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Ön Söz
Allah Teala'yı tanımanın en iyi vesilesi ve en güvenilir yolu zamanın imamı Hz. Mehdi'yi (a.f)
tanımaktır. "Allah'ı dileyen sizden başlar; O'nu bir
ve tek bilen sizin sözünüzü kabul eder ve O'nu amaçlayan size yönelir."1
Hz. Mehdi'yi (accelellahu feraceh=Allah zuhurunu çabuklaştırsın) tanımak, onun sevgisini, onun
sevgisi ise Allah sevgisini insana kazandırır.
Sizi seven Allah'ı sevmiş olur.2

Hz. Mehdi (a.f) ile tanışmak insanı cahiliyet zincirlerinden kurtarır. Hz. Mehdi'yi (a.f) tanımak;
dini, Kur'ân'ı ve bütün ilahî öğretileri bilmek demektir; onu tanımadan dini bilmek, Kur'ân'ı an1- İmam Ali Naki'den (a.s) nakledilen Camiatu'l-Kebire
ziyareti.
2- age.

https://t.me/caferilikcom
www.caferilik.com

Türkiye Caferileri Sitesi

lamak, derin öğretilere ulaşmak ve cahiliye en
kurtulmak imkânsızdır.
Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor:
Zamanının imamını tanımadan ölen birisi cahiliye ölümüyle ölmüş olur.1

Zamanın imamı Hz. Mehdi'yi (a.f) tanımak hidayete ulaşmak, dalalet ve sapıklıktan kurtulmak
için sağlam bir kulptur.
Allah'ım! Bana kendi hüccetini tanıt; eğer bana hüccetini tanıtmazsan dinimden saparım.2

Zamanın imamı Hz. Mehdi (a.f) tanınmadan
onun siret ve yolu bilinemez, onun siret ve yolu
bilinmeden şeriat bilinemez ve şeriat bilinmeden
de dünya ve ahiret saadetine ulaşılamaz.
Zamanın imamı Hz. Mehdi'nin (a.f) hedef ve ülkülerini bilmeli ve ona yardım için hazırlıklı olmalıyız; çünkü o insanlık âleminin yaşayan tek
imamı ve nazır hüccetidir. O, Allah'ın yeryüzün1- Biharu'l-Envar, c. 22, s. 331, hadis: 317.
2- Biharu'l-Envar, c. 53, s. 187, hadis: 18.
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deki tek bâkisi, peygamberler soyunun cevheri
ve Ehlibeyt İmamları'nın tek yadigârıdır.
Onun yaşamı, sırlarla dolu gaybeti, mucizevî
uzun ömrü, nurlu ve hayat dolu zuhuru, hepsi
insanlık tarihinin müstesna ve en verimli dilimidir. Çünkü bu olay, tevhidin varlık aleminin dört
bir yanında hakimiyet kurmasıyla sonuçlanacaktır. O günü yaşama dileğiyle!
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Nurun Doğumu
Samerra şehrinin korku ve dehşet dolu ortamında, zalim Abbasî hükümetinin gözcülerinden
uzak bir noktada hicrî 255 yılı Şaban ayının on
beşinde Cuma sabahı İmam Hasan Askerî'nin
(a.s) küçücük evinde velayet semasının son güneşi doğdu.1
O, doğar doğmaz Allah'ın birliğine ve Resulullah'ın (s.a.a) peygamberliğine şahadet e i, yedinci gününde, değerli babasının kucağında şu ayeti
okudu:
Biz de o yeryüzünde güçsüz düşürülenlere
lütfetmeyi, onları önderler yapmayı ve onları
mirâsçılar kılmayı istedik.2
1- Biharu'l-Envar, c. 51, s. 3-4.
2- age. Kasas, 5.
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Resulullah'ın (s.a.a) vasiyeti ve geleceğini müjdelediği hadisler gereği ona "Muhammed" ismi
verildi; bununla Resulullah'a (s.a.a) herkesten
çok benzeyen güzel simasının yanı sıra isim ve
meramıyla da Allah'ın o büyük peygamberini
hatırlatması ve dedesi Hatemu'l-Enbiya'nın tam
anlamıyla aynası olması isteniyordu. Bu amaçla
"Ebu'l-Kasım" künyesi de verildi kendisine; her
ne kadar ona "Ebu Cafer", "Ebu Abdullah" ve
"Eba Salih" gibi künyeler verildiyse de "Ebu'lKasım" künyesi ön plândaydı.
Hadis, dua ve tarih kitaplarında kaydedilen en
meşhur lakapları şunlardır: Mehdi, Kâim, Muntazar, Sahibu'l-Asr, Sahibu'l-Emr, Sahibu'z-Zaman,
Bakiyyetallah, Hüccetullah, Mensur, Halefu'sSalih ve Mev'ud.
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Babasının Fazileti
İmam Hasan Askerî (a.s) mübarek hayatının yirmi yılını hep zorluk ve sıkıntıyla geçirmiş, zalim
Abbasî yönetimine karşı verdiği açık ve gizli mücadelesi nedeniyle sürekli zindana atılmış ve sıkı
bir şekilde göz altında tutulmuştur.
O, bereketli ömrünün yirmi üçüncü yılında ilk
ve son çocuğunun doğmasıyla gerçekleşen yüce
Allah'ın kesin vadinin sevincini yaşarken ashabına şöyle buyurmuştu:
Zalimler soyumun kesilmesi için beni öldürebileceklerini sanıyorlardı! Onlar Allah'ın gücünü nasıl buldular şimdi?1

Hz. Mehdi'nin (a.f) doğumuyla İmam Hasan
Askerî'nin (a.s) imametinin en hassas ve en hareketli dönemlerinden birisi başladı; o sistemin bü1- age. s. 4.
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tün baskılarına ve casusların gözetimine rağmen
uyguladığı akıllı bir metotla ve güvenilir ashabı
aracılığıyla bütün Şiileri ve Ehlibeyt dostlarını
Âl-i Muhammed'in Kâimi'nin veladetinden haberdar edip çeşitli münasebetlerle onları kendisinden sonraki imamla tanıştırdı.1

1- On İkinci Ehlibeyt İmamı'nın veladeti ve imameti o
kadar ince ve kapsamlı bir metotla bildirilmiştir ki
Ehlisünnet uleması bile bu konuda şüphe etmemiştir.
Muntahabu'l-Eser kitabında (s. 322-341) eserlerinde bu
konuyu itiraf eden Ehlisünnet uleması ve yazarlarından 65 kişinin ismi kaydedilmiştir.
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Annesinin Kerametleri
Romalıların en büyük içtimaî-dinî şahsiyetlerinden olan Roma imparatoru "Yeşua"nın ve Hz.
İsa'nın (a.s) vasisi Hz. Şem'un'un evlatlarından
olan bir kadının değerli kızı Hz. Mehdi'ye (a.f)
annelik etme i iharını kazanmıştır.
O, Roma'nın ileri gelenlerinden birinin oğluyla
yapmak üzere olduğu evlilik törenlerinin bozulmasına neden olan ilginç bir olayın peşinden rüya
âleminde Resul-i Ekrem'i (s.a.a) görerek Müslüman olmuş ve bir savaşta Roma esirleri arasında Abbasî hükümetinin merkezi olan Bağdat'a
getirilmiş ve orada İmam Hâdî'nin (a.s) emriyle "Buşr b. Süleyman" tarafından satın alınarak
onun evine getirilmiş ve İmam Hasan Askerî (a.s)
ile evlenmiştir.
- 14 -

O, "Nercis", "Susen", "Reyhane" ve "Saykel" isimleriyle çağrılırdı.1 Nercis hanım iman, temizlik,
güzel ahlâk ve davranışlarda öyle bir dereceye
varmıştı ki İmam'ın kızı, İmam'ın kız kardeşi, ve
İmam'ın halası olan "Hakime hatun" ona saygı
gösteriyor ve İmam Hâdî (a.s) sürekli onu hayırla
anıyordu.
Daha önce de Emîrü'l-Müminin Hz. Ali (a.s),
İmam Cafer Sadık (a.s), İmam Muhammed Taki
(a.s) onu "hiyeratu'l-ima" (=cariyelerin seçilmişi),
"seyyidetu'l-imâ" (=cariyelerin efendisi) şeklinde
anmışlardı.
Hamilelik süresince hiçbir hamilelik belirtisi görülmemiş; ancak son gece İmam Hasan Askerî
(a.s) Hakime Hatun'a şöyle buyurmuştu:
Halacığım! Bu akşam i ara bizim yanımızda
kal; Allah Teala bu gece seni kendi velisinin ve
hüccetinin doğumuyla sevindirecektir.2

