedir, "semaya kaldırdı" değiL. Onun, Allah'ın Yüce Kudreti
ile çarmıha
gerilmektenkurtulup
kendi eceliyle ölmesi ve kabrinin,
Mı1sanınki gibi. bilinmemesi ihtimali de variddir84• Diğer taraftan söz
konusu ayetler, "gayb"a ait müteşabih ayetlerdir. Bu neviden ayetlerin
de, .üzerinde kafa yoranları, kesin bir sonuca ve 'hükine ulaştırması he.
men de mümkün değildir. Bu yüzden, bu konudaki tartışmaların da sunu
gelmez. Üstelik işe, "hadis" de karışınca, durum büsbütün içinden
"ıkılmaz oluyor, veya başka bir ifadeyle ,herkesin anlayış seviyesine
göre bir şekle bürünüyor. Maamafih durum ne olursa olsun, bu konudaki hadislere ne kadar "ahad haberlerdir; itikadi yönden dikkate
alınmayabilir" denirse densin8s, "Mesih"in Kıyametten önce nuzı1Iü
meselesine, hemen bütün İslam alimlerince "mutlak" olarak bakılmış
ve bakılmakta86 ve böylece "Mesih'e intİzar", Kıyametle ilgili haberlerin
vazgeçilmez unsuru olarak karşımızda dur;ı:naktadır87• Ne var ki bu konu,
i

84 Msı. krş.: Tefsi~u'I.Menar, 6/41 v.d.; İbn Teymiyye, el.Furktin beyn.'I-Hak 11.'1.
Batıl (Mısır, trz), 73-4. el.Pattımi, İmam Mlılik'in Hz. tsa'mn öldüğünü söylediğini nakleder.
Bk.: Mecma'ıı Bihari'I.Enııar (Li.ıcknow 1314), 1/286.
.
85 Krş.: Tefsiru'I.Men4r, 3/317.
86 Mesela İmam A'zam Ebu Hanife, "İsa'nın inişi (nuzul) olduğu gibi haktır, doğrudur"
dcr. Bk.: el.Fı/chu'I-Ekber (Haydarilbiid 1342), 13. Ayr.krş.: Aliyyu'I.Karl, Şerhu'I.Fıkhi'l.
Ekber (Mısır 1323), 100-1; Ayni, ' Umckıu'l.Kari li-Şerhi Sahihi'I.Buhari (t.t.1308), 7/453; Mus.
lim, Sahih-i Mııslim ve Tercemesi, çev. M.Sofuoğlu, 8/488, n. 62. Bu arada Ensa ••, "tsa sağ de.
ğildir, ölmüştür ve Kıyametten öncc dünyaya inmeyecektir,diyen
dalalettedir; Allalı'm Ki.
tab'ı ile Resulünden gelen mütevatir hadislere ve Ehl-i Sünnet'in ittifakına muhaliftir" diyerek,
bu konuyu inanç alaruna kadar götürmüştür. Bk.: el-Feıhu'r.Rabbani, 12:"'3.
,
87 Bu arada meseleyi tamamen tasavvufı bir açıdan cle alıp mecazi bir anlayışla ortaya
koyuşa da rastlanmaktadır. Mesela Ken'an Rifai, "İstila-i Aşk" başlıklı manzumesinde konuyu
şu rrusralarla cIe almaktadır (Bk.: Ken'an Rıfai, llahiyaı-ı Ken'an, İstanbul 1341, s. 95):
"Ger ıecelli else kalbe nur-i cevval-i H üda
Cewe.i Rahman 'budur, hem aşk.ı nevilar.' Hüda
Göklen lsa indi, Mehdi ;;ahir oldu meydana
Kesdi Deccal•• /rotü kuylardan oldıı kalb reM
Giııi benlik öldü Deaalı halmadı zal.u.sı/iil
Aşkın oldu her taraf-kalb buldu zulmeIten necat
Aşk imiş zahiri. balın şem'i ancak aşk imiş
B e n çıkınca aradan olmuş ııücudrım kainat
Uydıı lsa Mehdi'ye Mehdi heman oldu imam
Eıdiler her ikisi birden namaza lam kıyam
Nef. iken ismi değişıi barekailah oldu ruh
Eıdi ruh kııdsiyle bir iuihad ki asl.u lam."
Buna göre M e h d }, mecaz} manasıyla, kalb İsasırıa tecelli edip onu nma garkeden Rabbani aşktır ve bu aydınlıkJa insana kendi kendini göstermiş oluyor. Yüzyüze geldiği deriini
çe!ıre.indeki nefs deccfı\\ni de görünce, artık ona var olma hakkı tanımayarak katletmektedir.
Böylece gökten gelmesi beklenen biri yoktur. O, ister M e h d i ister M e S} h olsun, her istıdad
ve ehliyet sahibi gönüle her an iner ve Deeealleri katleder. Yeter ki biz bu "üziile tlılib ve nazır
olalım.
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durulmasına

rağmen,

bir iman esası değil-

Mevcud haberlere gijre el.Mesih İsa b. Meryem, Şam Camiinin. duğu
,tarafındaki beyaz ııı inareye inecek ve elinde bir kargı ile Afik ,denen bir
yerde ortaya çıkacak ve "cl-Mesıh ed-Deecal" i öldürecek ve ı::abah n ••mazında Kudüs'e gelecektir. Müslümanların imarnıolan
"Mehdi':' yerini ona vermek iSll~yecek•.fakat o kabul etmeyerek "Mehdi"nin arkasında namazın,] kılaeaktır. Sonra dı muzu öldürecek ve haçı kıracaktır.
Cizyeyi kaldıracak ve ken,disine inanmayan Yahudi ve Hıristiyanları
öldürecek ve bütüıı insanlık bir tek millet. halinde Müslüman olacaktır.
Yeryüzünde kırk yıl kalacak ve sonra ölecek; namazı Muslümanlar tarafından kılınarak, Medine'ye Hz. Peygamber'in yanma, Hz.Ebu Bekir
ile Hz.Ömer'in ara~;ındaki yere gömülecektir.

Mehdi
Böylece İslam kültüründe, yalnızca M e s i h değil, 'ıllupla. birlikte,
"zulümle dolmuş ıhinyayı adaletle dolduracak" bir M e h d i de beklenmektedir.
Gerçi Philippe Hittj89, "mchdllik, mesıhle ilgili fikirlerin bir aksinden
ibarettir" diyor ve aynı görüş Margoliouth90 tarafından da paylaşıldıktan
sonra ek olarak, "aacak beklenilen kurta~ıcı için niçin m e h d i unvanının alınmış olduğu hıısusu çö:ıümlenememiş bir muammadır" görüşü
üe sürüliiyorsa da, Avrupalı müsteşrıkların bu kanaatlerine katılmak
pek miimküıı görülmemektedir; çünkü Müslümanlar arasında, Yahudi ve
Hıristiyanlıktaki
gi] ıi "beklenen bir kurtarıcı" fikri bulunmakla birlikte,
bu, "Mesıh" ve "Mehdı"nin şahsında ayrı ayrı roller yüklenmiş gibi~ir9'.
88 Bir inanç esası olıııama~ina rağmen, bn konnlarda söz etmemenin gerekliliğine inananlar da vardır. Meselu S",id Nımi'ye

göre, "Mesiiil-i İslamiyyenin

tabakiiLı vardır. Biri biirban-ı

kat'i istese, diğeri ı,ir zaııı,-ı gl,libi ile iktifa eder. Öyle İse, esas"c-I in!uniyyeden olmayan me,,,:
il-i fer'iyye veya vukiliıt.) zamıl1liyyenin herbirinde bir ;z'an-ı yakin ilc bir bürhan-ı kat'i istenilmez. Belki yalnız reddetmenıek ve teslimiyetle i1i~memektedir." Bk.: Sözler (Aıikara 1957), 2/1 ı.
89 Bk.: Ilisıory
Hasan,

,!f the Arabs,

el-Melıcli:r.yeır, F'/.Jslum
90 Bk.: "Mahdi". ERE,

248 (Ttirihu'~-Arab,

1/317). Ayr.krş.: Sa'd Muhammed

,(Mısır 1953). 49.
8/337.

91 Mannıafih Dr.,\li el-Verdi, "Mehdi kelimesi. aslında Tevrat'ta

mevciıd olan Mesih

kelimesinin Arap,;asıdır. :\[esilı, Dlemsilh demektir. Yani tıalıın meshettiği kahraman
eıdır. Tevrnt'ta

Mesih'in anlanu,lıidayet,

irsal ve Rabbani te'yid demektir ...

kurtarı'

Tevrat'ta

nın seferiııi okuyaıı, onunla Şia arasında garib bir Iıeıızerlik bulur." (Bk.: Vu'tizu's-Seltiıin,
dad 1954, s. 387), demek suretiyle, sanki İslam kültürüı;deki

İşaya'Bağ.

