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İçerikle ilgili önemli bir açıklama 

 

Tevbe Sûresi dışında her sûrenin başında bulunan 

“Bismillahirrahmanirrahim” tam bir ayettir.  

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin yayınladığı Kur’an-ı 

Kerim meallerinde ve ayetlerin alıntı yapıldığı kitap-

larda “Besmele” birinci ayet sayılmış ve referanslar 

buna göre verilmiştir. 

 Kitabın gerekli görülen yerlerinde, okuyucuların ko-

nuyu daha iyi anlamaları için dipnotlar eklenmiştir. 
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Kur’an-ı Kerim ve Hadisler’de Mehdi 

Kur’an-ı Kerim’in Cuma Süresin’de Hak Te’alacc şöyle 

buyurmuştur: 

 

Yani: “Ümmîlere içlerinden, kendilerine âyetlerini 

okuyan, onları temizleyen, onlara Kitab’ı ve hikmeti 

öğreten bir peygamber gönderen O’dur. Kuşkusuz 

onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. (Pey-

gamberi) müminlerden henüz kendilerine katılmamış 

bulunan diğer insanlara da göndermiştir. O, azizdir, 

hakimdir.” 1 

Hak Te’alacc, Hz, Muhammed’insav Veaharine min-

hüm lemma yelhagu bihim olarak belirtilen insanla-

ra da gönderileceğini bildirmiştir. Bugünkü müfessir-

ler bunların Araplar dışındaki insanlar olduklarını be-

                                                 
1 Kur’an-ı Kerim Ve Açıklamalı Meâli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

No: 86, Ankara, 1993 
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yan ediyorlar. Örnek olarak Türkiye de yayınlanmış 

olan bazı Kur’an-ı Kerim meallerine bir göz atalım:  

Türkiye Diyanet Vakfının yayınladığı Kur’an-ı Kerim 

meâlinde şöyle denmiştir: 

“Hz. Peygamber, Arapların dışındaki milletlere de 

peygamber olarak gönderilmiştir. Çünkü Peygamber-

lerimizin nübüvvet risaleti evrensel ve süreklidir. O, 

kıyamete kadar gelecek bütün insanlara peygamber 

olarak gönderilmiştir.” 2 

Prof. Dr. Süleyman Ateş’in hazırladığı, Kılıç Kitap evi-

nin 1980 senesinde Ankara da yayınladığı Kur’an-ı 

Kerim meâlinde şöyle ifade edilmiştir. 

“Peygamber, yalnız ümmi Araplara değil, kıyamete 

dek gelecek bütün insanlara gönderilmiştir.” 3    

İstanbul eski müftüsü Sayın Ali Fikri Yavuz Bey; Sön-

mez Neşriyatının 1984 senesinde İstanbul da yayınla-

dığı Kur’an-ı Kerim ve İzahlı meâl-i Alisinde şöyle be-

yan etmektedir: 

“(Allah, hem okuyup yazmak bilmeyen ümmi Araplara 

peygamberimizi gönderdi hem de) onlardan başkala-

rına (ashaptan sonra kıyamete kadar gelecek olanla-

ra) ki henüz onlar (bu ilk Araplara) kavuşmamışlar-

dır.”4 

                                                 
2 A.G.E., S. 552 
3 A.G.E.: S. 522 
4 A.G.E., s. 554 
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Demek ki bugünkü müfessirlerimiz “Aharin” kelime-

sinden, Resullahsav ve ashabı kiramdan sonra kıyame-

te kadar gelecek olan ve Araplardan olmayan diğer 

bütün insanların kastedildiğini anlıyorlar.  

Şüphe yoktur ki Hz. Muhammed Resulüllahsav bütün 

müfessirlerden daha üstündür. Eğer müfessirlerimizin 

tefsirleri, Resulüllah’ınsav tefsiriyle çelişki halinde olur-

sa, şüphesiz Hz. Resulüllah’ınsav tefsiri benimsenecek 

ve diğer bütün tefsirler reddedilecektir. Hz. Resulül-

lahsav “Aharin” hakkında şöyle buyurmuştur: 

 

Yani: Ebu Hüreyrera şöyle rivayet eder: Biz (ashab-ı 

kiramra) Hz. Resulüllahınsav huzurunda otururken, 

kendisine Cuma süresinin: “Veaharine minhum 

lemma yelhagû bihim” ayeti kerimesi nazil oldu. 

Bunun üzerine Ebu Hüreyrera, Hz. Resulüllah’asav, 

“onlar kimlerdir” diye sordu. Hz. Resulüllahsav cevap 

vermedi. Ebu Hureyrera aynı soruyu üç defa tekrarladı. 

Aramızda (yani ashaplar arasından) Selman-ı Farisîra 

de vardı. Hz. Resûlüllahsav mübarek elini Hz. 

Selman’ınra üzerine koydu daha sonra, “eğer iman 

Süreyya (Ülker) yıldızına kadar yükselmiş olursa (ve 
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dünyadan tamamen kalkmış olursa) bunlar arasından 

öyle erler veya er olacak ki ona yetişirler. 5 

Yani: Eğer iman ülker yıldızında bile olursa 

Farsoğullarından bir er kişi peşine düşüp mutlaka ona 

erişecektir.  

Bu hadiste müjdesi verilen “er” yahut “erler” 

kimlerdir? Sahih-i Buhari’nin şarihi Kirmanira ile 

Kurtubiar bunların Farslı olduklarını ileri sürerler. Kâmil 

Miras, Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı Sahih-i 

Buhari Muhtasarı Tecride-i Sarih Tercümesi ve Şerhi 

adlı eserinden bu zatın, (yahut) zatların Türkler 

olduğunu ileri sürmüştür. 6 

Hadis’te bu zatın imanın dünyadan tamamen kalkmış 

olacağı bir zamanda zuhûr edeceği bildirilmiştir. Bu 

da ancak Hz. Resûlüllah’ınsav ümmetinin değişik 

hiziplere bölüneceği, hatta bu hiziplerin sayısının da, 

hadislerde belirtildiği gibi yetmiş üçe ulaşacağı bir 

zamana rastlayacaktır. Şüphe yoktur ki Osmanlı 

Türkler devrinde böyle bir durum söz konusu değildi 

ve bu durum ortaya çıktığı zaman Osmanlı 

İmparatorluğu yıkılmış oldu. Bundan da açık olarak 

anlaşıldığı gibi bu hadisde ancak Hz. Mehdias ve onun 

halifelerinden bahsedilmiştir. Hz. Mehdi’ninas Farisî bir 

sülaleden geldiği ve Türk olduğu, ispatlanmıştır. 

Hak Te’alacc Saff süresinde şöyle buyurmuştur:  

                                                 
5 Sahih-i Buhari, Kitab-üttefsir, bab-ül Cum’a Kavlühu: Ve Aharıne Min-

hüm  
6 A.G.E., C.11, Ankara 1983, Diyanet Sayı No: 123- S.201-202 
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Yani: “Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere 

üstün kılmak için Peygamberini hidayet ve hak ile 

gönderen O’ dur.” 7 

Hz. Resûlüllahsav zamanında İslam dini, bütün dinlerle 

bir yarışmaya girip üstün çıkmamıştı. Hindu dini, 

Budizm, Sanatan dini vb. ile İslâm dininin Hz. 

Resûlüllah’ınsav hayatında hiçbir teması da olmamıştı. 

Onun için eski müfessirlerimiz İslam dininin, diğer 

dinlerden üstün çıkacağı müjdesinin, Hz. 

Resûlüllah’ınsav manevi bir evladı olan Hz. Mehdias 

zamanında gerçekleşeceğini bildirmişlerdir. Mesala 

İbn-i Cerir’in tefsirinde: 

 

denmiştir. Yani bu müjde (İslam dininin diğer dinlere 

üstün çıkması) Hz. Mehdinin ortaya çıkışından sonra 

gerçekleşecek. 

Şii kaynakları bile bu müjdenin Hz. Mehdi’ninas zatıyla 

gerçekleşeceğini bildiriyorlar. Mesela Bihar-ül Envar 

cilt 13’te:  

                                                 
7 Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli,  Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

No:86 Ankara, 1993 
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denmiştir. Yani, bu ayet Âl-i Muhammedsav arasından 

çıkacak olan (Mehdi) hakkında nazil olmuştur. 8 

Yine başka bir eserde:  

denmiştir. Yani bu ayeti kerimedeki “Resul” 

kelimesinden murat, Vadedilen Mehdi İmamdır. 9 

Sünen Ebu Davud, Kitab-ül Mehdi’de şöyle bir hadis 

bulunmaktadır: 

 

Yani Abdullah’ınra bildirdiğine göre Hz. Resûlüllahsav 

şöyle buyurmuştur:  

“Eğer bu dünyadan ancak bir gün kalmış olursa, 

Allahcc mutlaka o günü uzatacak ve benden olan 

yahut ehli beytimden olan bir zâtı gönderecek. O 

zâtın ismi benim ismime benzeyecek; babasının ismi 

                                                 
8 Bihar-ül Envar C.13’te 
9 Gaye-tül Maksûd, C.2:123 
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de babamın ismine benzer olacaktır. Yeryüzü nasıl 

zülüm ve haksızlıkla doldurulduysa, o, zât onu insaf 

ve adalet ile dolduracaktır.” 
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Hz. İsa’nınas Nüzûlü İle İlgili Hadisler 

Hz. Mehdi’ninas zuhuru ile ilgili hadisler yanında, Hz 

İsa’nınas nüzulü ile ilgili de birçok hadis mevcuttur. 

Mesela:  

   
Hz Ebu Hureyre’ninra bildirdiğine göre Hz. 

Resûlüllahsav şöyle buyurdu: Meryem’in oğlunun, 

insafla kararını verecek bir hâkim olarak aranıza 

ineceği, pek yakın (olan bir hadise gibi) kesindir. O, 

haçı kıracak (yani haç ile ilgili bâtıl inancı yok edecek) 

ve domuz (özelliğine sahip insanları) öldürecek ve 

savaşıda ortadan kaldıracak.10 

Sahih-i Müslim’de bu hadis şöyle rivayet edilmiştir: 

 

Hz Ebu Hüreyrera, Hz. Resûlüllah’ınsav şöyle 

buyurduğunu rivayet etmiştir: Meryem oğlu, adaletle 

                                                 
10 Sahih-i Buhari, C.1, Kitab-ül Enbiya, bab-ü Nüzul-i İsa 
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karar verecek bir hâkim olarak mutlaka inecektir. O, 

mutlaka haçı kıracak; domuz (niteliği taşıyan insanları 

da) mutlaka öldürecek ve cizyeyi de mutlaka ortadan 

kaldıracak. İşte (onun devrinde) dişi develer mutlaka 

terk edilecek ve üzerine binilmeyecektir.11 

Yukarıdaki hadis, Müsned Ahmed B. Hanbel’de şöyle 

rivayet edilmiştir; 

 

Aranızdan kim yaşayacaksa o, kesinlikle Meryem’in 

oğlu İsa ile buluşup görüşecektir. (Meryem’in oğlu 

İsa) Mehdi imam olacak ve adalet ile hükmedecek 

olan bir hâkim olacaktır. O, haçı kıracak (yani haç ile 

ilgili bâtıl inançları yok edecek); domuz (niteliğindeki 

insanları da) öldürecektir. 12 

Hz. Ebu Hureyre’ninra bildirdiğine göre Hz. 

Resûlüllahsav şöyle buyurdu:  

 

                                                 
11 Sahih-i Müslim, Kitab-ül İman Bab-ü Nüzul-i İsa 
12 Müsned Ahmed B.Hambel C.2 S.411, Mısrî  
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Meryem’in oğlu aranıza ineceği zaman siz ne 

(acınacak) durumda olursunuz! (unutmayınız ki) o, 

sizin kendi aranızdan sizin imamınız olacak. 13 

Sahih-i Müslim’de bu hadis şöyledir: 

 

Meryem’in oğlu aranıza ineceği zaman siz ne 

(acınacak) durumda olursunuz! (Unutmayınız ki) o, 

sizin kendi aranızdan (çıkacak ve) size imamlık 

yapacak. 14  

Sahih-i Müslim; Kitab-ül Fiten; Bab-ü Zikrid Deccal’da 

gelecek olan Mehdi İmamın, Hz. İsaas mertebesinde 

olacağı bildirilmiştir ve kendisinin bir “Nebi” 

(peygamber) olacağı da zikredilmiştir. Hz. 

Resûlüllahsav, dört defa kendisine “nebiyüllah” 

diyerek, şüphesiz “nebi” olacağını bildirmiştir. Bu 

hadisten de anlaşılacağı gibi, Ümmete geleceği 

müjdelenmiş olan bu zat, Hz. Muhammed 

Resûlüllah’asav tabi bir nebi olacaktır. 15 

Not: Hz. Mehdi’nin ne gibi bir nebi olacağı 

konusunda daha detaylı bilgi edinmek isteyenlerin, 

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin neşrettiği diğer 

eserlere müracaat etmeleri rica olunur. 

                                                 
13 Sahih-i Buhari, Bab-ü Nüzul-i İsa-bn-i Meryem) 
14 Sahih-i Müslüm, Kitab-ül İman 
15 Bkz.: Sahih-i Müslim Kitab-ül Fiten, bab-ü Zikrideccal Ve Sifatihi ve 

Ma Ma’ahü 
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Hz. Mehdi’nin Geleceğini Müjdeleyen Hadisler 

İleride detaylı olarak açıklayacağımıza göre Hz. 

Resûlüllah’ınsav geleceğine dair müjde verdiği İsa 

Mesih ve İmam Mehdi, iki ayrı kişi olmayıp bir tek 

zattır. Bu konuyu daha sonra daha detaylı olarak izah 

edeceğiz. Bundan önce Hz. İsa’nınas geleceğine dair 

Hz. Resûlüllah’ınsav bazı hadislerini derlemiş 

bulunuyoruz. Şimdi Hz. Mehdi’nin geleceği ile ilgili 

bazı hadislerden bahsediyoruz:   

 

Hz. Enes’inra rivayet ettiğine göre Hz. Resûlüllahsav bir 

cemaat Hindistan’da dini savaşlarda bulunacak. Bu 

[Mehdi’ninas cemaati olup] Mehdi ile birlikte olacak. 

Mehdinin ismi de “Ahmed” olacak buyurdu. 16 

 

                                                 
16 Tarih-ül Buhari 
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Hz. Resûlüllahsav: “Doğudan bazı insanlar çıkacak ve 

Mehdi’ninas vatanını yahut saltanatını hazırlayacak-

lar.”17  

 

Hz. Resûlüllahsav: “Doğudan bazı insanlar çıkacak ve 

Mehdias için (savaş ederek) yolları kat’edecekler ve 

böylece onun (manevi) saltanatını hazırlayacaklar” 

buyurdu. 18  

 

Hz. Ebu Said El-Hüdrîra rivayet etmiştir. Hz. Resûlül-

lahsav: “Benim ümmetim arasında Mehdi olacak... O 

zaman benim ümmetim daha önce aslâ elde edeme-

diği nimetleri elde edecektir” buyurdu.19  

                                                 
17 Ebu Davut, Bab-ü Hürûc-il Mehdi 
18 Sünen İbn-i Mâceh, Kitab-ül Fiten 
19 Sünen İbn-i Mâceh, Kitab-ül Fiten 
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Hz. Resûlüllahsav: “Onu gördüğünüz zaman ona bi’at 

ediniz. (Ne kadar zor olursa olsun) ister kar üzerinde 

sürünerek ve diz çökerek dahi olsa, (yine ona gidip 

bi’at olunuz); çünkü o, Allah’ın hidayete erdirdiği kim-

se (Mehdi) dir” buyurdu.20 

 

Hz. Resûlüllahsav: “Bin iki yüz kırk sene geçince Yüce 

Allahcc Mehdiyi ortaya çıkaracak” buyurdu.21  

 

                                                 
20 Sünen İbn-i Mâceh, Kitab-ül Fiten 
21 Emmecm-üs Sakıp, C.2, S.209 
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Hz. Muhammed B. Ali’ninra rivayet ettiğine göre Hz. 

Resûlüllahsav şöyle buyurdu: (Bizden olan gerçek ve 

doğru) Mehdimiz’in iki alameti olacak. Bunlar gökle-

rin ve yeryüzünün yaratılışından beri daha önce (biri-

sinin doğruluğunu kanıtlamak üzere) gerçekleşme-

mişlerdir. Ramazan ayında, (ay tutulmasının gerçekle-

şeceği gecelerin) ilk gecesinde ay tutulacak. (güneşin 

tutulduğu üç günün) ortasında da güneş tutulacaktır. 

Yüce Allahcc göklerle yeryüzünü yaratılalıdan beri bu 

her iki tutulma daha önce gerçekleşmemiştir. 22  

                                                 
22 Sünen Dar-ı Kütnî, Kitab-ül 
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Gelecek Mesih ve Mehdi’nin Diğer Özellikleri 

 

Hz. Mehdias veraü’n nehir bölgesinden (Hindistan’a 

işarettir) çıkacak. Kendisine “Haris” denecek; yani 

kendisi bir çiftçi olacak .23 

 

Hz. Mehdias “Kade” denen bir karyeden (köyden) çı-

kacaktır. 24  

 

Gelecek olan Mehdi ve Mesih bir hakem (kadı) olacak 

ve (Müslüman hiziplerin inanç anlaşmazlıkları konu-

sunda) insaf ve adaletle son karar verecektir. 25   

 

Gelecek olan Mehdi ve Mesih, Hıristiyanlığın temeli 

olan “HAÇ” (yani çarmıh) inancını yenilgiye uğrata-

cak ve böylece “Haç’ı” kıracak .26 

                                                 
23 Mişkât, Bab-ü Eşrat-is Saat 
24 Cevahir-ül esrar, Bihaz-ül Envar, C.3, S.19 
25 Müsned Ahmed B. Hanbel, C.2, S.411, Mısır 
26 A.G.E., S. 411 
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Not: Mişkat Şerhi El Mirkat’ta şöyle demiştir:  

 

Yani: “haç kırmaktan murat, Hıristiyanlığın bâtıl oldu-

ğunu ispat etmektir.” 27  

İmam Bedrüddin Aynîar bu konuda şöyle der: 

 

Allah’ın lutfuyla burada bana bir mana açıklanmıştır. 

O da şudur ki, “Kesr-i Salib” (haç kırmak)’tan murat 

Hıristiyanların yalanını ortaya çıkarmıştır. 28 

 

Gelecek olan Mesih ve Mehdi domuz öldürecek. (Yani 

domuz özelliğine sahip olan bazı kimseleri öldürecek-

tir.) 29 

 

Allahcc bir tek gece de kendisini ıslâh edecek. 30 

                                                 
27 A.G.E. C.5 S. 221 
28 Ümdet-ül Kâri, Şerh-il Buhari, Bab-ü Kâtl-il Hınziri, C.5, S.585 
29 Müsned Ahmed B. Hanbel, C.2, S.411 
30 Sünen İbn-i Mâceh, Kitab-ül Fiten, Bab-ü Huruç-il-Mehdi 
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Mağaralarda yaşayanlar onun yardımcıları olacaklar-

dır. Yardımcıları (Ashabı Kehf’in durumundan geçe-

cekler.) 31 

 

Ermiş kişiler onun davetini ikâme edecekler (mesajını 

yayacaklar.) 32 

 

Gelecek olan Mehdi ve Mesihas o kadar çok (manevî 

ve dinî) malları dağıtacak; ancak hiç kimse o malı ka-

bul etmeyecektir. 33  

Derlediğimiz bu alâmetlere; daha sonra değinmeye, 

bazı alâmetleri daha detaylı olarak izah etmeye çalı-

şacağız. 

                                                 
31 Yenabi-il Mevaddeh, C.3, S.163, ikinci Baskı, İrfan Matbası Beyrut 
32 A.G.E,  S.132 
33 Sahih-i Buhari, Kitab-ül Enbiya, Bab-ü Nüzûl-i İsa 
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Mehdilik Düşüncesini İnkâr Edenler 

Günümüzün bir takım sözde din bilginleri, Hz. Meh-

di’ninas ortaya çıkacağı inancının asılsız olduğunu sa-

vunuyorlar. “Tulu’-i İslâm” adlı derginin yazı işleri 

müdürü G.A. Perviz, Mehdilik düşüncesini çok ca-

hilâne buluyor ve böyle bir inancın, Hz. Muham-

med’insav ümmetine çok zarar verdiğini ileri sürerek 

apaçık bir şekilde böyle bir inancı reddediyor. (bu zat 

düşüncesini adı geçen derginin değişik sayılarında ve 

“Şehkâr-i Risalet” adlı eserinde ileri sürmüştür.) 

Buna mukabil, diğer bazı sözde din bilginleri Hz. 

Mehdi’ninas kendisinin bile, Mehdi olduğunu bileme-

yeceğini ileri sürerler. Mesela Mevdudi, bu düşünceyi 

“Tecdid-ve İhya-yı Din”adlı eserinde ileri sürmüştür. 34  

Aslında bu ulamalar, Mehdinin geleceği ile ilgili Hz. 

Resûlüllah’ınsav verdiği haberlerin gerçekleştiğini gö-

rüyorlar. Mamafih, bekledikleri gibi bir Mehdi’ninas 

çıkmadığını zannediyorlar. Dolayısıyla artık ümitsizli-

ğe saplanmış bulunan bu hocalar, yüzlerce seneden 

beri beklenen Mehdi’yias inkâr ediyorlar ve artık Meh-

dilik düşüncesinden vazgeçiyorlar. 

Örnek olarak zikrettiğimiz hadislerden anlaşıldığına 

göre Kur’an-ı Kerim ve hadislerde Hz. Mehdi İmam ve 

İsa Mesih’inas Hz. Muhammed’insav ümmetinden çıka-

cağı apaçık bildirilmiştir. Eski ümmet büyüklerimiz de 

                                                 
34 Bkz: A.G.E., S.33 
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sık sık Hz. Mehdininas geleceğini belirtmektedirler. Bu 

konuda Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Teşeyyü arasında fikir 

birliği bulunmaktadır ve her iki fırka, Hz. Mehdininas 

geleceğini dört gözle beklemektedirler. Durum böy-

leyken bazı kimselerin Hz. Mehdininas geleceğini inkâr 

etmeleri ve: “Kur’an’da ve hadislerde Mehdinin zikri 

mevcut değildir” demeleri gerçek ile bağdaşmamak-

tadır. 

Hz. İmam Muhammed B. Ali Eşşevkanîar şöyle der: 

 

Bu konuda ileri sürdüğümüz kaynaklardan ispat edil-

miş oluyor ki Mehdiyi Muntazar (beklenen Mehdi) 

hakkında rivayet edilen hadisler mütavatirdir (kati, 

şüphesiz, sağlam haberdir.) (Aynı şekilde) Deccal’in 

mutlaka çıkacağı ile ilgili hadisler mütevatirdir. (Keza) 

İsa’nınas nüzûlü ile ilgili hadisler de mütevatirdir. 35  

                                                 
35 Hicec-ül Kirame, S.434 
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Hz. İsaas ve Mehdias tek zattır: 

Unutmamalıyız ki hadislerde Mehdi ve Meryem’in 

oğlu İsa Mesihas olarak geleceği ümmete vadedilen  

bir tek zattır. Hz. Resûlüllahsav bir tek zatın geleceğini 

müjdelemiş ve ona hem Mehdi İmamas hem de Mer-

yem oğlu İsa Mesihas ismini vermiştir.  Bu her iki isim 

aynı zatın isimleri olduğu hem hadisler de belirtilmiş, 

hem de eski ümmet büyüklerimiz bu konuyu aydın-

latmışlardır. Ayrıca Hz. İsaas İsrail oğullarına gönderil-

miş bir peygamber olduğu ve vazifesini tamamlaya-

rak vefat ettiği Kur’an-ı Kerim ve hadislerde anlatıl-

maktadır. Vefat etmiş olan bir zatın tekrar dünyaya 

gelmesi mümkün değildir. 
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Mehdi İle Mesih’inas Tek Bir Zat Oluşu 

Kütüb-i Sitte’den olan Sünen İbn-i Maceh; Kitab-ül 

Fiten; Bab-ü Şiddeti’z zaman’da Hz. Enes B. Malikra, 

Hz. Resûlüllah’ınsav  

 

buyurduğunu rivayet etmiştir. Yani Meryem oğlu İsaas 

dışında başka bir Mehdi yoktur. Diğer bir ifadeyle 

Mehdi ve İsa Mesih aynı zattır. Bu hadis Muhammed 

B. Halid El-Cudi tarafından da rivayet edilmiştir. Hafız 

İmad-üd Din İbn-i Kesirar bu hadis hakkında:  

 

demiştir. Yani bu meşhur bir hadistir. 36 

Sahih-i Buhari; Kitab-ül Enbiya; Bab-ü Nüzûl-i İsa’da; 

Hz Ebu Hüreyre’ninra rivayet ettiği şu hadis mevcut-

tur. (Hz. Resûlüllahsav)  

 

Yani Meryem’in oğlu aranıza ineceği zaman siz ne 

durumda olursunuz. O, sizin kendi aranızdan (çıkacak) 

size imamlık yapacaktır.  

                                                 
36 Sünen İbn-i Maceh, T’alik Muhammed Fuvad Abdulbaki, Daz-ü İhya-il 

Kütüb-il Arabiye, Kahire, C.2, S.1341, Hadis NO: 4039 
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Sahih-i Müslim; Kitab-ül İman; Bab-ü Nüzûl-i İsa’da, 

Hz. Ebu Hüreyre’ninra rivayet ettiği şu hadis vardır. Hz. 

Resulüllahsav: 

buyurmuştur. Yani Meryem’in oğlu aranıza ineceği 

zaman siz ne durumda olursunuz. O, sizin kendi ara-

nızdan (çıkarak) size imamlık yapacaktır.  

Bu hadisteki “Feemmeküm” kelimesi dikkate şayan-

dır. Bu bir cümle-yi fiiliyedir ve dolayısıyla bunda 

“Hüdüs” bulunmaktadır. Yani eski İsa Mesihas gelip 

Müslümanlara imamlık yapmayacaktır. Aksine imam-

lık yapacak olan bu zat sonradan doğması gerekir. 

(Hüdüs, eskiden var olmayan; aksine yeni ortaya çıka-

cak olan bir hadise demektir.) 

Müsned Ahmed B. Hanbel’de İsa Mesih’inas Mehdi 

İmam olacağı belirtilmiştir ve haç kıracağı (yani bâtıl 

Hıristiyanlığı ortada kaldıracağı da haber verilmiştir.) 
37 

                                                 
37 Müsned Ahmed B. Hanbel, C.2, S.411, Dar-ül Fikr-il Azabî Mısır 



    Beklenen Mehdi ve Mesih Hakkında Bir İnceleme        23   

Ümmet Büyüklerinin Bu Konudaki İzahları: 

Geçmiş ümmet büyüklerimiz bu konudaki fikirlerini 

izah etmişler ve gelecek olan İsa Mesih ile Mehdinin 

iki ayrı insan olmadığını; aksine bir tek zat olduğunu 

ve kendisine hem İsa Mesih hem de Mehdi isminin 

verileceğini beyan etmişlerdir. Meselâ İmam Sirac-üd 

Din İbn-ül verdî şöyle der: 

 

 Yani: Ulemanın bir tarifine göre “Nüzûl-ü İsa’dan” 

murat, yücelik ve şeref bakımından Hz. İsa’ya benze-

yecek olan bir zatın ortaya çıkacağıdır. Hayırlı bir in-

sana “Melek”; yaramaz bir insana da “Şeytan” de-

nildiği gibi, (Melek ve Şeytanın) bizzat kendileri 

bahsedilmez. (Aynı şekilde İsa Mesih’in nüzûlünden 

murat, bizzat Hz. İsa Mesih olmayıp, yücelik ve şeref 

bakımından Hz. İsa’ya benzeyecek olan bir zâtın nüzûl 

edeceği, yani ortaya çıkacağıdır. 38 

Hz. İmam M.E. Sabirî; İktibas-ül Envar adlı eserinde 

aynı fikri savunmuş ve: 

                                                 
38 Haride-tül Acayib ve Feride-tü Regaib, S.214, At-Takvim-ül İlmî Mısır 
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demiştir. Yani: bazı din bilginlerinin itikadı şudur ki 

Hz. İsa’nın ruhu Mehdinin kişiliğinde kendisini göste-

recektir. Nüzûl-i İsa’nın anlamı da işte böyle bir zatın 

zuhurudur. Meryem oğlu İsa’dan başka Mehdi yoktur 

hadisinde aynı gerçek vurgulanmıştır. 39 

Allame Meybazî Şerh-i Divan adlı esrinde: 

 

demiştir. Yani İsa’nınas ruhu Mehdininas kişiliğinde 

kendisini gösterecektir. “Nüzûl-i İsa” böyle bir zatın 

zuhuru demektir. 40 

  

                                                 
39 A.G.E., S.52 
40 Bkz. Gaye-tül Maksûd, S.21 
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Hz. Mehdi’ninas Yüceliği 

Hz. Mehdi, İslam Dinini, dünyada var olan bütün din-

lerden daha üstün çıkarmak ve yüceltmek; keza geri 

kalmış olan Müslümanları da manen ve dinen yüce 

bir seviyeye ulaştırmak gayesiyle Ümmeti Muham-

med’e gönderilecek olan bir zattır. O, efendisi olan 

Hz. Muhammed’densav nurlanacak olan ve Hz. Mu-

hammed’insav buyurduğu gibi Hz. Mehdias bütün 

dünyadan kalkmış olan imanı tekrar dünyaya yerleşti-

recek, hatta Ülker yıldızına kadar yükselmiş olursa 

mutlaka ona yetişecek ve onu tekrar inananların kal-

bine indirecektir. Cuma Suresinde belirtildiği gibi Hz. 

Mehdinin gelmesi, sanki efendisi olan Hz. Resûlül-

lah’ınsav gelmesi demektir. Onun için ümmet büyükle-

ri Hz. Mehdi’ninas yüceliğini apaçık beyan etmişlerdir. 