1- Muntahabu'l-Eser, s. 320.
2- age, s. 323; Hz. Mehdi'nin (a.f) annesi hicri 258 yılında
vefat etmiştir.
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İmameti
Ehlibeyt İmamları'nın on birincisi, Abbasî halifesi Mu'temid'in verdiği zehir sonucu yirmi
sekiz yaşında şehit olunca Hz. Mehdi (a.f) beş
yaşındaydı.1
Hz. Mehdi'nin (a.f) küçük yaşta imamet makamına geçmesinin, Ehlibeyt İmamları'na lütfedilen
ilahî mucize ve olağan üstü şeyler göz önünde
bulundurulduğunda şaşırtıcı ve şüphe edilecek
bir durum olmadığı görülür.
Kaldı ki tarihte yaşanan apaçık örnekleri herkes
tarafından kabul edilmektedir. Örneğin Kur'ân-ı
Kerim'de Hz. Yahya (a.s) hakkında şöyle buyurulur:
1- Zindegi-yi İmam Hasan Askerî (a.s) s. 383.
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Ve ona çocuk iken -peygamberlik ve- hakimiyet verdik.1

Hz. İsa'nın (a.s) beşikte şu sözleri konuştuğu nakledilir:
-Çocuk-: Ben Allâh'ın kuluyum, dedi, (O)
bana Kitabı verdi, beni peygamber yaptı.2

1- Meryem, 12.
2- Meryem, 30.
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Gaybet-i Suğra (Küçük Gaybet)
Dönemi
Hz. Mehdi'nin (a.f) düşmanlardan ve muhaliflerden gizli kalmasını gerektiren nedenler onun
gaybete çekilmesine sebep oldu.
Rivayetlerde Hz. Mehdi (a.f) Hz. Musa'ya (a.s)
benzetilmiştir;1 Firavun, Hz. Musa'yı (a.s) ortadan kaldırmak için o dönemde bütün hamile
kadınları ve süt emen çocukları kılıçtan geçirip,
yeni doğan bebekleri öldürüyordu.
Abbasîler de gaspla ulaştıkları hükümeti korumak ve zalimleri yok edecek kişi olarak tanıtılan
son vasinin doğumunu engellemek için her türlü
cinayeti işlemekten çekinmezlerdi.
Hicrî 260 yılında Hz. Mehdi (a.f) odasından çıkıp
amcası Cafer-i Kezzab'ı kenara i i ve değerli ba1- Muntehabu'l-Eser, s. 301.
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basına cenaze namazı kıldı. Aslında bu, imametin ilânı anlamına geliyordu. Abbasî hükümeti
komployla imamı şehit etmeyi plânladı.
Allah Teala mutlak gücüyle bu son hüccetini
düşmanların komplolarından korumak ve öldürülmesini engellemek için imametinin başından
itibaren onu gaybet perdesinin ardında tu u.
Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kâﬁrler hoşlanmasa da Allah,
nurunu tamamlayacaktır.1

1- Saﬀ, 8.
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Uydurma Bodrum Olayı
Samerra şehrinde, İmam Hâdi (a.s) ile İmam Hasan Askerî'nin (a.s) türbelerinin yanında bu iki
imamın ve İmam Mehdi'nin (a.f) namaz kıldığı
yer olarak kutsanan bir bodrum var. Ama ne yazık ki bazı Sünnî yazar ve tarihçiler eserlerinde
Hz. Mehdi'nin (a.f) o bodrumda gaybete çekildiğini kaydetmiş ve Şiîleri imamın o bodrumdan
zuhur etmesini beklemekle eleştirmiş ve alay
etmişlerdir.1
Bu saygısızlığa karşı Şia uleması kanıtla bu mesnetsiz sözleri reddetmişlerdir. Burada Allame
Eminî'nin "el-Gadir" adlı kitabında buna vermiş
olduğu cevabı zikretmekle yetiniyoruz:
1- Bu garazlı kişilerden bazıları şunlardır: Suveydî, İbn
Hacer, İbn-i Teymiyye, Abdullah-i Fuseymî. bk. Hayat-i İmam Mehdi (a.f), Kureyşî.
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…Ve bodrum i irasına gelince; bu da daha çirkin bir i iradır… Şia esasen Hz. Mehdi'nin (a.f)
bodrumda gaybete çekildiğini kabul etmez. Ne
onlar İmam'ı (a.f) gayıp etmişler ve ne de o
Masum İmam (a.f) bodrumdan zuhur edecektir; Şia rivayetlerin yardımıyla onun Mekke-i
Muazzama'dan ve Kâbe'den zuhur edeceğine
inanır; hiç kimse bodrum olayına inanmaz…
Keşke bodrum hikayesini uyduranlar, durumun anlaşılmaması ve rezil olmamaları için
bu açık yalanda hepsi bir tek şeyi savunsalardı
ve biri bu bodrumun Hille'de, diğeri Bağdat'ta
ve başka biri Samerra'da olduğunu ve ayrı
biri de nerede olduğundan haberi olmadığını
söylemeseydi!1

1- el-Gadir, c. 3, s. 309.
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Özel Sefirler
Gaybet-i Suğra (küçük gaybet) dönemi hicrî 329 yılına kadar sürdü.1 Hz. Mehdi (a.f) her ne kadar 69
yıl boyunca düşmanlardan gizli yaşadı ise de yarenleri ve samimi ashabından dört kişi sürekli onunla
bağlantı içerisindeydi; halkın sorun ve problemleri
ona sunuluyor ve İmam'ın da cevabı halka ulaştırılıyordu. Özel seﬁrler sırasıyla şunlardı:
1- Osman b. Said-i Amrî: On bir yaşından beri

İmam Hâdi'yle (a.s) birlikte idi. Mütevekkil-i Abbasî ve diğer zalim Abbasî yöneticilerin zulüm
ve baskılarının zirveye tırmandığı dönemde yağ
satıcısı görünümünde öğretileri Şiilere ulaştırmada çok büyük bir rol ifâ etmiştir. Daha önceki iki
imamın naibi olan Osman b. Said, Hz. Mehdi'nin
(a.f) ilk özel seﬁri tanıtıldı. O, hicrî 300 yılında ve1- Muntahabu'l-Eser, s. 358.

- 22 -

fat e i ve Bağdat'ta defnedildi.1
2- Muhammed b. Osman b. Amrî: Babasının vefa-

tından sonra, Hz. Mehdi'nin (a.f) özel naibi olma
i iharını elde etmiştir. O, fıkıh ve hadis konusunda birkaç kitap yazmış, birkaç defa İmam (a.s)
tarafından teyit edilmiş ve Hz. Mehdi (a.f) onun
hakkında, "O, benim yanımda güvenilir bir kişidir;
onun yazdığı benim yazdığımdır." buyurmuştur.2
Muhammed b. Osman, hicrî 305 yılında, cemaziyülevvel ayının sonunda vefat etmiştir.
3- Hüseyin b. Ruh-i Nevbahtî: Muhammed b. Os-

man, vefatından bir süre önce Hz. Mehdi'nin (a.f)
emriyle onun İmam'ın seﬁri ve naibi olduğunu
ilân e i. O, ulemanın ileri gelenlerinden olup fazilet ve takvayla meşhurdu.
Ondan aktarılan münazaralar, güçlü ruhunu ve
geniş ilmini göstermektedir. O öyle bir irade ve
direnişe sahipti ki, döneminin âlimlerinden birisi
onun hakkında şöyle demiştir:
1- Hayatu'l-İmam Mehdi (a.s), Kureyşî, s. 121- 123; Biharu'l-Envar, c. 51, s. 344.
2- Tenkihu'l-Makal, c. 3, s. 149.
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Düşman onu lime lime doğrasa bile, o, zamanın imamı Hz. Mehdi'yi onlara göstermez.1