Mehdi ilc birlikte Beklenen Mesih

inancını görmezlikten gelmekte ve adeta P. Hitti ve Margoliouth'a
dırmaktadır.
i

kaLılıyormuş intibaını uyan-
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Eğer mesele, Kur'fın'ın doğrudan düğruya temas etmediği ve fakat
İslam kültürlinde oldukça renkli bi'r şekilde yaşatılan "heklenen bir
kurtarıcı" fihinin Yahudilik ve Hıristiyanlık'tan
geçtilİş olması hususunun ifadesi ise, yine de pek isabetli fayılmamak icabeder; çünkü
"beklenen bir kurtarıcı" fikri yalnız Yahudilik ve Hıristiyanlığın değil,
hemen bütün dinler ve kiiltürlerin sahip olduğu ve yaşattığı bir ümid
ve lmrtuluş idealidirn. Mutlak müstebid idarecilerin hükmü altında ezilen kitleler, kendilerini karanlıklardan aydınlığa çıkaracak bir kurtarıcıyı, yani "mehdi"yi daima beklemişlerdir. Nite~im Hindliler, Brahma'.
nın t~nfısühündc Vişnu'nun vücuda gclişini93 ve HindUluğun Budizme
hakim olacağı ve insanların ruhlarının hürriyetine erecekleri dönemi beko
lerler94• Moğollar da, mezarına kurbanlar adanan Cengiz Han'ın, ölümünden' önce, Moğolları Çin'in esaret boyunduruğundan
kurt aı mak
üzre, dünyaya sekiz veya dokuz yüzyıl sonra tekrar dönece~iniısöylediğine hala inanmaktadırlar95,
Mecusilerde de, Bihafrid'in intikam için
96
tekrardöneceği inancı vardır • Daha sonraki devirlerde oldukca yaygınlaşan bu "mehdi" fikri, biraz sonra da temas edileceği üzre, r i c ' a t.
(dönüş) inanışı ile de karışır olm u1 ve "kurt~rıcı" olarak yeni biı şahıs
beklemek yerine, ölen ve fakat ölmediğine inanılan bir kimsenin yeniden
gelişi, dönüşü şeklinde anlaşılmaya başlanmıştır.
M e h d i, kelime olarak, kendisine rehberlik edilen demektir. Ayrıca
bütün yol1~r ve istikametler Allah'dan geldiği için, "mehdi", kendisine
Allah tanlından
yol gösterilen manasına gelir97• Kelime, İslam kültüründe, Kıyametten önce gelmesi beklenen bir kişi anlamında kullanılmaya başlamadan önce, günlük dildeki manasıyle, "doğru yolu takib eden
Ye kendilerine yul gösterilen haHfeler Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali"
hakkında ku)Janılmıştıı9R• 'Ayrıca bu kelimenin, müşriklerc doğru yolu
92 Nitekiın Şeyh Sadiık, ric'at konusunu cIe alırken, geçmiş milletlerin arasında vuk,i
bulan şeylerin' bıı Ümmette de aynen olaCağına inanmanın zarııretinden söz eder ve Hz. Pey.
gamber'in şu hadisini delil gösterir: "Önceki milletler arasında ~Inn şyeler, bir atın ayağının diğerini veya bir yelek'in (okun arkasındaki tiiy) ötekini takib edişi gibi, bu Ümmette de aynen
olacaktır." ilk,: Şeyh Sadiık, Risalelıı'l'l'likadıili'l-lmllm;yye,
69.
i
93 Bk.: Goldziher, e/-Akldelıı ve'ş-Şeriaıu fi'l-lslilm (Mısır, trı. 2.bs), 215; S!ı'd Muhammed

Hasan, el.Mehdiyyelıı fi'l-Islam,
43-,ı.
94 Ilk.: Goldzihe,., d-Akide, 215: Ma',um Beg, Chrisl is come (Lahore 1969), IZ; Sir W.

Hunter, The l"diarı Mıısulmarıs (London 1871). 118.
\
95 Ilk.: Goldzilıer, el-Akidc, 215; Sa'd M. Hasatı, el-Mehdi).yeıııfi'l-lslıim,
43.
96 Bk.: Goldıilıer, el-Akide, 216,
97 Bk.: ıbn Manıur, Usıinıı'I.Arab,

15/354:

D.B. Mncdonal.ı, "Mehdi",

98 Bk.: iLm Manzıır, Usiiııı,'/-Arab,

i 5/354;

İbn Kesir, Kiıllbu'rı-Nihıi)'c,

J..lıim Arı,.

7/474.
1/24.

,
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gösterdiği, mü'minleri AJlah'a kulluk etmeğeyönelttiği
idn, Hz.Peygamber hakkındd da kullamldığı bilinmektedir99•
Hz.Ali'yi diğer üç hali.
feden ayırmak için, ona "hadiyen mehdiyyen"
(doğru yola götüren ve
kendisine rehberlik edilen) dendiği100 ve yine bu kelimenin, Hz. Hüseyin
i.)n, Kerbela'da
şehid edilmesinden sonra, "el-1Uehdi İbnu'l-Mehdi"
(Mehdi oğlu Mehdi) şeklindelO! ve nihayet Emevi halifclerinden Ömer
İbn Abdilazız hakkında da "müceddidliği" için bir işaret olarak kullanıldıgı bilinmektedirını.
, Doğrudan doğruya Kıy[ımet mehdisi ile alfı~alı olmamakla beraber, ona yakın bir şekildeki kullanılış da Hz.Ali'nin oğlu Muhammed b.
el-Hanefiyye i1iin "lmuştur. Hz.Hüseyin'in
Kerbela'da 61/680 yılında
Emevileree şehid edilmesi, Müslümanları hakıkaten çok sarsmış ve hir
"kurtarıcıya
ihtiyaç acil hale gclmişti103.'' Halkın Lu psikolojisinden
kendi çıkarı adına faydalaıımasını iyi bilen el-Muhtar b.Ebi Ubeyd esSakafi, Muhammed b.el-Hanefiyye'yi
halifelik iddiasına teşvik etti ve
ona "el-MehdI. İbnu'l- Vasi" (Vası'nin oğlu Mehdi) adını verdi. Gerçi
, İbnu'l-Hancfiyye,
kendisine ZOrld verilen bu unvanı reddetmiş ise de,
istemeyerek de olsa, kullanılmasına
itiraz etmemiştirıo4•
Daha sonra
ölümü, kurucusu olarak kabul edildiği Keysfmiyye fırkasınca inkar edilmiş ve o, ölmez olarak Radva dağına yerleştirilmek suretiyle oradan döneceği zaman beklenir olmuştur.' Böylece Muhammed b. el-Hanef,yye,
daha sonraki lsna-aşeriyye Şiilerinin "gi'zli imamı" gibi, "el-lIIehdiyyu;lJI.'/untazar"'(Beklenen
Mehdi) haline gclmiştir!Os. Tabii bu durumda mehdilik fikrine r i c ' a t inanışınm da sokulmuş olduğu ve bilhassa Şiilercc,
gizli imamları için benimsendiği görülmektedir.
'
R i c ' a t (ree'a), hir insanın veya bazı insanların öldükten bir müddet sonra, bir defaya mahsus olmak üzre, Lu dünyaya yeniden dönmesi
inailcıdır. Bu iş, KıyameLin kopuşundan önce olacaktır.
99 Bk,: Kara Davııd, Isparta Halil Ha",id Paşa Kütüphane,i,
donaıd,

"Mehdi",

Islam Ans"

100 Bk,: İhnu'l-F;,i:,

No,218fJ,

y,125 a: Mae.

7/475.

Usdu'/-Gabe fi Ma'rifı,ti's-Sahabe

(Mısır 1280), 4/31.

101 Bk,: T<ıberi, Tarihl/'r-BuSllI,

nşr, De Gncje (Leiden 1879-1\1), 2/546.

102 Bk.:

el. Fiten,

Nu'ayın

h.d.Hammad,

53 a.

103 Bk.: )I"rgoliouıh, "On Malıdis and Mahdiisın",
Ar:ademy), London 1916, 7/214,
104 Dk.: İbn Su~d, et-Tabakatu'I.KuMa,
diism",
'LOS

Farklar,

PBA,

7/214--5. "ı\lahdi",

ERE,

5194,95.101;

8/336; Maedonald,

Bk.: eş-ŞchrestanJ, el.Milel ve'n-Nihal,
(el. Park Bı')'ne'I.Fırak),

'
PBA

(Proceetii"gs of the Briıi"h

Margnliouth, "On Mahdis and Malı. ,
"]\Olehdi", Islam Ans"

1/147 v.d.; cl.Bağda"i,

Çev, E, Ruhi Fığlah (İst. 1979)' 39; l\bedonald,

Isliim Ans,. 7/475; Donaıdson, The Shi'ite
Şeybt es.S,'atıı Beyııe't. Tasavvııf ve't-Teşen''''

7/475,

Mezhep/er Arasıııdaki
"Mehdi"

Religion (Loııdon 1933)',227; Kamil Mustafa eş.
(Kahire 1969), II ı.
'
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Şüphe yok ki r i c ' a t, daha önce de ifade edildiği gibi, çok eski ve
yaygın D o e e t i s ın inanışına bağlanmaktadır ve tamamen bir Yaiıudi -v:eHıristiyan akidesidir. Nitekim Yahudilere göre peygamber İlia
(İlyas), göğe yükseltilmiştir ve ahir zamanda hak ve ~daletin savunucusu olarak dünyaya geri gelecektir106• Hıristiyanlarc: göre de "bu doktrin, İsa-Mesih'in çektiği ıstırablar, ve ölümünün gerçekte v.ıki olmayıp
sadece göze öyle görünen bir hayalolduğunu
öğretirdi. Buna göre, onun
ölümüne dünyadaki görevinin sona ermesi nazarı ile bakılmalı; fakat
muvakkat bir kesinti sayılmalıdır. Onun bu hayali şehidIikten sonraki
durumu ölüm değil, bir gözden kaybolmadır. Yarıda kesilen ödevini
tamamlamak ve zafere ulaşmak onun rüeu'una, yeniden zuhuruna bağlıdır ... 107"
Görülüyor ki her iki büyük dinde de, r i c ' a t inamşıyla ortaya
konmak istenen husu~ şudur; Her iki din mensupları, inandıkları şahısların ölümlerini "muvakkat" kabul etmekte ve onların, ahir zamanda
dünyaya yeniden dönerek kendilerini zulüm ve esareUen kurtarıp zafere ve adalete kavuşturacaklarına
inanmakta ve bu inancı, sağlam bir
"ümid" darak devamlı eanlı tutmaktadırlar.
Esasen zulümler, haksız.
lıklar, adaletsizlikler ve benzeri sıkıntılarla ezilen ve bunalan, siyasi ye
idari. düzensizliklerle şaşkına çevrilen ve söm~rülen, ayrıca tabiatın
ve huyacın boğueu baskılarına dayanacak ve onlara hakim olacak güce
ulaşamayan kitleler, kurtuluşu kendilerini karanlıklardan
aydınlığa,
sıkıntılardan huzura, haksızlıklaraan
adalete kavuşturacak
bir "kurlarıcı"nın hayali ile yaş;mayı çıkar yol sayarlar. Artık onlar için inandıkları şahıs; İster dini ister siyasi olsun, bir fevkaladelik taşımakta ve
neticede diğer insanlardan

farklı birtakım vasıflara sahip olduğuna

ina-

mlmaktadIr.