Meselâ: Mühyüddin İbn-i Arabî’nin “Füsûs-ül Hi-

kem” adlı eserinin şerhini yazmış olan İmam Abdür-

razzak El-Keşanî, H.9.’uncu yüzyıl, yani M.15.inci yüz-

yılda yaşamış olan büyüklerimizdendir. O, Hz. Mehdi-

ninas yüceliğini şöyle dile getirmiştir: 

 

Yani: Ahir zaman da (ümmete) gelecek olan Mehdi o 

kadar yüce mertebeli olacaktır ki, o, kendisi şeri’at 
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hükümleri konusunda Hz. Resûlüllah’asav tabi olacak-

tır. Ancak marifetler (din) bilgileri ve hakikat konula-

rında bütün nebiler (peygamberler) ve evliyaların 

hepsi kendisine tabi olacaklardır. Bizim ifadelerimizde 

hiçbir çelişki bulunmamaktadır. (Sebebi de şudur ki) 

Hz. Mehdinin bâtını (içi ve kalbi) Hz. Resûlüllah’ınsav 

bâtını olacaktır. 41  

Hz. Şah Veliyüllah Muhaddis Dehlevîar bütün İslam 

aleminde, Ehli Sünnetin kabul ettiği bir imam ve ilim 

adamıdır. O, Hz. Mehdininas yüce mertebesini şöyle 

dile getirmektedir:  

  

 

Yani: Amme insanlar; yeryüzüne indiği zaman Meh-

di’ninas ümmet arasında herhangi bir insan gibi ola-

cağını zannederler. Hayır asla böyle değildir. Aksine o, 

bütün bereketleri kendi içinde toplamakta olan Mu-

hammedî ismin bir şerhidir ve bu mübarek isimden 

çıkmış bir nüshadır (kopyadır). Onun için Hz. Mehdias 

ile ümmet arasından herhangi birisi arasında dağlar 

kadar fark vardır. 42  

                                                 
41 Şerh-ü Füûs-il, El-Keşanî, S.35, Mısır 
42 El-Hayr-ül Kesir, S.72, Medine Matbaası, Becnor, İmdia (Hindistan)  
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Allame Bakir Meclisi’nin Fikri: 

Şii kaynaklarda da Hz. Mehdininas yüceliği konusunda 

açık bir fikir ileri sürülmüş ve Hz. Mehdininas nebi ve 

Resûller ile eşit bir mertebede olacağı belirtilmiştir. 

Meselâ Allame Bâkir Meclisî bu konuda şöyle der:  

 

Yani: (Hz. Mehdias) şöyle diyecek: Ey insanlar 

topluluğu beni çok iyi dinleyin. Her kim İbrahimas ile 

İsmail’ias görmek isterse (beni görsün çünkü) 

İbrahimas ve İsmailas benim. Her kim Musaas ile 

Yuşa’yıas görmek isterse (beni görsün çünkü) Musaas 

ve Yuş'aas benim. Her kim İsaas ile Şemun’uas görmek 

isterse (beni görsün çünkü) İsaas ve Şem’unas benim. 

Her kim Hz Muhammedsav ile Amir-ül Müminin (Hz. 

Ali’yi) görmek isterse (beni görsün çünkü) Hz. 

Muhammedsav ile Amir-ül Müminin (Hz. Alira) benim. 
43 

                                                 
43 Bihar-ül Emvar, C.13, S.202 
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Hz. Resûlüllahsav kendisinden sora gelecek olan 

ümmeti arasından bir tek zata selâm göndermiştir. 

İşte o zat Mehdidiras. Taberi’nin bildirdiğine Hz. 

Resûlüllahsav şöyle buyurmuştur: 

 

Yani: İyi dinleyiniz! Her kim ona yetişirse, (benden) 

ona selâm söylesin.    

Aynı rivayet azıcık bir değişikle Dürr-i Mensûr’da Hz. 

İmam Celalüddin Esseyutiar tarafından da dile 

getirilmiştir. 44 

Keza Hz. İmam Hâkim’inar “Müstedrek” adlı eserinde 

de bu rivayet bulunmaktadır. 45 

Hz. Mehdias ortaya çıkınca her Müslüman’ın kendisine 

gelip bi’at olmasını Hz. Resûlüllahsav emretmiştir.  46 

                                                 
44 Bkz: A.G.E., C.2, S.245 
45 Bkz: Müstedrek Hâkim, Kitab-ül fiten, Bab-ü Zikr Nefh-is Sûzi 
46 Bkz: Kenz-ül Ümmal, Müsned Ahmed B. Hanbel, Sünen Ebi Davud, 

C.2, Bab-ü Hürüc-il Mehdi, sünen İbn-i Maceh, Kitab-ül Fiten, Bab-ü 

Hürûc-il Mehdi 
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Hz. Mehdi’ninas Gerçekleştireceği Yüce Görevler 

Hz. Resûlüllah’ınsav müjdesini verdiği Mehdi’ninas 

görevlerine bir göz atmak faydalı olacaktır. Bunlardan 

bu zatın yüceliği de ortaya çıkmış olacaktır. 

Görevlerini yine Hz. Resûlüllahsav bizzat beyan etmiştir 

ve değişik hadis kitaplarından derlenmiştir. İşte Hz. 

Mehdinin gerçekleştireceği görevler şunlardır: 

O, adalet ile kararını verecek olan bir hâkim, yahut 

kadı olacaktır. Yani Hz. Resûlüllah’ınsav buyurduğu 

gibi (Hakemen; adlen) olacaktır. 47   

Hz. Mehdias haç ile ilgili bâtıl Hıristiyanlık inancını yok 

edecek, böylece haçı kırmış olacaktır. Hz. Resûlüllahsav 

“Yeksirüs-salibe” buyurmuştur. Hz. İmam Bedr-üd Din 

Aynîar bunun anlamını: 

 

diyerek beyan etmiştir. Yani: Allah’ıncc lütfuyla bunun 

anlamı bana açıklanmıştır. O da şudur ki “Kesr-i Salib” 

(haç kırmak)’ tan murat Hıristiyanların yalanını ortaya 

çıkarmaktır. 48 

                                                 
47 Müsned Ahmed B. Hanbel, C.2, Meymeniye Mat, Mısır, S.411 
48 Ümde-tül Kari, C.5, keza: Şerh-i Müslim Senûsî, C.1 
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Hz. Mehdinin gerçekleştireceği bir görev de, 

domuzları öldürmektir. Hz. Resûlüllahsav “Yaktülül 

Hinzire” diyerek bu gerçeği dile getirmiştir.  49 

Domuz öldürmekten murat domuz niteliği taşıyan; 

yani kalplerinde haya duygusu bulunmayan ve 

utanmadan İslamiyet’e ve Hz. Resûlüllah’asav saldıran 

bazı kimseler demektir. (Bu konuyu daha sonra 

detaylı olarak ele alacağız.) 

Hz. Mehdi vasıtasıyla dünyadan haksızlık ve zülüm 

ortadan kalkacak ve onun yerine adalet yeryüzüne 

yayılacaktır. Hz. Resûlüllah’ınsav buyurduğu:  

 

kelimeleri aynı gerçeği aydınlatmaktadır. 50 

Hz. Mehdi’ninas gerçekleştireceği bir görev de, 

bid’atları yok etmek ve İslâm dininin gerçek şeklini 

ortaya çıkarmaktır. Bu gerçek: 

 

kelimeleriyle dile getirilmiştir. 51 

Hz. Mehdinin görevlerinden biri de, Hz. 

Resûlüllah’ınsav buyurduğu gibi: 

                                                 
49 Müsned Ahmed B. Hanbel, S.411 
50 Sünen Ebi Davud, Kitab-ül Mehdi 
51 Bihar-ül Emvar, C.13 
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Yani: Dini savaşların şartlarının bulunmayışından 

dolayı bu savaşları ortadan kaldırmaktır. Yani Hz 

Mehdi’ninas zamanındaki savaşlar din adıyla değil; 

aksine siyaset uğruna olacaktır. 52  

Aynı gerçek, Sahih-i Müslim; Kitab-ül İman’da: 

 

 “Ve leyedaun-nel cizyete” kelimeleriyle ifade 

edilmiştir. Yani: Hz. Mehdias zamanında dini savaşlar 

olmayacaktır; dolayısıyla “Cizye” ortadan kaldırılmış 

olacaktır. (Cizye, Müslüman bir ülkede yaşamakta 

olan gayri Müslimlerin ödediği dini bir vergidir.)  53 

Hz. Mehdi’ninas bir görevi de, Hz. Resûlüllah’ınsav 

buyurduğu gibi: 

 

Müslümanların kalbinde bir birleri aleyhinde bulunan 

kin ve hasedi yok etmek ve böylece onları gerçek 

anlamda kardeşler haline getirmektir. 54 

                                                 
52 Sahih-i Buhari,Kitab-ül Enbiya 
53 Sahih-i Müslim, Kitab-ül İmam 
54 Sahih-i Müslim, Kitap-ül İmam  
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Hz. Mehdi’ninas bir görevi de Hz. Resûlüllah’ınsav 

buyurduğu gibi:  

 

Yani: Hz. Mehdias manevî ve dinî malı dağıtacak, fakat 

insanlar o malı kabul etmeyeceklerdir. 55 

Hz. Mehdi’ninas en büyük görevi, Kur’an-ı Kerim’de 

belirtildiği gibi, İslam dinini diğer bütün dinlerden 

daha üstün çıkaracaktır. Hak Te’alacc bu gerçeği: 

 

Ayeti Kerimesi ile beyan etmiştir.  

  İbn-i Cerir ve Bihar-ül Envar’da belirtildiği gibi Hz. 

Mehdias İslam dinini bütün batıl dinlerden daha üstün 

çıkaracaktır. Bazı kaynaklarda bu gerçek:  

 

kelimeleriyle dile getirilmiştir. Yani Hz Mehdias 

zamanında bütün batıl milletler helak edilecektir.56  

Hak Te’alanıncc Kur’an-ı Kerim’de :   

                                                 
55 Sahih-i Buhari, Kitap-ül Enbiya 
56 Sünen ebi Davud 
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buyurduğu gibi milletlerin helâk edilmesi delil ile 

yenilgiye uğratılmaları demektir.57 

Kısacası, İslâm dini Hz Mehdias vasıtasıyla en yüksek 

seviyeye ulaşacak; bâtıl inançlar yenilgiye uğratılacak 

ve Hz. Muhammed’insav ümmeti tekrar eski aydın ve 

yüce mertebeye ulaşacak. Dünyada zulüm ve haksızlık 

ortadan kaldırılacak ve yerine adalet ve insaf 

doldurulacak. Demek ki Hz Muhammed’insav 

ümmetinin geleceği, Hz Mehdi’yeas bağlıdır. O kadar 

yüce bir zatın gelmesini inkar etmek bir Müslüman’a 

yakışmaz. O derece muazzam ve yüce bir hadisenin 

gerçekleşeceğini inkâr etmek, Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. 

Resûlüllah’ısav reddetmek (haşa) demektir.  

Bazı kimseler, yalancı birçok insanın sözde Mehdi 

olduğunu iddia ettiğini ve bu gibi sahte insanların 

İslâm âleminde çok olduğunu ileri sürerek, artık 

Mehdilik düşüncesini reddederler. Ancak bu gibi 

yalancıların, Hak Te’alacc tarafından daima ibret verici 

bir şekilde cezalandırıldıklarını da unutmamalıyız. 

Kur’an-ı Kerim ve Hz. Resûlüllah’ınsav Hadislerinde 

öyle prensipler ileri sürülmüştür ki, biz onlar 

vasıtasıyla doğru ile sahte arasındaki farkı hemen 

farkedebiliriz ve kimin doğru,  kimin ise yalancı 

olduğunu apaçık anlayabiliriz. Kur’an-ı Kerim ve Hz. 

Resûlüllahsav tarafından ileri sürülen bu kural yahut 

                                                 
57 Enfal Suresi, Ayet 43 
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prensiplerden, daha sonra detaylı olarak 

bahsedeceğiz.  

Buna mukabil bazı kimseler inandıkları şeyhlerin 

“Mehdi” olduğuna inanırlar. Halbuki o şeyhler, kendi 

dilleriyle aslâ “Mehdi” olduklarını iddia etmezler. Bu 

şaşırtıcı durumda daima Farsça bir deyim aklıma gelir: 

“Pirler (şeyhler) uçmazlar; ancak onları müritleri 

uçururlar”  
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Hz. Mehdiye Vahiy İnecek mi?   

Bir soru daha vardır ki mutlaka aydınlatılmalıdır: 

acaba Vadedilen Mehdiyeas vahiy inecek mi? Bazı 

kimseler Hz. Muhammed’densav sonra artık vahiy hiç 

kimseye inmez diyorlar. Onların dediğine göre vahiy 

ancak peygamberlere iner ve Hz. Mehdias, onların 

inancına göre bir peygamber değildir. Dolayısıyla Hz. 

Mehdiye vahiy inmeyecektir.  

Bu inancın, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Resûlüllahsav; keza 

eski ümmet büyüklerinin izahlarına göre enine 

boyuna ele alınması gerekir.  

Sahih-i Buhari; Kitap-üş Şehadet; Bab-üş Şüheda’da 

Hz Ömer’inra bir sözü, Hz Abdullah b. Utbera 

tarafından rivayet edilmiştir. Hz Ömerra: 

 

demiştir. Hz. Resûlüllahsav zamanında bazı kimseler 

(suç işlediklerinde) vahiy yolu ile yakalanırlardı. (Hz. 

Resûlüllahsav vefat etmiş olduğuna göre kendisine 

indirilen) vahiy kesilmiştir. Şimdi artık biz sizin 

yaptığınız amellere bakacağız (eğer biriniz suç işlerse) 

biz gördüğümüz amellere göre sizleri yakalarız.  
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Açıkça anlaşıldığına göre Hz Ömerra; Hz. 

Resûlüllah’ınsav vefatından sonra kendisine inen 

vahyin son bulduğunu beyan etmektedir. Bazı 

kimselerin inandığı gibi genel olarak Hz. 

Resûlüllah’tansav sonra hiç kimseye vahiy 

inmeyeceğini ileri sürmemektedir. Bellidir ki Hz. 

Resûlüllah’ınsav vefatından sonra, sona ermiş olan 

vahiy, kendisine inen vahiy, yani özellikle Kur’an-ı 

Kerim’dir. Hiç kimse Kur’an-ı Kerime bir ilave 

yapamaz. Ancak Kur’an-ı Kerim; Hz. Resûlüllah’ınsav 

hadisleri ve ümmet büyüklerinin bildirdiklerine göre, 

melekler, Yüce Allah’ıncc sevgili kullarına daima 

inecekler ve onlara Yüce Allah’ın mesajını 

ileteceklerdir. Hak Te’ala’nın melek vasıtasıyla sevdiği 

kullara gönderdiği mesajlara vahiy adı verilir. 
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Kur’an-ı Kerim ve Vahy-i İlâhî: 

Kur’an-ı Kerim’de de belirtildiği gibi, vahiy yalnız 

peygamberlere inmez. Aksine alelâde insanlara; hatta 

hayvanlara bile vahiy iner. Meselâ Fussilet Suresi’nde 

Yüce Allahcc şöyle buyurmuştur: 

 

Yani: Şüphesiz, Rabbimiz Allah’tır deyip, sonra 

dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. 

Onlara: Korkmayın, üzülmeyin, size vâdolunan 

cennetle sevinin! derler. Biz dünya hayatında da, 

ahirette de sizin dostlarınızız. Gafûr ve Rahîm olan 

Allah’ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın 

çektiği her şey var istediğiniz her şey orada sizin için 

hazırdır.  58 

 Bu Ayetlerden açıkça anlaşıldığına göre melekler, 

inanıp da doğru yoldan hiç ayrılmayanlara Allah’ıncc 

                                                 
58 Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli, Türkiye Diyanet vakfı, Yayın no: 

86,Ankara, 1993 

41. Sure 31ve 32. Ayetler 
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müjdelerini getirirler. Ulemalardan vahyin kesildiğine 

inanlar bu ayeti izah ederlerken çok zorlanıyorlar. 

Yukarıdaki meâle göre melekler bu müjdeyi 

inananlara, can çekişmesi anında verirler. Halbuki 

“nahnü evliyaüküm fil hayatid-dünya” ayeti 

kerimeden de anlaşıldığına göre melekler, bu 

müjdeleri müminlere can çekişmesi anında değil; 

aksine dünya hayatında verirler ve dünya hayatında 

kafirlerden korkmamaları gerektiğini ve meleklerin de 

müminlere yardımcı olacaklarını müjdelerler. Melekler 

bu müjdeleri Hak Te’alacc tarafından getirirler. Çünkü 

ayeti kerime: “Yef’alune ma yu’merun” yani 

(melekler) kendilerine verilen emirleri yerine getirirler 

(16.Sure 51. Ayetten) de anlaşıldığı gibi melekler 

bizzat kendileri hiçbir iş yapmazlar. Aksine Hak 

Te’ala’nıncc kendilerine tevdi ettiği görevleri yerine 

getirirler.  

Yine Hak Te’alacc Bakara suresinde şöyle 

buyurmuştur: 

 

Yani: kullarım sana Beni sorduğunda (söyle onlara): 

Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin 

dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim 
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davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu 

bulalar. 59 

Bu ayeti kerimede “Bana dua ettiği vakit dua 

edenin dileğine karşılık veririm” kelimelerinden de 

anlaşıldığına göre vahiy kesilmemiştir. Tabii ki Hak 

Te’ala’nıncc verdiği “karşılık” vahiy demektir.   

Bazı ulemalar vahyin ancak “Nebi” yahut “Resul” 

lere geldiğini ve nebi yahut resul olmayanlara vahiy 

gelmediğini iddia ederler. Aşağıdaki ayeti kerimeden 

anlaşıldığına göre vahiy Nebi veya Resul (peygamber) 

olmayanlara da iner. 

 

Yani: “Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde 

arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle 

ona dilediğini vahyeder. O yücedir, Hakimdir. 60 

Bu Ayeti Kerimeden açıkça anlaşıldığına göre vahiy 

yalnız peygamberlere inmez. Aksine ayeti kerimedeki 

“Beşer” kelimesinden de anlaşıldığına göre, 

peygamber (yani Nebi yahut Resul) olmayan 

kimselere de vahiy indirilir. 

                                                 
59 A.G.E., S: 27  
60 A.G.E, S.486, Şura (42) Suresi, 51 
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Kur’an-ı Kerim’in değişik ayeti kerimelerinde, Hak 

Te’alacc putları ayıplamaktadır ve putların, tapanlara 

cevap vermediğini; konuşmaktan dahi âciz olduklarını 

beyan etmektedir. Mesela, Taha Suresinde, 

İsrailoğullarının buzağıyı ilah edindikleri; halbuki 

onun kendilerine hiçbir cevap vermediği şöyle beyan 

edilmiştir: 

 

Yani: (Buzağının) kendilerine hiçbir sözle mukabele 

edemeyeceğini  görmezler mi?  61 

Araf suresinde aynı buzağıdan şöyle bahsedilmiştir:  

 

Yani: “Musa’nın arkasından kavmi, ziynet 

takımlarından, böğürebilen bir buzağı heykelini (tanrı) 

edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla ne konuşuyor 

nede onlara yol gösteriyor?”  62 

 Demek ki konuşmamak putlara mahsustur ve 

Yüce Rabbimizcc böyle bir eksiklikten uzaktır. Zâten 

Hak Te’alacc insanlarla mukalemeler yapmakta, 

                                                 
61 A.G.E, S.317, 20,90 
62 A.G.E., S. 167, 7,149 
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özellikle Evliyaüllaha müjdeler vermektedir. Hak 

Te’alacc Yunus suresinde şöyle buyurmuştur: 

 

Yani: Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına korku yoktur, 

onlar üzülmeyecekler de. Onlar iman edip de takvaya 

ermiş olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de 

onlara müjde vardır. Allah’ın sözlerinde asla değişme 

yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir”.63  

Aynı şekilde Kuran-ı Kerim’in değişik ayeti 

kerimelerinde İsrail oğullarının, yalnız 

peygamberlerine değil, hatta kadınlarına da vahyin 

indirildiği beyan edilmiştir. Keza Hz. İsa’nınas 

havarilerine de vahyin indirildiği apaçık bildirilmiştir. 

                                                 
63 (A.G.E, S.2 15), 10,63-65 
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İsrailoğullarına Vahiy İnmiştir  

İsrail oğullarının peygamber olmayan kimselerine 

vahyin indiğini beyan eden ayetlerden bazıları 

aşağıdadır : 

 

Yani: Hani havarilere  “Bana ve peygamberime iman 

edin” diye vahiy etmiştim.64  

 

Yani: Bir zaman, vahyedilecek şeyi annene (şöyle) 

vahyetmiştik: Musa’yı sandığa koy; sonra onu denize 

(Nile) bırak.”65   

 

Yani: Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah, 

seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı 

Meryem oğlu İsa Mesih’tir.66 

                                                 
64 5:112 
65 Ayet 20:39-40 
66 Ayet 3:46 
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Yüce Allah’ıncc sevdiği kimseler bir yana, hatta bir 

hayvan olan bal arısına da vahyedildiği Kur’an-ı 

Kerimde apaçık beyan edilmiştir. Hak Te’alacc En-Nahl 

Süresinde: 

 

buyurmuştur. Yani: “Senin Rabbin, bal arısına da 

şöyle vahiy etti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların 

kuracakları kovanlardan kendine evler edin.”67  

Şimdi  İsrail oğullarının ermiş kişilerine vahiy iner; 

Hatta bal arısına bile vahiy inebilir de, Hz. 

Muhammed’insav ümmetine nasıl vahiy inmez? 

Nitekim Hz. Muhammed’densav sonra da evliyaüllaha 

vahiy inmiştir ve Hak Te’alacc kendileriyle 

mukalemelerde bulunmuştur. Tezkiret-ül  Evliya’da 

bir çok kimseye vahiy indirildiği beyan edilmiştir. 

Genellikle bu vahiy “Hatıfın sesi” yahut “Hatiften ses 

geldi” kelimeleriyle vasıflandırılmıştır. Bir kaç örnek 

aşağıdadır: 

                                                 
67 Ayet  16 : 68 
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Ümmet Büyüklerine Vahiy İndirilmiştir: 

Hz. Şeyh Üveysi Karniar : 

“Bariye Müracaatında hitabü izzet geldi:” “Şu kadarını 

sana bağışladım.”68  

Hz. Şeyh İbrahim Bin Edhemar: 

“Hatiften işittiğim seda: Ya İbrahim sen bizim için bir 

ağız yıkadın. Biz de senin için onun gönlünü 

yıkadık.”69  

Hz. Şeyh Bayezidi Bistamiar 

“Beyazıt ibadetle meşgul olurken günlüne ilham oldu: 

Ya Bayazid! Hazinelerim kabul olmuş taatlarla 

doludur. Öyle bir nesne getir ki hazinemizde 

olmasın.”70   

Hz. Habib-i Acemiar: 

 “Cenab-ı Allah: Ey Hasan! Benim hoşnutluğumu 

bildin de yine yanıldın... buyurdu. Hasan: Ey Bari 

Hüda, senin rızana ben niçin yanıldım? Buyurdu ki: 

Habib ardında namaz kılmış olsaydın benim rızamı 

bulmuş olurdun”.71   

                                                 
68 terkizet-ül Evliya, Feziddüdin-i Attar, seha Neşi, İst: 1983,  S. 14 
69 A.G.E, S.35 
70 A.G.E, S . 50 
71 A.G.E., S . 215 
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Bu birkaç örnekten de anlaşıldığına göre Hak Te’alacc 

sevdiği kimselere daima vahiy indirmiştir ve Hz. 

Muhammed’densav sonra da Evliyaüllah’a vahiy 

inmiştir ve gelecekte de mutlaka inecektir. 

Hz. Muhyiddin İbn-i Arabira bütün İslam âleminde 

tanınan bir ilim adamı ve düşünürdür. Kendisi, Yüce 

Allah’tancc vahiy edildiğini iddia etmekte kalmayıp, 

hatta bazı ayetlerin dahi kendisine vahyedildiğini 

iddia etmiştir. Meselâ Bakara Süresinin:  

 

Ayeti kerimesinin kendisine vahiy edildiğini iddia 

etmiştir ve daha sonra:  

 

diyerek bütün bu peygamberlerin özeti olduğunu; bu 

ayet vasıtasıyla kendisine bütün ayetler vahyedildiğini 

ve bu ayetin kendisi için bütün bilgilerin anahtarı 

olduğunu iddia etmiştir.72   

                                                 
72 El-Fütühât-ül Mekkiye, C. 3, S. 350 
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Keza Hindistan’ın ermişlerinden Hoca Mir Derd 

Dehlevîar kendisine bir çok ayet vahyedildiğini iddia 

etmiştir.73   

Kısacası, Hak Te’alacc hiçbir zaman evliyaüllah ile 

mükalemesini noktalamamıştır ve vahiy 

peygamberlere indirildiği gibi, peygamber 

olmayanlara da indirilir ve vahyin kapısı asla 

kapanmaz.  

                                                 
73 Bkz: Tehdis-i Nimet Faslı, İlm-ül Kitab 
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Hz. Mehdi ve Vahy-i İlahi: 

Hz. Allame Ulusîar, Hz. Mehdi (Hz. İsaas) yeryüzüne 

indikten sonra kendisine vahyin inip inmeyeceği 

sorusu üzerinde durmuş ve Hz. Allâme İbn-ül Hacer 

El-Haysemi’year bu soru yöneltildiği zaman kendisinin: 

 

diye cevap verdiğini beyan etmiştir. Yani: “Elbette, Hz. 

Mehdiye gerçek ve doğru vahiy mutlaka indirecektir. 

Nitekim Sahih-i Müslim’deki hadis de ona işaret 

etmektedir.”74  Hz. Allame Ulusiar; Mehdi (İsa’nınas) 

yeryüzüne indikten sora bir peygamber olacağını ve 

Hz. Cebrail’inas kendisine ineceğini de şöyle 

açıklamıştır:  

 

Yani: Hz. Mehdiye indirilecek olan vahiy, Hz. Cebrail’in 

lisanı üzerinden olacaktır. Çünkü o, Yüce Allahcc ile 

O’nun peygamberleri arasındaki elçidir. Hz. 

Resulüllah’ınsav ölümünden sonra Cebrail yeryüzüne 

                                                 
74 Ruh-ul Me’ani tefsiri, C.7, S.65 
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inmeyecek diye şöhret bulmuş olan rivayetin hiçbir 

aslı ve temeli yoktur.”75 

Hz. Allame İbn-ül Hacer El Haysemiar, Hz. Mehdiye 

vahyin mutlaka ineceğini beyan ederken Sahih-i 

Müslim’deki bir hadise işaret etmiş ve ona istinaden 

vahyin Hz. Mehdiyeas ineceğini beyan etmiştir. Sahih-i 

Müslim’deki hadis şöyledir; 

 

Yani: .... “İşte o arada Yüce Allahcc Hz. İsa’ya: “Ben öyle 

kullarımı ortaya çıkarırım ki hiçbir kimse onlarla savaş 

edebilecek iki ele sahip değildir. Onun için sen, benim 

(diğer) kullarımı Tur’a doğru (gitmeleri konusunda) 

teşvik eyle” diyerek vahiy edecektir.76   

 

                                                 
75 Ruh-ül Meani Tefsiri, C.7, S.65 
76 Sahih-i Müslim, Kitab-ül Fiten, Babü Zikridede 
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Ehl-i Teşeyy’u İnancı : 

Ehl-i Teşeyy’u İnancına göre bile Hz. Mehdiyeas vahiy 

inecektir. Hz. İmam Cafer-i Sadık’ınar bir rivayetine 

göre:  

 

 

Yani: Gözler uyuyunca ve gece çökünce Cebrail, 

Mikail ve (diğer) melekler saflar halinde kendisine 

inecekler. Cebrail ona: “Ey benim efendim! Senin 

sözün (Allah katında) makbuldür ve senin işin caizdir” 

diyecek ve elini onun yüzüne sürecek.77 

Keza En-necmüs Sâkib’de Hz. Ebu Cafer’in bir 

rivayetine göre:  

 

Yani: Ona vahiy indirilecek. O, da kendisine 

vahyedilen Allah’ın emrine göre davranacak.78  

                                                 
77 Bahar-ül Envar, C.13, S.202 
78 Ennecm-üs Sâkib, C.1, S.66 
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Ümmet’in Bozukluğa Uğraması: 

Kur’an-ı Kerim ve Hz. Resulüllah’ınsav hadislerinde 

Ümmeti Muhammed’insav bozulacağı; “Sırat-ı 

Müstakim” olarak adlandırılan Allah’ıncc yolundan 

ayrılacağı apaçık beyan edilmiştir. Bu konudaki ayet-i 

kerimelerle hadislerin bir kısmını aşağıya 

naklediyoruz. 

Kur’an-ı Kerim ve Ümmet’in Bozukluğu: 

Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerinde ümmetin fesada 

uğrayacağı ve değişik hiziplere bölüneceği 

bildirilmiştir. Mesela:  

 

Yani: “Dinlerini parça parça edip guruplara ayrılanlar 

var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi 

ancak Allah’a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını 

bildirecektir.”79     

 

                                                 
79 Enam Süresi, Ayet 160, Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, diyanet 

Yayınları, No: 86, S. 149 
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Yani: “Peygamber der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu 

Kur’an-ı büsbütün terk ettiler.”80  

Bu ayetin anlamlarını, Hz. Resulüllah’ınsav hadislerinin 

ışığı altında daha detaylı olarak anlamamız 

mümkündür. 

                                                 
80 Furkan Suresi, Ayet 31, A.G.E, S. 56 
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Ümmeti Muhammed’in Durumu ve Mehdinin Zu-

huru: 

Hz. Resulüllahsav, Müslümanların geleceği ile ilgili çok 

detaylı bilgiler vermiş ve Ümmetimin bozulacağını, 

daha sonra Hz. Mehdinin ortaya çıkacağını ve 

bozulmuş olan Müslümanları ıslâh edeceğini 

bildirmiştir. Özellikle din bilginlerinin fesada 

uğrayacağını ve diğer Müslümanları da fesada 

uğratacaklarını apaçık beyan etmiştir. Bu konudaki 

bazı hadisler aşağıdadır: 

 

“Hz. Ali’ninra rivayet ettiğine göre Hz. Resulüllahsav 

şöyle buyurdu: İnsanlar üzerinde öyle bir zamanın 

geleceği pek muhtemeldir ki İslamiyet’in yalnız ismi 

bâki kalacak; Kuran’ın da yalnız yazısı bâki kalacak; 

Onların Camileri pek görkemli olacak ancak hidayet 

bakımından birer harabeye benzeyecek. Onların 

ulemaları (din bilginleri) gök kubbenin altında en 

kötü yaratık olacaktır. Her fitne onların aralarından 
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çıkacak ve (sonunda) onların arasına geri 

dönecektir.”81  

 

Yani: Hz. Ebu Said’inra rivayet ettiğine göre Hz. 