Hüseyin b. Ruh, 21 yıl özel seﬁrlik görevini yapmış, hicrî 326 yılında vefat etmiş ve Bağdat'ta
toprağa verilmiştir.2
4- Ali b. Muhammed Semerî: Onun makamının

yüceliğini ifade etmek için şu husus yeterlidir ki,
yaşadığı dönemde ilim ve takvada yüce makamlara erişmiş şahsiyetler ve "el-Kâﬁ" kitabının yazarı "Muhammed b. Yakub Kuleynî" gibi büyük
yazarlar olmasına rağmen o Hz. Mehdi'nin (a.f)
özel seﬁri olma şereﬁne ulaşmıştır.
Ölümünden altı gün önce Hz. Mehdi (a.f) bir mektupla onun öleceğini ve gaybet-i kübra (büyük
gaybet) döneminin başladığını halka bildirmiştir.3
Ali b. Muhammed-i Semerî, hicrî 329 yılında,
şaban ayının on beşinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.4

1- Merakidu'l-Mearif, c. 1, s. 25.
2- Muntehabu'l-Eser, s. 393.
3- Biharu'l-Envar, c. 51, s. 361.
4- age. s. 360.
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Gaybet-i Kübra (Büyük Gaybet)
Dönemi
Altmış dokuz yıl süren gaybet-i suğra dönemi,
gaybet-i kübra dönemi için bir başlangıç ve halkı
bunu tahammül etmeye hazırlamak için küçük
bir süreç sayılır.
Bu gün itibariyle yaklaşık on bir asıra varan bu
gaybet dönemi birkaç açıdan ilk gaybet döneminden farklıdır:
1- Zaman itibariyle ondan çok uzundur.
2- Bu dönemde hiç kimse Hz. Mehdi'nin (a.f)
özel seﬁri unvanıyla onunla bağlantı içerisinde
değildir.
3- Gaybet-i kübra döneminde, özellikleri İmam
Cafer Sadık (a.s), İmam Hasan Askerî ve İmam
Mehdi'nin (a.f) buyruklarında belirtilen gerekli
- 25 -

tüm şartlara sahip olan fakihler1 İmam Mehdi'nin
(a.f) genel naipleri olarak İslâm hükümetini üstlenirler; İslâm'ı ve Müslümanları savunma, ilahî
hükümleri uygulama, Müslümanların bütün
içtimaî ve iktisadî işleri onların üzerine bırakılmıştır. (Buna "velayet-i fakih" denir.)
4- Bu gaybet döneminin son bulması, halkın hazırlanmasına ve dünyada evrensel bir hükümetin
hakimiyeti için gerekli şartların oluşmasına bağlıdır.
5- Bu gaybet süresini Allah Teala dışında hiç kimse bilmez; gaybet süresi hiçbir hadiste belirtilmemiş, zuhur zamanını belirleyenler (ki bu durumda gaybet dönemini de belirlemiş olurlar) yalancı
ve i iracı sayılmışlardır.2

1- bk. Vesailu'ş- Şia, "kaza" kitabı ve İmam Humeyni'nin
(r.a) "Velayet-i Fakih" ve "Bey'" kitabı.
2- Muntehabu'l-Eser, s. 400.
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Gaybetin Hikmetlerinden Bazıları
Hz. Mehdi'nin (a.f) neden gaybet perdesi ardında gizli olduğu Allah Teala'nın hikmet üzere olan
iradesine bağlı olup varlık âleminin akıl ermez
sırlarından biridir.1
Buna rağmen hadislerde gaybetin hikmetleri olarak sayılan şeyler, gaybetin bazı etkenlerine işaret ederek insanların uyanmasına, ibret almasına
ve bir çare bulmasına neden olabilir:
1- İlahî sünnet:

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurur:
Peygamberlerin gaybetleri konusunda vuku
1- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurur: "Allah Teala-nın
hikmet sahibi olduğunu bildikten sonra onun bütün ﬁil ve
buyruklarının nedenini bilmesek bile hikmet üzere olduğunu tasdik ederiz." (Kemalu'd-Din, c. 2, s. 482)
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bulan bütün sünnetler Ehlibeyt'in Kâimi (Hz.
Mehdi) hakkında da vuku bulacaktır.1
2- İmam'ın canını korumak ve öldürülmesinden

endişelenmesi:
İmam'ın öldürülmesi gerçekte mesajının yok olması, İslâm'ı ve Kur'ân'ı dünyada hakim kılmak
doğrultusundaki görevinin tamamlanmaması
demektir.
İmam Cafer Sadık (a.s) gaybetin nedeniyle ilgili
bir soruyu şöyle cevaplıyor:
Öldürülmekten endişeleniyor.2
3- Dünyanın İslâm'ın hükümetini kabullenmeye

hazırlanması ve müstekbirlerin sultasının yok
olması:
Hz. Mehdi (a.s) şöyle buyurur:
Ben, zuhur döneminde, hiçbir tağutun biati
üzerimde olmadığı bir hâlde kıyam edeceğim.3
1- age, s. 345.
2- age, s. 481.
3- Muntehabu'l-Eser, s. 267.
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4- Halkın imtihana tâbi tutulması:

Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurur:
Mehdi'nin (a.f) gaybeti döneminde Allah Teala'nın, kalbini imanla sınadığı kimse dışında
hiç kimse onun imametine inanç konusunda
sebat göstermeyecektir.1
5- İnsanların günahları ve hazırlıklı olmayışları:

Hz. Mehdi (a.f) kendisini, bulutlar arkasında kalan güneşe benzetmektedir.2
Hz. Mehdi'nin (a.f) varlığı, etrafına nur saçan ve
feyiz veren bir güneş gibiyse, onu örten bulutlar
da günahlar ve halkın kadir-kıymet bilmeyişinden başka ne olabilir ki?!

1- age. s. 101.
2- İhticac, s. 263; Biharu'l-Envar, c. 52, s. 92.
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Gaybetin Özellikleri
İmam Mehdi'nin (a.f) gaybetinin ne gibi özelliklere sahip olduğu Ehlibeyt İmamları'ndan nakledilen bazı hadislerde açıklanmıştır; fakat bu
hadislerden nasıl gaybet e iğine dair açık ve net
bir şey çıkarmak mümkün değildir. Dolayısıyla
aşağıda söz konusu edilenler bu özelliklerden sadece bazılarıdır:
1- Tıpkı bulutların arkasında gizlenen güneş gibidir.
Bulutlar güneşin yüzünü ör üğü zaman insanlar güneşten nasıl yararlanıyorlarsa ondan da
öyle yararlanırlar.1

2- Halk onu görür, fakat tanımaz.
Allah Teala onunla insanlar arasına bir örtü çe1- Yenabiu'l-Mevedde, s. 477.
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ker; onlar onu görürler, fakat tanımazlar.1

3- Her yıl hac törenine katılır; Arafat'ta müminlerin duasına amin der.
O, her yıl hac töreninde hazır olur; Arafat'ta
müminlerin duası için amin söyler.2

4- O her ne kadar insanların gözlerinden gizli
olsa da anısı onların kalbinden gitmez.
O, ortalık sakinken halktan gayıp olsa da hiçbir
zaman insanların aklından çıkmaz.3

5- Ona gönül verenlerden bir çoğu onu görme şereﬁne nail olmuşlardır.4
6- Belli bir yeri yoktur; daha fazla çöllerde ve şehirlerin çevrelerinde yaşar.
7- O, zalimlerin evlerinden uzak bir noktada, tanınmadan, diğer insanlar gibi belli bir evde yaşar

1- Kemalu'd-Din, c. 2, s. 351.
2- Muntehabu'l-Eser, s. 277.
3- age, s. 272.
4- Biharu'l-Envar, Necmu's-Sakib, Cennetu'l-Me'va, Daru'sSelam ve Akberiyyu'l-Hisan gibi kitaplarda Hz. Mehdi'yi
(a.f) görenlerden yüzlerce kıssa kaydedilmiştir.
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ve diğer insanlar gibi yemek, elbise ve dinlenmeye ihtiyaç duyar; eşi ve çocukları da var.
8- Halkın meclislerine katılır, onların sergilerinin
üzerine ayağını basar, sokak ve pazarlarında gezer.
9- Bazen ilahî hikmet bir yerde olmasını, fakat diğerleri tarafından görülmemesini gerektirir.
İmam Rıza (a.s) şöyle buyurur:
Onun cismi görülmez.1