Böyle olunca da, her canlının mutlaka Aııah'ın "değişmez

kanunları"na

tabi olduğu hakikafine rağmen, inanılan şahsın ölümünün

diğer eanlılarınki
mü için birtakım

gibi olacağına inanılamaz veya en azından onun ölü"esihiri" rivayetler znhur eder. Bütiin bunların haki-

katle hiç aliikası yoktur;
duyarlar

ve sıkıntılarını,

ama kitleler, bu inanışla, manevi bir ferahlık
onun dönüşü

hakkındaki

ümidl,eriyle telafi

yoluna giderler. İster kenpileriyle ilgili olsun, İster kendi dışındaki günlük olaylar veya tahiat 'hadiseleri ile aliikalı bulunsun, olanlar arasında
"sebep-netice"

münasebetini

kuramayan

ve bu anlayışa

ulaşamayan

106 nk.:" Goldzilıer, el-Akide
ve'ş-Şeria,
215.
107 Bk.: Fried1ander, Jewislı-Arabic Studies, pp. 482-483'd~n Yaşar Kutluay,
Yahudi

ıWeılıeplrri, 216. Ayr. kr~., -\. Forncscuc,

"Uncctism"

ERE,

'1/832-35.
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ve her yerde tezahür eden d'eğişmez bir

Nitekim Yahudilik, Hıristiyanlık ve diğer topluluklarda
görülen
bu inanış, son olarak "bazı muğlak Hıristiyan fırkaları" vasıtasıyla İslam topluluklarında da yayılmış ve böylece onlar arasında da gelişme
imkanı bulmuştur. Daha sonraları, bazı İslam fırkalaı::ınca bir inanç
esası derecesine yük~e1t~len ric'atın, İslam'ın ilk devirlerinde "yaygın" .'
olmamakla beraber "fikir" olarak yaşadığına şahid olmaktayı7..
Yahudilik, HlI'istiyanlık ve Şii fırkalanndaki gibi, "teknik" manada
ulmamasına 'rağmen, sevilen ve sayılan bir büyüğün. ölümü ka.rşısında
duyulan büyiik tcessiir ve şaşkınlığın bİr örneğine, Hz. Muhammed
(s.a.ı;.)'in vefatında rasthyoruz. Mesela Hz.Ömer gibi seçkin bir sahabi
dahi, onun vefat haberi yayılır-yayılmaz derin bir teessüre düşerek ve
telaşa kapılarak, "Allah'a and olsun ki, Resı1luIlah ölmedi ve ölme7.. O,
Musa b.1mran'ın.kırk gece kayboluşu gibi kayboJmuştur; sonra dönecektirl08" diyebilmi~Lir. Ancak Hz.Ebu Bekir, "(Ey Muhammed!) Şüphesiz
sen de öleceksin, ou'la,r da ölecekler109'' ayetini okuduktan sonra, "Kim
Muhammed'e taeı)'ol'sa, bilsin ki o ölmüştür; kim Allah'a tapıyorsa, O
ölme7." deyince, Hz.Ümer de Resulullah'ıı. vefatına inanmış ve sözler~nia, derin teessüriind(~n ileri 6eldiğil1i söylemiştir~ıo. Deınekk(Hz.Ömtr'in
bu sözleri, benimse'"en bir l' i (, , II t inanışının tezahürleri değil, Efıdece
duyulan teessür karşısında, geçmiş devirleI'in o gün de yaşamakta vlan
"kült"ünün müplı'em hir ifadesi olarak görülmeli ve kesinlikle, bu inamşın, İslam'daki ilk mümessili olarak değerlendirilmemelidir.
Ric'atin, İsIiim'a, şahsiyeti oldukça' karanlık ve b~lki meçhul bir
kimse olan Ahdullah İbn Sebe' vasıtasıyla'sokulduğu
rivayetleri hayli
yaygındır. Bu ı'ivayetlere göre u, önce Hz.Peygambcr'in
ric'aı edeceğini ileri siirmüş V(~ demişt.irki: "Gariptir; insanlar İsa'nın dönceeğine
inanıyorlar da Muhammed (s.a.s.)'in döneceğini kabul etmiyorlar. Hı;ı.I10R Ya'kabi,

Tarih (~e<:ef 1384), 2/105. İbn Sa'd; aynı rivayeti "Resfılullah ölmedi; a'ma

ruhuyla, Musa'nın uru c edişi gibi, ııruc etmişti~" şeklinde verir. Bk.: el.TabaMıu'I-Kııbrti
rut 1376). 2/266.

Hesiılullah'ın vefatı ile'Musa'nın

daki bıı beıızetınc. Hı.

İsa ile de yapılmıştır.

194: (Allah onıı tekrar ı;önderceektir);
Bağdadi, Mezhep/er Araswdaki

!'arklar

II1sl.krş.: İlın Sa'd, 2/2'70;

Ahmed İbn Hanbel, el-Musned
18: ( ...

LLODk.: et-Taberi, Tarih, i /IRI5
36 v.d:

eJ-Buharl, SahıhA/

e-Iısır 1956), 3/196;

el-

onun ölmediğini ve Yüce Allah'ın onu, İsa b.

Meryem'i Kendine yüceltişi (ref') ı;ibi yükselttiğini
Nihai (Kahire I9IJI), 1/23.
109 Zumer (39). 30.

(Bey-

inzivada kaldığı 40 günlük yoklıığu arasın.

ileri sürdü);

eş-Şehrestani,

el-Mi/el vc'n-

.
v,d.; Sa'd Muhammed Hasan, el:Mehdiyyeıuji'I'/slUm,

r
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huki Allah, 'Ey Muhammed! Kuı"ı'in'a uymayı sana farz kılan Allah,
seni, döneceğin yere döndürecektir. '.' J ii" buyurmaktadır
Öyle js~ ~uııı
hammcd (s.a.s.) dönmeye İsa'dan daha layıktır ". Yine rivayetiere göre
O, aynı şeyleri, daha sonra, muhtemelen
şehid edilmesini rnüteakib Hz.AIi
hakkında da ileri sürmüş ve böylece onun ric'atine inananlar olmuşturll3•
Şii fırkaları içinde i' i c ' a t fikrini, "teknik" manası içinde bütünüyle işleyen ilk fırka, el-Muhtar b.Ebi .Ubeyd es-Sakafi'ye uyan Keysaniyye fırkasıdır .. Bunlar, daha önce de belirtildiği üzre, Hz.Ali'nin
oğlu Muhammed h.el-Haneflyye'nin
ölümünü kabul etmemişler ve 'sağ
olarak Radva dağ~na yerleştiğiiıi, "Beklenen Mehdi" (el-Mehdiyyu'l.
Munıazar)
sıfatıyla zuhur edeceği güne kadar lorada kalacağını söyle-'
rnek suretiyle ric'aıine inanmışlardır.
.
Maamafih r i c ' a t, İslam kültüründe Ehl-i Sünnet tarafından
kabul edilmemiş ve sadece Şii fırkalarında revac hulmuştur. Mesela
İmamiyye'ye göre r i c ' a t haktırl14 ve Allah, ölenlerin hir kısmını,
öldükleri surette dünyaya geri dön'dürecek; onlardan bir fırka yüceltilecek, hir fırka da alçaltılacak, böylece haklıların haklılıkları, haksızların'
da haksızlıkları meydana çıkacak ve bütun bunlar, Hz.Muhammed
(.8.a.s.)'in soyundan gclc~ek Me i:ı d i 'nin zulıuru sırasında olacaktırllS.
İmamiyye içinde, az sayıda ?a olsa, ric'ati, zuhurıı beklenen imarnın zamanında, devletin, emirler ve 'nehiyierin Ehl-i Beyt'" rücu,edeceği şeklinde yorumlayarak, ölenlerin rie"atinin bulunmadığı yolunda anlayanlar da mevcuttur116.
,,O

Ancak durum ne şekilde değerlendirilirse değerlendirilsin, Şia için,
r i c ' atile
i ıı'ı.a m e tarasında
.ayrılmaz bir bağ vardır, ki buna
"M e h d i" meselesi üzerinde dururken yeri geldikçe temasedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'de, M (~s i h gibi, M c h d i konusuna da hi(,.hir
işarettc bulunulmaz!17. Üstelik Sahihan denilen Buhari (256/870) ve
i II Kasas (28), 85.
112 Bk.: et-Taberi, Tlirih, 1/2942. Ayr. bk.: Sa'd M'I1hammed Hasan, ./-M.hdiyy.ıu

li'l.

Is/lim, 38-11; Ahmed Emin, Duhii'ı-Is/lim (Beyrut, trz. 10.bs), 3/237, 246; Goldziher, ./-Akid.
ve'ş.Ş.ria, 214--5.
113 Bk.: ıbn K,;teybe, 'Uyunu'I-Ahblir (Kahire, Danl'I.Kutub
bs., trz.). 2/149-150.
114 Bk.: ŞeyhSadıik,
Rislile.tu'/-I'ıikadiiıi'/-Imamiy)'e,
66.
115 Bk.: Şeyh Mu£id Muhammed b. Nu'man, Evli'ilıı'/-llfakalaıli'l-Me:ılihibi'/.Mııhıarlil
(Tebriz 1364), 89. Ayr.krş.: Muhammed Rıza el-Muzaffer, Şia Inançları, çev., A.Glilpınarlı
(tst.1978), 63 v.d.; Şeyh MııCid. el-Fıısul,,'I-MııhıiJra (Neeef. trz, 2. bs.), 1/103.
116 Bk.: M. Rıza cI-Muzaffer, Şia Inançları, 64.
i 17 Muamafih Şiu, te'vil yoluyla Kur'an-ı Kerim'den "mehdi" ile alakah ayetler bulur.
Meselu onlara göre, Enbiya (21), 10S,'Hfıd (II), 8, Şuara (26), 4, Mearie (70), I, Kasas(28), 5.
uyetleri hep "mehdi"den bahsediyormuşçasıııa tef.ir edilir. Bk.:' eş-Şeybi, es-Sı/alıı BeJ'ne'l- Tasarvuf .e'ı-Teşen'u',
108-9.
'
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Muslim (261 j874.)'iıı hadis kitaplarında
"mehdi"denhiç
söz; edilmez.
İmam .Azam Ebu Hanife, cl-Eş'ari, el-Maturidi gibi ilk Sünni kelam
I18
[ılimIerinin de ondan söz ettikleri göı:iilmemektedir •
Buna rağmen,
diğer hadis kitaplarında görülen ve bütünü itibariyle de oldukç~ çatışır
hir manzara arzenün bu konudaki hadislerin varlığı, "mehdi" inanışının
İslam halk kültürü.nde canlı ve renkli. bir şekilde yaşatılmasıria sebep
olmuştur.
Bu konudaki hadisleri burada ayrı ayrı ele alıp üzerinde durmak
niyetinde değiliz. Bu hadislerin müşterek ifadesine göre" Kıyamet alametlerinin belirdiği ve artık insanların iyice bozulduğu bir devrede, kendine mahsus işfuetlerlel19,
Hı .Peygamber'in
ailesinden, ismi Hz.Pey'gamher'in ismine, habasının adı da Hz.Peygamber'in
bahasınınadına
uyan (yani, Muhammed b.Abdullah)lıo dini ayakta tutacak ve zulı1mle
kaplanmış dünyayı adaletle dolduracak hir mehdi, duğudan ~ıkacaktırııı.
Kıyametin diğer alametleri, Deccal'ıuçıkışı ve İsa'nın inişi hep Mehdi'den sonra olaeaktı rl22• O; Müslümanların imamı olacak; İsa da dnun arkasında namaz kılacaktır. Geniş alınlı, karga burunlu olan Mehdi, dünl2J
yada heş, yedi veya dokuz yıl yaşayarak İslam'a hakim olacaktır •
Hadisler,

Mehdi'nin kimliği hakkında-da

Sınıflandırıldığı

ayrılık

göstermektedir.

takdirde:

a) Hasan b.Alil24,
b) Hüseyin b.Alil25,
\

118 Ancak daha sonraları Müslümanlar arasında "imamet"

konusımda birtakım

tartış-

malar ve oldukça farklı kanaauar zuhfır. etmeye başlayınca, Ehl-i Sünnet de meseleyi münaka~a ederek bir disiplin altına almanın zaruretİne inanmış ve böylece de, Şıa için imarnet konusu
ile yakın bağı bıılunan mehdı meselesi, sonraki devirlerin kelam ve akaid eserlerinde incelenir
olmııştıır. Bu hususta lık.: Avni Illıan, Mehdi/ik
lsıam

(İzmir 1976), 85 v.d.; Macdonald, "Mehdi",

Ans., 7 {.176.
119 Mehdi'nin çıkışındaki abImetler Iık.bk.: :"<u'aym b. el-Hammad, el-Fiıerı, 75 a-76 b;

el-Mutlaki, el-Bıırlıan fi Aliimaıi

Mehdiyyi

Ahiri'z-Zamarı,

Bayezid Ktb. Nil. 829, v.11 a-25 b.