Resulüllahsav şöyle buyurdu: Siz mutlaka daha önce 

geçmiş ümmetlerin sünnetlerine tabi olacaksınız; karış 

karış ve arşın arşın (onlara benzeyeceksiniz.) Hatta 

eğer onlar bir kelerin (kertenkelenin) deliğine girmiş 

olsalar, siz dahi onlara uyarsınız. “Ya Resulüllah! 

Yahudilerle Hıristiyanları mı kastediyorsunuz?” 

(bunun üzerine Hz. Resulüllahsav “(onlar değilse de) 

başka kim (olabilir)”?82  

 

Yani: Hz. Mirdas El-Eslemî’nin rivayet ettiğine göre: 

Hz. Resulüllahsav şöyle buyurdu: Salihler (iyi insanlar) 

birbiri ardından kaybolup gidecekler ve arpa yahut 

                                                 
81 Mişkât, Kitab-ül İlm, 3. üncü Fasl. Şü’ab-ül İmam, İmam Beyhaki, C., 

S.311, Beyrut. Bihar-ül Envar, C.52, S.10, Beyrut, M.1982 

83 Mişkat, Kitab-ür Rikak, bab-ü T.Nas  
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hurma yığınına benzeyen insanlar bâki kalacaklar. 

Yüce Allah onlara asla aldırış etmeyecek.83 

 

Yani: Hz. Sevban’ın bildirdiğine göre Hz. Resulüllahsav 

şöyle buyurdu: Sizler o, zaman (sayıca) çok olursunuz, 

ancak sel çöplerine benzersiniz. Yüce Allahcc sizin 

düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu çekip 

atacak ve sizin kalbinize korkaklık sokacak.”84 

 

Hz. Enes Bin Malikinra rivayet ettiğine göre Hz. 

Resulüllahsav şöyle buyurdu: İsrailoğulları yetmişbir 

fırkaya bölündüler. Benim ümmetim yetmiş iki fırkaya 

bölünecek. Cemaat olan bir tek fırka dışında diğer 

fırkaların hepsi Cehennemlik olacak.85   

                                                 
83Mişkat, Kitab-ür Rikak, bab-ü T.Nas 
84Mişkat, Kitab-ür Rikak, bab-ü T.Nas Sünen Ebu Davud 
85 Sünen İbn-i Maceh, Kitab-ül Fiten, Bab-ül Ftirak-ül Ümmen 
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Din Bilginlerinin Durumu: 

Din bilginlerine peygamberlerin varisleri denir. Hz. 

Resulüllahsav: “Benim ümmetimin ulemaları, İsrailoğul-

ları’nın peygamberleri (nebileri) gibidirler” buyurmuş-

tur. Ancak Hz. Mehdi’ninas zuhurundan önce ulema-

nın bozulacağı bildirilmiştir. Bu konudaki bazı hadisler 

aşağıdadır: 

 

Yani: Hz. Abdullah B. Amr ibn-ül As’ınra işittiğine göre 

Hz. Resulüllahsav şöyle buyurmuştur: Allahcc bilgiyi 

insanlar arasından çekerek değil, ancak ulemayı (din 

bilginleri) geri götürerek (vefat ettirerek) bilgiyi de 

geri götürecek. Hatta bir bilgin kalmayınca, insanlar 

cahil kimseleri başkan edinecekler. Onlar da soru so-

rulduğu zaman, bilgileri olmadan fetva verecekler. 

(Böylece) kendileri de sapacaklar ve (diğer insanları 

da) saptıracaklar.86  

                                                 
86 Sahih-i Buhari, Mişkat, Kitab-ul İlm 
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Yani; Benim ümmetim arasında korkulu bir hadise 

olacak. (Bunun üzerine) insanlar kendi din bilginlerine 

gidecekler. Ancak onlar maymuna ve domuza dö-

nüşmüş olacaklar.87 

Bütün bu hadislerden anlaşıldığına göre ulemalar, 

yani din bilginleri bozulmuş olacaklardır. Hatta may-

mun ve domuz özelliklerini benimseyeceklerdir. Daha 

önce de açıklandığı gibi Hz. Resulüllahsav bozulmuş 

din bilginlerini “Gök kubbe altındaki en kötü yaratık” 

olarak nitelendirmiştir (Mişkat; Kitab-ül İlm). Aynı şe-

kilde bazı kimselerin yalnız gösteriş için Kuran okuya-

cakları, ancak Kuran-ı Kerim’in onların gırtlaklarından 

aşağı inmeyeceği ve kalplerini etkilemeyeceği de ri-

vayet edilmiştir (Kenz-ül Ümmal; Kitab-ül Kıyamet; 

3.Fasıl).  

                                                 
87 Kenz-ül Ümmal, C.7, S.190, Haydar Abad Baskılı 
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Verilen Haberler Gerçekleşmiştir: 

Hz. Resulüllah’ınsav ümetinin bozulması ve özellikle 

din bilginlerinin fesada uğramaları ile ilgili önceden 

verdiği haberlerin hepsi aynen gerçekleşmiştir. Üm-

met-i Muhammedsav yetmiş üç fırkaya bölünmüştür.88 

Eski Mısır Müftüsü allame Şeyh Muhammed Ab-

düh’ün söylediğine göre, Hz. Resulüllah’ınsav önceden 

verdiği haberler gerçekleşmiştir. Bu zat fikrini şöyle 

dile getirmiştir: 

 

Yani; Bugün Müslümanları, dinleri konusunda cehalet 

ve bilgisizliğin kuşatmış olduğunu görürsünüz. Bidat-

ler her yönden kendilerini kuşatmıştır. Kendileri ile 

geçmiş büyükleri arasında gerçek bir bağ kalmamıştır. 

Hatta eğer geçmiş büyüklerimizin üzerinde hemfikir 

                                                 
88 Bkz: Hz.Peygamberimizin Buyurduğu Yetmiş Üç Fırka, Mustafa Uysal, 

U.Yayınları, Konya 1980 
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oldukları konular bugünkü Müslümanlara sorulsa, 

onlar o konuları inkar edip tuhaf bulurlar ve onları 

dinde bidat olarak görürler. Kendileri hakkında, Ömer 

Hayyam’ın, Hz. Resulüllah’ısav muhatap alarak söyle-

diği şu şiirler doğru çıkacaktır; “Senden sonra gelen-

ler, senin dinini süsleyip (sözde) güzelleştirdiler ve 

onu yalan ile dekore etmeye çalıştılar. Hatta eğer sen 

(onların şeklini değiştirdikleri) dini görürsen, mutlaka 

inkâr edersin”.89 

Atatürk hilafeti kaldırdığı zaman, değişik gazete ve 

dergi yazarları bu konu hakkında fikirlerini dile getir-

diler. Zamindar Gazetesi 15 Nisan 1928 sayısında şöy-

le bir yorum ileri sürmüştür: 

“Eğer bizim amellerimiz iyi olsaydı, bizden hilafet ve 

saltanat geri alınmazdı. Keza bu nimete sahip olma 

özelliği de bizden geri çekilmezdi. Gerçek şudur ki 

biz, İslamiyet’in temeli olan Tevhid inancından vaz-

geçmiş bulunuyoruz. Onun için biz de bir isyancının 

cezasına çarptırılmış bulunmaktayız. Biz şirk koşmak-

tayız. Onun için bu musibete katlanmışız.”90 

Vekil adlı başka bir gazete şöyle der; 

“Müslümanlar önce kişisel yaşayışlarında Yahudilerle 

Hıristiyanlara tabi oldular. Daha sonra toplumsal ya-

                                                 
89 El-İslamu Ven Nasraniyeh, Şeyh Muhammed Abdühu, Sayfa 140 
90 Zamindar Gazetesi, 15 Nisan 1928) 
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şayışlarında da onlara tabi olmaya başladılar. Bunun 

neticesi işte hilafetin ortadan kaldırılışıdır.”91 

Zamindar Gazetesi, başka bir sayısında halifeliğin kal-

dırılışını şöyle yorumlamıştır; 

“Müslümanlar arasında halifeliğin baki kalmayışı, ara-

larında bir tek inançlı kişinin (mümin) ve Rabbine bo-

yun eğen bir tek kimsenin bile kalmadığını göstermi-

yor mu?”92 

Müslümanların, İslam’dan uzaklaştıklarını dile getiren 

birçok yazı elimizdedir. Bunlar arasından örnek olarak 

seçtiğimiz birkaç yazıyı aşağıya aktarıyoruz: 

“Bizler, güçleri yok edilmiş; cesaretleri kırılmış; azaları 

zayıf düşmüş olan kimseleriz. Hakk’ıncc gerçek sevgisi 

ve Hakk’ı arama isteğimiz tamamen yok olmuştur. 

Hatta bütün uzuvlarımız ölmüştür desek yeri vardır.”93 

“Ya Rabbi! Biz kendimiz yozlaştığımızı kabul ederiz. 

Biz (sözde) Müslümanlarız; ancak aramızda İslamiyet 

yoktur.”94 

“Bizim düşüklüğümüz bugün başlamamıştır. Daha 

önce bu bir başlangıç idi, şimdi artık bu düşüklüğü-

müz son noktaya varmıştır. Daha önce bizim ikbal 

kayığımız bir yerde battıysa, diğer yerde su yüzüne 

                                                 
91 Vekil Gazetesi, 15 Ocak 1927 
92 Zamindar Gazetesi, 17 Temmuz 1921 
93 Ehl-i Hadis Dergisi, 20 Aralık 1921 
94 Sufi Dergisi, Temmuz 1925 
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çıkıveriyordu. Şimdi artık İslam dünyasında tekrar 

Nuh tufanı yaşanmaktadır. Doğudan Batıya kadar her 

yere eşit olarak karanlık çökmüştür.”95 

“Bugün gerçek anlamda Ümmet-i Müslime bile mev-

cut değildir. Aksine birkaç yırtık sayfa; birkaç dağılmış 

tanecik; sürüsü ve çobanı olmayan yolunu şaşırmış 

birkaç keçi vardır.”96 

“Bugünkü Müslümanlar’ın durumu nasıldır? Bunun 

kısaca cevabı şöyledir; Din ile uzaktan yakından ilgisi 

olmayan konularda canlarını bile feda etmeye hazır-

dırlar. Ama İslamiyet’in gerçeğinin bile yok edildiği 

konularda hiç kimse dilini bile kıpırdatmamaktadır. 

Bugün Müslümanlar Hz. Resulüllah’ınsav talimatı ile 

gerçek ve yüce ahlakından o derece uzaktırlar ki an-

latmak mümkün değildir. Keza öylesine bidat, şirk, 

küfür, nifak, zulüm ve masiyete yakalanmışlardır ki 

söylemeye gerek yoktur. Kötülük, fesat, yalan, aldat-

ma, kandırma, hile yapma, haram işleme, kısacası 

hangi pislik vardır ki bizim aramızda bulunmasın! Biz 

sözde Müslüman olduğumuzu iddia ediyoruz, ancak 

bizim işlerimiz Müslümanlarınkine asla benzemez.”97 

“Bugün Müslümanlar Kuran-ı Kerim’i ne okurlar ne de 

kendilerine rehber edinirler. Bugün aramızda birlik 

yoktur. Ahlaki durumumuz iyi değildir. Dinimizin ah-

kamına tabi değiliz. Her tarafta bir bozukluk göze 

                                                 
95 Vekil Gazetesi, 3 Ocak 1921 
96 El-Cemiyet Dergisi, 14 Nisan 1926 
97 Medine Gazetesi, 2 Eylül 1926 
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çarpmaktadır. Medeniyet, kültür, din, iktisat, politika, 

hepsinin düzeni bozulmuştur. Kısacası Dünyanın her 

bölgesinde Müslümanlar ve gericilik birbirine lazım 

olmuştur. Her yerde dinî ve siyasî bozukluk son had-

dine varmıştır.”98 

Mısırdaki Müslümanların durumu şöyle dile getiril-

miştir: “Mısır, dünyada din bilgisinin en büyük merke-

zi olarak tanınır. Mısırda yalnız Ezher Üniversitesine 

mensup ulemaların sayısı otuz bin civarındadır. On-

dört bin talebe burada İslam Dinini öğrenmekle meş-

guldürler. O kadar fazla din bilginlerine sahip olması-

na rağmen, Mısırın ahlaki durumu dünyanın bütün 

ülkelerine nazaran en düşük seviyededir. (Mısırda) 

Küçük çocuklar ve kadınlar bile içki içmektedirler ve 

hiç kimse onlara mani olmamaktadır. Genç öğrenciler, 

yaşlılar, orta yaşta olanlar hepsi içki ile sarhoş olurlar. 

İçki satanlar bile Müslümandırlar. Mamafih hiçbir din 

bilgini hayâ duymaz (ve içki satanlarla içenlere nasi-

hatte bulunmaz). Bu hocaların gözleri önünde, tram-

vaylarda iyi ailelerin kızları bile erkeklerle işaretleşir ve 

gider zina yaparlar. Hiç kimse bundan utanmaz. Yüz-

me havuzlarında, göl kenarlarında, hamamlarda, zen-

gin, yoksul, din bilginleri çırılçıplak yıkanırlar ve asla 

çekinmezler. Ulemalar bizzat bu (manevi) hastalıklara 

yakalanmışlardır. Bu kadarla kalmayıp, bazı hamam-

larda, orada çalışanlara etek tıraşı yaptırırlar ve herke-

sin gözü önünde hayâsızlık göstererek sırıtırlar. Zina 

ve oğlancılık çok yaygındır. Büyük ailelerin kadınları, 

                                                 
98 Hemdem Gazetesi, 3 Mayıs 1926 
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eşlerine ihanet ederler. Eğer Mısırın içkisi akıtılsa, Ka-

hire kesinlikle sellere boğulur.”99 

İşte bu, sözde Müslümanların durumudur. Aradan 

bunca yıl geçmesine rağmen bu durumda asla bir 

değişiklik olmamıştır. Aksine gün geçtikçe sözde 

Müslümanların durumu daha da kötüleşmektedir. 

                                                 
99 Review Dergisi, Ekim 1923 
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Din Bilginlerinin Bozukluğu: 

Daha önce de izah ettiğimiz gibi, Hz. Resulüllahsav 

Müslümanların bozukluğunun en büyük sebebinin, 

din bilginleri olacağını belirtmiş ve: 

 

buyurmuştur. Yani; “O zaman Müslümanların din bil-

ginleri, gök kubbe altında en kötü yaratık olacaklar-

dır.”100 

Din bilginlerimizin, Hz. Resulüllah’ınsav buyurduğu 

gibi kötü bir duruma düştüklerini apaçık görmekteyiz. 

Bu konuda bazı gazete ve dergilerden derlediğimiz 

bir kaç yazı aşağıdadır. 

“Hz. Resulüllahsav peygamber olarak Yüce Allahcc tara-

fından tayin edildiği zaman, Hıristiyanlarla Yahudilerin 

nasıl tefrika halinde olduklarını kendi tarihlerinden 

öğreniniz. Sonra da bugünkü Müslüman din bilginle-

riyle mukayese ediniz. Bugünkü Ulema-i İslam’ın du-

rumunun, eski zamanlardaki Yahudi ve Hıristiyan din 

bilginlerinin durumunun tam bir resmi olduğunu gö-

rürsünüz.”101 

Bugün İslam Dini, ulemaların kendi istek ve arzuları-

nın adı olmuştur. Ulemalar her neyi severlerse onu 

İslam olarak adlandırırlar ve her neyi beğenmezlerse 

                                                 
100 Mişkat, Kitab-ül İlm, 3.Fasıl 
101 El-Beşir Gazetesi, Eylül 1925 



64    Beklenen Mehdi ve Mesih Hakkında Bir İnceleme            

onun İslam dışında olduğunu açıklarlar. Ancak zaman 

geçince, beğenmedikleri konuların da gereğince tam 

İslam olduğunu savunmaya başlarlar. Tanzim Gazete-

si bu konuda şöyle bir yorum yapmıştır: “Bugün (ule-

malar isterlerse) her şey din kapsamına girebilir. Ule-

malar isterlerse (haram olan ve) caiz olmayan her ko-

nu caiz oluverir. Bugün bir fetva verilir, ancak yarın 

aynı fetva reddedilir”102 

“Müslümanların kötü duruma düşmelerinin asıl sebe-

binin cahil mollalar olduğunu iyi biliriz. Bu mollalar 

daima ve her devirde dinsizliği sevdiklerini ve küfür-

den yana olduklarını ispat etmişlerdir.”103 

“Ulemaların kendi kanaatince düşünebildikleri en ha-

yırlı konu Müslümanları dinden çıkarmak ve kâfir ol-

duklarını ilan etmektir. Öyle fetvalar çıkarırlar ki ne 

Yüce Allahcc ne de Resulüllahsav o fetvaları düşüne-

mezler bile. Sonra bugün diğer Müslümanların kâfir 

olduklarına dair fetva veren molla, yarın kendisi de 

aynı sebeple kafir sayılmaktadır. Tekfir (Müslümanları 

kâfir saymak) yeni bir hastalık değildir. Ancak son 

zamanlarda bir salgın haline dönüşmüştür.104 

“Ulemalar, Müslümanların kafir olduklarını açıklayan 

eski fetva yöntemlerini parlatarak yenilemişlerdir. 

Şimdi; “Sen kafirsin; Senin kafir olduğuna inanmayan 

bile kafirdir. Senin karın boştur; senin kafir olduğunu 

kabul etmeyenin karısı da boştur” şeklinde fetva veri-

                                                 
102 Tanzim Gazetesi, 8 Kasım 1925 
103 Zamindar Gazetesi, 14 Haziran 1925 
104 El-Belağ Dergisi, Haziran 1925 
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lir. Yalnız buna da şükretmeliyiz. Yoksa bu mollalar; 

“Sen kafirsin; Senin çocukların da kafirdirler. Senin 

karın boştur; Senin çocuklarının karıları da boşturlar” 

şeklinde fetva vermeye kalkışırlarsa, onların kalemine 

kim mani olabilir?”105 

Sözde din bilginlerimizin bu kötü durumları aynen 

devam etmektedir. Birkaç yazıyı örnek olarak aktarı-

yoruz: 

“Mısır’da yirmi üç bin imam vardır. Onların çoğu doğ-

ru dürüst Kuran bile okuyamazlar. Bu sözde din bil-

ginleri insanlara dini meseleler öğretecekleri yerde, 

onları hikâyeler anlatarak avuturlar.”106 

“Pakistan Sıkıyönetim Komutanı General Ziya-ül 

Hak’ın belirttiğine göre (1985 yılında) ülkede otuz altı 

bin yarım yamalak, az tahsil görmüş imam bulunmak-

taydı. On bir bin imam ise tamamen bilgisiz ve zır 

cahil idi.”107 

“Pakistan (eski) iç işleri bakanı Naseerullah Babür, 

İslami üniversite ve dini medreseler teröristlere yatak-

lık etmektedirler, demiştir.”108 

Davet-ül Hak Dergisi, İngiltere’nin Huddersfield şeh-

rinden yayınlanır. Bu dergi 1985 sayısında “Nam Ni-

had Ulema” başlıklı bir makale yayınlamıştır. Bu ma-

kalede şöyle denmiştir: 

                                                 
105 Hemdem Gazetesi 
106 Egyptian Mail Gazetesi, 8 Şubat 1997 
107 Ceng Gazetesi, 1 Şubat 1985 
108 Ceng Gazetesi 
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“Sözde din bilginleri, haram para toplamak için 

Necd’e giderler. Bir kısmı da (yine aynı amaçla) İran’a 

yahut Libya’ya giderler. Bu mollalar İngiltere’de Müs-

lümanları birbiriyle savaştırın ve para kazanın (diyerek 

haram para kazanmaktadırlar). Bu hocalar, alenen Hz. 

Resulüllah’ınsav buyruklarını çiğnerler. 

Ceng Gazetesinde 26 Eylül 2000 sayısında yayınlan-

mış bir yazıya göre, Hindistan ve Pakistan’dan gelen 

hocalar, İslam kardeşliğini bozmuşlardır. Bu sözde 

ulemalar Müslümanları bölmektedirler. Yazın bu ho-

calar bir sel gibi İngiltere’ye uçarak gelirler. Bunlar 

sıcak çöllere yahut Afrika ülkelerine neden gitmezler 

bilmeyiz. 

Türkiye’de ilk olarak matbaa kurulmak istendiği za-

man, Şeyhül İslam ve diğer hocalar karşı çıkmışlar, 

matbaanın bir gavur icadı olduğunu ileri sürerek kul-

lanılmasının haram olduğunu savunmuşlardır. Padi-

şah, matbaada İslam tarihi ile ilgili ve diğer İslamî 

eserlerin basılacağını beyan ederek çok büyük zorluk-

larla ulemayı razı etmiş ve matbaanın kurulmasına 

dair onlardan izin! almıştır. Aradan bunca zaman 

geçmesine rağmen, bugün dahi Türkiye’deki din bil-

ginlerinin durumu pek parlak değildir. Yaşar Nuri Öz-

türk Bey, 6 Mart 1997 sayılı Hürriyet Gazetesinde 

“Mürşit Yaftalı Sahtekarlar” başlıklı makalesinde şöyle 

demiştir: 

“İnsanımızın sadece kesesi ve kasası değil, ruh dünya-

sı da enflasyon tahribine maruz. Yüce kavramlar tala-

nı, hızlı bir tırmanış arzediyor. Talanın yürütücüleri 

sahte mürşitlerdir. 
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Bir kısmı tarikat, bir kısmı mezhep adına iş görür. Bir 

kısmı “üst âlem”den, bir kısmı uzaydan, bir kısmı yüce 

ruhlardan dem vurur. Bazıları “alınan” mesajlardan, 

bazıları ruhsal tebliğlerden söz eder. Kimi parayı kul-

lanır kendini dinletmek için, kimi seksi… 

Büyük kısmı seks manyağıdır. Kudurgan şehvetlerine 

kul olarak harem kuranları var. Seks tutkusu bunları 

güden temel güdüdür. Bu uğurda çiğnemedikleri ah-

lak kuralı, saptırmadıkları dinsel buyruk kalmamıştır. 

Ülkenin maruz bulunduğu ekonomik dengesizlik, 

sahte mürşitlerin şehvet tutkularını tatminde onlara 

büyük rahatlık sağlamaktadır. 

Dinsizlik adına sergilenen ahlaksızlıkları deşifre ede-

rek itibar toplayan sahtekar mürşitler, din adına her 

türlü rezilliği mubahlaştıran engizisyon papazlarının 

ruh torunları gibi icraat sergilemektedirler. 

Etraflarına biraz daha adam toplamak için kendileri 

dışındakilerin battığını, cehennemlik olduğunu, ka-

ranlıkta kaldığını, kurtuluşun yalnız kendi gemilerine 

binmekle elde edileceğini iddia ederler. Bu yüzden, 

aynı temel başlığa sığınanları bile insaf ve anlayış öl-

çülerini çatlatırcasına birbirlerini karalar, dışlar, zararlı 

ve hatta hain ilan eder. Halkı yüzlerce, binlerce parça-

ya bölmek, sahte mürşitlerin öz sermayesidir. Bu yüz-

den bir numaralı düşmanları hoşgörü ve anlayıştır. 

Birlik ise sahte mürşit için ölüm demektir. Birlik gelin-

ce sömürü kavga biter; böyle olunca da sahte mürşit-

lerin saltanatları sona erer. 
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Birlik ve kucaklaşmaya giden yol, bilgi ve bilinçten 

geçer. Bu yüzden, sahte mürşitlerin belirgin özellikle-

rinden biri de bilgi, bilinç ve düşünce düşmanlığıdır. 

Sahte mürşitler bu tavırlarıyla halkı parça parça etmiş-

lerdir. Ülke bir kamplar arenası haline gelmiştir. Ve bu 

kampların her biri Kuran’ın eşsiz deyimiyle “kendi el-

lerindekiyle ferahlayıp avunmaktadır.” (Rum 28) 

Gençlik, bunlar yüzünden bir “hercümerç” yaşıyor. 

Binlerce insan bunalımların, intiharların girdabındadır. 

Yüzlerce aile kendi içinde savaşa tutuşmuştur. Sahte 

mürşitler yüzünden tam bir mahşer paniği yaşıyoruz. 

Tasavvufta sahte mürşitleri tanıtmak için kullanılan bir 

deyim vardır: Kutta-ı tarik… Yol kesici, yol vurucu de-

mek. Ama bu yol vurma, eşkıyanın açık ve aleni tavrı 

içinde değil, Allah’a götürme adı altında, namertçe 

yapılır. Kutta-ı tarik, Allah’a götürme adı altında Al-

lah’tan uzaklaştıran nasipsizlerin unvanıdır. “Bunların 

çoğu, insanların mallarını patlayasıya yerler de insan-

ları Allah’ın yolundan alıkoyarlar.” (Tevbe,34)”109 

Sn. Yaşar Nuri Bey, belki de belli bazı kişileri göz 

önünde bulundurarak bu makaleyi yazmıştır. Mama-

fih makaledeki durum, Türkiye genelinde de ne yazık 

ki mevcuttur. Böyle bir durum Avrupa ülkelerinde 

yaşayan Türk cemaatleri arasında çok bariz bir şekilde 

göze çarpmaktadır. Okuyucularımızın Türkiye’deki 

Müslümanlarla, din bilginlerinin durumunu zaten bil-

                                                 
109 Hürriyet Gazetesi, 6 Mart 1997 
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diklerini tahmin ettiğimizden dolayı bu konu üzerinde 

daha fazla durmaya lüzum görmüyoruz. 
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Diğer Alametler: 

Hz. Resulüllah’ınsav ümmetinin doğru yoldan saparak 

fesada uğrayacağı bir zamanda Hz. Mehdi’ninas orta-

ya çıkacağını ve bozulmuş olan ümmeti ıslah edece-

ğini daha önce belirtmiş bulunuyoruz. Genellikle bu 

zamanın kıyamet zamanı olacağı eski ulemalarımızca 

bildirilmiştir. Onlar bu zamanın alametlerini çok de-

taylı olarak bildirdikleri gibi onları “küçük alametler” 

ve “büyük alametler” olarak iki kısma ayırırlar. Bunları 

hadis kaynaklarında “Kitab-ül Fiten” bölümünde bul-

mamız mümkündür. Bu zamanın, Hz. Mehdininas zu-

hur edeceği bir zaman olduğundan hiç şüphemiz 

yoktur. Bunlardan bazı alametlere detaylı olarak de-

ğineceğiz. Hz. Mehdininas zamanını gösteren diğer 

alametler şöyledir: 

Deccal ve Yecüc-Mecüc: 

Hz. Mehdininas zamanını gösteren alametlerden Kü-

tüb-ü Sitte’de, Fiten ve Eşraat-üs saat bölümünde 

bahsedilmiştir. Deccal ile ilgili hadislerden bir kısmı 

aşağıdadır: 

 

Sünen-i İbn-i Maceh, Kitabü’l Fiten’de ayrıca: 
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denmiştir. Yani: Hz. Enes B. Malik’inra bildirdiğine gö-

re, Hz. Resulüllahsav: “Deccalın iki gözü ortasında “Kaf, 

Fe, Ra” yani “Kafir” yazılı olacaktır” buyurdu. (Sünen 

İbn-i Maceh’e göre bilgili ve bilgisiz her mümin bu 

kelimeyi okuyacaktır.)110 

 

Yani: “Mesih-üd Deccal’ın sağ gözü kör, sanki kuru-

muş bir üzüm gibi olacaktır.”111 

 

Yani: “İyi dinleyiniz! (dikkat) Deccalın sağ gözü kör 

olacak ve göz bebeği çıkık olacaktır.”112 

 

                                                 
110 Sahih-i Müslim, Kitab-ül Fiten ve Eşraat-üs Saat, Bab-ü Zikriddeccal 
111 Kenz-ül Ümmal, Cilt 14, Bab-ü Hruruc-id Deccal – Mişkat-ül Mesa-

bih, Kitab-ül Fiten, Bab-ü Zikriddeccal 
112 Kenz-ül Ümmal, Cilt 14, Bab-ü Huruc-id Deccal 
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Hz. Abdullah B. Ömer’in bildirdiğine göre, Hz. Resu-

lüllahsav: “Bu gece (rüyada) kendimi Kâbe’nin yanında 

gördüm… Bir de ne göreyim ki kısa ve kıvırcık saçlı, 

sağ gözü kör olan bir adamı görmeyeyim mi? …Bu 

kimdir diye sorduğumda “Bu Mesih-üd deccal’dir” 

dediler buyurdu”113 

 

Hz. Ebu Said Hüdri’ninra bildirdiğine göre bir gün Hz. 

Resulüllahsav bize deccal hakkında çok uzun bir söz 

söyledi. Bu arada şöyle buyurdu: Deccal “ben bu 

adamı öldürüp tekrar dirilteyim mi? Bu konuda bir 

şüpheniz var mı?” diyecek. İnsanlar “hayır” diyecekler. 

(Bunun üzerine) Deccal o adamı öldürecek, daha son-

ra tekrar diriltecek. 114 

Deccalın bir alameti şöyle dile getirilmiştir: 

 

                                                 
113 Mişkat-ül Mesabih, Kitab-ül Fiten, C.3, S.1513-1514 
114 A.G.E., Bab-ü Sıfat-üd Deccal 
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Yani: (Deccal) körleri ve alacalıları iyileştirecek ve de 

ölüleri (ölüye benzeyen hastaları) da diriltecek. O in-

sanlara: “Ben sizin Rabbinizim” diyecek.115 

Deccalın başka bir alameti: 

 

olarak belirtilmiştir. Yani; Deccalın gözü yeşil olacak-

tır. 