İmam Cafer Sadık (a.s) da şöyle buyurur:
Özü sizden gizlidir.2

Bazense hikmet gereği bir yerde görülür, fakat tanınmaz:
Muhammed b. Osman Amrî (r.a) şöyle der:
O, insanları görür ve tanır; insanlar ise onu görürler, fakat tanıyamazlar.3

1- Biharu'l-Envar, c. 51, s. 33.
2- age. s. 32.
3- Biharu'l-Envar, c. 51, s. 350.
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Ahlâkî Özellikleri
Hz. Mehdi (a.f) bütün yüce peygamberlerin ve
Allah'ın değerli velilerinin mirasçısı olduğundan bütün kemal ve cemal sıfatlarına sahiptir. O,
Resulullah'ın (s.a.a) sahip olduğu yüce ahlâkın,
Emîrü'l-Müminin Hz. Ali'nin (a.s) insanı hayrete
düşüren özelliklerinin, Hz. Fatımatü'z-Zehra'nın
(s.a) ve onun tertemiz evlatlarının ahlâkî erdemlerinin ve faziletlerinin tecellisidir. Bu özelliklerden bazılarına işaret edilmesi onu izleyip onunla
aynı yönde hareket etmek için bir başlangıç noktası olabilir.
1- Geniş Bilgi:

Emîrü'l-Müminin Hz. Ali (a.s) onun hakkında
şöyle buyurur:
O, sizin en bilgilinizdir.1
1- Gaybet-i Nu'manî, Muntehabu'l-Eser, s. 309.
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İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurur:
Bitkiler güzel bir şekilde yerden bi iği gibi
Allah'ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetine
bilgi de bizim Mehdimizin kalbinde biter. O
hâlde kim onu görürse desin ki: Selâm olsun
size! Ey rahmet ve nübüvvet ehlibeyti ve ey
ilim hazinesi ve risalet mekânı.1
2- Züht ve Dünyayı Önemsememek:

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurur:
Kâim'in (Mehdi) elbisesi ancak sert bir elbise ve
yemeği kuru bir yiyecektir.2
3- Halk Arasında Adaleti Yaymak:

İmam Muhammed Bâkır (a.s) Hz. Mehdi (a.f) hakkında şöyle buyurur:
O, ister iyi olsunlar, ister zalim olsunlar, Allah
kulları arasında adaletle davranır.3
1- Kemalu'd-Din, Muntehabu'l-Eser, s. 309.
2- Gaybet-i Nu'manî, Muntehabu'l-Eser, s. 307.
3- Muntehabu'l-Eser, s. 310.
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4- Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetini Uygulama:

Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurur:
O bendendir; ismi benim ismimdir. Allah Teala
beni ve benim dinimi onun vesilesiyle koruyacaktır. O, benim sünnetime uygun davranacaktır.1
5- Bağış ve Cömertlilik:

Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurur:
Bir adam onun yanına gelerek, ey Mehdi! Bana
bir şey bağışla diyecek. Bunun üzerine Hz.
Mehdi (a.f) onun eteğine taşıyabileceği kadar
bir mal dökecektir.2
6- Dua ve İbadet:

Hz. Mehdi'den (a.f) bize ulaşan kulluğun en büyük belirtisi ve Allah'a yaklaşmanın en güçlü etkeni sayılan özel namazlar ve çok sayıdaki dualar onun dua ve ibadete ne kadar önem verdiğini
gösterir.
1- age. ve Gaybet-i Nu'manî.
2- Kenzü'l-Ummal, c. 6, s. 39; Yenabiu'l-Mevedde, s. 431.
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Hz. Resulullah (s.a.a) büyük risalet sorumluluğunu üstlenirken kendisine gece namazı farz kılındı. Bu husus, büyük sorumlulukları üstlenmek
için Allah'a çok kulluk etmenin, namaz, dua ve
ibadetlere önem vermenin gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Dolayısıyla, Hz. Mehdi'nin (a.f)
kesintisiz e iği ibadetleri ve duaları olmaksızın
dünyanın dört bir yanında tevhit ve adaleti hakim kılması imkânsızdır.
7- Şecaat ve Cesaret:

Bütün müşriklere ve müstekbirlere karşı koymak
ve dünyanın bütün zalim ve zorba güçlerini dize
getirmek eşsiz bir yiğitlik ve emsalsiz bir direnç
ister. İmam Hüseyin (a.s) gibi savaş meydanının
eri olan, İmam Ali (a.s) gibi düşmana asla sırt çevirmeyen ve Resulullah (s.a.a) gibi savaşın sıcak
anlarında savaşçılara ümit veren ve varlığı ile küfre karşı savaşanların desteği olan bir kişi ister.
8- Tahammül ve Sabır:

Her insanın direnci ve sabrı, başına gelen belalar ve karşılaştığı sıkıntılarla ölçülür. Tarihin en
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sabırlı insanları zorluk ve sıkıntılara ne kadar direnebilmiş ve ne ölçüde bela ve üzücü olaylara
tahammül edebilmişlerdir acaba?
Kesinlikle zamanın imamı Hz. Mehdi'nin (a.f)
asırlardır çektiği sıkıntı, üzüntü ve musibetler
hiçbir kişinin musibet ve sıkıntılarıyla mukayese edilemez; çünkü belaların çokluğu ve uzun
sürüşü üstün bir sabır ve direnişi gerektirmekle
kalmıyor, insanın üstlendiği misyon da direnç ve
sabrı belirlemede etkilidir; Hz. Mehdi (a.f) ise zamanın imamı, âlemdekilerin hücceti, bütün müminlerin velisi ve emir sahibidir.
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Uzun Ömürlü Oluşu
Hz. Mehdi'nin (a.f) veladetinden (hicrî 255) günümüze kadar 1363 sene geçiyor. Bu uzun ömre
onlarca, yüzlerce ve ha a binlerce yıl daha eklenebilir. Fakat buna rağmen bu konu hiç de şaşırtıcı bir olay değildir; çünkü:
Birincisi: Allah Teala herkesi yoktan var etmiştir;

her şeyin yaratılışı ve varlığını sürdürmesi sadece O'nun iradesine bağlıdır.
O'nun işi, bir şeyi(n olmasını) istedi mi ona,
sadece "ol!" demektir, hemen oluverir.1

Allah Teala hikmet gereği yaratıklarından birinin
ömrünü kaç bin sene uzatma gücüne sahiptir.
Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Yunus (a.s) hakkında, tövbe
etmeyecek olsaydı kıyamete kadar onu Yunus'un
karnında tutardık, buyuruyor.2
1- Yasin, 82.
2- Saﬀat, 144.
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İkincisi: Tarih kitapları yüzlerce yıl hiçbir hasta-

lık geçirmeden ve rahatsızlık duymadan yaşamış olan çok yaşlı kişilerin kıssalarıyla doludur.
Tevrat'ta "Zulkarneyn"in üç bin sene yaşadığı
geçer.1 Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Nuh'tan (a.s) bahsedilirken onun tufandan önce dokuz yüz elli yaşında olduğu açıklanmıştır.2
Üçüncüsü: Aklen bir varlığa belli bir yaş sınırı ko-

nulup ondan yukarısının imkânsız olduğu söylenemez. Dolayısıyla yüz, yüz elli ve iki yüz sene
yaşayabilen bir insan bundan fazla da yaşayabilir; bu şekilde yaşı binlerce yılı bulsa bile, yine de
"Aklen bu imkânsızdır." denemez.
Dördüncüsü: Bilim, organlara gerekli maddelerin