120 Bk.: et-Tirmizi, Salııh, 9/74-5; Ebü Da\'ud, Sıınen, 2/421-2; el-Hakim en-Nısabüri,
,

el-Mıısıedrek, 4/464: ıbn Hanbel, Mıısned, 1/84: ıbn Mace, Sıınen, 1367-8; Nu'aym b. ci-Hammad, e1-Fiıerı, 52 b- 53 a; el-Muttakı, el-Bu,.lıiin, 8n-9b.
121 Bk.: ıbn Haubel, Musned, 1/99: Ebıi Davııd, Sunen, 2/421-2; el-Hakim en-Nısabürı, el-Mıısledrek,
4 ;'1-64.
122 Msı' krş.: ıbn Kesır, en-JVihaye, 25.
123 Bk,: Ebu Davud, 2/222: Tirmizı, 9/75;

eş-Şa'ranı,

(Kahire 1358), 14i; cl-Hakim eu-NisMürl, el-Musıedrek,

Mııhlasar

el-Muttakı, el-Bıırhun, 10 b.
124 Bk.: Ebü Dii'nıd, 2/,ı22, 423-4: Nu'aym b.el-Hammad, el.Fiıen,
Nihaye, 1/28.
125 Bk.: ]\n'nY111b.el-Hammad,

i

__

i

i

el-Fiıen,

l'ezkireıi'I-Kıırlııb.

4/557-8: ıbn Kesır, en-Nihuye,

1/30:

53 b: İbn Kesır, en-

53 n; cl-Meclisı, Bilıarıı'I.Envar,

53/145 vd.
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biril26,

cl) İsa h.Meryem127, veya,
e) Adı helirtilmemiş ve fakat İslam'ın zaferi için uğraşan her iyi ve
doğru kişinin 128 Mehdi olduğu yahut da olabileceği anlaşılmaktadır.
Görüldüğü gibi, mevcut haherlerden, bunların bütünüyle s a h i h
c,lduklarını söyleychilrnek ve ihtiva ettikleri mülnılfığa, tutarsızlık,
ta,rihi Ye ictimai uygunsuzluk sebehiyle hunların doğrudan doğruya Hz.
Peygamber'den, bu şekilde söylendiklerini ifade edebilme~, bize göre,
fevkalade güç olmaktadırl29• Kaldı ki hu kOtludaki hadisler ve' bunla-rla
ilgili olaylar ve tarihi gelişmeler incelendiğinde, özellikle Hz.Üsman'ın
öldürülmesinden sonra ortaya çıkan karışıklıklar, ietimaı, ahlaki ve di ıi
tereddütler, halk tabakalarını, kendilerini karanlıklardan aydınlığa e,.ıkaraeak, karşılaşılan zulümlere, kötü yöneticilerin zorbalıklarına son verİp
adiileti hakim kılaeak bir "kurtarıcı"ya bağlanmaya sevketmİştir. Eld'eki
rivayetlerden ,bu sonucu çıkarmak ve insanların, yaşadığı devir' ve coğrafyanın, ırk ve gdenekleriniu özelliklerine göre, "mehdi e'debiyatına"
yeni birtakım eklemclerde bulunduklarını söylemek, mümkün olabilmektedir. Nitekim İbn Haldun (808(1405)'un, Mehdı konusundaki 24
d~ğişik hadisi inceledikten sonravardığı
sonuç da bizi doğrulamaktadırl30• Ne var ki, alimler, bu hadislerin "slJıh..ati" hakkında şÜl'hey~
düşmüş olmalarına rağmen, bu kon,uda halka lesir edememişler ve "Beklenen Mehdi" (el-Mehdiyyu'l- Muntazar)
veya "Söz Verilmiş Mehdi"
(el-Melıdiyyu'l-Mev'ud)
fikri, Sünni, Şii ve diğer mezheplerin muhtelif
tabakalarında pek renkli şekilde yaşatılmıştır.
M e h d i inancı, Şii akiiidinin kilit taşlarından biri durumundadıruı.
Hemen heII\en bütün dinle~ ve insanlığın malzemesi olan "mehdi")nanemın, karşılaşılan zulümler, adıUetsizlikler, siyasi ve ictimai karışıklıklar neticesinde bunalan halk kitlelerinin "kurtarıcı ümidi" olarak zuhfır
ettiği yolundaki kanaatimiz, Şii fırkaları icin daha da ge(,.erlidir; çünkü
Hz.Ali ve Ehl-i Beyt adına yola ('ıkan bu fırkalar, İslam cemiyetinde
126 Bk.: Nu'aym b.eI.Hammad,
127 Bk.: Nu'aym

b.el-Hammad,

el-F,iten, 53 a; eI-Muttaki, el-Burhiin,
el.Fiıen, 53 a.

128 Bk.: İbn Hanbel, Musned, 3/37.
12{l Krş.: Sa'd Muhammed Hasan, el-Mehdin'eıu

10 a.

'
Fi'ı.lsliim,

70; Muhsin Abdullıaınid,

lsliim'a Yönelen Yıkıcı Harekeıler (Ankara 1973), 48 v.d.
130 Krş.: İbn Haldun, Mukııddime 2/152-204. Ayr. krş.: İsmail Hakkı İzmirli, "Melıdi
Meselesi", Sebilürreşad Mecmuası, XIII (30 Rebiyülevvel 1332), Sn.285, 5.10 \'.d.; Muhsin Abdulhamid,

lslii";'a

Yönelen

Yıkıcı

Harekeller, 50-1.

131 Bk.: Goldziher, el-Akide ve'ş.Şeria,

220.
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yukü bulan siyası rekişmelerden en fazla müteessir olan kitlclerdi. Nite"
kim önce Hz.Ali'niu, sO,nra da Hz.Hüseyin'in şehid edilişIeri, yalnız
Hz.Peygamber'ilı Elıl-i ,Beytine mensup olanlar ile onlara aşırı bağlılık
gösterenleri değil, aynı zamanda siyasi hakimiyet ve idareyi eldenkaçırmış olan Haşim oğullarını da ye's ve ümitsizliğe sevketmişti. Ayrıca
, Ümeyye oğullarının, gerçekten büyük ölçüde sert, insafsız, zulüm ve
adaletsizliklerle dclu idaresi, geniş halk kitlelerinin memnuniyetsizliğini
tahrik ve hatta devamlı canlı tutma hususunda kendilerine muhalif olanlara esaslı hizmd df~ etmişti. Zaten Ümeyye oğulları, günü-birlik zevklerini tatminle mı~şgnl oldukları, teb'alarına zulmcttikJeri ve insafla hareketetmedikleri için, kitlelerin kendilerinden ümid keserek kurtuluş yolları aradıkJarını Vl~ neticede de kendilerinin yıkıldığını, bizzat kendi
ileri gelenlerinin ağzından c;cı bir dille itiraf ederlerl32.
'
Böylece daha baştan itibaren Emevilere karşı ollJ,n zümrelerden
Hz. Ali ile soyuna karşı girişilen şiddet hareketlerini bahane edenler, ge'niş halk ~itlelcJ inin E ,h 1 - i B e y t sevgisini istismar suretiylem
m e lı d i inanışlJlı kendi siyasi emel ve çıkarları için dini bir kalkan gibi
kullanmışlardır!3'. Nitekim hemen bütün Şii fırka1arında bu durumu
tesbit mümkündür; çünkü varlıklarının devamı, bu inancın mütemadiyen canlı tutulmasına bağlı idi. Bu durum Emeviler zamanında böyle
olduğu gibi, Abbasiler devrinde de aynı tezahürleri göstermişti; zira
AbbasHer de Şiıı'ya karşı en az EmevHer kadar insafsız 'idiler: Böylece
daha Hz.Hüseyin'in hunharca !)ehadetini (61(680) takib edeıı birkaç
yıl içinde filidenivercn
m e h d i 1 i k inancı, Abbfısiler devrinde de
hararetle henim~;enmiştir. Bugün de ayıu canlılık ve kuvvetle kabul edilmektedir.
Şii akaidinin kilit taşlarından biri olan mehdilik inancı, hemen
hemen her Şii fırkasında farklı tezahü,rler göstermektedir. Ancak Zeydilik dışında, diğer Şii fırkalarında mehdilik,gizli imamların değişmez
vasfı gibidir. Buna göre onlar, "gizli" olmalarına rağmen, "zahir" imamların bütün 1"l1hive manevi vasıflarını taşımaktadırlar. GizlilikJcri bir
gün mutlaka son bulacak ve İlahi inayetle ortaya çıkacaklardır. Onların
zuhfıru, yaln,ızı:a dünyayı zulüm' ve haksızlıklardan kurtarmakla kalmayacak, aynı 7;amanda hükümdarl<\rın ezdiği A ı-i B ey t 'j zafere
kavuşturacaktır! 35.
132 nk,:

el-Me,'udl.