Aynı eserde Deccalın başka bir alameti de: 

 

olarak belirtilmiştir. Yani: Deccalın bir eşeği olacak, 

Deccal da ona binecek. Eşeğinin her iki kulağı arasın-

daki mesafe, kırk arşın (metre) olacaktır.116 

Deccalın bir alameti de  

 

olarak belirtilmiştir. Yani: Deccal gökyüzüne (bulutla-

ra) emredecek, o da yağmur yağdıracak. İnsanlar da 

(o yağmurun yağdığını) görecekler.117 

                                                 
115 A.G.E., Hadis no:38795, s.318, Beyrut 1985 
116 A.G.E., Hadis no:38819, c.14, s.325, Beyrut 1985 
117 A.G.E., Hadis no:38819, c.14, s.325, 
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Aynı Hadis Sünen İbn-i Maceh’de şöyle rivayet edil-

miştir: 

 

Yani: Deccalı tanımanın yolu şudur ki o, gökyüzüne 

“yağmur yağdır” diyecek, o da yağmur yağdıracak. 

Keza Deccal yeryüzüne “bitki çıkar” diyecek, o da bitki 

çıkaracak.118 

                                                 
118 Sünen İbn-i Maceh, Kitab-ül Fiten, Bab-ü Fitnetiddeccal 
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Yecüc-Mecüc Meselesi 

Yecüc ve Mecüc meselesine gelince, bunlardan Kehf 

suresinde şöyle bahsedilmiştir; 

 

(Kehf (18) Suresi;95) 

Yani: Dediler ki Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Yecüc 

ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar 

arasında bir sed yapman için sana bir vergi verelim 

mi?119 

Yine aynı Surede şöyle bir haber verilmiştir: 

 

(Kehf (18) Suresi; 100) 

Yani: Biz o gün onları bırakırız, dalgalar halinde birbir-

lerine girerler. Sûr’a üflenince hepsini bir araya topla-

rız.120 

                                                 
119 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

No:86, Ankara 1993, Sayfa 302 
120 Kuran-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, Diyanet Yayınları, No:217, Ankara 

1983, S.303 
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Keza Enbiya Suresinde Yecüc ve Mecüc’den şu keli-

melerle bahsedilmiştir: 

 

Helak ettiğimiz bir belde için artık (yeniden mamur 

olmak) imkansızdır; çünkü onlar geri dönmeyecekler-

dir. Nihayet Yecüc ve Mecüc (sedleri) açıldığı ve onlar 

her tepeden akın ettiği zaman, (Enbiya Suresi; 96-97) 
121 

Aynı ayetler Prof. Dr. Süleyman Ateş tarafından şöyle 

çevrilmişlerdir: Helak ettiğimiz bir ülkeye, artık (dünya 

hayatı) haramdır. Onlar bir daha (hayata) dönemezler. 

Nihayet Yecüc ve Mecüc (sedleri) açıldığı zaman onlar 

her tepeden (dünyaya saldırdılar). 122 

                                                 
121 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

No:86, Ankara 1993, Sayfa 329 
122 Kuran-ı Kerim ve Yüce Meali, Kılıç Kitabevi, Ankara 1980, s.329 
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Hadislerde Yecüc ve Mecüc: 

Bu ayetlerin detaylarına geçmeden önce, Hz. Resulül-

lah’ınsav bu konudaki bazı hadislerine göz atmamız 

gerekir. Böylece deccal ve Yecüc-Mecüc konularını 

anlamamız kolaylaşmış olacaktır. 

Yecüc-Mecüc meselesinden değişik hadislerde bah-

sedilmiştir. Birkaç hadis aşağıdadır: 

 

Yani: Yüce Allahcc Yecüc ve Mecüc’ü ortaya çıkaracak. 

Onların ilk kısmı bir gölün suyunu içecekler. Daha 

sonra onların son kısmı gelecek ve su isteyecek. An-

cak orada bir damlacık su dahi bulamayacaklar. 123 

                                                 
123 A.G.E., C.14, Hadis No:38791, S.315 
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Yani; Yecüc ve Mecüc’ün (kapıları) açılacak… Onlar 

yeryüzünün sularını içip bitirecekler. Öyle ki onların 

bazıları bir nehirden geçecekler ve onun suyunu içip 

onu kurutacaklar. Daha sonra onların ardından gelen-

ler aynı nehirden geçecekler ve burada bir zamanlar 

su vardı diyecekler… Onlardan birisi: “Biz bu insanla-

rın işini bitirdik, şimdi artık gökyüzündekiler kaldı di-

yecek. Bunun üzerine onlardan birisi silahını kımılda-

tacak. Daha sonra onunla gökyüzüne doğru ok ata-

cak. Onun oku da kan kırmızı olarak geri dönecek.” 124 

Bu mealde, çok az kelime değişikliği ile birçok hadis 

Kütüb-ü Sitte’de mevcuttur. (Bakınız; Sünen İbn-i Ma-

ceh; Kitab-ül Fiten, Mişkat-ül Mesabih; c.3; Bab-ül 

Alamat Beyne Yedeyissaati ve zikriddeccal, Kenz-ül 

Ümmal; El-Fasl-ürrabi Fil eşrat-il Kübra lil kıyame vb.) 

Yecüc ve Mecüc ile ilgili daha birçok hadis vardır. 

Kenz-ül Ümmal’daki bir hadis şöyledir: 

                                                 
124 A.G.E., Hadis no:38871, S.340 
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“Yecüc ve Mecüc’ün öyle kadınları olacaktır ki onlar 

kiminle ve nasıl isterlerse cinsî münasebette buluna-

caklardır.” 125 

Sünen İbn-i Maceh, Kitab-ül Fiten’de; Nevas B. Sa-

man’ınra bildirdiğine göre, Hz. Resulüllahsav : 

 

“Aranızdan her kim onu görürse, ona Kehf Suresinin 

ilk ayetlerini okusun.” 126 

                                                 
125 A.G.E., c.14, s.340, Hadis no:38870, 1985 Beyrut Baskısı 
126 A.G.E. Bab-ü Fitnetid-deccal 
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Deccal, Yecüc-Mecüc Ne Demektir? 

Yukarıda örnek olarak derlediğimiz Ayetler ve Hadis-

lerde Deccal ile Yecüc ve Mecüc’ün belli başlı alamet-

leri beyan edilmiştir. Bunları şöyle özetleyebiliriz: 

• Deccal’ın gözleri arasında “kafir” yazılı olacak 

ve bilgili yahut bilgisiz her Müslüman onu 

okuyabilecektir. 

• Sağ gözü kör olacaktır. (Sağdan murat, din ol-

duğuna göre demek ki Deccal din bakımından 

kör olacaktır.) 

• Bir insanı öldürüp diriltecektir. (Hastanelerde, 

hastalar makinalar vasıtasıyla yaşatılıyor ve 

ameliyata alınıyorlar. Bir bakıma ölülere ben-

zeyen bu hastalar tekrar ihya ediliyorlar.) 

• Tedavisi imkânsız görünen hastalıklar bile Dec-

cal vasıtasıyla tedavi edilecekler. 

• (Batıdaki Hıristiyanlarda olduğu gibi) Deccal’ın 

gözlerinin rengi siyah değil, yeşil olacaktır. 

• Deccal istediği zaman yağmur yağdıracaktır ve 

yerden (seralar, gübreler, makineler vs. vasıta-

sıyla) istediği ürünü elde edebilecektir. 

• Deccal’ın bineceği eşek, alelade bir eşek olma-

yıp upuzun bir varlık olacaktır. Her iki kulağı 
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(ucu) arasında kırk arşın gibi çok uzun bir me-

safe bulunacaktır. 

Yecüc ve Mecüc meselesine gelince, onlar dünyada 

fesat çıkaran ve huzursuzluk yaratan; bütün dünyaya 

musallat olan; arada birbirleriyle savaşan kimselerdir. 

Bunlar gökyüzüne doğru oklarını (füzelerini) fırlata-

caklardı ve okları da kendilerine kan kırmızı olarak 

geri döneceklerdi. Bunların bir özelliği de çok serbest 

olarak kadınlarla ilişki kurmak olarak belirtilmiştir. 

Ayrıca bunlar (barajlar inşa ederek) göllerle nehirlerin 

sularını da idare edebilecekler ve nehirlerin sularını 

kontrol ederek o nehirleri yahut gölleri kurutabilecek-

lerdir. Bunlar su dalgaları, yani deniz suyu üzerinden 

yolculuk edeceklerdir. “Hedeb” su dalgası ve suyun 

dalgalar halinde cereyan etmesi demektir. Münced 

adlı sözlükte bu kelime 

 

olarak izah edilmiştir. 
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Deccal ve Yecüc-Mecüc Kimlerdir? 

Açıkçası bu Ayetler ve Hadislerde Hıristiyan âleminin 

bir portresinin çizildiğini görmekteyiz. Sayılan özellik-

lerin hepsi Batı Hıristiyan âleminde mevcuttur. Resu-

lüllah’ınsav bunlara verdiği genel isim “Deccal” ismidir 

(Deccal, lügat bakımından yalancı demektir. Bu konu-

yu daha sonra tekrar ele alacağız). Daha sonra Hz. 

Resulüllahsav bunları ikiye bölerek, “yecüc ve Mecüc” 

diye iki isim vermiştir. Batı Hıristiyanları da bugün 

“Kapitalist” ve “Sosyalist” olarak iki kısma ayrılırlar. 

Her iki grup da oklarını, yani füzelerini gökyüzüne 

fırlatmaktadırlar. Bu füzeler geri döndüğü zaman, at-

mosfere girince sürtüşme neticesinde kırmızılaşmak-

tadır. 

Bunların bir özelliği de dünyada büyüklük taslamak 

ve fakir kavimlere sözde yardım etmek yahut yiyecek 

vermektir. Ancak Hz. Resulüllah’ınsav buyurduğu gibi, 

bunların yardımı aslında insanları yakıp kül eden ate-

şe benzemektedir. 
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Deccal’ın Sözlükteki Anlamı: 

Sözlük bakımından deccal ne demektir? Bu sorunun 

cevabını da araştıralım. “Lisan-ül Arap” adlı büyük 

sözlükte bu kelime şöyle izah edilmiştir: 

 

Bu sözlüklerden anlaşıldığına göre Deccal ile yecüc ve 

mecüc aslında büyük bir topluluğun ismidir. Bunlar 

ticaret gayesiyle mallarını dünya ülkelerine taşırlar ve 

bu gaye ile deniz suyu üzerinde yolculuk yaparlar 

(21;97) Bunların en büyük özellikleri de yalan söyle-

mek ve insanları aldatmaya çalışmaktır. 

Hz. Resulüllahsav Kehf Suresinin ilk ayetlerini okuyarak 

deccal’ı tanıyabileceğimizi beyan etmiştir. Kehf Sure-

sinde Hak Tealacc: 
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 “Allah çocuk edindi” diyenleri uyarmak için kulu Mu-

hammed’e eğri bir taraf bırakmadığı dosdoğru Kitab’ı 

indirmiştir. Allah’ın çocuk edindiğine dair ne kendile-

rinin ve ne de babalarının bir bilgisi vardır. Ağızların-

dan çıkan söz ne büyük bir iftiradır. Onlar yalnız ve 

yalnız yalan söylerler. 127 

Bu Ayet-i Kerimelerden açıkca anlaşıldığına göre 

Deccal taifesi, Yüce Allah’acc haşa! Bir oğul isnat eden 

ve böylece en büyük yalanı söyleyen Hıristiyan pa-

pazları ve onların yardımcılarıdır. 

Deccalın bir özelliği kadınlarla istediği gibi, hiçbir 

kayda tabi olmaksızın serbestçe cinsî münasebette 

bulunmaktır. Bu çirkin vasıf, Batı âleminde alışkanlık 

haline gelmiştir. (Maalesef İslam ülkeleri bile bir dere-

ceye kadar bu çirkin alışkanlıktan etkilenmektedirler.) 

Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl bir milyonu aş-

kın, çocuk yaştaki kızlar evlilik dışı cinsî ilişki sonucu 

hamile kalmaktadır. 128 

                                                 
127 Kuran-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, Diyanet Yayınları, No:217, S. 293 
128 Milliyet Gazetesi, 4 Aralık 1985 
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İngiltere’de yüzde yetmiş beş gençler, daha onaltı 

yaşına varmadan cinsî ilişkiye girmiş oluyorlar. 129 

Avrupa, ABD ve diğer Batılı Hıristiyan ülkelerde insan-

lar evlenmeden karı-koca hayatı yaşıyorlar. Keza bo-

şanmalar da çok artmıştır. Evliliklerin yarısından fazla-

sı boşanma ile sonuçlanmaktadır.130 

Almanya’nın Harvestehude şehrinde, St. Johannis adlı 

kilisede, insanları çekmek gayesiyle seks filmleri gös-

terilmiştir. 131 

Kısacası Hz. Resulüllah’ınsav 1400 sene önce Yüce 

Rabbinden bilgi alarak verdiği haberler aynen gerçek-

leşmiştir. Bu önceden verilmiş olan haberlerin vuku 

bulmuş olması, artık Hz. Mehdi’ninas de ortaya çıkmış 

olmasını gerektirmez mi? 

Yüceler yücesi Peygamberimizinsav mübarek lisanın-

dan çıkmış olan her kelimenin tam zamanında ger-

çekleşerek vuku bulması gereklidir. Hz. Mehdi’ninas ne 

zaman ortaya çıkacağı ile ilgili, Yüce Allah’ıncc Habibi-

ninsav önceden verdiği haberler gerçekleşmiş olduğu-

na göre, Resulüllah’ınsav manevi bir evladı olan Hz. 

Mehdi’nin de ortaya çıktığını ve yüksek sesle Mehdilik 

iddiasında bulunduğunu da hem dinlememiz hem de 

iddiasını incelememiz pek gereklidir. 

                                                 
129 Ceng Gazetesi, 13 Şubat 1996 
130 Ceng Gazetesi, Londra, 2 Mayıs 1991 
131 Bild Gazetesi, Hamburg, 18 Kasım 1997, S.4 
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Mehdininas Diğer Belirtileri 

Hz. Mehdi’ninas kim olduğunu araştırmadan önce, 

onunla ilgili, sevgili Peygamberimiz Hz. Muham-

med’insav önceden verdiği bazı diğer belirtilere de bir 

göz atarak onları da inceleyelim. Ancak konunun de-

taylarına girmeden önce şunu da belirtelim ki Hz. Re-

sulüllahsav ahir zamanda birçok alametin ortaya çıka-

cağını haber vermiştir. Ulemalarımız genellikle bu 

alametlerin “Kıyamet alametleri” olacağına inanıyor-

lar. Diğer bir ifade ile bu alametler, ulemalarımıza gö-

re kıyametin ne zaman kopacağını belirtmektedir. 

Şüphe yoktur ki Hz. Mehdias kıyamet kopmadan önce 

mutlaka çıkacaktır. Bütün din bilginlerimiz Mehdi’nin 

kıyametten önce çıkacağına inanırlar. Zaten Hz. Resu-

lüllahsav Mehdi’nin kıyametten sonra çıkacağını söy-

lemez, Hz. Mehdi’nin kıyametten önce çıkması gerek-

lidir. Böylece Hz. Resulüllah’ınsav önceden verdiği ve 

genel olarak kıyamet alametleri olarak bilinen haber-

ler aslında Hz. Mehdi’ninas ne zaman çıkacağını ve 

onun zamanını belirten alametlerdir. Fitneler kopun-

ca, Hz. Mehdi’nin çıkması Ümmeti Muhammed’esav 

verilmiş olan en büyük müjdedir. Bunu asla unutma-

mamız gerekir. 

Hz. Ebu Hüreyre’ninra bildirdiğine göre Hz. Resulül-

lahsav kıyamet (es-saat) alametlerini: 
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olarak belirtmiştir. Yani: (Kıyametten önce) gerçek 

bilgi ortadan kaldırıp yok edilecek, depremler çok 

çoğalacak ve zaman çok kısalacak. 132 

Gerçek bilgi ve marifetin ortadan kaldırıldığı bilinen 

bir gerçektir. (Bu konuya daha önce de değinmiş bu-

lunuyoruz) Depremlerin ne kadar çoğaldığını da he-

pimiz müşahede etmekteyiz. Bu konuyu, bizzat birçok 

defa depremleri görmüş ve yaşamış olan Türkler iyi 

bilirler. 

Zamanın kısalmasına gelince, bu da modern çağda 

işlerin çoğalması ve hızlılaşmasına işarettir. 

Hz. Ebu Hüreyrera, Hz. Resulüllah’ınsav : 

 

buyurduğunu rivayet etmiştir. Yani: İnsanlar yüksek 

binalar (gökdelen) yapmakta birbirleriyle yarışa gir-

medikçe kıyamet kopmayacaktır.133 

Başka bir kaynağa göre Hz. Ebu Hüreyrera, Hz. Resu-

lüllah’ınsav: 

 

buyurduğunu da rivayet etmiştir. Yani: Kıyametin 

alametlerinden biri de, keçileri otlatan çobanların 

                                                 
132 Sahih-i Buhari, Kitab-ül Fiten, Bab-ü Tegyir-in nas 
133 Sahih-i Buhari, Kitab-ül Fiten, Bab-ü Tegyirinnas 
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gökdelenler yapmakta birbirleriyle yarışmaları olacak-

tır. 134 

Bu da bütün dünyada modern yaşayışın bir özelliği 

haline gelmiş bulunan bir gerçektir. Avrupa ve ABD 

ile Kanada vb. diğer ülkelerde birbirinden daha yük-

sek binalar inşa edilmektedir. Hatta bu artık Batının 

bir özelliği değildir; Doğu’da ve İslam ülkelerinde de 

çok yüksek binalar inşa edilmektedir. Afrika’nın fakir 

ülkeleri bile bu yüksek binalardan mahrum değildir. 

Hz. Enes B. Malikra, Hz. Resulüllah’dansav kıyametin bir 

alametini de: 

 

kelimeleriyle beyan etmiştir. Yani: Erkekler yok olup 

gidecekler (yani azalacaklar), kadınlar ise baki kala-

caklardır. Öyle ki elli kadın için bir tek bakıcı (ve koru-

yucu) olacaktır. 135 

Bu hadisten anlaşıldığına göre Hz. Resulüllahsav Hz. 

Mehdias zamanında, yani Hz. Mehdiden sonra, ancak 

kıyamet kopmadan önceki durumdan bahsetmiştir. 

Herhalde Allah’ın Habibisav savaşların çoğalacağını ve 

savaşlardan sonra erkeklerin azalacağını buna muka-

bil kadınların sayısının çok fazla olacağını beyan et-

                                                 
134 Sünen İbn-i Maceh, Kitab-ül Fiten 
135 Sünen İbn-i Maceh, Kitab-ül Fiten, Bab-ü Eşraat-is saat, Hadis 

No:4045 
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miştir. Birinci ve ikinci dünya savaşından sonraki za-

manlar bu hadisin doğruluğunu kanıtlamaktadır. 
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Bütün Alametler Vuku Bulmuştur 

Örnek olarak derlediğimiz bu alametlerden de anlaşı-

lacağına göre, Hz. Resulüllah’ınsav önceden haber 

verdiği bu alametler bilfiil vuku bulmuştur. Ehl-i Sün-

net ile Ehli Teşeyyu ulemaları bu alametlerin tamam-

landığını belirtiyorlar. Mesela ehlisünnet din bilginle-

rinden Ebul Hayr Nur-ul Hasan Han Bey, İktirab-üs 

Saat adlı eserinde, geçmiş din bilginlerimizden şu 

kelimeleri nakleder: 

 

“Bu alametlerin hepsi mevcuttur ve her geçen gün 

(bu alametlerin) gerçekleşmesi daha da artmaktadır. 

Bunlar hemen hemen sona ermek üzeredir. Yahut 

(belki de) sona ermiştir. 136 

Nur-ül Hasan Han Bey, daha sonra şöyle bir yorum 

yaparak kendi düşüncesini dile getirir: 

“Bu kelimeler H. 1076 senesinde söylenmişti. Şimdi 

biz H.1301 yılındayız. Bu arada kalmış olan alametler 

bile tamamen gerçekleşmiş ve vuku bulmuştur.” 

                                                 
136 İktirab-üs Saat, Sayfa 54 
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Ehli teşeyyü bile, İmam-ı Mehdi-yi Ahir-uz Zaman’ın 

bütün alametlerinin tamamlandığını kabul ediyorlar. 

Mesela Nur-ül Envar adlı Şiî eserinde: 

“Şu anda H. 1274 senesidir. Bütün alametler kemaliyle 

tamamlanmıştır. Hatta (bildiğimizden) çok daha fazla 

gerçekleşmiştir.” 137 

Demek ki Hz. Mehdi’nin zuhur edeceğine dair, 

Kur’an-ı Kerim ve Hz. Resulüllah’ınsav önceden verdiği 

bütün haberler tamamlanmıştır. O zaman Hz. Meh-

di’ninas de mutlaka çıkmış olması gerekir. Bu durum-

da her insanın, özellikle her Müslüman’ın mutlaka Hz. 

Mehdi’yias araması ve ona bağlanması gerekir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, zikrolunan alametler 

genellikle kıyamet alametleri olarak bilinir. Ancak bü-

tün bu alametlerin Hz. Mehdinin zuhuru ile yakın bir 

ilişkisi vardır. Hz. Mehdinin kıyamet kopmadan önce 

mutlaka çıkması gerekir. 

                                                 
137 Nur-ül Envar, s.139, Urducadan tercüme 
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Ümmet-i Muhammed’insav Temennisi: 

İslam tarihi boyunca, Ümmet-i Muhammed’insav ule-

maları Hz. Mehdi’yias temenni etmişlerdir. Bu ıstırap 

Hicri 14’üncü yüzyılda daha da artmış ve bütün Müs-

lümanlar Hz. Mehdi’yias temenni etmişler ve çıkmasını 

arzulamışlardır. Ehli Hadis gazetesi 26 Aralık 1912 

sayısında Hoca Hasan Nizami adlı Hintli bir din bilgi-

ninin bütün İslam âlemini gezerek elde ettiği intibala-

rını şöyle dile getirmiştir: 

“Hoca (Hasan Nizami) Bey şöyle yazmıştır: İslam ülke-

lerini gezerken, ne kadar meşayih ve ulema ile karşı 

karşıya geldiysem, hepsini çok şiddetli olarak Hz. 

Mehdi’yi bekler gördüm. Bu arada Şeyh Sinnusi 

Bey’in bir halifesiyle de görüştüm. Bu zat, “İmam-ı 

Mehdias içinde bulunduğumuz bu H. 1330 senesinde 

çıkacaktır” demekten de çekinmedi.” 138  

Yalnız Ehli Sünnet ileri gelenleri değil, Şiî ulemalar bile 

Hz. Mehdi’nin zuhurunu çok arzu etmişlerdir. Bu te-

menni tarih boyunca devam etmişse de H. 14’üncü 

yüzyılda daha da çoğalmıştır. Örnek olarak son za-

manlardaki Şii âlimlerden Seyyid Muhammed Sibteyn 

adlı bir zatın şu şiirini gösterebiliriz: 

• Ey doğru yolda bulunan İmam! Şimdi gel artık. 

Çünkü bizim bekleme üzüntümüz artık son 

haddine varmıştır. 

                                                 
138 A.G.E. S.1, Urducadan tercüme 
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• Kendi mübarek yüzünden perdeyi kaldır ve 

kendi yanaklarını güneş gibi belli et. 

• Artık gizlilik evinden çık. Kendi sevgi ve şefkat 

belirtilerini dünyaya göster artık. 139 

                                                 
139 Gaye-tül Maksûd, C.2, S.84 
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Kadiyan’dan Yükselen Ses: 

Hindistan’ın Pencap bölgesinde bulunan Kadiyan adlı 

yerden şöyle bir ses yükseldi: 

“Canım elinde bulunan Yüce Rabbimincc adıyla yemin 

ederim ki, Hz. Resulüllah’ınsav haber verdiği Mesih-i 

Mev’ud benim. (Hz. Resulüllah’ınsav) önceden verdiği 

bu haber) Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim ve diğer 

doğru hadis eserlerindeki hadislerde mevcuttur. Allah 

benim şahidim olsun. Nitekim şahit (tanık) olarak O 

yeter.” 140 

“Yüce Allah’ıncc bu aciz kulu (Müslümanların) iç an-

laşmazlıkları son haddine vardığı zaman gelmiştir. 

Bugün Müslümanların her fırkası ötekileri kafir say-

maya başlamıştır. Bu tefrika (anlaşmazlık) anında 

Ümmet-i Muhammedsav bir hakeme (kadı) muhtaç idi. 

İşte Yüce Rabbimcc beni “Hakem” olarak göndermiş-

tir.” 141 

“Hak Tealacc tam bir sapıklık ve fitne anında, bu acizi, 

H. 14’üncü yüzyılın başında, Allah’ın mahlukatını ıslah 

etmek gayesiyle göndermiştir. Bu yüzyılın, İslamiyet’i 

zarara uğratmış olan büyük bir fitnesi, Hıristiyan pa-

pazların fitnesi olduğuna göre, Yüce Rabbimcc bana 

Mesih-i Mev’ud ismini vermiştir. Şimdi bu isim, yani 

Mesih-i Mev’ud ismi, bizim Peygamberimizesav haber 

                                                 
140 Melfuzat, c.1, s.327 
141 Kitab-ül Beriye, Ruhani Hazain, C.13, S. 257 
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verilmiş olan bir zatın ismidir. Hak Tealacc Teslis inan-

cının (yani bugünkü Hıristiyanlığın) üstünlüğü anında, 

bu adı taşıyan bir müceddidin geleceğini ve “kesr-i 

salibin” (yani bozuk Hıristiyanlık inancının yerle bir 

edilmesinin) bu müceddidin eliyle olacağını vaat et-

miş idi. Onun için Sahih-i Buhari’de bu müceddid izah 

edilmiş ve Ümmet-i Muhammedsav arasından bir 

imam olacağı ve haç (inancını) kıracağı beyan edil-

mişti. Önceden verilmiş olan haberlerde onun haç 

inancını savunan (Hıristiyan) dininin üstünlüğü zama-

nında geleceğine dair bir işaret vardı. İşte Yüce Rab-

bimizcc vaadine göre davrandı ve bu acizi H. 14’üncü 

yüzyılın başında gönderdi. Keza bana, haç inancını 

savunan dini (Hıristiyanlığı) yok etmek ve yenilgiye 

uğratmak gayesiyle İlahî silahı bahşetmiştir.” 142 

Yüce Rabbimizincc pak ve mütehher (temiz) vahyi ile 

kendisi tarafından vadedilen Mesih ve Mehdi; keza iç 

ve dış anlaşmazlıklar için “Hakem” olduğum bana 

bildirilmiştir.” 143 

“Eğer iman sahibi kimseler iseniz, şükrediniz ve şükür 

secdelerine kapanınız ki sizin büyüklerinizin beklediği 

ve beklerken vefat ettiği zamana kavuştunuz. Birçok 

ruh onu arzu ederken (bu dünyadan) göçmüştür (ve 

sizler o zamanı buldunuz.) Şimdi bu zamana değer 

verip vermemek yahut ondan istifade edip etmemek 

sizin elinizdedir. Ben şunu sık sık beyan edeceğim ve 

onu belirtmekten asla duramam ki tam zamanında 

                                                 
142 Kitab-ül Beriye, Ruhani Hazain, c.13, s.358-359 
143 Arbain No:1, Ruhani Hazain: C.17, S.345 
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mahlûkatın ıslahı için gönderilmiş olan yalnız benim. 

(Gönderilişimin gayesi) dinimizi yeniden taze bir şe-

kilde kalplere yerleştirmektir.” 144 

“Geleceği beklenmekte olan Mesih ancak benim. İs-

terseniz kabul ediniz. Duymak için kulakları bulunan 

duysun; insanların gözünde acayip ise de bu, Yüce 

Rabbimizincc işidir. 145  

“Hz. Resulüllah’ınsav hadisine göre Hicri 14’üncü yüz-

yılda gelmesi beklenen müceddid (dinimizi tazeleyen) 

ancak benim.” 146 

“Hak Tealacc bu (içinde bulunduğumuz) zamanın du-

rumunu görerek ve yeryüzünü envai çeşit fasıklık, 

masiyet (Allah’ın buyruklarını çiğnemek) ve sapıklık ile 

dolu bulunca, tebliğ-i Hak (doğruyu insanlara tavsiye 

etmek) ve ıslah için beni göndermiş ve görevlendir-

miştir. Dünya insanları H. 13’üncü yüzyılı bitirerek H. 

14’üncü yüzyılın başına ulaşmış idiler. İşte tam o sıra-

da O’nun buyruğuna tabi olarak, hem yazılı broşürler 

hem de konuşmalar vasıtasıyla şu ses yükseltmeye 

başladım ki bu yüzyılın başında Hak Tealacc tarafından 

tecdid-i Din (İslam dininin tazelemek) gayesiyle gele-

cek olan kimse işte yalnız benim. (Gönderilişimin ga-

yesi de şudur ki) yeryüzünden kalkmış olan imanı tek-

rar (yeryüzüne) yerleştireyim. Keza Yüce Rabbimdencc 

kuvvet bularak ve ancak O’nun elinin çekiciliğiyle 

                                                 
144 Feth-i İslam, Ruhani Hazain, C.3, S.8 
145 Feth-i İslam, Ruhani Hazain, C.3, S.8 
146 Tiryak-ül Kulûb, Ruhani Hazain, C.15, S.165 
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dünya (insanlarını) ıslah (edeyim) ve takva ile doğru-

luğa çekeyim. (Ayrıca) onların inanç ve amel yanlışlık-

larını uzaklaştırayım. Bunun üzerine birkaç yıl geçince, 

vahy-i İlahî vasıtasıyla benim öteden beri ümmete 

geleceği vaat edilmiş bulunan Mesih; keza İslami-

yet’in düşüklüğü anında (geleceği vaat edilmiş bulu-

nan) Mehdi olduğum bana apaçık bildirildi. (Bu Meh-

di) sapıklık yayıldığı zaman, doğrudan Hak Tea-

la’dancc hidayeti elde edecekti. Takdir-i İlahi’ye göre 

(bu Mesih ve Mehdi) İlahi sofrayı yeniden insanlara 

sunacaktı. Hz. Resulüllahsav geleceğine dair bin üç yüz 

sene önce müjde vermişti. İşte o ancak benim. Bu 

konuda mukalemat-ı İlahiye ve muhatabat-ı Rahma-

niye (Yüce Allah’ın benimle yaptığı konuşmalar) o 

derece açık olarak ve tevatür ile (üst üste) bana indi-

rildi ki hiçbir kuşku yahut şüphe için bir yer kalmadı. 