uygun miktarda ulaşması, hastalık ve yetersizliklerin önlenmesi durumunda canlı varlıkların hayatının inanılmaz oranda uzayabileceğini ispatlamıştır. Bu durumda Hz. Mehdi'nin (a.f) Allah
vergisi olan bilinç ve sınırsız ilmi nedeniyle diğer
insanlardan onlarca kat fazla yaşamaması için
hiçbir engel yoktur.
1- Muntehabu'l-Eser, s. 276.
2- Ankebut, 14.
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Bekleyiş
Sonunda Hz. Mehdi'nin (a.s) zahmet ve sıkıntı
dolu günleri son bulacak; şanlı zuhur, İslâm'ın ve
tevhidin zafer dönemi gelecektir.
Bu bakış açısıyla Hz. Mehdi'ye (a.f) inananlar,
velayet ve itaat ahdini üstlenenler hiçbir zaman
beklemekten usanmayacak, hiçbir zaman kendilerini ve toplumlarını hazırlamak yolunda hareket etmekten ve çaba harcamaktan vazgeçmeyeceklerdir.
Hadislerde Hz. Mehdi'yi (a.s) beklemek Allah yolunda cihad etmekle eşit, ha a Hz. Resulullah'ın
(s.a.a) huzurunda cihad edip şahadet mertebesine
ulaşmakla bir derecede sayılmıştır.1 Bu hadisler
öncelikle, gaybet döneminde bekleyişin ne kadar
önemli olduğunu, ikinci olarak da bekleyişin zor-

1- Biharu'l-Envar, c. 52, s. 126.
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luklarını, bu yolda direnme ve çaba harcamanın
gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Bekleyiş kesinlikle bir köşeye çekilip ilgisiz kalmak ve gözünü geleceğe dikmek anlamına gelmez; aksine kıyam edip sapıklık ve yanlışlara
itiraz etmek, aydın ve İslâmî gelecek için zemin
hazırlamak demektir.
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Bekleyenlerin Sıfatları
İmam'ı Tanımak ve İmamete İnanmak

Zamanın imamı Hz. Mehdi'yi (a.f) tanıyıp imametine inanmadıkça bekleyiş nasıl gerçekleşebilir?! Böyle bir tanıyış ve inanç, bizzat bekleyişin
en önemli ilkelerinden ve şartlarından sayıldığı
için Hz. Mehdi'yi (a.f) bekleyenlerin en temel
özelliklerinden sayılmaktadır. İmam Zeynelabidin (a.s) bu konuda şöyle buyurur:
Hz. Mehdi'nin (a.f) imametine inanan ve zuhurunu bekleyen gaybet döneminin insanları diğer zamanların halkından daha üstündürler.1
Takva ve Güzel Ahlâka Sahip Olmak

İslâm dininde fazilet ve üstünlüğün yegane ölçüsü takvadır:
1- Biharu'l-Envar, c. 52, s. 122, hadis: 4.
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Allah yanında en üstün olanınız, en çok takvalı olanınızdır.1

İmanın değer ölçüsü de güzel ahlâktır:
Sizin ahlâkı en güzel olanınız, imanı en üstün
olanınızdır.

Dolayısıyla, takva ve güzel ahlâk sınırı dışında
kalanların, bekleyişin fazilet ve üstünlüğüne ulaşabilecekleri düşünülemez.
İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurur:
Kim Kâim'in (Hz. Mehdi) ashabından olmak
isterse beklemeli ve bekleyiş hâlinde kendisinden takva ve güzel ahlâk sergilemelidir.2
Emre İtaat Etmek

İmamını gerçekten bekleyen birisi, onun tüm
yönlü önderliğine inanarak itaati kendine farz
bilir ve gaybet döneminde onun emirlerine uyarak zuhur döneminde ona kayıtsız-şartsız itaat
etmek için kendini hazırlar.
1- Hucurat, 13.
2- Biharu'l-Envar, c. 52, s. 140, hadis: 50.
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İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurur:
Ne mutlu Kâimimizin (Hz. Mehdi) gaybet döneminde onu bekleyen ve zuhur edince de ona
itaat eden Şiîlerine (izleyicilerine)!1
Hz. Mehdi'nin (a.f) Dostlarıyla Dost,
Düşmanlarıyla Düşman Olmak

Her insanın güvenilirliliği, onun dostluk ve düşmanlıkları esasıyla belirlenir.
İnsanın düşmanının dostu ve dostunun düşmanına dost söylenemez; nitekim dostunun dostu
ve düşmanının düşmanı da düşman sayılamaz.
Açıktır ki, her insan sevdiği kişinin dostlarını ve
yine kendi düşmanlarının düşmanını sever. Hz.
Mehdi'nin (a.f) zuhurunu bekleyenler -ki bekleyişleri Hz. Mehdi'ye (a.f) besledikleri sevgi, saygı
ve muhabbetlerinin tecellisidir- kesinlikle onun
dostlarını sever, düşmanlarına düşman olurlar.
Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurur:

1- Biharu'l-Envar, c. 52, s. 150, hadis: 76.
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Ne mutlu Ehlibeyt'imin Kâim'ini gören, gaybet döneminde ve kıyamından önce ona uyup,
onun dostlarına dost ve düşmanlarına ise düşman olanlara!1

1- Biharu'l-Envar, c. 51, s. 72.
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Zuhur Alametleri
Allah Teala Hz. Mehdi'nin (a.f) zuhurunun önemi ve yine hata ve suiistimalleri önlemek için
zuhur öncesi için geçerli olan bir takım alametler
tayin etmiştir. Zuhur alametlerini iki grupta değerlendirebiliriz:
1- Kesin alametler
2- Kesin olmayan alametler.
Kesin alametler Süfyanî'nin çıkışı ve Nefs-i Zekiyye'nin öldürülmesi gibi kesin ve mütevatir
rivayetlerde söz konusu edilen ve belireceği vurgulanan alametlerdir.1
Kesin olmayan alametler, güvenilir ravileri olmayan ya da masum tarafından onaylanmayan alametlerdir; örneğin beş defa ay tutulması ve on
1- Muntehabu'l-Eser, s. 439.
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beş defa güneş tutulması gibi.1
Bu alametleri başka bir açıdan üç grupta değerlendirebiliriz:
Varlık âleminde yaşanılması doğal olmayan alametler, toplumsal davranışlar ve insanların ahlâkıyla ilgili alametler. Ramazan ayında peş peşe
ay ve güneş tutulması, gökyüzünün doğusundan
büyük bir alevin yükselişi ve güneşin batıdan
doğması gibi doğal olaylar; veya fuhuşun çoğalması, peygamberlik iddiasında bulunanlarını sayısının artması ve savaşta insanların yedide beşinin öldürülmesi gibi.
Zuhur alametlerini incelerken önemli ve düşündürücü olan şey, bunların hiç birisinin belirmeyişi insanı zuhurun geciktiğine dair kesin bilgiye
götürmez; çünkü "Allah Teala zuhur işini bir gecede
yoluna koyacaktır."2 Bu da her gün yeniden zuhura
hazırlanacak şekilde sürekli ve her zaman bekleyiş içerisinde olmayı gerektirir.

1- age. s. 440.
2- Muntehabu'l-Eser, s. 144.
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Zuhur
□ Gökyüzünden bir ses Hz. Mehdi'nin zuhur
vaktinin ulaştığını bütün insanlara bildirecektir.
□ Hz. Mehdi evrensel kıyamını Mescid-i Haram'dan, Kâbe'nin kenarından başlatacaktır.
□ Hz. Mehdi'nin en iyi yarenlerinden üç yüz on
üç kişi Kâbe'nin yanı başında toplanacaktır.
□ Hz. İsa (a.s) gökten inecek ve namazda Hz.
Mehdi'ye (a.f) uyacaktır.
□ Hz. Mehdi'nin (a.f) yarenleri dünyanın dört bir
tarafından Mekke'ye akacak ve onun komutasında Irak'a doğru hareket edecekler.
□ Süfyanî'nin ordusu "Beyda" adındaki bir bölgede yerin dibine girecek ve İslâm'ın muzaﬀer
ordusu bütün dünyayı fethedecek.
□ Hz. Mehdi (a.f) Kufe'yi hükümetinin merkezi
kılacaktır.
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Zuhur Sonrası
Hz. Mehdi'nin (a.f) zuhurundan sonraki parlak dönem Resulullah (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları'ndan (a.s) nakledilen rivayetlerde çeşitli açılardan tasvir edilmiştir:
1- İslâm'ın Tüm Dünyaya Hakimiyeti