Murucu' ••Zeheb (Beyrut,

Daru'l.Endulus

yay.), 3/228,

133 Bk.: Sa'd Muhammed Hasan. el.Mehdiyye!ufi'I.lslam,
49.
134 Krş.: Ha.an ıbrahim Hasan. Tarihlı'I.lslam (Kahire 1964), 1/335.
135 Ek,: Sa'd Muhammed Hasan, el-Mehdiyye!" fi'l.lslam,

81.

MESİH VE MEHDİ İNANCI üZERİNE

205

"Mehdi"nin vasıfları ve zuhuru da Şü farkalarına göre birtakım fark.
lılıklar arzcdcr!36. Bu fırklılıklaran başında, Mchdi'nin şahsiyeti gelir.
Buna göre her Şii fırkasının mehdisi ayrı şahıslardır; ama vasıflarındaki
cüz'i farklılığa rağmen hepsi dc "ismet" sıfatını haiz, "hususi bir ilim"
ile mücehhcz "seçilmiş" varlıklardır. Burada, bu fırkaların görüşlerini
ayn ayn ele almak yerine, "mehdilik" inancı bakımından (arpıcı farklılıklar arzeden anlayışlara kısaca dokunmak isteriz. Bu arada Hz.Aliyi
vcya imamlarını "ilfihlaştıran" .Bfitıniyye, Gurabiyye, HulUliyye ve benzerleri gibi aşırı Şü fırkaların (Gulfit), konumuz dışında kaldığını da belirtelim.
Milel ve NihaI kitaplarına göre, Şia'nın Gulat'ı arasında Hz.Ali ve
imamların ilahlığını ileri sürcn birçok fırka olmuştur; amma Hz.Ali'nin
"mehdniğinc" inanan ilk fırka Sebeiyye'dir. Bu fırkaya göre "Bek.ene,n
Mehdi" (el-Mehdiyyu'l-Mııntazar),
Ali'den başkası değildir. O ölmemiştir; göğe çıkmıştır; dünyaya yeniden inecek ve düşmanlarından intikam
alacaktır! 37.
İslam tarihinde, açık-seçik olarak bir şahsın mehdiliğini ileri süıen
ilk isim el.Muhtar b.Ebi Ubeyd es-Sakafi (67/687)'dir. Kurduğu Key
saniyye veya başka bir isimle Muhtiiriyye fırkasına göre, Hz.Ali'nİn
oğlu Muhammed b.el-Hanefiyye (81/700), "Beklcncn Mehdi"dir138.
Mehdi inancının tam manasıyle bir inanç esası oJarak yerleştiği ve
aHidinin buna göre şekillendiği yegane Şii fırkası İmamiyye veya İsnaaşeriyye'dir. Ancak İmamiyye'nin, "mehdi" inancını onikinci imarnda
sabitleştirişine kadar muhtelif safhalaı geçirdiği ve Onikinci imamdan
önce birçok imama "Mehdi" gözüyle bakıldığı hususu da variddir. Mesela bazılarına göre "Beklenen Mehdi", İmamiyye'nin beşinci imamı olan
Muhammed el-B~kır (114/732)'dır'39.
•
Navusiyye ise, "Beklenen Mehdi"nin, ölmediğine manılan
imam Cafer es-Sadık (148/765) olduğuna inanır!4o.
136 Bu hususta

bk.: es-Suyuti,

el-'Urfu'l-Verdi

Ktb. No. 31'2/1; el-Ukayli, en-Neemu's-Sak,bfi

No.312/7; Avni İlhan, Mehdilik, 45 v.d.
137 Bk.: el-Bağdildi, Mezhepler Arasındaki
Nihai,

1/114; el-Eş'ari,

hal,

ı/ısO;

el.Eş'ari,

Makalıltu'l-Jsliimiyyin,
Kiıiibu'l-Makaliiı

(Wiesbaden

hal,

11166;

el-Eş'ııri,

Makaliiıu'l-Jsliimiyyin,

1963), 15.

19; en-Nevbahtl,

139 Bk.: el-Bağdildl, Mezhepler Arasındaki

Yusuf Ağa

Farklar, 39; eş-Şehrestiinl, el-Milel ve'n-Ni-

ve'l-Fırak

hal, 1/165.
140 Bk.: el-Bağdiidi, Mezhepler Arasındaki

Konya

Konya Yusuf Ağa Ktb.

Farklar, 212-3; eş-Şehrestanl, el-Milel ve'n-

Makaliiıu'l-Jsliimiyyin

138 Dk.: c1-Bağdadl, Mezhepler Arasındaki.
EbU Halef d.Kumml,

fi-AhbUri'I-Mehdi,

Beyiini Hurtıei'I.Mehdi,

altıucı

(Tahran

F,raku'ş-Şia

(Neeef 1355), 27;

1963), 26-7.

Farklar, 56; eş-Şehrestani,

el.Milel ve'n-Ni-

Farklar, 57; eş-Şehrestillli, el-Milel ve'n-Ni25.
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İmamiyye arnsında, belli bir şahıs tayin etmeksizin "Mehdi" bekleyen yegane fırkı eş-Şıımeytıyye'dir. Bu fırka' mensupları, İmam Cafer'in ölümüne inanarak önce oğlu Muhammed b.Cafer'in, ~onra da onun
oğullannın imam~,tini kabul etmişler ve "Beklenen Mehdi", onun oğullanndan biri olaı:~ktır, demişlerdirI4'•
Môseviyye isı~, İmamiyye'nin yedıncı imamı Musa el.Kazım'ınölmediğine ve "Beklenen Mehdi" olduğuna inanmış ve demişlerdi!' ki:
"O, er-Reşid'in (Harun er-Reşid) evine girmiş; ama oradan çıkmamıştır. Biz onun imametini bekliyor ve ölümünden şüphe ediyoruz. Bu yüzden kesin bir delil olmadıkça, onun ölümüne hükmetmeyizI4ı."
Şii fırkaları arasında, "Mehdi"nin Hz.Hüseyin soyundan değil de
Hz.Hasan soyundan geleceğini söyleyenler de vardır. Mesela Muhammediyye'ye göre Mehdi, Muhammed (en-Nefs~'z-Zekiyye) b.Abdiıı ••h
b.el-Hasan b.el-Hasan b.Ali b.Ebi Talib'dir. O ne ölmüş, ne de öldürülmüştür. Zuhur rdeceği zamana kadar Necd dolaylarındaki Hacır dağındadır. Üstelik onun adı ile babasının adı, hadiste bildirildiği üzre, Hz.
Peygamber ile babasının adına da uymaktadırl43•
Şii fırkalarından İsna-aşeriyye veya İmamiyye'nin Kat'iyye (Kıt'ıyye) külu, onbirİ:n.ciimam el-Hasan el-Askeri dahil, önceki bütün imamların hepsinin ölümüne kesinlikle inanır. Bunlara göre sadece onikinci,
aynı zamanda son imam, "Beklenen Mehdi"dir. Hic~i 255 veya 256
(M.869-870) yılında doğmuş; 260/873 yılında da babası el-Hasan elAskeri'nin vefatı üzerine gizlenmiştir. İmamiyye'nİn açıkça adını anmaktan kaçlUilığı144 onikinci imam Muhammed cloMehdi'nin 260/873
yılından 328/94.0 yılına kadarki gizlenişine G ayb ct. i S u ğ r a denmiştir. Bu küçük gizlilik döneminde, onunla İmamiyye Şia'sı arasındaki
irtibatı
N ü y v ab. i E r b a 'a veya S ü f e ra- i
E r b a ' a
l45
denen dört sefir sağJamıştır • Bu tarihtcn sonra başlayan ve günümüze
141 Dk.: el.Bağdôdi,
hal,

1/167;

hal,

.ı 1167-8;

el-E'l'an,

Mezhepler

Arasındaki

Makaltıtu'l-Islamiyyin,

142 Dk.: el-Bağdiiıll, Mezhepler Arasındaki
en-Neybahti,

Fırak,,'ş-Şıa,

Farklar,

57; eş.Şchrestôni,

el-Milel ve'n.Ni-

Farklar,

58; eş-Şehrestani,

el-Milel ve'n-Ni-

27.
68; Ebu Hale! el-Kummi,

143 Bk.: el-Bağd:idi, Mezhepler Arasındaki
Farklar, 53-4"
ıslamiyyin, 24-5. Şü fırkalanndaki mehdiler için bk.: en-Nevbahtl,
Muh~mmed Ha,an, el.Mehdiyyet" ji'I.Islam,
81 v.d.

Kiliib,,'l-Makaliil,

81-2.

218; el-Eş'ari, Makalaıu'lF,rak,,'ş-Şia,
çeş.ycr.; Sa'd

144 Onlara göre Cenab-ı Allah onu ızhar edip onun vasıtasıyla zulümle dolmuş yeryüzünü
adaletle dolduruneaya kadar adını anmak hel,,1 değildir. Aynea Onikinci lmamdan, sefir1erinee
getirilen tevkiyIerde de adının aıllIması yasaklanmıştır. Bk.: e1-Kuleyni, Usfılu'I.Kaji (T;'hran
1381), 1 LL73; el-Meclisi, BihUr,,'I-Enviir,
51/31-4.
145 Sefir1er ve vazifeleri lık. lık.: E. Ruhi Fığıalı, Çağımı.ı:daki IıiMdi
(İstanbııl 1980), 112 v.d.
.
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kadar devam eden döneme G ayb e t - i K ü b r a (Büyük Gizlilik)
denir. Artık bu dönemde o, tamamen gizlidir; ama sağdır. İmamiyye,
daha önce sözünü etÜğimiz hadislerde belirtilen alametlere yeni birtakım
unsurlar daha cklerı~ ve onlara göre bu alametler tamamlanınca, Mehdi,
yalan, haksızlık, dinsizlik gib hertürlü' menfi cercyanların hüküm sür-.
düğü; rüşvet, faiz, zina, hırsızlık, adam öldürme gibi bütün haramların
hel al sayıldığı; namaz, zekat, oruç gibi dini emirlerin terkedildiği; iyiliği'
emir ve kötülüğü yasaklamanın' kalktığı; zulmün ve adaletsiziğin yayıldığı; mü'minlerin tutunacakları dalların koptuğu; Kur'an ve İsıam'ın
sadece isimlerinin kaldığı ve saire gibi bozuk bir zamanda ortaya çıkacak ve yeryüzünü yeniden adaletle dolduracakur. Ancak ondan önce,
"mehdilik" davası güden birçok kişi çıkacak ve halkı aldatac'ak, Ramazan ayınd •• herkesi dehşete düşüıecek bir ses onu bildirecek, ay.ıı ayda
giineşle ay arka arkaya tutulacak ve sonra "Mehdi" zuhur edecektir.
Bedir savaşına katılanların adedince 313 kişi ona Kabe'de be)' 'at edecek
ve onları bütün mü'iııinler takib edecek, Mesih inecek ve namazda ona
uyacak, Deccal'ı öldüıccek, neticede İslam bütünüyle aleme yayılacakUr. Bu bir iaanç esasıdır.
Görülüyorki İmamiyye de, diğer Şii fırkalarda olduğu gibi, "Beklenen Mehdi"nin ölmediği ve sağ lJlduğu inancındadır. Esasen bu husus,
\ mehdiliğe inanan zümreleria hemen hemen pek çoğunda rastlanan bir
durumdur.
Şia İçinde, mehdilik görü~lerİ bakımından dikkati çeken iki fn'ka
Zeydiyye ile İsmiiiliyye'dir.
.
.
M e h d i i i k, Hz.Hüseyin'in toruLU Zeyb b.Ali (122-740)'ye uya'.ların mezhebi <ılan Zeydilik'te özel bir mana taşır. Herşeyden evvel Zeydilik, mehdiliğİ imametin şartı olaraK görür; çünkü oıılara göre İmam
İmamiyye inanışının aksine tayin veya nas yoluyla değil, zulmün kaldırılması ve adaletin yerleştirilmesi için kılıçla davettc bulunan kimsedir.
Böylece İmamiyye, adaleti tesis edecek imamın, m e h d i sıfatıyıa kıyametten önceki bir. zamanda zuhur edeceğine İnanırken, Zeydiyye gelmesi
beklenen bir imam değil, doğrudan dlJğruya kendine davetle ayaklanacak bir mehdi-İmamı kabul etmektedir, yaDi oııların, "diğer Şiilerin
birgün kılıçla ortaya çıkacağını bekledikleri cinsden bir mehdiye ihtiyaçları olmamıştır147."
Maaınafili Milerve NihaI müelliflerine göre, Zey146 MeseIa cl-Meclisi, Biharu'/.Envur'ııı