Bana indirilen her vahiy çelik bir çivi gibi kalbime sap-

lanıyordu. Bütün bu mukalemat-ı İlahiye (Yüce Al-

lah’ın indirdiği kelimeler) önceden verilmiş öyle yüce 

haberlerle doluydu ki apaydın olarak (zamanında) 

gerçekleşmekteydi.” 147 

“Son zamanın müceddidi (İslam dinini tazeleyici) olan 

Mesih-i Mev’ud (Vadedilen Mesih) ancak benim.” 148 

“Yüce Allahcc bu çağı karanlık bularak ve dünya (in-

sanlarının) gaflet, dinsizlik ve şirk içine batmış olduk-

larını görerek; (keza) iman, doğruluk, takva ile doğru 

yolda yürümenin ortadan kalktığını müşahede ederek 

                                                 
147 Tezkiret-üş Şehadeteyn, Ruhani Hazain, C.20, S.3-4 
148 Hakikat-ül Vahiy, Ruhani Hazain, C.22, S.201 
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beni göndermiştir. (Benim gönderilişimin gayesi de 

şudur ki) O, dünyada ilmî, amelî, ahlakî ve imânî doğ-

ruluğu tekrar yerleştireyim.” 149 

Aynı eserde Arapça olarak şöyle bir yazı vardır: 

 

Yani: (Yüce Rabbimincc) en büyük ihsanlarından biri 

şudur ki O, beni bu yüzyıl ve bu zaman için “İmam ve 

Halife” yapmıştır. (Keza) O, beni bu yüzyılın başında 

“Müceddid” olarak tayin etmiştir. (Gayesi de şudur ki) 

ben insanları karanlıktan aydınlığa doğru çıkarayım ve 

sapıklık ile fesat yollarından takva yoluna döndüre-

yim. 150 

“Sonunda şu da açık olsun (ve bilinsin) ki benim bu 

zamanda Yüce Allahcc tarafından gelmem yalnız Müs-

lümanların ıslahı uğruna değildir. Aksine, Müslüman-

lar, Hindular ve Hıristiyanlar; her üç milletin ıslahı 

maksudumdur. Hak Tealacc beni nasıl Müslümanlar ve 

Hıristiyanlar için Mesih-i Mev’ud (Vadedilen Mesih) 

                                                 
149 Ayna-yı Kemalat-ı İslam, Ruhani Hazain, C.5, S.251 
150 A.G.E, Ruhani Hazain, C.5, S.423 
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olarak gönderdiyse, aynı şekilde ben Hindular için 

“Evtar” (peygamber) olarak gönderildim.” 151 

“Hz. Mesih’inas yaratılışıyla çok özel bir benzerliğim 

vardır. Nitekim bu benzerlikten dolayı, çarmıh inancı-

nı paramparça etmek gayesiyle, Hz. Mesih’in adıyla 

gönderilmişimdir.” 152 

“Yüce Rabbimizincc maslahatı ve hikmeti, Hz. Resulül-

lah’ınsav ifaze-i ruhanisinin (manevi olarak feyiz ve 

bereket vermesinin) kemalini ispat etmek üzere, ken-

di feyizinin bereketiyle beni “Nübüvvet” (peygamber-

lik) mertebesine ulaştırmıştır ve bana bu yüce merte-

beyi bahşetmiştir. Onun için ben yalnız “Nebi” (pey-

gamber) olarak adlandırılamam. Aksine bir yönden 

Nebi ve diğer yönden Ümmetî (Ümmetten birisi)yim. 

Yani benim peygamberliğim (nübüvvetim) Hz. Resu-

lüllah’asav tabidir; gerçek (anlamda) bir peygamberlik 

değildir.” 153 

“Ben, Yüce Allahcc ile hemkelam olmak (konuşmak) 

şerefi ile şereflendirildim. O, çoklukla benimle ko-

nuşmakta ve kelam yapmakta; (keza) benim sözleri-

me cevap vermekte ve birçok gayb konularını bana 

açmaktadır... Bu manada ben hem “Nebi” hem de 

“Ümmetî”yim. Bunun gayesi, Hz. Resulüllah’ınsav ön-

ceden verdiği; Gelecek Mesih hem benim Ümmetim 

                                                 
151 Lecture Sialkot, S.33 
152 Feth-i İslam, Ruhani Hazain, C.3, S.11, Dipnot 
153 Hakikat-ül Vahiy, Ruhani Hazain, C.22, S.154, Dipnot 
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arasından olacak, hem de nebi olacak, sözünü yerine 

getirmektir.” 154 

“(Yüce Allahcc) benim hakkımda: 

 

buyurmuştur. Yani: Bütün nebilerin özelliklerini taşı-

makta olan Allah’ın bir resulü. Onun için her nebinin 

şanının bende bulunması gereklidir. (Keza) her nebi-

nin bir sıfatının benim vasıtamla belirlenmesi gerekir. 

Ancak Yüce Rabbimizcc ilk olarak, İbn-i Meryem’in (İsa 

Mesih) sıfatlarını bende belli etmek istemiştir.” 155 

                                                 
154 Ahbar-ı Aam, Lahor, 26 Mayıs 1908 
155 Tetimme Hakikat-ül Vahiy, Ruhani Hazain, C.22, S. 520 
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Hz. Ahmed’in Biyografisi: 

Kadiyan’dan yükselen ve Ümmeti Muhammedsav için 

Müceddid, Mesih-i Mev’ud, İmam Mehdi, Ümmeti 

Nebi (ümmet arasından, yani Hz. Resulüllah’a tabi bir 

peygamber), İmam-üz Zaman olduğunu iddia eden 

bu ses, Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas sesidir. İddiasını 

ispat eden ve doğruluğunu kanıtlayan delillere geç-

meden önce kısaca biyografisine bir göz atalım. 

Bu zat, Semerkantlı bir Türk ailesine mensuptur. Hin-

distan’da Türk-Moğol imparatorluğunu kurmuş olan 

(Aksak) Timur’un yakın bir akrabası olan Mirza Hâdi 

Beg, 1530 yılında Semerkant’tan göç ederek Hindis-

tan’a gelir ve Hindistan’ın kuzeybatı bölgesinde, Pen-

cap eyaletinde Beyas nehrinin kenarında bulunan bir 

araziye yerleşir. Bu yer, Lahor’un kuzeydoğusunda, 

tahminen 120 kilometre mesafede bulunmaktadır. Bu 

aile, bu bölgede İslampur adlı bir köy inşa eder. Kö-

yün isminden de tahmin edileceği gibi bu aile İslam 

dinine çok bağlı ve çok dindar bir aileydi. 

Mirza Hadi Beg, Timur’un amcası Hacı Barlas’ın nes-

linden olup, günün imparatoru olan Babür Şah’ın ya-

kın bir akrabasıydı. Timur zamanında o, Horasan’a 

gelir ve daha sonra Babür Şah zamanında Horasan-

dan da göç eder ve ailesiyle birlikte Pencap eyaletine 

yerleşir. Hz. Mirza Gulam Ahmedas bu zatın neslin-

dendir. 

Hindistan’da imparatorluk kurmuş olan Babür Şah ile 

yakın akrabalığı bulunan Mirza Hadi Beg’in ailesi, İs-
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lampur bölgesinde kadı tayin edildiler. Böylece İs-

lampur’un adı İslampur Kadiyan oldu. O devirde bu 

ailenin İslampur Kadiyan civarında aşağı yukarı 100 

kilometre çapında bir hükümranlığı vardı. Zamanla 

İslampur Kadiyan’ın adı kısalarak yalnız Kadiyan ola-

rak kalmıştır. Sihler Pencap’a musallat olunca, Kadi-

yan ve civarında hakimiyetleri bulunan bu aile sürgün 

edilir. Ancak daha sonra Miharace R. Singh zamanın-

da bu ailenin tekrar Kadiyan’a dönmesine izin verilir 

ve malikanelerinin büyük bir kısmı kendilerine geri 

verilir. Daha sonra İngilizler zamanında bütün malika-

neleri İngilizler tarafından gasp edilir ve bu aile yine 

üzüntülü günler geçirmeye mecbur olur. Uzun çaba-

lar neticesinde Kadiyan bu aileye geri verilir ve böyle-

ce bu aile kaybettikleri toprağa kısmen kavuşur. An-

cak eski iktidarını tam olarak ele geçiremez. 

Hz. Mirza Gulam Ahmedas M. 1835’te Kadiyan’da 

doğmuştur. Babasının adı Mirza Gulam Murtaza ve 

annesinin adı Hz. Çırağ Bibi olan bu zat, hiçbir okul 

yahut medresede tahsil görmemiştir. Çok cüzi olarak 

özel bir tahsil görmüş ve evinde özel hocalardan oku-

yup yazmayı öğrenmiştir. Tesadüfen çocukluğunda 

Fazl-ı Ahmed ile Fazl-ı İlahi adlı hocalardan Kuran-ı 

Kerim ve bazı Farsça kitapları okumuştur. Hocalarının 

ikisinin ismi olan Fazl kelimesi, Yüce Allah’ıncc lütfuna 

bir işarettir. Hz. Mirza Gulam Ahmedas ayrıca meşhur 

bir doktor olan babasından bazı tıp kitaplarını ve Gül 

Ali Şah adlı bir hocadan cüzi bir şekilde Arapça öğ-

renmiştir. 
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Hz. Mirza Gulam Ahmedas çocukluğundan beri dinine 

bağlı, namaz kılmayı ve Kuran okumayı alışkanlık ha-

line getirmiş birisiydi. Genellikle camide bulunur, ca-

miden pek çıkmazdı. Bir defa bir Sih toprak ağası ba-

basını ziyaret ederek, oğluna yani Hz. M.G. Ahmed’e 

iyi bir memurluk bulabileceğini söyledi. Bunun üzeri-

ne Hz. Mirza Gulam Ahmedas: “Ben nerede memurluk 

yapacaksam orada zaten memur oldum bile. Artık 

başka bir yerde memurluk yapamam” cevabını verdi. 

Böylece Yüce Rabbinincc hizmetine girdiğini ve 

O’ndan ayrılmak istemediğini belirtmiş oldu. Ancak 

babası, oğlunun gözünün açılması için mutlaka bir 

yerde işe girmesi gerektiğini düşünüyordu. Babasının 

isteğine boyun eğen Hz. Ahmedas Sialkot şehrine gi-

derek Deputy Commissioner (vali) bürosunda memur 

oldu. 

O günlerde Hz. Ahmedas ile Hıristiyan papazlar ve 

Hindu din adamları arasında dini tartışmalar başladı. 

İnanç ayrılığına rağmen Hz. Ahmed’eas Hıristiyanlarla 

Hindular tarafından saygı gösteriliyordu. 
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Hz. Ahmed’eas İndirilen İlhamlar: 

Hz. Ahmedas çok erken yaşlarda doğru rüyalar gör-

meye başladı. Ayrıca Yüce Rabbicc tarafından muka-

leme ve muhatebe şerefine nail oldu. Babasının ölüm 

haberi kendisine vahyedildi ve Yüce Allahcc: 

 

kelimeleriyle kendisini koruyacağını ve ihtiyaçlarını 

karşılayacağını kendisine vahyetti. Hz. Ahmed’e gelen 

vahiylerden bazıları şöyledir: 

“O, seni çok bereketlendirecek. Öyle ki padişahlar 

(krallar) dahi senin elbiselerinden bereket arayacak-

lar.” 156 

 

Yani: Allah Tebareke ve Teala pak ve her eksiklikten 

uzaktır. O, senin şanını çok çoğaltacaktır. Senin atala-

rının nesli sona erdirilecek ve yeni nesil senden başla-

yacaktır. 157 

 

                                                 
156 Berahin-i Ahmediye, C.4, Ruhani Hazain, C.1, S.622, Dipnot no:2, 

Urducadan tercüme 
157 Kitab-ül Beriye, Ruhani Hazain, C.13, S.179, Dipnot 
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Yani: Bütün peygamberlerin elbiselerinde, Allah’ın er 

kişisi. (Bütün peygamberlerin özelliklerini taşımakta 

olan Allah’ın kuvvetli bir elçisi) 158 

 “Dünyaya bir uyarıcı geldi. Ancak dünya (insanları) 

onu kabul etmedi(ler). Fakat (Yüce) Allah onu kabul 

edecek ve çok şiddetli saldırılar vasıtasıyla onun doğ-

ruluğunu açığa vuracaktır.” 159 

 

Yani: Ben senin yardımcın olacağım. Ben senin koru-

yucun olacağım. Ben seni bütün insanların imamı 

(önderi) yapacağım.” 160 

“Hak Tealacc senin bütün işlerini düzeltecek ve senin 

bütün isteklerini sana bahşeyleyecek.” 161 

 

Yani: Çok geniş ve (yürüyenlerin yürüyüşlerinden do-

layı) aşınmış ve çukurlaşmış yollardan sana (mal) ge-

lecektir. Keza çok geniş ve (yürüyenlerin yürümelerin-

den dolayı) aşınmış (ve) içinde çukurlar oluşmuş yol-

lardan sana (ziyaretçiler) geleceklerdir. 162 

                                                 
158 Berahin-i Ahmediye, Ruhani Hazain, C.1, S.601, Dipnot 
159 Berahin-i Ahmediye, Ruhani Hazain, C.1, S.665, Dipnot 
160 Berahin-i Ahmediye, Ruhani Hazain, C.1, S.604, Dipnot 
161 Berahin-i Ahmediye, Ruhani Hazain, C.1, S.623, Dipnot 
162 Berahin-i Ahmediye, C.3, Ruhani Hazain, C.1, S.267, Dipnot 
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“Senin tebliğini dünyanın dört bucağına ben ulaştıra-

cağım.” 163 

                                                 
163 El-Hakem Gazetesi, C.2, No:24-25, 20-27 Ağustos 1998, Tezkire, 

s.312, Urducadan tercüme 



    Beklenen Mehdi ve Mesih Hakkında Bir İnceleme        107   

Hz. Ahmed’in Eserleri ve Uyandırdığı Yan-

kılar: 

Hz. Ahmedas, muntazam bir şekilde tahsil görmeme-

sine rağmen, İslam âleminde çok yankılar uyandıran 

ve derin etkiler bırakan eserler yazmıştır. Sayıları dok-

sandan fazla olan bu eserler, Arapça, Farsça ve Urdu-

ca olarak kaleme alınmıştır. Bazı eserler Arapça olarak 

yazılmış ve aynı anda Farsçaya tercüme edilerek, ter-

cüme ile birlikte yayınlanmıştır. Bazı eserleri dünyanın 

birçok diline tercüme edilmiş ve defalarca basılmıştır. 

“İslami Usul Ki Filasafi” adlı eseri Sayın Şinasi Siber 

Merhum tarafından Türkçeye çevrilmiş olup, “İslami-

yet’in Öğrettiği Esaslar” adıyla yayınlanmıştır. Aslında 

M. 1896 senesinde, Lahor şehrinde bütün dinlerin din 

bilginleri bir konferansa davet edilmişler ve kendile-

rinden aşağıdaki beş soruya cevap vermeleri isten-

miştir; 

1- İnsanoğlunun cismanî, ahlakî ve manevî (ruhani) 

durumları nelerdir? 

2- İnsanoğlunun (dünya) hayatından sonraki duru-

mu, yani Ukba durumu nasıl olacaktır? 

3- Dünyada insanoğlunun varoluşunun asıl amacı 

nedir ve o amaca nasıl ulaşılabilir? 

4- İnsanoğlunun yaptığı amellerin, bu dünyada ve 

ahirette etkisi nasıl olur? 
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5- Gerçek bilgi ve (İlahî) marifetin kaynakları neler-

dir? 

Hz. Ahmedas bu konferansa davet edilmiş fakat hasta 

olduğundan dolayı kendisi konferansa iştirak ede-

memiş, ancak bu sorulara yazılı cevap vererek toplan-

tıda okunmak üzere göndermiş ve yazdığı cevaplar, 

yandaşlarından olan Abdül Kerim Siyalkotî tarafından 

okunmuştur. Hz. Ahmedas bu makalenin toplantıda 

okunmasından önce bir rüya görmüş ve onu hemen 

yayınlamıştır. Toplantının başlamasından beş gün ön-

ce gördüğü rüya şöyledir: 

“Alem-i Keşf’te (uyanıkken gördüğüm manevi bir 

manzarada) gaipten bir elin, benim sarayıma dokun-

duğunu ve o elin dokunması neticesinde o saraydan 

parlayan bir nurun etrafa yayıldığını, hatta benim elle-

rimi bile aydınlattığını gördüm. Daha sonra, benim 

yanımda durmakta olan bir kişi yüksek sesle: 

 

dedi. Benim yorumum şöyledir: Bu saraydan murat, 

nurların nüzul etme ve ortaya çıkma yeri olan benim 

kalbimdir. Gördüğüm nur ise Kuran bilgileridir. Hay-

berden, içine şirk ve bidat karışmış olan ve insanoğ-

lunu İlah edinmekte olan; yahut Yüce Rabbimizincc 

sıfatlarını yüksek yerinden aşağıya düşüren batıl din-

ler kastedilmiştir. Demek ki, bu yazının iyice (her tara-

fa) yayılması neticesinde batıl dinlerin yalancılığının 

ortaya çıkacağı ve Kuran-ı Kerim’in doğruluğunun, 

dairesini tamamlayıncaya kadar gün geçtikçe yeryü-



    Beklenen Mehdi ve Mesih Hakkında Bir İnceleme        109   

züne yayılmaya devam edeceği bana bildirilmiştir. 

Daha sonra o keşf durumundan ilhama doğru mün-

takil edildim (döndürüldüm) ve: 

 

kelimeleri bana ilham edildi. Yani: Yüce Allahcc seninle 

birlikte (ve senden yana) dır. Sen her nerede durursan 

Yüce Allahcc da aynı yerde durur. Bu Allah’ıncc yardı-

mına bir istiaredir. 164 

Bu makale, 26-29 Aralık 1896 günlerinde Lahor’da 

toplanan toplantıda okundu ve dinleyiciler tarafından 

çok beğenildi. Hatta makalenin okunması için ayrılmış 

olan iki saat dolunca, makalenin okunamayışından 

dolayı, daha sonraki bir konuşmacı kendisine ayrılan 

zamanı da bu makalenin okunuşuna tahsis etti. Gü-

nün değişik gazeteleri bu yazı hakkında makaleler 

neşretti. 

                                                 
164 Broşür, 21 Aralık 1896, Berahin-i Ahmediye, C.10, S.13) 
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Gazetelerin Yorumu: 

“En iyi makale, Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’nin ma-

kalesiydi. Bütün dinleyiciler makaleye bayıldılar. Her 

cümlesini yüksek sesle methettiler… 

…Bütün dindar insanlar hayret içinde kaldılar. Mirza 

Bey’in makalesi okunduğu zaman toplanan dinleyici 

kitlesi, başka hiçbir makalenin okunuşu sırasında top-

lanmamıştır. Mirza Bey’in makalesi okunurken dinle-

yiciler, bal arısının bal kovanına yığıldığı gibi yığılmış-

tır. Fakat diğer konuşmacıların konuşmaları sırasında 

dinleyiciler yerlerinden kalkarak gidip kaybolurlardı.” 
165 

“Eğer bu toplantıda Hazret-i Mirza Bey’in makalesi 

olmasaydı, Müslümanlar diğer dinlere mensup insan-

ların yanında küçük düşecekler ve utanacaklardı. An-

cak Yüce Allah’ıncc kuvvetli eli, kutsal İslam dinini kü-

çük düşmekten korudu. Hatta bu makale vasıtasıyla 

(İslamiyet’e) öyle bir zafer kazandırdı ki dostlar bir 

yana, muhalifler bile içten bir coşkuyla, “Bu makale 

(diğer bütün makalelerden) üstündür, üstündür” diye 

bağırdılar. Makalenin sonunda düşmanlarımızın dille-

rinde bile, “İslamiyet’in gerçek içyüzünü şimdi anladık. 

İslam Dini zafere ulaşmıştır” kelimeleri vardı… (Ger-

çekten İslam’ın yüceliği ve büyüklüğü de bundadır ve 

hak olan da budur.)” 166 

                                                 
165 Çodavin Sadi Gazetesi, Ravalpindi, 1 Şubat 1897 
166 Vigevher Asifi Gazetesi, 24 Aralık 1897 
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Berahini Ahmediye: 

Hz. Ahmed’inas kaleme aldığı ilk büyük eser “Berahini 

Ahmediye”dir. Bu eser kaleme alındığı zaman, İslam 

Dini her yönden saldırılara uğramıştı; Fakat İslamiyet’i 

savunabilecek birisi ortalarda yoktu. Bir taraftan Hıris-

tiyanlar İslamiyet’e saldırmaktaydılar. Misyoner faali-

yetlerini yürütmekte olan Hıristiyan papazlar İslam ve 

Hz. Muhammed Resulüllah’asav karşı kitaplar ve bro-

şürler neşrediyorlardı. Diğer taraftan Arya, Brahmu ve 

diğer dinlere mensup din bilginleri İslamiyet’i hedef 

seçmiş idiler. Müslüman ulemalar ise birbirlerini kafir 

saymakla meşgul idiler. Mevlana Altaf Hüseyin Hali 

adlı meşhur Müslüman düşünür, İslam ve Müslüman-

ların durumunu, bir manzumesinde şöyle dile getir-

miştir; 

Ne din, ne de İslam; Hiçbir inanç baki kalmamıştır. 

Ancak İslam’ın ismi baki kalmıştır. 

Bugün harabeye dönüşmüş, baştanbaşa mahvolup 

gitmiş bir bahçeyi görürsün. Kara bir toprak bu bahçe-

de rüzgâr olup uçmaktadır. 

Bu bahçede asla yeşillik göremezsin. Aksine yeşil dal-

ları da kuruyup düşmüş ve ateş içinde yakılmıştır. 

Burada artık çiçek yetişmez; bu bostan artık meyve 

vermez. Hatta bu bostanın ağaçları dahi yakılmaya 

değerdir. 

Her an buradan şu ses yükselmektedir: İslam’ın dağa 

dönüşmüş bağı işte budur. 

Sayın Hâli bu manzumeyi M.1879 yılında yazmıştı. 

Tam o sırada Hz. Ahmedas İslam dinini savunmak ve 

batıl dinlere mensup olanlara meydan okumak gaye-
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siyle Berahini Ahmediye adlı eserini kaleme almak-

taydı. Bu eserin birinci ve ikinci cildi M. 1880’de ya-

yınlandı. Hz. Ahmedas bu eserde şöyle demiştir: 

“Bu eserin, yani Berahini Ahmediye’nin yazarı olan 

bendeniz, Kuran-ı Kerim’in doğruluğuna ve Hz. Mu-

hammed-i Mustafa’nınsav risaletine inanmayan ve on-

ları inkar edenlere meydan okuyorum ve 10.000 rupi-

lik bir mükafatı kendilerine vereceğime söz veriyo-

rum. Bu da kendilerine İslamiyet’in mesajını tam ola-

rak ulaştırarak, kendilerini Yüce Allahcc katında mesul 

tutmak (itmamen lil hücce) içindir. Sözüm hem yasaya 

hem de şeriata tabidir. (Mükafatın şartı şudur ki) Ku-

ran-ı Kerim’in gerçekliği ve Hazret-i Hatem-ül Enbi-

ya’nınsav doğruluğu konusunda, yine aynı kitaptan 

(Kuran-ı Kerimden) derleyerek bazı deliller yazdım. 

Eğer inkar edenlerden birisi, kendi (dini) kitabının da 

o delillere ortak olduğunu ispat edebilirse; yahut eğer 

sayıca o delillere eşit olan deliller ileri süremezse o 

zaman (benim delillerimin) yarısı; yahut üçte biri; ya-

hut dörtte biri; yahut beşte biri kadar deliller ileri sü-

rerse; (Hatta) eğer tam olarak deliller ileri sürmekten 

aciz olursa o zaman benim delillerimi sıralarına göre 

(bilgisel olarak) kırarsa (yani yanlış olduklarını ispat 

edebilirse), bütün bu durumlarda hiçbir özür ileri 

sürmeden ya da hiçbir hileye başvurmadan kendi mal 

varlığımdan 10.000 rupilik bir kısmını öyle birinin eli-

ne vereceğim. Yeter ki her iki tarafın anlaştığı üç 

hâkim, oy birliği ile koyduğum şartın gerçekleştiğini 

kabul etsinler.” 167 

                                                 
167 Berahini Ahmediye, Ruhani Hazain, C.1, S.24-28 
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İslamiyet’in zaafa uğradığı bir durumda ve Müslü-

manların gerçek İslam dininden uzaklaşmış oldukları 

bir devirde, Berahini Ahmediye gibi bir eserin, inanç 

dünyasında yankılar uyandırdığı, İslamiyet’i ve Müs-

lümanları karanlık bir devirden çıkararak aydınlığa 

kavuşturduğu ve yenilgiden kurtararak zafere ulaştır-

dığı (özellikle Hindistan’da) bilinen bir gerçektir. Bu 

kitap hakkında, günün düşünürleri birçok makale 

yazmıştır. Bir örnek olarak, işa’atüs-sünnet Dergisi 

yazı işleri müdürü Muhammed Hüseyin Batalavi’nin 

makalesinden kısa bir parça vermekle yetineceğiz. 

Kendisi şöyle der: 

“Bizim düşüncemize göre, bu çağın durumunu ve gü-

nün şartlarını göz önünde bulundurursak, bu eserin 

bir benzeri İslam tarihi boyunca yazılmamıştır. Bu 

eserin yazarı da malıyla, canıyla, kalemiyle, lisanıyla, 

haliyle ve sözüyle İslamiyet’e yardım etmek konusun-

da öyle sebat göstermiştir ki benzeri geçmiş Müslü-

manlarda pek nadir görülmüştür. Eğer birisi bizim bu 

kelimelerimizi Asyalılara özgü bir mübalağa olarak 

görürse, o zaman bize, İslamiyet’e muhalif olan bütün 

fırkalarla özellikle (Hindu) Arya ile Brahmu Samac fır-

kalarıyla bu derece şiddetli bir şekilde çarpışan bir tek 

eserin ismini söylesin. Keza mallarıyla, canlarıyla, ka-

lemleriyle ve lisanlarıyla, ayrıca halleriyle İslam’a hiz-

met etmeyi ve yardım etmeyi üstlenmiş bulunan (bu 

yazar gibi) birkaç Müslüman’ın ismini de söylesin ve 

onları bana göstersin bakayım!” 168 

                                                 
168 A.G.E. C.7, No:6, S.169, 1884 Sayısı 
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Yüce Allah Tarafından Memur Edilişi: 

Hz. Ahmedas Berahini Ahmediye adlı eserini yazarken 

M.1882’de kendisine indirilen vahiyleri de yazıyordu. 

Bu eserin ikinci cildinde Hak Teala’nıncc kendisine; 

 

kelimelerini vahyettiğini yazmıştı. Yani: “Ey Ahmed! 

Yüce Allahcc senin zatına bereketini indirmiştir… De ki, 

ben memur edildim ve ben inananların ilkiyim.” 169 

Ancak Hz. Ahmedas bu kelimeleri daima başka bir 

şekilde yorumluyordu. Yüce Allah’ın vahyinin üst üste 

indirilmesi üzerine Hz. Ahmedas, Yüce Allahcc tarafın-

dan İslamiyet’i ihya etmek üzere seçildiğini anladı. 1 

Aralık 1888’de bir broşür yayınlayarak Yüce Allahcc 

tarafından: 

kelimelerinin kendisine vahyedildiğini iddia etti. Yani: 

“Tam olarak azmettiğin zaman (ondan sonra) Allah’a 

tevekkül et ve bizim gözlerimizin önünde, keza bizim 

vahyimiz ile bir gemi hazırla. Sana biat edenler, şüp-

                                                 
169 Berahini Ahmediye, C.2, Ruhani Hazain: C.1, S.265, Dipnot 
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hesiz Allah’a biat etmiş olurlar. Allah’ın eli onların el-

lerinin üzerindedir.” 170 

Yüce Allah’ıncc buyruğuna göre Hz. Ahmedas 1889’da 

Sufi Ahmed Can adlı bir dostunun evinde (Ludhia-

na’da) biat almaya başladı. Sufi Ahmed Can bey, bir-

çok defa Hz. Ahmed’den kendisinin biatını almasını 

rica etmiş ve Urduca olarak 

“Biz hasta olanların gözü senin üzerindedir. Allah aş-

kına sen Mesih ol (da bizi tedavi et)”  

demişti. Ancak Hz. Ahmedas, o zaman kendisine Yüce 

Allahcc tarafından, biat alması konusunda daha izin 

verilmediğini söyleyerek özür dilemişti. Nihayet Yüce 

Allahcc tarafından memur edildikten sonra, biat almak 

için dostu Ahmed Can’ın evini seçti. Fakat maalesef o 

zaman Ahmed Can vefat etmişti. 

Yüce Allahcc M. 1890 yılının sonunda kendisine vah-

yederek apaçık bir şekilde beklenen Meryemoğlu 

İsa’nınas vefat etmiş olduğunu ve mezarının da Keş-

mir’in başkenti Siri Nagar’ın Hanyar mahallesinde ol-

duğunu; dolayısıyla onun tekrar bu dünyaya geleme-

yeceğini, beklenen Mesih’in aslında kendisinin oldu-

ğunu Hz. Ahmed’e vahiy etti. Bunun üzerine Hz. Ah-

medas daha önce de izah ettiğimiz gibi, vaat edilen 

Mesih ve Mehdi olduğunu yemin ederek iddia etti. 