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurur:
Kâim (Mehdi) kıyam edince "La ilâhe illellah,
Muhammedun resulullah" diye şehadet nidası
duyulmayan bir şehir kalmayacaktır.1
2- İlâhî Hükümlerin Tamamen Uygulanması

İmam Musa Kâzım (a.s) Hadid Suresi'nin 17. ayetinin tefsiri hakkında şöyle buyurur:
1- Biharu'l-Envar, c. 52, s. 340.
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Allah Teala'nın yeryüzünü ölümünden sonra
diriltmesi, yeryüzünü yağmurla diriltmesi anlamında değildir; Allah Teala, adaleti ihya edip
ilahî hükümleri uygulayarak yeryüzünü ihya
edecek ve diriltecek kişiler görevlendirir.1
3- Kur'ân Öğretilerinin İhyası

Hz. Ali (a.s) Hz. Mehdi'nin (a.f) kıyamının getirileri hakkında şöyle buyurur:
Halkın kişisel reylerini, yorumlarını boş verir;
Kur'ân'ın hükmünü icraya başlar.
İnsanlar Kur'ân'ı kendi neﬁslerine göre yorumladıkları zaman Mehdi onların düşüncelerini
Kur'ân'a doğru yönlendirip onu Kur'ân'ın gerçeklerinin hizmetine sunacak… Sonra size Kitab ve sünnetin nasıl unutulduğunu gösterecek
ve onun canlı anlamlarını ihya edecek.2
4- Zulmün Yok Olması ve Adaletin Hakimiyeti

Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurur:
1- Mikyalu'l-Mekarim, c. 1, s. 81.
2- Nehcü'l-Belâğa, hutbe: 134.
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Mehdi benim evlatlarımdandır. O gaybete çekilecektir. Zuhur e iği zaman yeryüzünü zulüm ve sitemle dolduğu gibi adalet ve eşitlikle
dolduracaktır.1
5- İslâm Dininin Yenilenmesi

İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurur:
Resulullah'ın (s.a.a) her yaptığını o da yapacaktır; Resulullah (s.a.a) cahiliyet temellerini
yıktığı gibi o da önceki temelleri yıkacaktır. O,
İslâm'ı yeniden baştan alacaktır.2
6- İlmin İnsanlar Arasında Kemale Ermesi

İmam Cafer Sadık şöyle buyurur:
İlim yirmi yedi har ir. Hz. Resulullah'ın
(s.a.a) getirdiği tüm öğretiler sadece iki har ir.
Kâimimiz (Mehdi) kıyam edince geri kalan yirmi beş harﬁni de açığa çıkarıp halk arasında
yayacaktır.3
1- Yenabiu'l-Mevedde, s. 448.
2- Mikyalu'l-Mekarim, c. 1, s. 57.
3- Biharu'l-Envar, c. 52, s. 336.
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7- Aklın Kemale Ermesi

İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurur:
Kâimimiz (Mehdi) kıyam e iği zaman Allah
Teala elini kullarının başına bırakıp onların
akıllarını toplayarak çeki düzen verecek, onların akıl ve düşüncelerini kemale erdirecektir.1
8- Huzur ve Emniyet

Suhuf-i İdris'ten şöyle nakledilir:
Âl-i Muhammed'in Kâim'i kıyam edince yeryüzüne emniyet verilecek; birbirine zarar vermek
ve birbirinden korkmak yok olup gidecektir.2

Emîrü'l-Müminin Hz. Ali (a.s) de bu konuda şöyle buyurur:
O dönemde bir kadın, hiç kimsenin ve hiçbir
şeyin korkusuna maruz kalmadan Irak'tan
Şam'a kadar yaya olarak gidecektir.3

1- Muntehabu'l-Eser, s. 483, Kâﬁ'den naklen.
2- Biharu'l-Envar, c. 52, s. 384.
3- Mikyalu'l-Mekarim, c. 1, s. 101.
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9- Halk Arasında Sevginin Hakimiyeti

Emîrü'l-Müminin Ai (a.s) şöyle buyurur:
Kâimimiz (Mehdi) kıyam edecek olursa insanların kalbinden kin ve düşmanlık yok olup
gider.1
10- Yeryüzünün Günahtan Temizlenmesi

İmam Cafer Sadık (a.s) Hz. Mehdi'nin (a.f) zuhurundan sonra halkın durumu hakkında şöyle
buyurur:
Yeryüzünde insanlar Allah'a itaatsizlik etmeyeceklerdir.2

1- age.
2- Muntehabu'l-Eser, s. 497.
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Son Söz
Hz. Mehdi'yi (a.f) tanımak sorumluluk getirir insana.
Bekleyiş içerisinde olan birisi sürekli velayet ipine sarılmalı, takvayı gözetmeli, İmam'a muhalefe en sakınmalı, zuhur için gerekli zeminin hazırlanması için çaba sarf etmeli, İmam'ın gerçek
sevgisini taşımalı, ona yardım yolunda direnmeli,
zuhurun yakınlaşması ve onun kutsal hedeﬂerinin gerçekleşmesi için sürekli dua etmelidir. Söz
konusu hususlarda hiçbir zaman kusur etmemeli
ve gevşeklik göstermemelidir.
Hz. Mehdi'yi (a.f) tanıyıp onun hedeﬂerinin bilincinde olan birisinin olup bitenlere sessiz kalması, Rabbi'nin ve Hz. Mehdi'nin ondan istedikleri
şeyler hususunda ilgisiz kalması imkânsızdır.
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İstiğâse Duası
Hz. Mehdi'den (a.f) gaybet-i suğra (küçük gaybet) döneminde yazılan ve onun Şiîlerin sorularına verdiği cevapları içeren tevkiiler dışında bir
takım özel dua ve ziyaretler de nakledilmiştir; bu
duaların sürekli okunması müminlerin maneviyatının artması ve dualarının kabul olması noktasında çok önemlidir.
Bu kısa yazımızın sonunda "İstigase Duası" (yani
Hz. Mehdi'yi (a.f) imdada çağırma) diye meşhur
olan bu dualardan birine yer veriyoruz.
Merhum Seyyid Alihan "Kelimu't-Tayyib" adlı
kitabında şöyle der: Bu dua, zamanın imamı Hz.
Mehdi'yi (a.s) imdada çağırma amacıyla okunur. Nerede olursanız olun iki rekât namaz kılın.
Namazda Fatiha Suresi'nden sonra herhangi bir
sure okuyun. Sonra açık havada kıbleye doğru
yönelip şu cümleleri söyleyin:
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ﺍﻟﺪﺍۤﺋِ َﻤـ ُﺔ َﻭ
ﺎﻡ ﱠ
َﻮﺍﺗُ ُﻪ ﱠ
ﺍﻟﺸﺎ ِﻣ ُﻞ ﺍﻟ َْﻌ ﱡ
َﺳ َﻼ ُﻡ ﺍﻟ ٕﻠـ ِﻪ ﺍﻟ َْﻜﺎ ِﻣ ُﻞ ﺍﻟـﱠﺘ ﱡ
ﺎﻡَ ،ﻭ َﺻﻠ َ
ﺑَ َﺮﻛَﺎﺗُ ُﻪ ﺍﻟَْﻘۤﺎﺋِ َﻤ ُﺔ ﺍﻟﱠﺘۤﺎ ﱠﻣ ُﺔ َﻋ ٰﻠﻲ ُﺣ ﱠﺠ ِﺔ ﺍﻟ ٕﻠـ ِﻪ َﻭ َﻭﻟِـﻴِّ ـ ِﻪ ٔﻓ ۤﻲ ﺍ َْﺭ ِﺿ ِﻪ َﻭ
ﻼﻟَ ِﺔ ﺍﻟـﱡﻨــﺒُ ﱠﻮ ِﺓ َﻭ ﺑَـ ِﻘ ﱠـﻴ ِﺔ
ﺑِﻼ ِﺩ ِﻩَ ،ﻭ َﺧ ٔﻠﻴ َﻔﺘِ ِﻪ َﻋ ٰﻠﻲ َﺧ ْﻠ ِﻘ ِﻪ َﻭ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ ِﻩَ ،ﻭ ُﺳ َ
ﺍﻟﺼ ْﻔ َﻮ ِﺓَ ،ﺻ ِ
ﺍﻻﻳ َـﻤ ِ
ﺍﻟﺰ َﻣ ِ
ﺎﻥَ ،ﻭ ُﻣ َﻠـ ِّﻘ ِـﻦ
ﺎﻥ َﻭ ُﻣ ْﻈ ِﻬ ِﺮ ْ ٔ
ﺎﺣ ِﺐ ﱠ
ﺍﻟْ ِﻌ ْﺘ َﺮ ِﺓ َﻭ ﱠ