51-53.

ile ilgili rivayetleri uzun uzadıya ele alır,
147 Bk.: eş-Şeybi, es-Sı/atu Beyno'ı-Tasavvuf

dltlerinde,
ve'ı-Teşeyyu',

Mehdi'nin

zuhÜr aHimetleri

170-1, ayr. bk" 228.
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diliğin bir kolu olan Ciirôdiyye'nin bazı mensupları, diğer Şii fıTkaları
gibi, ölmediğine inanılan birini "Mehdi" olarak beklemektedirler. Bunlar, "en-Nefsu'z-Zekiyye"
lakabı ile tanınan Muhammed h. Ahdillah
h.el-Hasan b.el-Hasan b.Ali b.Ebi Tatib (143j762)'in ne öldüğünü ne de
öldürüldüğünu kabul ederler. Onlara göre Muhammed en-Nefsu'z-Zekiyye, "Beklenen Mehdi"dirI48. Maamafih bizzat en-Nefsu'z-Zekiyye,
sağlığında kendi "mehdiliğine" inanmış olmalı ki, yazılarında kendisi
için "Mehdi" lakabını kullandığı göriilmektedirl49. Bu aradaen-Nefsu'z.
Zekiyye'nin "mehdlliğine", Muğiriyye gibi Gulat'tan olan hazı Şii fırkaları ile Muhammediyye gibi bir İmamiyye fırkası da inanmaktadırıso.
Ciirôdiyye fırkasının diğer bazı mensuplal"ının da, başka isimleri "mehdi"
<>larak hekledikleribilinmektedirlsı.
Ancak Carudiyye istisna edilecek
olursa, Zeydiyye'nin "Beklenen Mehdi" veya "Gizli İmam" fikrine karşı
olduğu kesındırısı.
Müfrit hir Şii mezhebi olan İsmailiyye, İmamiyye'nin altıncı imamı
Cafer es-Sadık (148j765)'ın ölümünden sonra ortaya çıkmıştır YC yedinci
imam olarak onun büyük oğlu İsmail (158j774)'i tammaktadırlarlS3•
Onlar, bugün, "mehdilik"ten, Zeydiyye'nin veya İmamiyye'nin anladığı
şekilde zulmün kılıçla ortadan kaldınlması ve adaletin yayılması anlayışını kastetmemekte; kılıçla ikaame yerine batıni bir anlayışla dinin ıslahı ve yenilenınesi fikrini henimsemektedirlerıs4.
Şii zümreler, devrin siyasi şartları icabı ağır tazyik aLında bulundukları için, faaliyetlerinde gizliliğe azami ölçüde riayet etmişlerdir.
Bilhassa doğunun eski dinIeri ve yeni.Eflatuncu
felsefeden derlenmiş
fikirleri ile İslamiyet'ten tamamen uzak ve hatta ona fevkaladc zararlı
menfi ve müfrit bir inanış olan Batıniyye'nin sevk ve idare ettiği İsmiiiliyye,kuruluşundan
sonraki ilk hirbuçuk asır kadar gizli kalmıştır. Bu
zaman zarfında, d ii i 'ler vasıtasıyla fikirlerini yaymaya gayret göstermişlerdir. Ortaya attıkları, zulüm ve istibdadla dolu dünyayı adalet ve
doğrulukla dolduracak bir "mehdi"nin geleceği fikri, bilhassa idareden
148 Bk.: el-Bağdiidı, Mezhepler Arasındaki
66 v.d.; eş-Şehrestôni, el-Milel ve'n-Nihal,

1/157

Farklar, 33; el-Eş'arı, MakaUitu'l-1slamiyyin,
v.d.; en-Nevbahti,

Fıraku'ş.Şıa,

149 Bk.: e1.Mes'udl, Murucu'z.Zeheb,
3/294; Avni İlhan, Mehdilik, 63.
150 Bk.: el.Bağdôdl, Mezhepler Arasındaki
Farklar,' 53-4, 218; el.Eş'ari,

21.
MakaUitu'l.

1slamiyyin,
23-5; eş.Şebrestônl, el-Milel ve'n-Nihal,
1/176.
151 Bk.: el.Bağdôdı, Mezhepler Arasındaki
Fark/ar, 33-4.
152 Krş. Ahmed Emın, Duhii'I-1sUim, 3/243; Goldziher, el-Akide ve'ş-Şeria, 21 ı.
.
153 İmômiyye'ye göre İsmail, babası Cafer es-Sadık'lll sağlığında, 145/762 yılında ölmüştür. Bk.: Mustafa Galib, Tarihu'd-Da'veti'I-1smailiyye
154 Krş.: eş-Şeybi, es-Sı/atıı

Beyne't-Tosavvuf

(Beyrut 1965). 137, 144.
ve't.Teşeyyu',

228.
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memnun olmayan ve iktisadi buhrandanen
fazla mütecssir olan işçi
sımfmdan sayıları gittikçe artan muhalif zümıeleri kendilerine kazanmadahayli faydalı neticeler hasıl etmiştir. Öyle ki, Bahreyn datleri, bir
ara, Bahreyn'de iktidarı ele geçirerek Karınati devletini kurmak başarısını da elde etmişlerdiriss. Daha sonra daner yeterince kuvvedendiklerine, fikirlerinin kitlelerde makes bulduğuna ve dolayısiyle, artık "Mehdi'nin ortaya çıkma zamanının geldiğine inandıkları için, 297/909 yılında "gizli imam" olarak görülen Ubeydullah, saMandığı yerden çıkarılarak "el-Mehdi" unvamyla halife yapıldı ve böylece İsmailtler, Fiitımi
Devleti adıyla anılacak bir devlet kurmuş oldular. Bu devletin 597 LLL 7l
yılında Selahaddin Eyyfıbl'nin zaferi ile oıtadan kaldırılmasından sonra, İsmiHItlerdeki "mehdi" inancı, kısmen "gaib imam" anlayışına dönüşmüş olmakla birlikte, esas itibariyle İsmaIll zümrelerİn başlarında
bulunan imarnın kudsiyetine olan aşırı inançla, ihtiialci fikirlerden uzaklaşma temayülü içine girmiştir, denebilir. Böylece "gaib imam"ın bütün
selahiyetlerine sahip olan ve şu anda başta bulunan "hüccet", kılıçla
zulmü kaldırıp adaleti getirecek bir "mehdi" değil, dini ıSlah eden ve
yenileyen manevi bir önderdir; ve neticede İsmaIlllerde, İmamiyyece
anlaşıldığı manada bir "intizar" fikri mevcut değildir1s6.
Batınılikten kaynaklanan müfrit Şii fırkalarıııdaa biri oian Nusayriyye'de ise, "mehdiliğe" daha değişik bil' mana kazandırılnııştır. Mezhebin kurucusu Muhammed b.Nusayr en-Nemlri (270/883), İmamiyye
şiasının onbirinci imamı el-Hasan el-Askeri (260/873)'nin "bab"ı olduğunu ileri sürmüş ve onun vefatıyılı, da oğlu Muhammed b.el-Hasan'ın
mehdlliğini kabul etmiştirls7. Böylece o, tmamiyye'nİn
"sefir" veya
"nüvab" dediği onikinci gaib imaml? irtibat k~ran şahısları yerine kendini ikaame etmekte ve bu görüşüyle de son devirlerin, Şiilikten doğan
Babllik fırkasına zemin hazırlamış 0Imakt~dırls8.
Nit.ekim Babilik, tmamiyye Şiası içinde teşekkül eden Şeyhilik adlı
bir taıikatın mahsfılüdü,r. Kısaca Şeyhilik, Şli-tmamiyye'nin
onikinci
imammm kayınndan sonra başlayan G ll,y lı et- i S u ğ r a (Küçük
155 Karmatiler hk. lık.: "Muhammed Hammadi, Karmatilerin
zen, Ankara 1948; Sabit Sinan, Tiirihu Ahbiirı'l-Kariimita,
Arif Tamir, el-Kariimila,

lçyiiZü, çev.,

1.

Hatih Er-

Kşr. Suheyl Zekkar, Beyrut 1971;

Beyrııt, tzr.; M. Şerefeddin, "Karamita

ve Sinan Reşidüddin",

rülfiinun lliihi.yaı Fakiiltesi Mec., (İst. 1928), Sa.7, s.26-80.
156 Bu hususta bk.: Sami ;.ıasib Makarem, The Doctrine of the lsmaüis,

Dii.