Yüce Allahcc, Hz. İsa’nınas vefat ettiğini M.1890’da 

kendisine bildirdi ve Hz. Ahmedas M.1891 senesinin 

                                                 
170 Mecmua-i İştiharat, C.1, S.188 
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başlangıcında Vadedilen Mesih olduğunu iddia edi-

yordu. Bunun üzerine Hindistan’da yaşayan Müslü-

man din bilginleri genel olarak Hz. Ahmed’eas düş-

man kesildiler. Bu arada Hz. Ahmedas ile birkaç din 

bilgini arasında münazaralar (dini tartışmalar) oldu. 

Genellikle Hz. Ahmedas ile bu gibi münazaralara giren 

ulemalar şunlardır; Mevlevi Muhammed Hüseyin Ba-

talavi, M. Nazir Hüseyin Dehlevi, M. Muhammed Beşir 

Bhopalavi, M. Abdulkerim Kalanevri, vs. Aslında bu 

din bilginleri gerçek manada dini tartışmaya girmek-

ten kaçınıyor ve hileler yaparak üstünlüklerini iddia 

ediyorlardı. (Bu münazaraların içyüzü şu eserlerden 

öğrenilebilir: El-Hak Mübahese Ludhiana, El-Hak Mü-

bahese Delhi, Asumani Faysalah; Ruhani Hazain; C.4) 
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Hıristiyan ve Hindu Din Bilginleri ile Mübahase ve 

Dini Yarışmaları: 

Hz. Ahmedas Hıristiyan ve Hindu bilginleri ile müba-

haselere ve dini yarışmalara girerek İslamiyet’in üs-

tünlüğünü ispat etmiştir. Bunlardan bazılarını kısa 

olarak ele alalım. 

Arya Samaç İle Mübahasesi: 

Hz. Ahmedas M.1886 senesinde, Huşyarpur adlı meş-

hur bir şehirde inzivaya çekilerek ibadet etmiş; Rabbi-

ne dua ve niyazda bulunmuştur. Arya Samaç bilginle-

rinden olan Master Mürli Dhar adlı tanınmış bir zat, 

Hz. Ahmed’eas yazılı olarak bazı sorular yöneltmek 

istediğini ve İslam dininin doğruluğunu kendisiyle 

tartışmak istediğini bildirdi. Hz. Ahmedas bu isteği 

kabul etti ve Mart 1886’da kendisi ile Master Mürli 

Dhar arasında yazılı bir mübahase gerçekleşti. Master 

Mürli Dhar, Kuran-ı Kerim’in “Şakkü’l Kamer” mucize-

sine itirazlarda bulundu ve Hz. Ahmed’in cevabını 

dinlemeden mübahase yerinden ayrıldı. İkinci oturuş-

ta Hz. Ahmedas, Arya Samaç bilginine şöyle bir soru 

yöneltti; Arya Samaç, ruhların Tanrı (Allah) tarafından 

yaratılmadığına inanır. Bu inanç Yüce Allah’ıncc haşa! 

eksikliğine bir işaret değil midir? Ayrıca Arya Samaç 

dinine tabi olanların inancına göre, bir kimse ne kadar 

doğru olursa olsun ve ne kadar ibadet ederse etsin, 

velev ki peygamber bile olsa asla ebedi necata kavu-

şamaz. Böyle bir inanç Yüce Allah’ın rahmetine aykırı 

değil midir? 
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Master Mürli Dhar bey, bu sorulara tam olarak cevap 

vermeden, ibadet vaktinin yaklaştığını bahane ederek 

mübahase yerinden ayrıldı. Hz. Ahmedas bütün bu 

konuları içeren “Sürme-yi Çeşm-i Arya” adlı bir eser 

neşrederek, eserde ileri sürülen delillere cevap verene 

500 rupi mükâfat vereceğini de ilan etti. Ancak bu 

güne kadar hiçbir Arya, yahut başka bir Hindu bu 

esere bir cevap yazamamıştır. Hıristiyan bir gazete 

olan “Nur Efşan” gazetesi, 6 Ocak 1887 sayısında bu 

eser hakkında şöyle bir yorum ileri sürmüştür:  

“Gerçek şudur ki bu eser, Arya Samaç dininin içyüzü-

nü tam olarak açığa vurmuş ve onun inançlarını pa-

ramparça etmiştir. Bu eserde ileri sürülen kesin delil-

leri reddedebilmek mümkün değildir.”  
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Pandit Lekram İle İlgili Haber: 

Pandit Lekram, Arya dinine mensup, Aryaların ileri 

gelenlerinden bir zat idi. O, İslam dinine ve Yüce Al-

lah’ıncc Habibi Muhammed-i Mustafa’yasav dil uzatı-

yordu. İslamiyet aleyhinde “Tekzib-i Berahini Ahmedi-

ye” ve “Habt-i Ahmediye” gibi kitaplar yazmış olan 

Lekram, İslam dinine ve Hz. Muhammed’esav çok şid-

detli bir şekilde düşmandı. Hz. Mesih-i Mev’ud Ah-

medas bu zat ile ilgili olarak 20 Şubat 1893’te bir yazı 

neşretti. Yazı şöyleydi: 

“Lekram hiç çekinmeden bana bir kart yazmış ve ken-

disi hakkında bir kehaneti (gaipten verilen haber, il-

ham) yayınlayabileceğimi bana söylemiştir. (Bu konu-

da) benim kendisi tarafından müsaadeli olduğumu 

bana bildirmiştir. Ben kendisi hakkında (dua ederek) 

teveccüh eylediğim zaman bana  

 

kelimeleri ilham edildi. Yani: O, ancak içinden çok 

mekruh (tiksindirici) bir ses çıkmakta olan cılız bir bu-

zağıdır. Kendisi için bu küstahlıklar ve sövmelere mu-

kabil ceza, üzüntü ve azap mukadderdir. O da kendi-

sine mutlaka verilecektir. 

Yüce Allahcc bu günkü tarih; yani 20 Şubat 1893’ten 

itibaren altı sene içerisinde, Hz. Resulüllah’asav ettiği 

küfürler ve küstahlıkların cezası olarak kendisinin çok 

şiddetli bir azaba çarptırılacağını bana bildirmiştir. 
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İşte ben, gaipten bana ilham edilen bu haberi yayın-

layarak bütün Müslümanlar, Ariyalar, Hıristiyanlar ve 

diğer (dinlere tabi olan) bütün fırkalara bildiriyorum. 

Eğer bugünden başlayarak altı sene içerisinde alelade 

acılardan daha büyük, harikulade ve kendi içinde İlahi 

bir heybet (yücelik) taşımakta olan bir azap bu şahsa 

ulaşmazsa, Yüce Allahcc tarafından olmadığımı ve 

O’nun ruhunun (konuşturmasıyla) konuşmadığımı 

anlayınız. Eğer ben, gaipten verdiğim bu haber konu-

sunda yalancı çıkarsam, her cezayı almaya hazırım. Bu 

şahıs Resulüllah’asav çok aşırı küstahlıklar ve terbiye-

sizliklerde bulunmuştur ki onları düşünmek bile insa-

na ürperti vermektedir. Onun eserleri çok acayip bir 

küçümseme, küçük düşürme ve sövmelerle doludur. 

Hangi Müslüman vardır ki o kitapları dinlesin de kalbi 

ve ciğeri parçalanmasın? Gaipten verdiğim bu haber 

tesadüfen değildir. Aksine acizane, özel olarak bu 

gayeyle dua ettim ve onun cevabını böylece aldım. Bu 

ilham (ve gaipten verdiğim haber) Müslümanlar için 

bile (doğruluğumu kanıtlayan) bir nişane (alamet) 

olacaktır.” 171 

Hz. Ahmedas Lekram ile ilgili, gaipten gelen bu haberi 

yayınlamaktan başka Farsça bir manzume de neşret-

miş ve: 

Ey ahmak ve yolunu şaşırmış düşman! Muham-

med’insav keskin kılıcından kork! 

                                                 
171 İştihar 20 Şubat 1893, Ruhani Hazain, C.5, S.651 
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diyerek kendisini uyarmıştır. 172 

Hz. Ahmedas, 4 Nisan 1893’te Lekram ile ilgili gördü-

ğü rüyayı “Berekatü’d Dua” adlı eserinde beyan etmiş 

ve şöyle demiştir: 

“Sabahleyin azıcık uyurken, birkaç dostumla birlikte, 

geniş bir evde oturduğumu gördüm. Derken çok kuv-

vetli ve korkunç yüzlü bir kişi gelerek önümde durdu. 

Sanki yüzünden kan akmaktaydı. Güya o, insan değil 

aksine azap verici ve korkunç meleklerdendir. Onun 

heybeti de (görenlerin) kalbi üzerine musallat olmuş-

tur. Ben onu görür görmez o bana, Lekram nerede-

dir? diye sordu. Ayrıca başka birisinin ismini de söyle-

di ve nerede olduğunu sordu. Bunun üzerine o şahsın 

(meleğin) Lekram’ın ve diğer kimsenin cezalandırıl-

ması için görevlendirildiğini anladım.” 173  

Hz. Ahmedas “Keramatü’s Sadıkîn” adlı Arapça eserin-

de Lekram ile ilgili önceden verdiği bu haberi tekrar-

lamış ve onun, kendi doğruluğunun bir delili olacağı-

nı beyan etmiştir. Aynı eserde Hz. Ahmedas muhalifle-

rinden olan Muhammed Hüseyin Batalavi’ye muhatap 

olarak, Arapça bildiğini ispat etmek gayesiyle birçok 

Arapça kaside yazmıştır ve ayrıca nesir (düz yazı) bile 

yazarak bilgisini ispat etmiştir. Yazdığı Arapça şiirle-

rinden biri şöyledir: 

                                                 
172 Ruhani Hazain, C.5, S.649 
173 Berekat-üd Dua, Ruhani Hazain, C.6, S.33 
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Yani: Benim Rabbim bana müjde vermiş ve “Sen bay-

ram gününü göreceksin. Onunla bitişik bir bayram 

günü daha olacaktır” diyerek müjdesini bana bildir-

miştir. 174 

Hz. Ahmedas burada Lekram’ın bayramdan hemen 

sonra helak edileceğini ve böylece Müslümanlar’ın 

yine bayram yapacaklarını ima etmiştir. 

Nitekim Lekram, 6 Mart 1897’de Kurban Bayramından 

bir gün sonra, akşam saat altıda, bilinmeyen birisinin 

hançeri ile öldürüldü. Lekram’ın öldürülmesinden 

sonra bütün çabalara rağmen katili bulunamadı.  

Bazı Hindular Hz. Ahmed’eas çamur atmaya çalıştılar 

ve Lekram’ın öldürülmesinden kendisinin sorumlu 

olduğunu; bu olayın onun entrikası olduğunu söyle-

diler. Hz. Ahmedas buna cevaben şu yazıyı neşretti: 

“(Bu olayda benim parmağım olduğunu ileri süren) 

benim önümde yemin etsin ve desin ki; “Kesin biliyo-

rum ki bu zat (Hz. Ahmed) öldürülme planına ortaktır. 

Yahut onun emriyle öldürülme olayı olmuştur. Eğer 

bu doğru değilse, ey Kadir Rabbim! Bir yıl içinde beni 

korkunç bir azaba çarptır. Ancak bu azap bir insanın 

elinden olmasın ve insanların hilesi neticesinde vuku 

                                                 
174 Ruhani Hazain, C.7, S.96 
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bulduğu düşünülmesin.” Eğer böyle (yemin eden) 

birisi bir yıl kadar benim bedduamdan kurtulursa ben 

suçluyum demektir. (Bu durumda) bir katilin cezası 

neyse, benim cezam da o olmalıdır.” 175 

Kısacası Hz. Ahmed’inas gaipten verdiği bu haber ay-

nen gerçekleşti. Hatta Hindular bile bunun gerçekli-

ğini kabul etmeye mecbur oldular. Mesela Babu 

Ghansi Ram adlı Ariya Hindu şöyle demiştir: 

“Pencap eyaletinin başkenti Lahor’da bu öldürülme 

olayı olmuştur. Fakat polis katili bulamamıştır. Gulam 

Ahmed’in önceden ve gaipten verdiği bu haber ta-

mamlanmıştır.” 176 

                                                 
175 İştihar, 15 Mart 1897 
176 Müsafir Dergisi, Agra, Şehit Number, 6 Mart 1913 
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Hıristiyan Papaz Abdullah Ethem İle Mübahasesi: 

Amritsar şehrinde bulunan Hıristiyan misyonunda 

görevli Dr. Martin Clark adlı bir papaz, Müslümanlara 

meydan okuyarak dini bir mübahaseye kendilerini 

davet etti. Yerli bir Müslüman olan Muhammed Bahş 

adlı bir zat, bütün ulemalara birer mektup yazarak, 

Hıristiyanlarla mübahase yapmak üzere Amritsar şeh-

rine gelmelerini rica etti. Diğer ulemalar yol ve ikamet 

masraflarının kimin tarafından üstlenileceğini soruştu-

rurken, Hz. Ahmedas hemen bir delege göndererek 

Hıristiyanlarla tartışmaya hazır olduğunu kendilerine 

bildirdi. Hz. Ahmedas bizzat İslam dinini savunmak 

üzere mübahaseye katılacağını kabul etti. Hıristiyanlar 

adına Abdullah Ethem adlı papaz mübahaseye katıla-

caktı. Mübahase için 22 Mayıs ila 5 Haziran 1893 se-

nesi günleri tayin edildi. 

Mübahasenin yapılmasından önce Martin Clark adlı 

papaz 12 Mayıs 1893 günü bir broşür yayınladı. Bu 

broşürde Mirza Gulam Ahmedas aleyhinde, Müslüman 

olmadığına dair, diğer Müslüman ulemaların fetvaları 

bulunduğunu, dolayısıyla kendisinin Müslümanları 

temsil edemeyeceğini belirtti. Hz. Ahmedas buna ce-

vaben, bu gibi fetvaların mübahaseye bir engel teşkil 

etmeyeceğini; Martin Clark ve Protestan mezhebine 

tabi olan arkadaşlarının da kafir olduklarına ve Hıristi-

yan sayılamayacağına dair Katoliklerin fetvası oldu-

ğunu beyan etti. 
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Kısacası bu mübahase Amritsar şehrinde gerçekleşti 

ve daha sonra “Ceng-i Mukaddes” adı altında yayın-

landı. Bu mübahase esnasında Hıristiyanlar, bazı to-

pal, çolak ve körleri getirterek Hz. Ahmed’eas göster-

diler ve İsa Mesih’inas bu gibi sakatlara şifa verdiğini, 

şayet kendisi de Mesih ise, sakatlara şifa vermesi ge-

rektiğini ve bu mucizeyi görmek istediklerini belirtti-

ler. Hz. Ahmedas buna cevaben İncil’e işaret ederek şu 

referansları gösterdi: 

“Sizde bir hardal tanesi kadar iman olursa, siz bu da-

ğa buradan şuraya göç dersiniz ve göçer ve size hiç-

bir şey imkânsız olmaz.” 177 

Hz. Ahmedas daha sonra Hıristiyanlardan o sakatlara 

şifa vermelerini ve böylece kendi imanlarını ispat et-

meleri gerektiğini istedi. Bunun üzerine Hıristiyanlar o 

sakatları mübahase yerinden sıvıştırdılar. Bu mübaha-

se neticesinde Kapurtala eşrafından olan Albay Eltaf 

Ali Han gibi birçok kimse Hıristiyanlıktan tövbe ede-

rek Müslümanların saflarına katıldılar. 

Bu mübahase 5 Haziran 1893’de sona erecekti. Hz. 

Ahmedas son makalesinde şöyle yazdı: 

“Ben çok içtenlikle ve yalvararak Rabbime dua ettim 

ve “Bu konuda Sen karar ver. Bizler Senin aciz kulları-

nız. Senin kararın dışında hiçbir şey yapamayız” diye-

rek Rabbime niyazlarda bulundum. Bunun üzerine O, 

bana müjde vererek şu mucizeyi bahşetti ki, bu mü-

                                                 
177 Matta, 17:20 Keza Bkz. Luka:17:6 
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bahasede her iki taraftan her kim bile bile yalanı be-

nimsemekteyse ve gerçek Allah’tan uzaklaşmaktaysa; 

keza herkim Yüce Allah’ı terk ederek, aciz bir kulu ilah 

edinmekteyse, böyle birisi mübahasenin her gününe 

mukabil bir ayda, yani onbeş ay içerisinde haviyeye 

(cehennem) düşürülecektir. Şayet hakka ve doğruluğa 

yönelmezse çok büyük zillete uğrayacak ve küçük 

düşecektir. Buna mukabil herkim hak ve doğruluktan 

yana ise ve Hak olan Allah’a inanmakta ise o, bu mu-

cize vasıtasıyla daha da saygın bir mertebeye ulaşa-

caktır.” 178 

Hz. Ahmed’in bu uyarması neticesinde Abdullah Et-

hem adlı bu papaz çok korktu. Ölüm korkusu kendi-

sini sardı. Hatta evinin içinde bile korkulu bir hayat 

yaşamaya başladı. Köpek ve yılanların kendisine sal-

dırdığını hayal etmeye başladı. Hak Tealacc onun bu 

durumunu Hz. Ahmed’e ilham yoluyla bildirdi. Kendi-

sine şu ilhamlar indirildi: 

 

Yani: Allah onun üzüntüsünden ve kederinden haber-

dar olmuştur. Sen Allah’ın sünnetinin değiştiğini asla 
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göremezsin. Hayrete kapılmayınız ve üzüntüye de 

yakalanmayınız, mümin olduğunuz durumda sizler 

üstün çıkarsınız. Benim izzetim ve yüceliğim adına 

andolsun ki şüphesiz ancak sen üstünsün. Biz düş-

manları tamamen paramparça ederiz ve onların hile-

leri de tamamen yok olacaktır. 179 

Daha önce de belirtildiği gibi, Ethem’in azaba çarptı-

rılması tövbe etmediği takdirde olacaktı. Hz. Ahmedas: 

“Şayet hakka ve doğruluğa yönelmezse çok büyük 

zillete uğrayacak ve küçük düşecektir” kelimeleriyle 

Ethem’i uyarmıştı. Bu kelimelerden de anlaşılacağı 

üzere, doğruluğa yöneldiği takdirde kendisi azaba 

uğramayacak, aksine azap edilmekten kurtulacaktı. 

Nitekim Ethem’in tövbesi neticesinde, Yüce Allahcc 

kendisini azaba çarptırmadı. Ancak Hıristiyanlar Hz. 

Ahmed’inas uyarmasının gerçekleşmediğini ve (haşa!) 

kendisinin yalancı çıktığını söylemeye başladılar. Bu-

nun üzerine Hz. Ahmedas, Hıristiyan bir papaz olan 

Ethem’i mübahaleye davet ederek şöyle yazdı: 

“Eğer o, yalan söylemek ve hilelere başvurmaktan 

vazgeçmezse, ben onun ayıplarını açığa vurmak üzere 

mübahaleye hazırım. Bu mübahale şöyle olacak: Ön-

ceden karar verilen bir günde, bizler, yani her iki taraf 

bir sahada toplanırız. Abdullah Ethem Bey ayağa kal-

karak üç defa: “Bu uyarmadan sonra bir an için bile 

İslam korkusu benim kalbime uğramadı. Ben (bu ara-

da) İslamiyet’i ve İslam Peygamberinisav haksız (ve 

                                                 
179 Ruhani Hazain, C.9, S.2 
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yalancı) saymaya devam ettim ve şimdi de onları ya-

lancı sayıyorum. Onların doğru olduklarını asla hayal 

dahi etmedim. Hz. İsa’nınas Allah’ın oğlu ve bizzat 

Allah olduğuna inanmaya devam ettim. Protestan 

fırkasının Hıristiyanları gibi şimdi bile bu inanca sahi-

bim. Eğer söylediklerim doğru değilse ve ben gerçeği 

gizlediysem, ey Kadir olan Rabbim! Bir yıl içinde beni 

ölüm cezasına çarptır” diyecek. Bu duaya biz de âmin 

deriz. Eğer bir sene içerisinde bu duanın hiçbir etkisi 

görülmezse ve yalancılara inen azap (Ethem’e) inmez-

se, biz ceza olarak Abdullah Ethem Bey’e 1000 rupi 

para cezası ödeyeceğiz.” 180  

Hz. Ahmedas bu para cezasını 4000 rupiye çıkarmış ve 

yemin ettiği takdirde bu parayı Ethem’e vereceğini 

bildirmiştir. (Bkz. Mecmua-i İştiharat; C.2; S.57, S.86, 

S.91, S.204, S.210) 

Ancak Ethem Bey, yemin etmenin Hıristiyanlıkta yasak 

olduğunu ileri sürerek yemin etmeyi reddetti. Halbuki 

bunun ancak bir bahane olduğu ve Kitab-ı Mukad-

des’e aykırı olduğu herkesçe malumdur. Hıristiyan 

ülkelerinde bütün parlamenterler (büyük millet mecli-

si üyeleri) vs. hep yemin ederek göreve başlarlar. Ye-

min etmek yahut and içmek kutsal sayılmıştır ve and 

içmenin bereketiyle and içenlerin kuvvet kazandığı 

Kitab-ı Mukaddes’te beyan edilmiştir. (Yeremya 

12:16) Keza İsrailoğullarına ant içme tavsiye edilmiş 

ve:  

                                                 
180 Ruhani Hazain, C.9, S.6 
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“Hay olan Rabbim hakkı için hakikatle adaletle ve 

doğrulukla and edeceksin.” (Yeremya; 4:2) denmiştir. 

Aynı şekilde doğru yemin edenlerin sevinecekleri ve 

yalan yemin edenlerin rezil olacakları da beyan edil-

miştir. (Bkz. Mezmurlar; 63:11) 

Hz. Ahmedas Ethem’i uyardı ve: “Şimdi eğer Ethem 

bey yemin ederse, kesin bir şekilde, içinde zerre kadar 

şüphe olmayan, bir yıla kadar müddeti vardır. Bu 

müddet için artık hiçbir şart yoktur. Eğer o, yemin 

etmezse, yine de Hak Teala, hakkı gizleyerek dünya 

(insanlarını) aldatmak isteyen bir suçluyu asla cezasız 

bırakmayacaktır.” 181 diye yazarak Ethem’in mutlaka 

cezalandırılacağını bildirdi. Nitekim o, 27 Temmuz 

1896’da Ferozpur şehrinde, önceden bildirildiği şekil-

de öldü. Böylece İslamiyet’in üstünlüğü ve Hz. Mu-

hammed’insav yüceliği; keza Hz. Ahmed’inas doğrulu-

ğu ispat edilmiş oldu. 

                                                 
181 Ruhani Hazain, C.9, S.114 
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Dr. Alexander Dowie İle Dini Yarışması: 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Dr. John Alexander 

Dowie adlı bir Hıristiyan, Yüce Allah’ın peygamberi 

(Prophet of God) olduğunu ve Hıristiyanlığı yeryüzü-

ne yaymak gayesiyle görevlendirildiğini iddia etti. Bu 

zat “Zion” adlı bir kasaba kurarak ve büyük bir Hıristi-

yan kitlesini etrafında toplayarak İslamiyet’in pek ya-

kında imha edileceğini ve günlerinin sayılı olduğunu 

iddia ediyordu. Ayrıca o, Hz. Muhammed’esav bile dil 

uzatıyordu. Dowie, kendisinin Yüce Allah’ın bir elçisi 

olduğunu iddia etti ve: 

“Size her ne emredersem onu yerine getirmeye mec-

bursunuz; çünkü ben Allah’ın verdiği söze göre O’nun 

peygamberiyim” dedi. (Bkz. El-Hakem Gazetesi; 10 

Ekim 1907) 

Bu zat ayrıca İslamiyet’in yok olması gerektiğini de şu 

sözlerle ilan etti: 

“Ben Amerika ve Avrupa’nın Hıristiyan uluslarını uya-

rıyorum. İslamiyet daha ölmemiştir. Aksine diri ve 

kuvvet doludur. Ancak İslamiyet’in mutlaka yok olma-

sı gerekir. Muhammedenizm (İslam Dini) kesinlikle 

berbat olup yıkılmalıdır.” (El-Hakem Gaz; 10 Ekim 

1907) 

Hz. Mirza Gulam Ahmedas bunun üzerine Dowie’ye 

bir mektup yazarak, Hz. İsa’nınas vefat etmiş olduğunu 

ve mezarının da Keşmir’in başkenti Siri Nagar’ın Han 
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Yar mahallesinde olduğunu bildirdi ve Dowie’yi mü-

bahaleye (dini yarışma) davet ederek: 

“Kimin Tanrısı Hak’tır; Dowie’ninki mi yoksa bizimki 

mi? Bunu öğrenmenin yolu pek kolaydır. Milyonlarca 

Müslüman’ı öldürmeye ne gerek vardır? Dowie Bey 

sık sık Müslümanların öldürülmesinden bahsetmesin. 

Yalnızca beni zihninde hayal ederek Rabbine dua et-

sin ve “İkimizden herkim yalancı ise o, diğerinden 

önce ölsün” desin. Buna cevaben ben de aynen dua 

edeceğim… Ancak iyi bilsin ki eğer Dowie yahut onun 

hemcinslerinden birisi bu yarışma gayesiyle önüme 

çıkarsa benim Rabbim onu çok aşırı derecede küçük 

düşürecektir” dedi. 182 

Hz. Mirza Gulam Ahmedas Dowie’yi mübahaleye (dini 

yarışma) davet etmekle kalmayıp öncelikle şöyle bir 

haber yayınladı: 

“Eğer Dowie benim mübahale davetimi kabul ederse 

ve açık olarak yahut işareten bile benim önümde du-

rursa, benim gözlerimin önünde büyük bir hasret ve 

üzüntü ile bu fani dünyayı terk edip gidecektir…. Ke-

sin biliniz ki onun “Sahyun” (şehri) üzerine dahi bir 

afet pek çabuk gelmek üzeredir.” 

Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas yazıları Amerika’nın bir-

çok gazetesinde yayınlandı. Bunun üzerine Dowie 

cevap vermeye mecbur oldu. O, “Leavs Of Healing” 

adlı gazetesinde şöyle yazdı: 

                                                 
182 Mecmua-i İştiharat, C.3, S.611-613 
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“Hindistan’da aptal bir Muhammedî Mesih varmış. O 

bana sık sık Jesus (İsa) Mesih’in mezarının Keşmir’de 

olduğunu yazmaktadır. Halk benim ona neden cevap 

vermediğimi sormaktadır. Ancak, bu sivrisineklere 

yahut diğer pis böceklere cevap vermemi mi düşünü-

yorsunuz? Eğer ben ayağımı bile onların üzerine ko-

yarsam onları ezip öldürebilirim.” 

Dowie böylece Hz. Mirza Gulam Ahmedas ile mübaha-

leye girmiş oldu. Mübahaleye girdikten sonra Dowie 

çok rezil olarak, yalancıların akıbetine uğradı. Detayla-

rı şöyledir: 

Dowie’nin bir haram çocuğu (veledüzzina) olduğu 

ortaya çıktı. O, bizzat bir haram çocuğu olduğunu 

kabul etti. “New York World” adlı gazetede Dowie’nin 

babasına yazdığı mektuplar yayınlandı. O, babasının 

çocuğu olduğunu inkar ediyordu. Daha sonra baba-

sıyla bir alakasının olmadığını, annesinin evliliğinden 

sonra iki ay içinde doğduğunu ve sözde babası John 

Dowie’nin çocuğu olmadığını, aksine Kırım savaşında 

ölen bir İngiliz subayın çocuğu olduğunu resmen ilan 

etmeye mecbur oldu. 183  

Dowie’nin kurduğu fabrikalarda iş durdu. Büro ve 

fabrikalarda çalışan işçi ve memurlarda azalma oldu. 

Yeni binaların yapımı durduruldu. İşçi ücretlerinde 

düşüş yapıldı. Mağazalarında malzeme kıtlığı baş 

gösterdi. 

                                                 
183 İndipendent Dergisi, 19 Nisan 1906 
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Dowie’nin birçok kadınla yasak ilişkisi olduğu ortaya 

çıktı. İngiltere’den genç ve güzel bir kadın getirttiği ve 

onunla yasak ilişkisi olduğu belirlendi. 

Tek kızı yanarak öldü. İsaas adına hastalara şifa verdi-

ğini söyleyen Dowie, yanmış olan öz kızına dahi şifa 

veremedi. 

Dowie’nin bütün mallarına el kondu. Böylece bütün 

evleri, fabrikaları, arazileri vs. Dicken Sirenger adlı bi-

risi tarafından sözde bir dolar karşılığında ele geçiril-

di. 

Halktan din adına topladığı parayı zimmetine geçirdi-

ği ve böylece hıyanet işlediği ortaya çıktı. Keza aşırı 

derecede içki içtiği ve şehvet düşkünü olduğu da be-

lirlendi. Evinin içinde değişik kadınlara yazdığı birçok 

aşk mektubu da bulundu. 

Eylül 1905’de Dowie felce uğradı. Bunun üzerine karı-

sı ve oğlu kendisini terk edip gittiler. Nihayet 9 Mart 

1907’de öldü. Dowie’nin ölümü üzerinde birçok gaze-

te haber ve makale yayınladılar. Mesela İndependent 

adlı dergi 14 Mart 1907 sayısında şöyle yazdı: 

“Dowie, din ve mal bakımından gözleri kamaştıracak 

bir kemale ulaştı. Ancak birden yere düştü. Bu arada, 

karısı oğlu, kilisesine mensup insanlar vs. hepsi kendi-

sinden ayrıldılar… O, kendisine emanet edilen malları 

da yasak olduğu halde, kendi şanı ve şöhreti için kul-

landı.” 
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Birçok Amerikan gazetesi bu mübahalede Hz. Ah-

med’inas üstün çıktığını açık bir şekilde itiraf ettiler ve 

makaleler yazdılar. Mesela Boston Herald adlı gazete 

23 Haziran 1907, Pazar günkü sayısında şöyle bir 

manşet attı:  

“Great is Mirza Gulam Ahmad the Messiah” Yani: 

Mesih olan Mirza Gulam Ahmed gerçekten pek 

büyük ve yücedir.  