ﺽ َﻭ ِ
ﻧﺎﺷ ِﺮ ﺍﻟ َْﻌ ْﺪ ِﻝ ﻓِﻲ ﱡ
ﺍﻟﻄ ِ
ﻮﻝ
َْﺭ ِ
ﺍْ
َﺣ َﻜﺎ ِﻡ ﺍﻟُْﻘ ْﺮٰﺍ ِﻥَ ،ﻭ ُﻣ َﻄـ ِّﻬ ِﺮ ﺍﻻ ْ
ْﺤ ﱠﺠ ِﺔ ﺍﻟَْﻘۤﺎﺋِ ِﻢ ﺍﻟ َْﻤ ْﻬ ِﺪ ِّﻱ ْ ِ
ﺍﻻﻣﺎ ِﻡ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻨـﺘَـ َـﻈ ِﺮ ﺍﻟ َْﻤ ْﺮ ِﺿ ِّﻲ،
َﻭﺍﻟ َْﻌ ْﺮ ِ
ﺽَ ،ﻭﺍﻟ ُ
ﺍﻻﺋِ ﱠـﻤ ِﺔ ﱠ
ﲔ
َﻭﺍﺑْ ِﻦ َْ
ﻳﻦ ﺍﻟ َْﻮ ِﺻ ِّﻲ ﺍﺑْ ِﻦ ﺍﻻ َْﻭ ِﺻﻴَۤﺎ ِﺀ ﺍﻟ َْﻤ ْﺮ ِﺿ ٔﻴّ َ
ﺍﻟﻄﺎ ِﻫ ٔﺮ َ
ﺍﻻﺋِ ﱠﻤ ِﺔ ﺍﻟ ُْﻬ َﺪﺍ ِﺓ ﺍﻟ َْﻤ ْﻌ ُﺼﻮ ٔﻣﻴ َـﻦ.
ﺍﻟ َْﻬﺎ ِﺩﻱ ﺍﻟ َْﻤ ْﻌ ُﺼﻮ ِﻡ ﺍﺑْ ِﻦ َْ
ﺍﻟﺴ َﻼ ُﻡ
ﲔ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺴﺘَ ْﻀ َﻌ ٔﻔ َ
ﺍﻟﺴ َﻼ ُﻡ َﻋﻠ َْﻴ َﻚ ﻳﺎ ُﻣ ِﻌ ﱠﺰ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣ ٔﻨ َ
ﲔ ،ﱠ
ﱠ
ﻳﻦ ﱠ
ﺍﻟﻈﺎﻟِ ٔﻤﲔَ ،ﺍَ ﱠﻟﺴ َﻼ ُﻡ
ﻳﻦ ﺍﻟ ُْﻤﺘَ َﻜـﺒِّ ٔﺮ َ
َﻋﻠ َْﻴ َﻚ ﻳَﺎ ُﻣ ِﺬ ﱠﻝ ﺍﻟْﻜﺎﻓِ ٔﺮ َ
َﻋﻠ َْﻴ َﻚ ﻳَﺎ َﻣ ْﻮ َﻻ َﻱ ﻳَﺎ َﺻ ِ
ﺍﻟﺰ َﻣ ِ
ﺍﻟﺴ َﻼ ُﻡ َﻋﻠ َْﻴ َﻚ ﻳَﺎ ﺑْ َﻦ
ﺎﺣ َﺐ ﱠ
ﺎﻥ ،ﱠ
َﺭ ُﺳ ِ
ﻟﺴ َﻼ ُﻡ َﻋﻠ َْﻴ َﻚ ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﺍَ ٔﻣﲑِ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣ ٔﻨﻴ َـﻦ ،ﺍَ ﱠﻟﺴ َﻼ ُﻡ
ﻮﻝ ﺍﻟ ٕﻠـ ِﻪ ،ﺍَ ﱠ
َﻋﻠ َْﻴ َﻚ ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﻓَ ِ
ﲔ ،ﺍَ ﱠﻟﺴ َﻼ ُﻡ
ﺍﻟﺰ ْﻫ َﺮﺍۤ ِﺀ َﺳﻴِّ َﺪ ِﺓ ﻧِ َﺴۤﺎ ِﺀ ﺍﻟ َْﻌﺎﻟ َٔﻤ َ
ﺎﻃ َﻤ َﺔ ﱠ
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ْﺤ َﺠ ِﺞ ﺍﻟ َْﻤ ْﻌ ُﺼﻮ ٔﻣﲔَ َﻭ ْ ِ
ﺍﻻ َﻣﺎ ِﻡ َﻋﻠَﻲ
َﻋﻠ َْﻴ َﻚ ﻳَﺎﺑْ َﻦ َْ
ﺍﻻﺋِ ﱠﻤ ِﺔ ﺍﻟ ُ
ﺺ
ْﺨﻠ ِ
ﻟﺴ َﻼ ُﻡ َﻋﻠ َْﻴ َﻚ ﻳَﺎ َﻣ ْﻮ َﻻ َﻱ َﺳ َﻼ َﻡ ُﻣ ْﺨ ِﻠ ٍ
ﺍﻟ َ
َﺟ َﻤ ٔﻌ َ
ْﻖ ﺍ ْ
ﲔ ،ﺍَ ﱠ

ﻟَ
ِﻻﻳَ ِﺔ.
َﻚ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻮ َ

ﺍ َْﺷ َﻬ ُﺪ َﺍﻧﱠ َﻚ ْ ِ
ﺎﻡ ﺍﻟ َْﻤ ْﻬ ِﺪ ﱡﻱ ﻗَ ْﻮ ًﻻ َﻭ ﻓِ ْﻌ ًﻼَ ،ﻭ ﺍَﻧْ َﺖ ﺍﻟﱠ ٔﺬﻱ
ﺍﻻ َﻣ ُ
ﺗَ ْﻤ َ َُ
ﺽ ﻗِ ْﺴ ًﻄﺎ َﻭ َﻋ ْﺪ ًﻻ ﺑَ ْﻌ َﺪ َﻣﺎ ُﻣ ِﻠﺌَ ْﺖ ُﻇﻠ ًْﻤﺎ َﻭ َﺟ ْﻮ ًﺭﺍ،
َْﺭ َ
ﻸ ﺍﻻ ْ
ﻓَ َﻌ ﱠﺠ َﻞ ﺍﻟ ٕﻠ ُـﻪ ﻓَ َﺮ َﺟ َﻚ َﻭ َﺳ ﱠﻬ َﻞ َﻣ ْﺨ َﺮ َﺟ َﻚ َﻭ ﻗَ ﱠﺮ َﺏ َﺯ َﻣﺎﻧَ َﻚ َﻭ
ﺎﺭ َﻙ َﻭ ﺍ َْﻋ َﻮﺍﻧَ َﻚَ ،ﻭ ﺍَﻧْ َﺠ َﺰ ﻟ َ
َﺻ َﺪ ُﻕ
َﻚ َﻣﺎ َﻭ َﻋ َﺪ َﻙ ﻓَ ُﻬ َﻮ ﺍ ْ
َﻛـﱠﺜ َﺮ ﺍَﻧْ َﺼ َ