London 1972;

Seyyed Hossçin Nas!, Ideals and Realities of Islam (London 1966), 1.17-172.
157 Dk.: L.:\lassignon, "Nusayriler", lsliim Ans., 9/368; Ahmet Turan, Les Nu.ayris
de T"rquie dans la Region d'Hatay (Doctorat de IlLe cycle, Pari. 1973), 21.
158 Nusayrllik lık. bk.: E. Ruhi FığIalı, çağ,m,zdaki ltiMdi lslam Mezhepleri, 143 v.d.
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Gizlilik) devrinden (260-328/873-940) sonraki G ayb et- i K ü b r a
(Büyük Gizlüik) döneminde, Şrılerin ':Hüccetullah" olarak gördükleri
imamlarının manevi nUrunu aksettirecek veya onunla irtibat kuracak
bir "kamil şii"nin varlığı csasına dayanır. Bu iddia ile ortaya çıkarak
Şeyhiliği kuran Şeyh Ahmed el-Ahsili (1241/1826), Hz. Muhammed'in
hakikatının kendinden önceki peygamberlerde kısmen belirdiğini; sonra
bizzat kendisinde (Hz.Muhammed) ve oniki imamda apaçık bir tarzda
tecelli ettiğini; ancak bu hakikatın bin yıl gizli kaldıktan sonra şimdi
kendisinde ve kendisinden sonra da müridi Seyyid Kazım ReşÜ (1260 i
1844)'de ortaya çıktığını'söylemiştir.
Ona göre bu iş Allah'ın peygamberlerinde, onlardan soma imamlarda ve nihayet kendisinde en büyük
tecellisi olduğundan, hepsi de aynı bir varlığın ayrı tezahürlerinden başka bir şey değildirler. Kısaca bu hakikat, kendilerinde zuhfır eden Allah'tır; çünkü Allah, ancak imamların tavassutu ile anlaşılabilir ve onlara karşı günah işlemek Allah'a karşı günah işlemektir. Onlar, Allah'ın
herşeyden münezzeh olan varlığımn bilgisi ile maıum olan şeylerin bilgisine açılan "hab" (kapı)lardır. Onlardan sonra bu bilgi ve hakikatın merkezi ise, "kamil-şii" olan Ahmed el-Ahsai ile Kazım Reşti'dirls9•
İşte Babiliğin kurucusu Mirza Ali Muhammed, bir Şii tarikatının
mensubu olup, aynı zamanda Kazım Reşti'nin önde gelen müridlerindendi. Nitekim Şeyhiler, Kazım Reştı'aiıı ölümünden sonra, "kamil şii"
anlayışına uygun olarak, yerine bir halef aramaya başlamışlardı. Mirza
Ali Muhammed de bundan istifade ederek ortaya çıktı.
O, mademki Kazım Reşti kamil şii olarak G ayb c t - i K ü b r fı'dan sonra vaad edileu "mehdi"nin zuhfır vaktinin geldiğini; artık oııun
"bab"ımn açılacağını ve onun ammızda yaşamakta olduğunu, bu alemden ayrıldıktan Sonra ortaya çıkacağını söylemiştir; işte o "bab" benim,
demiştir. Böylece o, ne Şeyh Ahmed ve ne de Kazım Rcşti'nin kullanmadığı "bab" adını kendisine tahsisle, kendisinin "Beklenen Mehdi"ye
açılan "kapı" (bab) olduğunu ileri sürmüştür.
Bumda Mirza Ali Muhammed, Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki,
"Bin Yıl" (Millenium)
inamşııun Müslümanlığa yaasıyan şeklinden
hareket etmiştir.* Müslümanlıkta
da, Hieretin. Onuneu yüzyılının,
yani bininci yılının tamamlanıp ikinci binin başladığı sıralarda, "Nebi kabrinde bin yıl kalmayacaktır"
şeklinde bir söze dayan,drak
159 Şeyhiler hk. bk.: Cı. Huart, "Şeylıiler", Islam Ans., 11/479-481; C. Browne, "Bab.
Babis"" Eneye. of Re/igion and Ethies (ERE), 2/300 v.d.; Muhsin Abdulhamid, Islam'a Yönelen Yıkıcı Hareket/er (Babilik ve BaMiliğin lçyüzü), çev., M.S. Yeprem-H.Güleç (Ank. 1972),

55-66.
-Buna göre iki çağ vardır. Yaradılıştan itibaren altı bin yıl geçecek, sonra yedinci
binin--başında "Mesih çağı" başlayacaktır. Bu konuda bk.; A. B., "MilIeniuın", jewish
Eneye., 8/593; J. A. Maeculoeh' "Eschatology",
ERE,
5/373-91; H. A., "Millenium",
Eneye, Briıanııiea, 151495.97; Kitab-ı Mukaddes, Vahiy, 20/4-7.
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"mehdi" fikrinin canlandığı görülmektedir. * Ancak Mirza Ali Muham.
med, bin yıl inanışından mülhem iddiasını, RcstÜullah (s.a.s.)'ın Hicl"c~
tine değil de, bağlı olduğu Şii.tmamiyyc'nin Şeyhilik tarikatının onikinci
imam anlayışına dayar. Şöyle ki, Şii-tmamiyye'nin
onikinci imamı,
260/873 yılında kaybolmuştur. Onun kaybından sonra 328/940 yılına
kadar G ayb e t - i S u ğ r a devri sürmüş ve bu müddet zarfında
onikinci imam, kendi naiblerine, yani sefirlerine gözü,kmüş ve onları irşad etmiştir. 328/940 yılında son sefirin ölümü ile hakikaten tam bir gizHlik, G ayb e t - i K ü b r 11 dönemi başlamış. ve böylece onikinci
imama, yani "Mehdi"ye açılan kapı kapatılmıştır. İşte bu kapının açıl.
ması, onun kaybından bin yıl sonra olacaktır ki, bu da 1260 Hicrl eder.
Nitekim Mirza Ali Muhammed de 1260/1844 yılında, kendisinin "bab"
olduğunu iddia etmiştirl60• Aslında b il b , gelmesi beklenen ve gelişi
yakın olan daha önemli birinin habcrciliği demektir. "Büyük Zuhur"
bu beklenenden önce gelen Mirza Ali Muhammed, başlangıçta ortaya
attığı ve "mehdi"ye açılan bab olduğu yolundaki iddiasında bir adım
daha atarak, kendisinin "Beklenen Mehdi" olduğunu ileri sürmüştür.
O, bununla da yetinmemiş, "Allah, daha önceden Muhammed'i göndermiş olduğu gibi, şimdi de beni göndermiştir" diyerek peygamberliğini
ortaya atmış ve eseri el-Beyan'ın, Kur'an-ı Kerim'den daha üstün olduğunu iddia etmiştir'61•
Mirza Ali Muhammed'in bu iddiaları, Önüçüncü Hicrl (m.19) asırda,
İran şahlığının koyu diktası altında perişan olan ve zulme uğrayan geniş
halk kitlelerinde, beklenen alakayı doğurdu; çünkü halk, kendilerini
selamete çıkaracak bir kurtarıcı beklemekte idi. Maamafih Mirza Ali'nin
iddiaları, Şeyhilik tarikatına bağlı cahil halk tabakalarında tutunabilmiş olmasına ve üstelik emperyalist emellerine çok uygun geldiği için
İngilizlerin büyük desteğini kazanabilmiş olmasına rağmen, Azerhey.
can' daki aIimlerce küfrüne fetva verilmiş, muhtelif yerlerde hapse atıl.
mış ve nihayet Tehı iz'de 27 Şaban 1266/8 Temmuz 1850'de ,kurşuna dizilerek öldürülmüştür. Daha sonra cesedinin veya kemiklerinin, yerine
geçen Bahaullah'ın
emriyle Akka'ya nakledildiği rivayet edilmekte.
dir162•
• "Bin yıl" inalhşı hakkında İslam'ın görüşünün çok özlü hi •. hülasa5l için lık.:
Celaleddin es-Suyuti (911 /1505), el-Keşfu fl-Mucavezeti hazihi'l-Ummeti'l-Elje,
Ali b. Husameddin el-Multaki (957/1567)'nin
el-Burhan fi'Alamaıi
Mehdiyyi Ahiri'a-Zaman
adlı
eseri içinde (v. lh-9lı), Bayezid umumi Ktb. Nu. 829.
160 Bk.: C. Browne, "Bab-Bahis", ERE, 2/300; M.Abdulhamid, Islam'a Yönelen Yık,c,
]far.ket/er, 73; Goldziher, e/-Aklde ve'ş-Şerla fi'l-Islam,
271; N. Özşiica, Bahai Dini (Ankara
1967), 7-8.
161 BI..: M. Abdulhamid, Islam'a Yönelen Y,k,c, ]far.ketler, 75-6, 115 v.d., 155 v.d.
162 Bk.: Ci. Huart, "Bab", Is/am Ans., 2/164; Bahatliğin Birinci Yüzy'l" İngilizceden
çev.Mecdi İnan (1st.1948), 25.
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Önceleri Subh.i Ezel Yahya Nuri'ye tabi olan Mirza Hüseyin Ali,
sürgün edildiği (1864) Edirne'de, kendisine "Bahaullah" adını takarak
"Bab"ın geleceğini söylediği "Men Yuzhiruhullah"
(Allah'ıIl Ortaya
Çıkaracağı Kimse), başka bir ifade ile "Beklenen Gerçek Mehdi" olduğunu ileri sürmüştür. Maamafih Mirza Hüseyin Ali, sonraları bu iddiasına yeni birtakım unsurlar daha ekleyerek, Mehdiliğitıi, yeni bir din kuruculuğuna kadar götürmüştür.
Şia ve Şiadan etkilenen fırkalar dışında, mehdiliğin inanç konum
yapıldığı ve doğrudan doğruya bir merkez fikir kılındığı yegane mezheb, son dcvrin "nev-zuhur" mezheplerinden Kiidiyatıilik'tir. Daha önce
mesihlik konusundaki görüşlerini aksettirdiğimiz Kadiyanllik için mehdilik, mesihliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Nitekim Gulam Ahmed, mesihlik iddi., Sl ile beraber mehdHiğini de ortaya atarken, "günümüz insanının kalbinde Kur'an'ın yer tutması, ancak hususi olarak seçilmiş temiz bir adamın aracılığı, hislerin yenilenmesi ve insanların Rabbinden
ruhun üflenmesiyle olur. Bunu yapacak da Alemlerin Rabbi vasıtasıyla
hidayet olunan Mehdi'dir ... " demekte16~ ~e arkasında mehdiliğini ilan
edip, Mehdi olarak vazifesinin Allah'ın birliğini semavi alametlerle yeniden kurmak olduğunu söylemektedir164. Ayrıca o, Mesih ile Mehdi'nin
iki ayrı kişi değil, tek kişi, yani kendisi olduğunu belirttikten sonral65,
gerek Şia gerek Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği, Mehdi'nin H7,.Fatıma'nın
soyundan gcleceğine dair hadisleri, uydurma oldukları gerekçesiyle reddeder166.
Maamafih "mehdi" hakkındakihadisler
arasında, bu mezhehin
üzerinde en çok durduğu hadis, "İsa'dan başka Mehdi yoktur167" şeklinde olanıdır. Onlara göre, mademki Hz.İsa'nın öldüğı1 ve ikinci defa dünyaya gelecek kimsenin mesihliği yani Gulam Ahmed'in mesihliği İsa
b.Meryem adıyla isbat edilmiştir, o halde Gulam, kesinlikle Mehdi'dir.
Üstelik Buhfiri ve Muslim gibi meşhur hadis kitaplarında, Mehdi'den
söz edilmeyip, ahir zamanda yalnızca Hz.İsa'nm geleceği söylenmiştir.
Bu da Gulam'ın mehdiliğinin kesin delili sayılmalıdır168.
163 Bk.: Gulam Ahmed, Sırru'l-lIilafe
(Amritsar 1312/1894), 37-8. Ayr. krş,: G.Ahmed,
Jesus in India, 17-8,
164 Bk.: Gulam Ahmed, Jehad and the British Government-Suppl. V. Ayr, krş.: G. Ahmed,
The Will (Rahwah, trz,), 27.
165 Bk.: Gülam Ahmed, Haklkatu'l-Mehdi
(Kadiyan 1899), 20.
166 Bk.: G.Ahmed, The Kashfu'l-Ghıta, lL. Ayr. bk.: Hakikatu'I-Mehdi,
17-8; Sırru'lHiMfe, 45, 48, 56; My Attitude Towards the British Govemment or the Refuıation of an Incorrect
Statement (Lahore 1895), 3.
167 Bk.: Nu'aym b. cl-Hammad, el-Fiten, 53 a; el-Hakim en-NIsı'ibfıri, el.Mustcdrek,
4/441-2.
168 Bk,: Gulam Ahmed, Sırru'l-Hilafe, 40, Sefinetu Nuh, 10.
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Diğer taraftan "mehdi"nin çıkışı için, hadislerde belirtilen hütün
şartlar tC\mamlanmış gibidir. Ona göre, "zaman, Mehdi'nin çıkışını gerekli kılıyordu. AlIah'a and olsun ki, Hind'deki fesadın bir benzerini,
başka bir ülkede görmüyoruz ... 169"; "fitne çoğaldı, güçlükler arttı, dünya türlü bid'atlerle doldu, sünnet ve Kur'an terkedildi, şehvetler kalplerı
sardı, iyilikler silindi ... hadiste söylenen her şeyoldu ... Aııah da bunların düzeltilmesi için beni seçtiI70." Mehdi'nin çıkışındaki diğer alametlerden "Ye'cuc ve Me'cuc, zamanımızdaki Rus ve Britanya milletleri
ile onların dostlarıdır. Deccal da bunların misyonerleridirI71."
GÜııeşin
batıdan doğuşu, İslam'ın Batı'da doğuş ve yayılışını ifade etmekted'ir172•
Yerin sarsılması ile güneş ve ay tutulması ise, 1894, Ramazan ayında olmuş ve böylece Gıılam'ın şahsında "Mehdi"nin gerçekliğine işaret"
tamamlanmıştırl73•
Ancak Mehdi'nin kılıçla ortaya çıkıp adaleti tesis
şeklindeki vasfı, Gulam Ahmed tarafından şiddetle reddedilmektedir.
Ona göre, "Hz.Peygamber'in
ilk henzeri olan Musa'nın mesihi İsa nasıl
sulhsever idiyse, Hz.Peygamber'in
mesihi olan Ahmed de, İsa'nın benzeri olarak sulhla hareket edecektiı174."
İslam'ı kılıçla yayacak ve adaleti tesis edecek yaygın "mehdi" fikrine karşı, Gulam'ın bu tarzda hareket edişinin, şüphe yokki en çok, o sıralarda Hindistan'a olan hakim olan
İngiliz Hükumeti'nin
memnuniyetini
cclbetmiş olacağını uzun uzun
belirtmeye