Bu gazete şöyle yazdı: 

“Dowie’nin ölümünden sonra Hindistanlı “Prophet”in 

(peygamber) şöhreti çok uzaklara yayılmıştır. Gerçek-

ten de o, Dowie’nin öleceğini çok önce bildirmemiş 

miydi? O, Dowie’nin ölümünden çok önce, çok acıklı 

bir şekilde ve hasretlerle öleceğini apaçık olarak ilan 

etmiştir.” 

“Donole Gazette” adlı başka bir gazete 7 Haziran 

1907’de şöyle yazdı: 

“Eğer Ahmed ve onun yandaşları, önceden verilen bu 

haberin birkaç ay içerisinde doğru çıktığına iftihar 

ederlerse kendileri haklı olacaklardır ve asla suçlana-

mazlar.” 
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Muhaliflerine İlettiği Mübahale Daveti: 

Hz. Mirza Gulam Ahmed’eas muhalif olan bazı din bil-

ginleri, kendisinin dinden çıktığını ileri sürerek kafir 

olduğuna dair fetva verdiler. Hz. Ahmedas bu konu-

daki fikrini şöyle beyan etmiştir: 

“Kısa bir müddet önce (Allah’ın) bu aciz (kulu), Yüce 

Allah’ıncc bana verdiği kuvvet ile İslamiyet’i destekle-

mek üzere üç kitap yazmıştım. Akıllı insanların bu ki-

tapları Yüce Allah’a şükrederek okuyacaklarını um-

maktaydım. Ancak bazı ulemaların fitne uyandırmaları 

sonucu netice aksine çıktı. (Benim beyan ettiğim) ha-

kaik, lataif, ince manalar, maarif-i İlahiye vb. hepsinin 

kelimat-ı küfür (küfür sözleri) oldukları beyan edildi. 

Buna istinaden benim adım da, kafir, mülhit (dinden 

çıkmış), zındık ve deccal kondu. Hatta benim bütün 

dünya kâfirleri ile deccallarından daha beter olduğum 

ileri sürüldü. Bu fitnenin asıl sorumlusu Muhammed 

Hüseyin adlı bir zattır. 184 

“Müslümanlar ile müla’ane (karşılıklı lanet etmek, 

beddua etmek) caiz değildir. Bunu bildiğim için daha 

önce mübahaleden uzak durdum. Ancak şimdi bana 

bildirildiğine göre, herkim bir Müslüman’a kafir derse; 

onun kıble ehlinden ve kelimeyi şahadet getirenler-

den, keza İslam itikatlarına inananlardan olduğunu 

bildiği halde yine kafir olduğunu ileri sürmekten vaz-

geçmezse; böyle birisi bizzat İslam dairesinden çıkmış 

                                                 
184 Aine-yi Kemalat-ı İslam, Ruhani Hazain, C.5, S.30 
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olur. İşte bu sebepten dolayı ben bu gibi, kâfir oldu-

ğumu ileri süren liderler ile mübahale etmek gayesiy-

le görevlendirildim.” 185  

Hz. Ahmedas böylece, kendisinin ve Cemaatinin kafir 

olduğunu ileri süren ulemalara mübahale daveti vere-

rek, Yüce Allah’ıncc bu konuda karar vermesini istedi. 

O, bu konuda fikrini detaylı olarak beyan etmiş ve 

kafir olduğuna dair fetva veren ulemalara mübahale 

daveti ileterek Yüce Allah’ıncc son karar vermesini is-

temiş ve şöyle demiştir: 

“Ey bana muhalif olan mollalar ve seccade nişinler 

(şıhlar ve sözde mutasavvıflar)! Sizinle bizim aramız-

daki anlaşmazlık son haddine varmıştır. Gerçi bu ce-

maat, sizin cemaatlerinize mukabil çok az ve sayıca 

çok küçüktür. Ancak kesin biliniz ki bu, Yüce Allah’ıncc 

kendi eliyle diktiği fidandır. Yüce Allahcc onu asla zayi 

etmeyecektir ve kemale ulaştırmadan asla razı olma-

yacaktır. O, bizzat size mübahale daveti vermemi ba-

na emretmiştir. Ben çok rahatsız edildim ve bana çok 

eziyet edildi. Kafir olduğum ileri sürüldü. Bana deccal 

denildi. Benim adım şeytan konuldu. Benim yalancı ve 

iftiracı olduğum zannedildi. Ben onların broşürlerinde 

lanet edildim. Onların meclislerinde nefret ile anıldım. 

Herkes bana küfretmeyi büyük bir sevap sandı ve ba-

na lanet etmek İslamiyet’in yolu olarak ileri sürüldü. 

Ancak bütün bu acılar ve eziyetler sırasında Yüce Al-

lahcc benimle birlikteydi. Evet işte ancak O, her zaman 
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bana teselli ve kalp huzuru bahşetti. Onun için kesin 

biliniz ki siz benimle değil, aksine Yüce Allahcc ile sa-

vaşmaktasınız. O yüzden artık kalkın ve mübahaleye 

hazırlanın. Bu mübahaleden sonra eğer ben bir yıl 

içerisinde ölürsem, yahut kurtulmamın imkansız ol-

duğu bir azaba çarptırılırsam, demek ki insanlar be-

nim fitnemden kurtulmuş olurlar ve ben ebedi bir 

lanet ile hatırlanırım. Ancak eğer Yüce Rabbimcc bir 

yıla kadar beni ölümden yahut bedensel afetlerden 

korursa; (buna mukabil) benim muhaliflerim üzerinde 

Yüce Allah’ın kahrı ve öfkesinin emareleri belirlenirse 

ve onlardan her biri herhangi bir belaya yakalanırsa, 

benim bedduam da apaçık belirlenirse, hak ve gerçek 

de dünya üzerinde ortaya çıkmış olacaktır.” 186 

Hz. Ahmedas kendisine muhalif olan ve kafir olduğu-

nu savunan, yahut yalancı, deccal ve sapık olduğunu 

iddia eden mollalar (hocalar) ve (sözde) mutasavvıf 

olan şeyhlerin ismini yazarak onları mübahaleye ça-

ğırdı. Ancak onlardan hiçbirisi şartsız olarak kendisiyle 

mübahaleye girmedi. 
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Hz. Ahmed’inas Barış Çağrısı: 

Hz. Ahmedas muhaliflerini ve kendisinin kâfir olduğu-

nu ileri sürenleri mübahaleye davet etmekle kalmayıp, 

barış çağrısında da bulundu ve şöyle yazdı: 

“Benimle ve benim Cemaatimle yedi sene için barışa 

giriniz. Şöyle ki tekzip ve tekfir (yalanlamak ve kâfir 

demek) keza küfretmekten ve sövmekten kaçının. Bu 

arada her birimizle sevgi ve yumuşaklıkla mülaki olu-

nuz. Eğer bu yedi yıl içinde Yüce Allah’ıncc yardımıyla 

benim tarafımdan apaçık bir İslam hizmeti belirlene-

mezse; Mesih’in elinden batıl dinlerin ölmesi gerektiği 

gibi benim elimden yalancı dinlere bu ölüm gelmez-

se, Yüce Allah’ın adıyla yemin ederim ki kendimi ya-

lancı kabul ederim. Fakat Yüce Allahcc bilir ki ben ya-

lancı değilim. Ben hepinizi Allah’ın adıyla barışa davet 

ediyorum. İşte şimdi Allah’tan korkunuz. Eğer ben 

Yüce Allahcc tarafından değilsem mahvolup giderim. 

Aksi takdirde Allah’ın görevlendirdiğini (memur mi-

nellah) hiç kimse mahvedemez.” 187 

Hz. Ahmedas bu barış çağrısını 5 Mart 1901’de bir 

broşür vasıtasıyla yine tekrarladı. Bu broşürde en 

azından üç yıl süreyle muhaliflerinin kendisiyle barış 

yapmalarını istedi.188 
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Hz. Ahmed’in daha sonraki hayatı mücadelelerle do-

ludur. O, hem gayri Müslimler, özellikle Hıristiyanlar-

ca, hem de bazı Müslüman ulemalar tarafından tekzip 

edilmiştir. Fakat Yüce Allahcc kendisini korumakla 

kalmayıp, muhalifleri üzerinde kendisine üstünlük 

bahşetmiştir. Bunlar arasından bazı hadiseler daha 

sonra detaylı olarak ele alınacak ve Hz. Ahmed’in 

doğruluğu böylece araştırılmış olacaktır. Bu arada 

Türk okuyucuların ilgisini çekecek olan bir hadiseden 

bahsetmemiz tam yerinde olacaktır. 
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Osmanlı Sefirinin Hz. Ahmedas ile Görüşmesi: 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Hindistan’daki sefiri Hü-

seyin Kamil adlı bir zattı. O, Hz. Ahmed’e bir mektup 

yazarak kendisi ile görüşmek ve bu gaye ile Kadiyan’a 

gelmek istediğini bildirdi. Kadiyan’a giderek Hz. Ah-

medas ile tek başına görüşen bu zat, hem kendisi hem 

de Osmanlı İmparatorluğu için hayır duada bulunma-

sını; Osmanlı’nın durumu konusunda Cenab-ı Hak’tan 

bilgi edinerek kendisine bildirmesini rica etti. Hz. Ah-

medas kendisine nasıl bilgi verdiğini şöyle beyan et-

miştir: 

“Ben ona, sultanın saltanatının durumunun iyi olma-

dığını söyledim ve keşfen (ilham yoluyla) onun erka-

nının (memurlarının) durumunu da iyi görmediğimi; o 

durumlar varoldukça sonucun iyi olmayacağını kendi-

sine söyledim. Maalesef benim bu sözlerim Sefir 

Bey’in hoşuna gitmedi. Ben birçok işaretlerle Rûmî 

(Osmanlı) Saltanatı’nın birçok yönden Yüce Allah’ın 

nezdinde suçlu olduğunu kendisine, üstüne basa ba-

sa anlattım. Yüce Allahcc gerçek takva ve tahareti (iç 

temizliği) keza insanoğluna olan sevgiyi ister. Ancak 

Rum’un (Osmanlı) şimdiki durumu mahvolmayı iste-

mektedir. Tövbe ediniz ki hayırlı meyveleri bulası-

nız….Ben ona sık sık Yüce Allahcc tarafından olduğu-

mu da söyledim. İster padişah (kral) olsun ister başka 

birisi olsun, herkim benden uzak ve ayrı kalırsa o 
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kat’edilecektir. Bütün bunları kendisine iyice anlat-

tım.” 189 

Hüseyin Kamil Bey, Kadiyan’dan geri döndükten son-

ra bazı gazetelere mektup yazarak Hz. Ahmed’eas 

sövdü. Hatta kendisini nemrut, şeddad ve şeytana 

benzetti. Bunun üzerine Hz. Ahmedas bir yazı yazarak 

bazı izahatlarda bulundu. Hz. Ahmed’inas yazısı şöyle-

dir: 

“Hüseyin Kamil adlı birisi yanıma, Kadiyan’a geldi. O, 

Karaçi’de yaşamakta olan Konsul Yardımcısı idi. Ancak 

kendisinin Romalı (Osmanlı) Saltanatı’nın sefiri oldu-

ğunu söylüyordu. O benim yanıma geldiği zaman, 

onun yüzünü görür görmez, benim iç marifetim onun 

emin, dürüst ve içi temiz birisi olmadığına şahadet 

etti. Benim Rabbimcc ilham yoluyla, Osmanlı Saltana-

tı’nın, bu gibi kimselerin kötü işlerinden dolayı tehli-

kede olduğunu bana bildirdi. Ona benzer birçok me-

mur daha vardır. 

Benim önceden söylediğim haberlerin Sultan’ın zatıy-

la hiçbir ilgisi yoktur. Yayınlamış olduğum, bana edi-

len ilhamlar, yalnız bazı saltanat memurlarıyla alakalı-

dır ve onların emanet sahibi ve dürüst olmadıklarını 

bildirmektedirler. Bu ilhamların ilk hedefi Hüseyin 

Kamil olup, kendisi doğruluk ve emanet yollarından 

yoksun ve uzaktır.” 190 

                                                 
189 Ruhani Hazain, C.13, S.321 
190 Mecmua-i İştiharat, C.3, S.188 
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Hz. Ahmed bu konuda daha önce iki broşür yayınla-

yarak Osmanlı Saltanatı’nın memurlarını uyarmış ve 

kendilerini ıslah etmeleri gerektiğini beyan etmişti. Bu 

arada Sultan’ın zatı aleyhinde tek bir kelime söyle-

memişti. 191 

Hüseyin Kamil adlı bu zat Osmanlı Saltanatı adına, 

Hindistan Müslümanlarından topladığı parayı kendi 

zimmetine geçirdi. Daha sonra Bab-ı Ali tarafından 

işten azledildi ve emlâkına el kondu. Böylece Hz. Ah-

med’inas önceden verdiği haber gerçekleşmiş oldu. 192 

                                                 
191 Bkz: Mecmua-i İştiharat: C.2, S.414 ve S.431 
192 Bkz: Mecmua-i İştiharat, C.3, S.190-191 Ayrıca bkz: Neyyir Asifî Gaze-

tesi, Madras, 12-13 Ekim 1899 
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Müslüman Fırka-yı Ahmediye: 

Hindistan’da 1901 senesinin başında ülke çapında 

sayım yapılacaktı. Sayım yapılmadan önce Hz. Ahme-

das kendisine tabi olanların belli bir ad altında sayıma 

girmelerini istedi ve bu konuda bir yazı yayınladı. Ya-

zısında şöyle dedi: 

“Cemaatimiz için benimsediğimiz isim “Müslüman 

Fırka-yı Ahmediye”dir. Bizim Peygamberimizinsav iki 

tane ismi vardı. Birisi Muhammedsav, ikincisi de Ah-

medsav dir. Muhammed ismi celâli idi. Bunda gaipten 

verilmiş bir haber vardı. Yani Hz. Resulüllahsav kılıç ile 

İslam’a saldıran ve yüzlerce Müslüman’ı öldüren 

düşmanları kılıç ile cezalandıracaktı. Ancak Ahmed 

ismi cemâlî idi. Bundan murat şuydu ki Hz. Resulül-

lahsav dünyaya barış ve sevgiyi yayacaktır. İşte ancak 

bu sebepten bu fırkanın isminin “Müslüman Fırka-yı 

Ahmediye” konması uygun görüldü. Ki bu ismi duyar 

duymaz herkes, bu fırkanın (cemaatin) dünyaya barış 

ve sevgi yaymak üzere tesis edildiğini ve savaşla hiç-

bir alakası olmadığını anlasın.” 193 

                                                 
193 Mecmua-i İştiharat, C.3, S.364-366 
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Hz. Ahmed’inas Vefatı: 

Hz. Ahmed’inas vefatının yaklaştığı ilham yoluyla ken-

disine Yüce Allahcc tarafından sık sık bildirilmekteydi. 

Bu konuda kendisine gaipten verilen haberler aşağı-

dadır. 

18 Ekim 1905’te gördüğü bir rüyada, bir kapta ancak 

iki yahut üç yudum kadar kalmış olan çok berrak ve 

tatlı su kendisine sunuldu. Daha sonra kendisine: 

 

ilhamı indirildi. Yani: Bu senin geri kalmış olan hayatı-

nın suyudur. Daha sonra ikinci ilham indi: 

 

Yani: Senin hayatından Rabbinin sana verdiği müddet 

ancak az bir miktar baki kalmıştır. Daha sonra şöyle 

bir ilham indi: 

 

Yani: Allah tarafından (gelen kederden dolayı) herkes 

üzüntüye boğuldu. 194 

                                                 
194 Bedir Gazetesi, C.1, S.29, 20 Ekim 1905, Tezkire, S.57 
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29 Kasım 1905 günü kendisine: 

i

lhamı indirildi. Yani: Mukadder kılınmış olan ecelin 

yaklaşmıştır ve Biz seni küçük düşüren söz ve hadise-

lerden hiç birini hatıra olarak geride bırakmayacağız. 
195 

Aralık 1905’te kendisine: 

 

kelimeleri ilham edildi. Yani: Sen öleceksin ve Ben 

senden razı olacağım. Senin vaktin (ecelin) yaklaşmış-

tır ve Biz senin için çok açık alametler (doğruluğunu 

kanıtlayan deliller) baki bırakacağız. Senin vaktin 

(ecelin) gelmiştir ve Biz senin için apaçık ayetler (doğ-

ruluğunu ispatlayan deliller) geride bırakacağız. Size 

vadolunan (ecel) yaklaşmıştır. 196 

Hz. Ahmed’eas gümüşten daha fazla parlamakta olan 

bir yer gösterildi ve (rüya aleminde) onun kendisinin 

mezarı olacağı kendisine haber verildi. Keza Cemaa-

tinden olan ermişlerin mezarlarının da aynı yerde ola-

                                                 
195 El-Hakem Gazetesi: C.9, No:42, 30 Kasım 1095, Tezkire, S.579 
196 El-Vasiyyet, Ruhani Hazain, C.20, S.301 
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cağı kendisine haber verildi. O yerin isminin “Behişti 

Makbere” olacağı kendisine ilham edildi. Hz. Ahmedas 

bütün bu bilgileri El-Vasiyyet adlı eserinde toplamıştır 

ve aynı eserde: 

“Ben Allah’ın mücessem (baştan başa) bir kudretiyim. 

Benden sonra kudretinin ikinci mazharları olan diğer 

bazı şahıslar olacaklardır” diyerek kendisinden sonra 

hilafet kurulacağını ima etmiştir. 197 

25 Nisan 1908’de kendisine: 

 

kelimeleri ilham edildi. Yani: Hayatın oyunu konusun-

da emniyet içinde olma. 198 

9 Mayıs 1908 günü kendisine: 

 

kelimeleri ilham edildi. Yani: Yolculuk (vardır) Tekrar 

(söylüyoruz ki) yolculuk (vardır). 199 

20 Mayıs 1908 günü son olarak kendisine: 

 

                                                 
197 Bkz: El-Vasiyyet: Ruhani Hazain: C.20, S.306 ve S.310 
198 Bedir Gazetesi, C.7, Sayı:17, 30 Nisan 1908 
199 Bedir Gazetesi,C.7, Sayı:21, 26 Mayıs 1908 
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kelimeleri ilham edildi. Yani: Yolculuk (vardır) Tekrar 

(söylüyoruz ki) yolculuk (vardır) ve ölüm yakındır. 200 

Nitekim Hz. Ahmedas 26 Mayıs 1908 günü saat 

10.30’da alem-i ahirete irtihal eyledi. Vefatından önce 

dili üzerinde son olarak terennüm eden kelimeler: 

“Allah’ım, benim sevgili Allah’ım” idi. (İnna lillahi ve 

inna ileyhi raciun) 

                                                 
200 Bedir Gazetesi, C.7, Sayı:22, 2 Haziran 1908 
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Hz. Ahmedas Hakkında Değişik Yazılar: 

Hz. Ahmedas hakkında değişik düşünürlerin ifadele-

rinden bir kısmını aktarmak faydalı olacaktır. Bu yazı-

lar eski ve yeni, Müslüman ile gayri Müslim, her çeşit 

yazar ve bilginlerden alınmıştır. Bunlardan hiçbirisi 

Hz. Ahmed’inas kendi yandaşlarından değildir. Hatta 

bazı bilginler Hz. Ahmedas ve cemaatine muhaliftirler. 

Ancak yine de Hz. Ahmed’i methetmekten kendilerini 

alamamışlardır. 

Curson Gazette adlı gazetenin Yazı İşleri Müdürü 

Mirza Hayret Dehlevi: 

“Merhum’un Ariyalar ve Hıristiyanlara karşı İslamiyet’e 

yaptığı yüce hizmetler gerçekten takdir edilmeye de-

ğerdir. Sadece bir Müslüman olarak değil, bir araştır-

macı olarak, en büyük Ariya ve en büyük papazın bile 

Merhum’un önünde ağzını bile açamadığını itiraf et-

meye mecburuz. Bugün bütün Pencap, hatta Hindis-

tan’ın yüksek tabakasında bile onun kadar kuvvetli 

yazı yazabilecek birisi bulunmamaktadır. Onun çok 

kuvvetli literatürü kendi şanında eşsizdir. Gerçekten 

onun bazı yazılarını okumakla insan, vecde benzeyen 

bir duruma kapılır.”  201 

Hindu ‘İnder’ gazetesi Yazı İşleri Müdürü:  

“Mirza Bey (Hz. Ahmedas) bir özelliği ile (Hz.) Mu-

hammed’esav çok benzemekteydi. Bu özelliği de, han-

                                                 
201 Curson Gazette, Delhi, 1 Haziran 1908 
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gi gaye uğruna olursa olsun, kendi istikbali (yani hiç 

yılmaması) idi. Son nefesine kadar inancına bağlı 

kalmasına ve asla sarsılmamasına sevinmekteyiz. 202 

Pioneer Gazetesi Yazı İşleri Müdürü:  

“Mirza Bey iddiası konusunda asla şüpheye düşme-

miştir. O tam içtenlikle ve ihlas ile kendisine İlahi ke-

lamın indiğine inanıyordu. Din sahasında yeni bir ha-

reket (ve canlılık) başlatmış olanlar, kendi tabiatları 

bakımından, İngiltere’nin başpapazına nazaran Mirza 

Gulam Ahmed’eas daha fazla benzemektedirler… Kı-

sacası, Kadiyan’ın bu Peygamberi, her zaman dünyaya 

gelen (ve dünyada bulunan) insanlardan değildir.” 203 

Mr. Walter, Sec. A.İ.C.A.:  

“Mirza Bey’in kendi alışkanlıklarında çok sade ve fey-

zane hislere sahip olduğu her bakımdan ispat edilmiş 

bir gerçektir. Muhaliflerinin şiddetli muhalefeti ve ezi-

yetlerine karşı gösterdiği ahlaki cesaret şüphesiz 

methedilmeye değerdir. Aralarından en az iki kişinin 

inançları uğruna Afganistan’da canlarını verdiği in-

sanların dostluklarını ve vefalarını ancak onun (Mirza 

Ahmed) gibi mıknatıs çekiciliğine ve insanları cezbe-

den güzel ahlaka sahip olan insanlar kazanabilirler. 

Onlar (canlarını feda ettiler) ama Mirza Bey’i terk et-

mediler. Ben bazı eski Ahmedi Müslümanlara, neden 

Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldıklarını sor-

dum. Onların çoğu, en büyük sebeplerinin, Mirza 

                                                 
202 İnder Gazetesi, Lahore 
203 Pioneer Gaz, İlah Abad, 30 Mayıs 1908 
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Bey’in kişisel etkisi ve çekiciliği ve mıknatıs özelliğine 

sahip olan şahsiyeti olduğunu söylediler… Bir Müslü-

man’ın, Müslüman topluluklarında boşuna aradığı 

sevgi ve iman ruhunun, Hz. Ahmed’in Cemaatinde 

bolca bulunduğunu Kadiyan’a giden her insan göre-

bilir.” 204 

Sadık-ul Ahbar Gazetesi Yazı İşleri Müdürü: 

“Mirza Bey, kuvvetli konferansları ve yüce eserleri va-

sıtasıyla İslam muhaliflerini, onların anlamsız ve boş 

itirazlarına susturucu cevaplar vererek ebediyen sus-

turmuş ve hakkın hak ve gerçek olduğunu göstermiş-

tir. Gerçekten Mirza Bey İslamiyet sevgisinin hakkını 

eda ederek, İslam dinine hizmet etmiş ve hiçbir eksik-

lik bırakmamıştır. Böyle azimli bir insan, İslam koruyu-

cusu, Müslümanların yardımcısı, eşsiz bilgin ve ben-

zeri bulunmayan bir aydının zamansız ölümüne 

üzülmek, adalet ve insafın bir gereğidir.” 205 

Tehzib-ün Niswan Yazı İşleri Müdürü: 

“Mirza Bey merhum, çok mukaddes ve ermiş bir evli-

yaullah idi. O, en katı kalpleri bile yumuşatabilecek bir 

hayır kuvvetine sahipti. Kendisi çok bilgili bir din bil-

gini, yüce bir himmete sahip bir ıslah edici ve temiz 

yaşayışın en seçkin bir örneği idi. Biz her ne kadar din 

bakımından kendisinin Vadedilen Mesih olduğuna 

                                                 
204 Ahmadiyya Movement, Mr. Walter M.A., Sec. All İndia Christian As-

sociation 
205 Sadık-ül Ahbar Gaz, Rewari, Bedir, 20 Ağustos 1908, S.6 
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inanmıyorsak ta onun hidayet verme ve yol gösterme 

niteliği gerçekten Mesih gibidir.” 206 

Siyaset Dergisi Yazı İşleri Müdürü Seyid Habib: 

“Ariya (Hindular) ile Hıristiyan misyonerleri İslamiyet’e 

çok şiddetli bir şekilde saldırmaktaydı. Varolan tek tük 

din bilginleri İslam Şeriatını savunmak gayesiyle işe 

koyuldular. Fakat onlardan hiçbirisi fazla başarıya ula-

şamadı. O zaman Mirza Gulam Ahmedas sahaya indi 

ve Mesihî papazlar ve Ariya (Hindu) din bilginlerine 

karşı İslamiyet adına göğüs germeye niyetlendi… Hiç 

çekinmeden, Mirza Bey’in bu görevi en güzel bir şe-

kilde ve güzellikle ifa ettiğini ve İslam muhaliflerini 

yenilgiye uğrattığını söyleyebilirim. İslamiyet hakkın-

da onun bazı makaleleri eşsizdir.” 207 

Vekil Gazetesi Yazı İşleri Müdürü: 

“O şahıs çok büyük bir zattı. Onun kalemi sihirli ve 

lisanı da sihir idi. O, olağanüstü ve hayret verici beyin 

gücüne sahipti. Onun bakışı sihirbaz ve sesi de kıya-

met idi. Onun parmakları içinde sanki cereyan kablo-

ları yatmaktaydı. Onun iki avucu, iki pile benzemek-

teydi. O şahıs otuz seneye kadar dinler dünyasında 

bir fırtına ve deprem olarak kaldı. O, kıyamet gürle-

mesi olarak, uyuyanları uyandırmaya devam etti… Din 

ve mantık dünyasında inkılaplar yaratanlar hergün 

dünyaya gelmezler. Tarihin bu seçkin çocukları çok az 

ortaya çıkarlar ve ortaya çıktıkları zaman da bu dün-

                                                 
206 Tehzib-ün Niswan Dergisi, Lahore 
207 Tehrik-i Kadiyan, S.208-209 
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yada bir inkılap yaratarak herkese gösterirler. Mirza 

Bey’in ölümü, bazı iddiaları ve inançlarıyla şiddetli 

ihtilafa rağmen, bu ebedi ihtilaflar vasıtasıyla Müslü-

manlara; evet bilgili ve aydın Müslümanlara çok bü-

yük bir zatın, büyüklerinden birisinin kendilerinden 

ayrıldığını kendilerine inandırmış ve hissettirmiştir. 

Onun ölümüyle İslam düşmanlarına karşı, kendi zatı-

na bağlı olan İslamiyet’in yüce savunması da sona 

ermiştir. Onun İslam muhaliflerine karşı zafere ulaş-

mış bir generalin görevini eda etme özelliği, bizi onun 

yüceliğini kabul etmeye mecbur bırakmaktadır. Gönül 

ister ki onun başlattığı, İslam düşmanlarını uzun 

müddet yenilgiye uğratmış ve cevapsız bırakmış olan 

hareket bundan böyle de devam etsin… Mirza Bey’in 

Hıristiyanlarla Ariyalar aleyhinde hazırladığı literatür, 

herkes tarafından beğenilmiş ve herkesin methini ka-

zanmıştır. Bu özellik bakımından onun eserleri hiçbir 

tanıtıma muhtaç değildir. Bugün onun eserleri kendi 

işini tamamlamışken, onların yüceliğini ve güzellikle-

rini içtenlikle kabul etmeye mecburuz…. Gelecekte 

Hindistan’ın dinler dünyasında bu yüce şana sahip bir 

zatın belirlenmesi beklenemez…. İslam, muhaliflerin 

saldırısına maruz kalmıştı. Müslümanlar da kendi suç-

larının cezası içerisinde kavrulmaktaydı ve İslam dini 

uğruna hiçbir şey yapmıyorlar yahut yapamıyorlardı. 

Savunma o derece güçsüz idi ki toplara karşı okları-

mız dahi yoktu. Karşı saldırı yahut öz müdafaa asla 

mevcut değildi. İslamiyet’i müdafaa etmek Mirza 

Bey’e nasip oldu. Onun müdafaası, (İngiliz) saltanatın 

idaresi altında bulunmaktan dolayı Hıristiyanlığın 

özelliği haline gelmiş bulunan Hıristiyanlık etkilerinin 
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ilk izlerini paramparça etti. Hıristiyanlık tılsımı duman 

gibi yok olmaya başladı. Kısacası Mirza Bey’in bu 

hizmeti gelecek nesilleri bile kendisine teşekkür borç-

lu bırakacaktır. O, kalem ile cihat edenlerin ilk safla-

rında ve en önde bulunarak İslamiyet’i savunmanın 

farzını eda etmiştir ve geride çok yüce eserler bırak-

mıştır. Müslümanların damarlarında taze kan bulun-

dukça ve İslamiyet’i müdafaa etmek onların milli özel-

liği olarak görüldükçe, Mirza Bey’in eserleri de yaşa-

yacak ve varolacaktır.” 208 

Meşhur Şair ve Düşünür Allame Dr. Muhammed 

İkbal:  

“Herhalde Kadiyanlı Mirza Gulam Ahmed, şu anda 

Hindistan’da bulunan Müslümanların en büyük dini 

mütefekkiridir.” 209 

Mevlana Ebulkelam Azad: 

“Mirza Bey’in ebedi ayrılığı tahsil görmüş ve aydın 

Müslümanlara çok büyük bir liderlerinin kendilerin-

den ayrıldığını hissettirmiştir. O, İslamiyet’e muhalif 

olanlara karşı, zafere ulaşmış bir generalin görevini 

sürdürmüştü. Onun eserlerinin değerini ve yüceliğini 

kabul etmeye mecburuz. Kısacası Mirza Bey’in bu 

hizmetleri gelecek nesilleri bile kendisine teşekkür 

borçlu bırakmıştır. O, kalem ile cihat edenlerin ilk saf-

larında bulunarak İslam savunması görevini eda et-

miştir. Bu eserleri hiçbir zaman göz ardı edebilmek 

                                                 
208 Millet Gazetesi, Lahore, 7 Ocak 1911, S.13-15 
209 Indian Anti Q.Dergisi, C.29, Eylül 1900, S.239 
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mümkün değildir. Gelecekte onun gibi yüce şanlı biri-

sinin dinler dünyasında belirmesi beklenemez.” 210 

                                                 
210 Vekil Gazetesi, Amritsar, Bedir Gazetesi, 18 Haziran 1908 
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Hz. Ahmed’inas İddiasının Doğruluğu: 

Hz. Ahmed’inas Vadedilen Mehdi ve Mesih olduğunu 

iddia ettiğini açıkladıktan sonra artık Kuran-ı Kerim, 

Hz. Resulüllah’ınsav hadisleri ve Sünnet-i Seniyyesi ile 

geçmiş ümmet büyüklerimizin sözleri ışığı altında 

iddiasını inceleyebiliriz. 