ﻳﻦ ْﺍﺳﺘُ ْﻀ ِﻌـ ُﻔﻮﺍ ﻓِﻲ
ﲔ ﴿ َﻭ ﻧُ ٔﺮ ُ
ﺍﻟَْﻘۤﺎﺋِ ٔﻠ َ
ﻳﺪ ﺍ َْﻥ ﻧَ ُﻤ ﱠﻦ َﻋﻠَﻲ ﺍﻟﱠ ٔﺬ َ
ﺽ َﻭ ﻧَ ْﺠ َﻌﻠ َُﻬ ْﻢ ﺍَﺋِ ﱠﻤ ًﺔ َﻭ ﻧَ ْﺠ َﻌﻠ َُﻬ ُﻢ ﺍﻟ َْﻮﺍ ِﺭ ٔﺛﻴ َـﻦ﴾
َْﺭ ِ
ﺍﻻ ْ
ﻳَﺎ َﻣ ْﻮ َﻻ َﻱ ﻳَﺎ َﺻ ِ
ﺎﻥ ﻳَﺎﺑْ َﻦ َﺭ ُﺳ ِ
ﺍﻟﺰ َﻣ ِ
ﺎﺟ ٔﺘﻲ
ﺎﺣ َﺐ ﱠ
ﻮﻝ ﺍﻟ ٕﻠـ ِﻪ َﺣ َ
َﺬﺍ
َﺬﺍ َﻭ ﻛ َ
ﻛَ

Burada keza ve keza kelimeleri yerine hacetlerini istersin:
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ِ ﺎﺷ َﻔ ْﻊ ٔﻟﻲ ٔﻓﻲ ﻧَ َﺠ
ﺎﺟ ٔﺘﻲ ﻟِِﻌﻠ ْٔﻤ ۤﻲ
ْ َﻓ
َ ﺎﺣ َﻬﺎ ﻓَ َﻘ ْﺪ ﺗَ َﻮ ﱠﺟ ْﻬ ُﺖ ﺍِﻟ َْﻴ َﻚ ﺑ
َ ِﺤ
َ ﺍ ﱠَﻥ ﻟ
ِﺤ ِّﻖ
ً ﺎﻣﺎ َﻣ ْﺤ ُﻤ
َ َﻚ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ٕﻠـ ِﻪ َﺷ َﻔ
َ  ﻓَﺒ،ﻮﺩﺍ
ً ﺎﻋ ًﺔ َﻣ ْﻘـﺒُﻮﻟَ ًﺔ َﻭ َﻣ َﻘ

ِﺎﻟﺸ ْﺄ ِﻥ ﺍﻟﱠ ٔﺬﻱ
ْ َﻣ ِﻦ
 َﻭ ﺑ ﱠ،ُﻢ ﻟِ ِﺴ ِّﺮ ِﻩ
ْ ﺍﺧـﺘَ ﱠﺼ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺎ َْﻣ ِﺮ ِﻩ َﻭ ْﺍﺭﺗَ َﻀﺎﻛ
ُﻟ
 َﺳ ِﻞ ﺍﻟ ٕﻠ َـﻪ ﺗَ َﻌﺎٰﻟﻲ ٔﻓﻲ ﻧُ ْﺠ ِﺢ،َﻜ ْﻢ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ٕﻠـ ِﻪ ﺑَـ ْـﻴﻨَ ُﻜ ْﻢ َﻭ ﺑـَ ْـﻴﻨَ ُﻪ
ِ ْ َﻃ ِﻠﺒَﱵ َﻭ ﺍِ َﺟﺎﺑَ ِﺔ َﺩ ْﻋ َﻮ ٔﺗﻲ َﻭ ﻛ
.ُﺮﺑَٔﺘﻲ
ْ َﺸﻒ ﻛ
Anlamı: Allah'ın kâmil, tam, kapsamlı ve genel

selâmı ve daimi rahmeti, ebedi ve tam bereketleri
Allah'ın hücceti, yeryüzünde ve beldelerdeki velisi, yaratıklarına ve kullarına halifesi, nübüvvet
sülalesi, itretin bâkiyesi ve seçkini, zamanın sahibi ve imanın mazharı, Kur'ân hükümlerinin öğreticisi, yeryüzünün temizleyicisi, enine boyuna
(dünyanın dört bir yanına) adaleti yayacak olan,
seçilmiş beklenilen İmam Kâim Hüccet Mehdi'ye,
tertemiz imamların oğluna, hidayet edici seçkin
vasilerin vasisine, masum hidayet imamlarının
oğlu masum (imam)a olsun.
Selâm olsun sana ey mustaz'af müminlere izzet
verecek olan; selâm olsun sana zalim mütekeb- 58 -

bir kâﬁrleri zelil ve perişan edecek olan; selâm
olsun sana ey mevlam, ey Sahib-i Zaman. Selâm
olsun sana ey Resulullah'ın oğlu; selâm olsun
sana ey Emîrü'l-Müminin'in oğlu; selâm olsun
sana ey âlemdeki kadınların efendisi Fatımatü'zZehra'nın oğlu; selâm olsun sana ey masum hüccetler olan imamların oğlu ve bütün yaratılmışların imamı; selâm olsun sana ey mevlam; velayet
ve imamet konusunda samimi olan bir kişinin
selâmı.
Şehadet ederim ki sen söz ve ameliyle hidayet
edici bir imamsın; sen yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduktan sonra onu adalet ve eşitlikle
dolduracaksın. Allah senin zuhurunu çabuklaştırsın; çıkışını kolaylaştırsın, zamanını yakınlaştırsın; yar ve yardımcılarını artırsın ve sana vaat
e iği şeyi kesinleştirsin. Gerçekten O en doğru
konuşandır: "Biz yeryüzünde zaafa uğratılanlara
lütfedip, onları imamlar ve (yeryüzünün) mirasçılar kılmayı diliyoruz."
Ey mevlam, ey Sahib-i Zaman, ey Resulullah'ın
oğlu! Hacetlerim şunlar ve bunlardır (Burada hacetlerini istersin)
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O hâlde hacetlerimin reva olması için -Allah katında bana- şefaatçi ol. Hacetimin revası için sana
yöneldim. Çünkü ben senin Allah katında kabul
olan şefaate ve beğenilmiş bir makama sahip olduğunu biliyorum. O hâlde sizi işine (hilafetine)
has kılan, sırrı için seçen zatın hakkı hürmetine
ve sizin Allah katındaki sizinle O'nun arasındaki
makam ve mevkinizin hakkı hürmetine Allah'tan
taleplerimin revâsını, duamın kabul olmasını ve
sıkıntımın giderilmesini iste.
Sonra hacetlerini istersin; inşallah kabul olur.

Merhum Muhaddis Kummî Mefatihu'l-Cinan kitabında şöyle der:
Bu duadan önce kılınan namazın birinci rekâtında, Fatiha Suresi'nden sonra "Fetih" Suresini
ve ikinci reka a ise "Nasr" Suresini okumak
daha iyidir.

* * *
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Gözler Seni
Gözler Ağa
Sana uzanıyor eller
Gözler seni gözler Ağa
Sana imreniyor güller
Gönül seni özler Ağa

Sen kâinatın kalbisin
Habib-i Hak habibisin
Gönüllerin tabibisin
Cibril seni izler Ağa

Esedullahî gücünü
Göstereceğin o günü
Hakkı izhar için seni
Bekliyoruz bizler Ağa
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Sen her âşığın düşüsün
Sen güzelliğin arşısın
Sen hidayet güneşisin
Çık erisin buzlar Ağa
Gel ki hüzünler yok olsun
Gönüllere sürur dolsun
Gel ki artık mana bulsun
Senle bütün hazlar Ağa
Gel gönüllere nur dolsun
Alem senden hayat bulsun
Gel artık hakikat olsun
Seninle mecazlar Ağa
Mir'ât-ı Hak'sın ey aziz
Biz damlayız sensin deniz
Seni anlatmaya aciz
Bütün güzel sözler Ağa
Seninle hak ifâ olur
Kur'ân yine ihyâ olur
Seninle hep şifa bulur
Garazlar, marazlar Ağa
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Zulüm dondurdu âlemi
Yaşar daima mâtemi
Lütfet o İsevî demi
Bahar olsun güzler Ağa
Adem'den bugüne kadar
Dünya olmuş mu'mine dar
Haklı azınlıkta yaşar
Gel çoğalsın azlar Ağa.
Musa AYDIN
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