hacet yok sanırız.

,Görülüyorki m e h cl i i i k , İslam dünyasın:da oldukça geniş akisler uyandırmıştır.
İslam tarihi, burada sadece görüşleri ve tezahürleri
bakımından calib-i dikkat bulduğumuz için mehdilik anlayışlarını naklettiğimiz fırkalar ve bilhassa Şii fırkaları dışında, neredeyse sayılamayacak kadar çok mehdi iddiacılarıyla doludur. Nitekim Yemenlilerin
beklediği Kahtani kurtarıcıl75,
Emevilerin iktidardan düşüşleri ile birlikte hakimiyeti ve iktidtm geri getireceğine inanılan Sufyani Mehdi176,
169 Bk.: Sırru'/-Hi/afe,

45.

170 Bk.: Hakikatu'/-Mehdi,
15-7.
17l Bk.: Gulam Ahmed, Ayine-i Kemalat-ı

ıslam,

(Lahor, tr7,., 1. bs: 1893), 374, My

Attitude Towards the British Govemment, 6-8.
172 Bk.: Nezir Ahmed, el-Kav/u'.-Sarih,
92 v.d.; Muhammed Ali, The Ahmadiyyah
vement, 246.
173 Bk.: Gulam Ahmed, Sırru'/-Hilafe,
55, Seiinetu Nuh' 10.
174 Bk.: Gulam Ahmed, Sırru'/-Hilafe,
51; Muhammed Ali, The Ahmadiyyah

Mo-

Movement,

13, 81-2; Quazi Abdullah, The Crying Need of the Age Fu/filled (London, trz), 12.
175 Bk.: eş-Şa'rani, Muhtasar Tezkiret.i'/.Kurtubi,
147-8; Van Vloten, es-Siyadetu'l-Arabi,'ye, 121.
176 Dk.: et-Taberi,
(Arapça

tre.: Tiirihu'l-Arab,

Tarihu'r-Rusu/,
1/357-8);

3/1320; Philippe

Hiui,

History

Van Vloten, es-Siyadetu'/-Arabiyye,

of the Arabs,
120-1.
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Hind Mehdisi Cavnpürlu Seyyid Muhammed (910/1504), Mağrib Mehdisi
Abdullah b.Tümert (524/1130), son devirlerin Sudan Mehdisi Muhammed Ahmed (1303/1885),
Somali Mehdisi Muhammed b.Ahdillah Hassan (1339/1920),
Amerikalı Zenci Müslümanların Mehdisi Eliah Muhammed ve daha niceleril71, cemiyetin huzursuz ve karışık günlerinde,
hep hadislerin gölgesine sığınarak y~ kendilerine teveccüh sağlayıp siyasi çıkar, yahut da hilhassa son devirlcrdeki Mehdi iddiacılarında görüldüğü gibi, sömürgeei Hıristiyandevletlerin
İslam memleketleri üzerindeki artan nüfüzlarını kırmak için ortaya ('ıkmışlarI78, vey~ tam tersinc
l79
onlara yaranmak maksadıyla yeni tip mehdilikler iead etmişlerdir •
Netice itihariyle Mehdi konusundaki haberlerin kaynağı ihtida etmiş
Yahudi ve Hıristiyan ravilerdir dense delso, hadislerden bir kısmına bağlı
kalımp "Mehdi" ümmete, insanların ayrılığa düştüğü, din ve ahlak eihetinden zaafa uğradığı devirlerde yol gösterip onları aydınlatan herkese
verilen bir isimdirisı görüşürıe ağırlık verilse de, Kıyametten önce gelecek bir m e h d i fikri bütün canlılığıyla ayakta durmaktadır.
Ancak
Şiiler icin bir inanç konusu olan "Mehdi", Sünni-İslam dünyasında
u s tl i . i d i n 'e dahil bir akide olarak yerleşememiş olmasına rağmen,
renkli ve canlı süsleriyle birtakım maceraeııarm, dünycvi ve siyasi emel"
sahiplerinin ve' çaresiz kitlelerin alaka merkezi olmuş ve olmaktadır ..
./

177 İslam tarihindeki

melıdiler lık. bk.: Sa'd Muhammed

Hasan, el-Mehdiyyetu

fi'l-ls-

lam, 81-273; Margoliouth, "Mahdi", ERE, 8/336 v.d., "On Mahdis and Malıdiism", PBA, 214233; Tevfik Ahmed el-Bekrl, Muhammed
"Mahdi",

A Dictwnary

Ahmed el-Mehdi (Kahire 1944), 5 v.d.; T.P. Hughes,

of Islam .(London 1896), 305; Goldzilıer, el-Akiık

216,271; Maedonald, "Mehdi", lslCim Ans. 7/474-9;
gines de l'Islam jusqu'a

nos jours, Paris 1885; Muhammed Ali, The Ahmadiyyah

178 Krş.: GoldziJıer, el.AHde

nelen Yık,cı Hareketler, 47-8, 53.
181 Krş.: İbn Hanbel, Musned,

xın

(30 Reblyülevvel

340.

gibi.
.112-3; Muhsin AbdulJıaru~d, lslum'a

Yö-

219.

3/37; İzmirli İsmall Hakkı, "Mehdi Meselesi", Scbilür

1332), Sayı. 285; Muhsin Abdulhamld,

kıeı Hareketler, 52. Nitekim büyük Türk hikayeeilerinden
vaşı'ndan

les Ori.

Moveme"t,

ve'ş.Şeria f,'I.lsICim,

179 Bôhilik ve Kadiyanilik
örneğindeki
180 Krş.: Van Vloten, es-Siyiidetu'l-Arabiyye,

reşad Mec.

ve'ş-Şeria fi'l-lslam,

J. Darmesteter, Le Mahdi.Depuis

sonra yazdıb" "Mehdi" hikôyesinde,

ls1Um'a Yö"elen

Yı.

Ömer Seyfeddin de, 1912 Balkan Sa.

bir hoeanın ağzından

Kur'an-ı

Kerlm'deki" ...

Her milletin bir yol göstericisi vardır" (Ra'd, 7) ayetini esas olarak, "avam o tek ve hayali Mch.
dlyi beklerken biz, Türk, Arap, Fars ve diğer İslam mütefekkirleri

kendi hadilerimizi, haklkl

mehdlleri beklemeliyiz ... " demek suretiyle, Mehdi'nin insanlara, milletlere kurtancılık
lar olduğunu belirtir. Bk.: Nokta, Nşr. Şerif Hulusi (İstanbul 1956), s. 16-21.

yapan•