Müslümanların anlaşmazlıklara düştükleri ve tefrikaya 

uğradıkları bir durumda, bir zatın, Hz. Resulüllah’ınsav 

1400 sene önce Müslümanları ıslah etmek üzere orta-

ya çıkacağını müjdelediği zat olduğunu iddia etmesi, 

haşa ve haşa küçümsenecek bir hadise değildir. 

Hz. Ahmedas Asûmânî Feysalah adlı eserinde kamil 

müminin dört tane alametini belirterek; 

“Gerçek ve kamil mü’mine, çok müjdeler verilir. Onun 

duaları kabul edilir. (Keza) gayb haberleri (yani gele-

cekte vuku bulacak olan hadiseler) ve Kuran’ın derin 

manaları da çoklukla kendisine açıklanır. (Bütün bun-

lardan kâmil mümine) çok büyük bir pay ihsan edilir” 

diyerek kendisine muhalif olan ulemalara meydan 

okuyarak dini münazaraya çağırmıştır. 211 

Yine başka bir eserinde Hz. Ahmedas kendisine Yüce 

Allahcc tarafından doğruluğunu kanıtlayan altı alamet 

bahşedildiğini beyan ederek muhaliflerini münazara-

ya davet etmiş ve şöyle demiştir: 

                                                 
211 Bkz. Asumânî Feysalah, Ruhani Hazain, C.4, S.324 
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“Yüce Allahcc tarafından (benim doğruluğumu kanıt-

layan) altı alamet benimle birlikte bulunmaktadır. 

• Birincisi: Eğer bir hoca Arapça fesahat ve bela-

ğat bakımından yazdığım kitaba (bir nazire ya-

zarak benimle) yarışmak isterse o, küçük düşe-

cektir. 

• İkincisi: Bana muhalif olanlar, Kuran-ı Kerim’in 

herhangi bir suresinin tefsirini yazarak benimle 

yarışsınlar. Eğer ben (Kuran’ın) gerçekleri ve in-

ce manalarını (marifetini) beyan etmek konu-

sunda açık olarak galip gelemezsem, ben ya-

lancıyım demektir. 

• Üçüncüsü: Bana muhalif olan tanınmış mollalar 

arasından herhangi bir molla bir yıl kadar be-

nimle birlikte bulunsun. Eğer bu müddet esna-

sında bir insanın gücünün yetmeyeceği bir 

mucize bende zuhur etmezse ben yine yalancı 

sayılırım. 

• Dördüncüsü: Tanınmış muhaliflerim benimle 

mübahaleye girsinler. Eğer mübahaleden son-

ra onlardan bir tek kimse dahi bedduamın et-

kisinden kurtulursa ben yalancı olduğumu ka-

bul ederim. 

• Eğer yukarıda beyan edilen yolları kabul et-

mezlerse, yedi sene için benim cemaatimle ba-

rışa girsinler. Şöyle ki tekfir ve tekzip ve söv-

melerden (kâfir ve yalancı demekten) uzak 

dursunlar ve her birimizle sevgi ve (güzel) ah-
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lak ile geçinsinler. (Keza) Allah’ıncc kahrından 

korkarak karşılaşmalarda bize Müslümanların 

alışkanlıkları üzere davransınlar. Her çeşit ya-

ramazlık ve çirkin davranışı terk etsinler. Eğer 

bu yedi sene içerisinde Allah’ıncc yardımıyla 

benim tarafımdan İslam hizmeti konusunda 

apaçık alametler ortaya çıkmazsa, batıl dinlerin 

ölümü benim vasıtamla gerçekleşmezse, Hıris-

tiyanlığın batıl ilahı yok olup dünya yeni bir 

renge girmezse, Allahcc adına yemin ederim ki 

ben kendimi yalancı kabul ederim. Ancak Rab-

bimcc bilir ki ben yalancı değilim.” 212 

Hz. Ahmedas, Hak Teala’nıncc kendisine hak ile batılı 

birbirinden ayıran ve doğruluğunu kanıtlayan dört 

nişan (alamet) verdiğini şöyle izah etmiştir: 

• Kuran-ı Kerim’in mucizesine tabi olarak bana 

da Arapça fesahat ve belağat nişanı bahşedil-

miştir. Hiç kimse benimle yarışamaz. 

• Bana bahşedilen bir nişan da dualarımın çok-

lukla kabul edilmesidir. Bu konuda da benimle 

yarışabilecek hiç kimse yoktur. 

• Bana bahşedilen (başka) bir nişan da gaipten 

haber vermek nişanıdır. Hiç kimse bu konuda 

benimle yarışamaz.” 213  

                                                 
212 Ruhani Hazain, C.11, S.304-319 
213 Zaruret-ül İmam, Ruhani Hazain, C.13, S.496-497 
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Hz. Ahmedas yine başka bir yazısında kendisine Hak 

Tealacc tarafından bahşedilmiş bulunan bazı nişanlar-

dan bahsederek, muhaliflerine kendisiyle yarışamaya-

caklarını beyan etmiş ve şöyle demiştir: 

“Eğer bir kimse İlahi mucizeler konusunda benimle 

yarışabilirse ben yalancıyım. Eğer duaların kabul edili-

şi konusunda birisi benimle eşit düşebilirse ben ya-

lancıyım. Eğer Kuran-ı Kerim’in ince nükteleri ve mari-

fetlerini açıklamak konusunda benimle eşit çıkabilirse 

ben yalancıyım (demektir).” 214  

Açıkça anlaşıldığı gibi Hz. Ahmed’inas beyan ettiği 

bütün bu nişanlar Kuran-ı Kerim ile Hz. Muhammed-i 

Mustafa’nınsav sünnet-i seniyyesi ve hadisleri, keza 

geçmiş peygamberlerin doğruluklarının ispat ediliş 

biçimine dayanmakta olup, Yüce Allahcc ile derin ala-

kası bulunduğunu göstermektedir. Muhaliflerini dini 

ve manevi bir yarışmaya davet etmesi de çok düşün-

dürücü olup, kendi zatında doğruluğunu ispat etmek-

tedir. Bununla birlikte Hz. Ahmed’inas iddiasının doğ-

ruluğunu daha detaylı olarak incelememiz uygun ola-

caktır. 

                                                 
214 Erbain, No:1, Ruhani Hazain 
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Birinci Delil – İddiasından Önceki Yaşayışı 

Hak Tealacc Kuran-ı Kerim’de Hz. Muhammed’insav 

doğruluğunun bir delili olarak, Allah’ın bir peygam-

beri olduğunu iddia etmesinden önceki temiz yaşayı-

şını ileri sürmüştür. Hak Tealacc şöyle buyurmuştur: 

 

Yani: “De ki: Eğer Allah dileseydi onu size okumazdım. 

Allah da onu size bildirmezdi. Ben bundan önce bir 

ömür boyu içinizde durmuştum. Hala akıl erdiremiyor 

musunuz?” 215 

Bu Ayet-i Kerime, Elmalılı Hamdi Yazır’ın ‘Hak Dini 

Kuran Dili’ adlı tefsirinde şöyle izah edilmiştir: 

Ey Muhammed ( ) de ki ( ) 

Eğer Allah dileseydi ben size karşı onu okumazdım 

( ) ve size onunla bilgi vermezdi benim 

dilimle onu size bildirmez, duyurmazdı bile, yani Allah 

benim bu Kuran’ı size okumamamı ve size bunu bil-

dirmemeyi dileseydi ne ben bunu size böyle tilavetle, 

usulüyle okurdum, ne de benim dilimden bunları du-

yardınız ( ) çünkü bun-

dan önce ben sizin içinizde bir ömür durdum. Yani 

                                                 
215 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın 

no:86, Ankara 1993, S.209 
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Kuran’ın vahyedildiği peygamberlik tarihinden önce 

bütün bir ömür denecek kırk sene kadar uzun bir süre 

gerçekten hayat geçirdim ve bunu sizin içinizde ge-

çirdim. Bütün ayrıntılarıyla biyografimi, yaşantımı bi-

lirsiniz. Pekala bilirsiniz ki ben bütün o uzun süre zar-

fında bir şey okuyor muydum? 

Kimseye tahakküm, baskı ve mücadele ile saldırır 

mıydım? Yalan söylemeye tenezzül etmek şöyle dur-

sun hakkımda bir şüphe veya yaygara uyandıracak bir 

durumum sözüm olur muydu? Hepinizin yanında if-

fet, namus, doğruluk ve güvenilirlikle yani eminlikle 

bilinen güven duyulan Muhammed (Muhammed-ül 

Emin) değil miydim? ( ) aklınız yok mu? Bir 

kere akıl edip düşünmez misiniz? Yani bana ve ilahi 

ayetlere karşı şimdi söylediğiniz sözler, yaptığınız taş-

lamalar, yaptığınız eylemler ve teklifler, hep akılsızlık 

eseridir. Yoksa başka hiçbir delil ve habere gerek ol-

madan yalnız aklınızı başınıza alarak benim bundan 

önce içinizde geçirdiğim o uzun süredeki hayatımı ve 

ahlakımı bir düşünseniz hiç şüphesiz desteklersiniz ki 

Allah bu gün de önceki durumda kalmamı dileseydi 

de vahiy ve peygamberlik vermeseydi benim bunları 

okumam ve Allah tarafından bildirmem ve ilan et-

meme ihtimal yoktu. Siz nasıl oluyor da bunları ak-

letmeyerek Allah’ın vahyini değiştirme teklifinde bu-

lunuyorsunuz ve Allah’tan korkmadan yalan ve iftira-

ya kalkışıyorsunuz? 216 

                                                 
216 Hak Dini Kuran Dili, Şura-Çelik Yayınları, C.4, S.345-346 
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Hz. Muhammed’insav peygamberlik iddiasında bu-

lunmasından önceki yaşayışında, herkes tarafından 

sevildiği, sıddık ve emin olarak isimlendirildiği, hiçbir 

zaman yalan söylemediği, hiç kimsenin hakkını ye-

mediği, muhtaçlara daima yardım ettiği, mazlumları 

himayesine aldığı, kısacası yaşayışında bir örnek ol-

duğu ve tertemiz bir hayat geçirdiği bilinen bir ger-

çek olup, Allahcc tarafından doğruluğunun bir delili 

olarak ileri sürülmüştür. Diğer bir ifadeyle, kırk yaşına 

kadar daima dürüst olan, hiçbir yalan söylememiş 

olan birisinin, kırk yaşından sonra birdenbire yalan 

söylemeye başlaması, haşa bir peygamber olmadığı 

halde peygamber olduğunu iddia etmesi mümkün 

değildir. Hz. Muhammed’insav Kureyş kabilelerini çağı-

rarak kendilerine Allah’ıncc mesajını ilettiği ve Ebu 

Leheb’in kendisini yalanladığı ve sövdüğü bilinen bir 

hadisedir. Aynı Ebu Leheb ve bütün Kureyşliler, Hz. 

Muhammed’insav mesajını duymadan önce hep birlik-

te: 

 

Yani: “Biz senden doğruluk dışında başka bir söz ve 

hareket işitmedik ve müşahede etmedik” diyerek da-

ima doğru sözlü olduğunu kabul etmişlerdir. 217 

Demek ki bir kimsenin Allahcc tarafından memur edili-

şi iddiasının doğru olup olmadığını öğrenmek gaye-

siyle iddiasından önceki hayatına bakmamız ve yaşa-

yışına bir göz atmamız gerekir. Eğer iddiasından ön-

                                                 
217 Sahih-i Buhari, Kitab-üt Tefsir, Suret-üş Şuara 
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ceki yaşayışında o, doğru, güzel ahlaklı ve temiz ka-

rakterli ise, o zaman iddiasının doğruluğunu kabul 

etmeye mecburuz. İşte bu ölçüyü göz önünde bulun-

durarak şimdi Hz. Ahmed’inas Mesih ve Mehdilik iddi-

asını ele alalım. 

Hz. Ahmed’inas iddiasından önceki yaşayışının ne de-

rece temiz ve lekesiz olduğu değişik yollarla ispat 

edilmiştir. Kendisini tanıyanların şahadetlerine göre 

Hz. Ahmedas çocukluğundan beri İslamiyet’e bağlı, 

Allah ve Resulü ve Kuran sevgisiyle yetişmiş, daima 

Allah, peygamber ve Kuran aşkıyla yanan, sözünde 

daima doğru olan bir kimsedir. Hizbir zaman dilini 

yalan söyleyerek kirletmemiştir. Bu konuda değişik 

şahadetler aşağıdadır. 

Dr. İkbal’in hocası tanınmış bilgin, Şems-ül Ulema 

Seyid Mir Hasan Bey şöyle şahadet etmiştir: 

“Mirza Bey (Hz. Ahmed) Kuran-ı Kerim’in tilaveti ile 

meşgul olurdu. Oturarak, ayakta, yürürken hep Ku-

ran-ı Kerim’i okurdu ve hüngür hüngür ağlardı. Ben-

zeri bulunmayan bir şekilde huşu ve huzu ile (içtenlik-

le ve iç ateşi ile yanarak) Kuran okurdu. Pirlik ve mü-

ritlikten bahsedildiği zaman, “Bir insan kendisi çaba 

sarfetmesi lazımdır” derdi.” 218 

Zamindar Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Zafer Ali Han’ın 

babası Münşi Sirac Din Bey şöyle demiştir: 

                                                 
218 Siret-ül Mehdi, C.1, S.252-254,  Sadakat Hazret-i Mesih-i Mev’ud, 

Mirza Abdulhak, İkinci Baskı, Sargodha, 1984, S.8 
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“Mirza Gulam Ahmed Bey, 1860-1861 senelerinde 

(yirmibeş, yirmialtı yaşlarındayken) Siyalkot vilayetin-

de memur idi. Bizim gözlerimizle gördüğümüz gibi, 

gençliğinde çok salih, takva sahibi, ermiş bir kişi ol-

duğuna dair şahadet edebiliriz. Memurluk görevi dı-

şında bütün zamanını diyaneti (İslamiyet) okumakla 

geçirirdi. İnsanlara pek karışmazdı.” 219 

Hz. Sufi Ahmed Can Ludhiyanavî Hindistan’ın çok ta-

nınmış ilim adamlarından olup, Hz. Ahmed’inas iddia-

sından önce vefat etmiş olan bir zattır. O bakımdan 

onun sözleri büyük bir önem taşımaktadır. Kendisi Hz. 

Ahmedas hakkında şöyle demiştir: 

“Kendisi çok güzel ahlaka sahip, mürüvvet (fazilet) ve 

haya sahibi, yakışıklı bir gençtir. Onun çehresinden 

İlahi sevgi okunabilir. Ey okuyucular! Bendeniz kemal 

dürüstlük ve son derece doğruluk coşkusuyla Mirza 

Bey’i (Hz. Ahmed) bu çağın müceddidi, doğru yolu 

arayanlar için bir güneş, yolunu şaşırmış olanlar için 

Hızır, İslamiyet’i inkar edenler için keskin bir kılıç, ha-

set edenler için ise hüccet-i baliğa (kesin ve etkileyici 

bir delil) olduğunu beyan ediyorum.” 220 

Vekil Gazetesinde yayınlanmış olan bir makalede Hz. 

Ahmed’inas iddiasından önceki yaşayışı konu alınmış 

ve makale yazarı fikrini şöyle dile getirmiştir: 

“(Hz. Ahmed) Otuzbeş otuzaltı yaşlarındayken, biz 

onun büyük bir din coşkusu içerisinde olduğunu 

                                                 
219 Zamindar Gazetesi, Mayıs 1908 
220 Teessürat-ı Kadiyan, Malik F. Hüseyin, S.67-68 
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görmekteyiz. O, gerçek ve temiz bir Müslüman gibi 

hayatını geçirmektedir. Onun kalbi maddi çekicilikler-

den asla etkilenmemiştir… 

Biz onun büyük bir ıstırap içerisinde olduğunu müşa-

hede etmekteyiz. Sanki o, kaybedilmiş olan bir şeyi 

(yani İslam’ın geçmiş yüceliğini) aramaktadır.”221  

Ehli Hadis Cemaatinin ileri gelenlerinden olan, tanın-

mış din bilgini, İşaat-üs Sünneh dergisi yazı işleri mü-

dürü Muhammed Hüseyin adlı hoca, Hz. Ahmed’in 

eseri olan Berahin-i Ahmediye yayınlandığı zaman, 

hem bu eser hem de Hz. Ahmed’i tanıtmak gayesiyle 

bir yorum hazırlayarak neşretmiştir. Bu zat yazısında 

şöyle der: 

“Kanaatimize göre bu eser (Berahini Ahmediye) bu 

çağda, çağın durumlarına göre eşsizdir. Bu güne dek 

onun benzeri İslam âleminde yayınlanmamıştır. Bu-

nun müellifi (Hz. Ahmed) de malı ile, canıyla, kalemiy-

le, lisanıyla, haliyle ve sözüyle İslam’a yardım etmek 

konusunda çok büyük bir sebat göstermiştir. Öyle ki 

onun benzeri geçmiş Müslümanlar arasında dahi pek 

nadir bulunmuştur. Bu eserin müellifi bizim hemşeh-

rimiz (aynı memleketten) olup, çocukluğundan beri 

bizim hem mektebimizdir (Yani aynı okulda okumu-

şuzdur). O bakımdan bizim onun durumundan ha-

berdar olduğumuzu iddia etmemiz, asla mübalağa 

(abartma) olarak isimlendirilemez.” 222 

                                                 
221 Vekil Gazetesi, 30 Mayıs 1908 
222 İşaat-üs Sünneh, C.7, No:6, S.169-170 
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“Berahin-i Ahmediye yazarı hem muhaliflerinin hem 

de dostlarının tecrübesi ve müşahedesine göre, Şe-

riat-ı Muhammediye’ye bağlı, Allah korkusu içinde 

bulunan ve dosdoğru olan bir kimsedir.” 223 

Son olarak Hz. Ahmed’inas kendi yazılarını vererek bu 

konuyu noktalayacağız. Bunlardan da anlaşılacağı 

üzere iddiasının doğruluğu ispat edilmiş olacaktır. Hz. 

Ahmed şöyle der: 

“1884 senesinde Allah-ü Tealacc beni: 

 

vahyiyle müşerref kıldı. Alim-ül Gayb (gaybı bilen) 

Rabbim bu kelimeler vasıtasıyla, hiçbir muhalifimin 

hiçbir zaman benim yaşayışımı lekeleyemeyeceğini 

bildirmiş idi. İşte şu anda, benim yaşımın tahminen 

altmışbeş olduğu bir zamana kadar, bana yakın ya da 

uzak yaşamakta olan bir kimse, benim geçmiş yaşayı-

şıma hiçbir leke ispat edememiştir. Aksine geçmiş 

yaşayışımın temizliğini Yüce Rabbimcc muhaliflerimin 

kendilerinden bile şahadetlerle ispat ettirmiştir.” 224 

“Siz benim geçmiş yaşantımın hiçbir iftira, yalan yahut 

aldatmaca ayıbıyla lekelendiğini asla ispat edemezsi-

niz ki, “öteden beri yalan ve iftiraya alışmış bulunan 

bu şahıs, şimdi yine bir yalan söylemiştir” düşüncesi-

ne kapılmayasınız. Aranızdan hanginiz benim yaşan-

tımı yerebilir? İşte bu Yüce Allah’ıncc bana bir lütfudur 

                                                 
223 İşaat-üs Sünneh, C.7, S.284 
224 Nüzul-ül Mesih, Ruhani Hazain, C.18, S.590 
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ki O, benim başlangıçtan beri takvaya bağlı kalmamı 

bana nasip etmiştir. Düşünenler için bu, (iddialarımın 

doğru olduğunu gösteren kuvvetli) bir delildir.” 225 

                                                 
225 Tezkere-tüş Şehadeteyn, Ruhani Hazain, C.20, S.64 
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İkinci Delil – İzhar Alel Gayb 

Hak Tealacc Kuran-ı Kerim’in Cin Suresinde şöyle bu-

yurmuştur: 

 

Yani: “O, bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi 

muttali kılmaz; Ancak (bildirmeyi) dilediği peygamber 

bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve ar-

dından gözcüler salar.”226 

Ali Fikri Yavuz’un Kuran-ı Kerim ve İzahlı Meali 

Âli’sinde bu Ayetler şöyle izah edilmiştir: 

“O, bütün gaybı bilendir; Gaybe dair ilmini ise hiç 

kimseye açmaz. Ancak bir peygamber olarak seçtiği 

müstesnadır; (ona gaybe dair bazı ilimleri açıklar ve 

bunlar mucize olur.) Çünkü Allah, peygamberinin 

önünden ve ardından muhafız melekler tayin eder (de 

onu korurlar).”227 

Bu Ayet-i Kerimelerden anlaşıldığına göre gaybı bilen 

ancak Yüce Rabbimizdircc. Ancak O, dilediği kimseleri 

                                                 
226 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın 

No:86, Ankara 1993, S.572 
227 A.G.E, Sönmez Neşriyat, İstanbul 1984, S.574 
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peygamber kılar ve o peygamberlere gayb bilgisini 

dilediği gibi bildirir. “İzhar Alel Gayb” değişik sözlük-

lerde izah edildiği gibi “tam olarak gayb bilgisini ha-

berdar etmek, yahut olağanüstü bir biçimde gaybden 

haberler vermek” demektir. (Bkz: Müfredat, Ekreb-ül 

Mevarid, Lisan-ül Arab, Ruh-ül Meani vb.) 

Ayet-i Kerimelerde izah edildiği gibi “İzhar alel gayb” 

yani gayb bilgisine tam yahut olağanüstü bir şekilde 

sahip olmak ancak Allah’ın elçilerine mahsustur. On-

lara da gayb bilgisi Yüce Allah’tan verilir. 

Gayb bilgisi yalnız Yüce Allah’acc mahsustur. Bu konu 

aşağıdaki Ayet-i Kerimelerde izah edilmiştir. 

 

Yani: “De ki: Ben size Allah’ın hazineleri benim yanım-

dadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem.” (6:51) 

 

Yani: “Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları 

O’ndan başkası bilmez.” (6:60) 

 

Yani: “De ki: Gayb ancak Allah’ındır.” (10:21) 
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Yani: “De ki: Göklerde ve yerde, Allah’tan başka kimse 

gaybı bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de 

bilmezler.” (27:66) 228 

Kısacası, gaybı bilmek ancak Yüce Allah’acc mahsus-

tur. O, kendi peygamberlerine gayb bilgisini verir. 

Yani gelecekte vuku bulacak hadiselerden bilgi verir. 

Demek ki eğer bir kimse peygamber olduğunu iddia 

ediyorsa; Allah’ın kendisine bildirdiğini iddia ettiği 

gayb haberlerini de veriyorsa ve onun verdiği gayb 

haberleri, zamanı gelince haber verdiği gibi aynen 

gerçekleşiyorsa, bu, onun Allah’ıncc elçisi olduğunu 

göstermektedir. 

Hz. İmam Razîar bu konudaki fikrini  

 

kelimeleriyle izah etmiştir. Yani: “Gaipten haberler 

vermek şüphesiz (bir) mucizedir.” 229 

Aynı şekilde geçmiş büyüklerimizden Eş-Şeyh Ebul 

Hasan Ali B. Muhammed El-Maverdîar gaipten verilen 

bilgilerin iki şartla mucize sayılabileceğini ileri sürerek: 

                                                 
228 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın 

No:86, Ankara 1993 
229 Tefsir-i Kebir, C.2, S.470, “Ya ehlel kitabi” Ayeti 3:71 
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der. Yani: “İnsanların bilmedikleri konularda gaybı 

açmak, mesela gayb hadiselerinden haber vermek, iki 

şart ile mucize sayılabilir. Birincisi, tesadüf sınırını aşa-

cak derecede tekerrür etmesi (çok olması) dır. İkincisi 

o (gayb bilgisinin) herhangi (maddi) bir vasıtayla elde 

edilmemiş olmasıdır.” 230 

Böylece bu zat bir peygamber ile dünya bilginleri ve 

kahinler arasında bir ayırım yapmaktadır. Kahinlerin 

verdikleri gayb bilgileri bazen tesadüfen doğru çıka-

bilir. Ancak peygamberlerin verdikleri gayb haberleri 

o derece çok olurlar ki açıkçası o gaybî bilgilerin te-

sadüf neticesinde olduğunu ileri sürmek mümkün 

değildir. Keza bir peygamber ile bir dünya bilgini ara-

sında da fark vardır. Dünya bilginleri, mevsim bildi-

renlerin yaptıkları gibi, maddi vasıtalar kullanarak 

gayb bilgilerini ileri sürerler. Ancak peygamberlerin 

hiçbir maddi cihaz ile gayb bilgileri elde ettikleri asla 

iddia edilemez. 

                                                 
230 İlam-ün Nübüvvet, S.21 
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Bir Kahin İle Bir Peygamberi Ayıran Faktörler: 

Bazı kimseler kâhinlerin de gayb bilgisine sahip ol-

duklarını iddia ederek, bir kahin ile bir peygamberi 

birbirinden nasıl ayırabileceğimizi sorarlar. İşte bir 

kâhin ile bir peygamberi birbirinden ayıran özellikler 

şunlardır. 

1- Kahinlerin verdikleri gayb haberleri zan ve 

tahminden ibaret olurlar. Ancak peygamberlerin ver-

diği gayb haberleri kesin olurlar ve aralarında asla bir 

tahminin izi bile bulunmaz. 

2- Kahinler gelecekte vuku bulacak olan hadise-

lerin emareleri belli olunca onları görerek kehanette 

bulunurlar. Buna mukabil peygamberler, hiçbir ema-

resi görülmeyen, hatta çoğu kez çok ileride vuku bu-

lacak olan hadiseleri önceden bildirirler. Hatta ve hat-

ta peygamberlerin verdikleri gayb haberleri görülen 

gerçeklere ters düşmekte olur, fakat yine de onlar 

önceden haber verdikleri gibi aynen vuku bulurlar. 

3- Kahinlerin verdikleri haberlerin birçoğu ger-

çekleşmez ve onlar nadiren vuku bulan gayb haberle-

riyle övünürler. Buna mukabil peygamberlerin bildir-

dikleri gayb haberlerinin hepsi gerçekleşir. Ancak bazı 

durumlarda Allah-u Tealacc insanları sınamak gayesiy-

le peygamberlerinin önceden bildirdikleri haberleri 

gerçekleştirmezse de onun da kuralları vardır. Mesela, 

Hz. Yunus’unas kavminin tövbe ettiği gibi. Tövbe neti-

cesinde azap haberi ertelenebilir. Keza Hz. Musa’nınas 

kavminin savaşa katılmadıkları gibi, fedakarlıkların 
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yapılmayışı neticesinde Hz. Musa’nınas müjdesinin 

tehir edildiği gibi durumlar müstesnadan ibarettir. 

Ancak kahinlerin kehanetlerinde böyle bir kural söz 

konusu olmaz. 

4- Kahinlerin hayatlarında ve yaşayışlarında asla 

Yüce Allah’ıncc yardımı bulunmaz. Onlar, ancak inancı 

zayıf olan insanları aldatırlar. Fakat ömürleri genellikle 

bir rezillik içerisinde geçer. Buna mukabil Allah’ıncc 

peygamberlerinin yaşayışında Yüce Allah’ıncc yardımı 

apaçık kendini gösterir. 

5- Kahinlerin ahlakları genellikle insanlar için bir 

örnek teşkil etmezler. Onların çoğunun ahlakı bozuk 

olur. Fakat peygamberlerin ahlakı çok temiz ve çekici 

olup insanlar için, tabi olmaları gereken bir örnek 

mahiyetinde olur. 

Bir peygamber ile bir kahini birbirinden ayıran faktör-

ler işte bunlardır. Bunları beyan ettikten sonra “İzhar 

alel gayb”, yani sonradan gerçekleşecek olan hadise-

lerden, vuku bulmalarından önce, hem de çoklukla 

haber vermek bakımından Hz. Ahmed’inas doğrulu-

ğunu inceleyelim. Bunlardan bazılarını, mesela Lek-

ram; Dowie vb. ile ilgili önceden verdiği haberlerin 

aynen gerçekleştiğini daha önce incelemiştik. Şimdi 

Hz. Ahmed’in önceden, gerçekleşeceğini haber verdi-

ği birkaç önemli haberden daha bahsedelim. 
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Muslih-i Mev’ud 

Hz. Ahmedas 20 Şubat 1886 günü bir broşür yayınla-

yarak Hak Tealacc tarafından kendisine bir müjde ve-

rildiğini açıkladı. Broşürde Allah’ıncc Hz. Ahmed’eas 

verdiği müjde şöyle izah edilmiştir. 

“Rahim ve Kerim, Yüce ve Şanlı, gücü her şeye yeten 

Allah, celle şanuhu ve azze ismuhu (şanı yüce olsun, 

ismi de daha da şereflensin), kendi ilhamı vasıtasıyla 

benimle muhatap oldu ve: Senin talep ettiğin gibi 

sana bir “Rahmet Nişanı” veririm. Ben senin yalvarışla-

rını dinledim ve kendi rahmetimle dualarını kabul bu-

yurdum. İşte sana bir kudret ve rahmet ile kurbet (Al-

lah’a yakınlık) nişanı verilmektedir. Lütuf ile ihsan ni-

şanı sana bahşedilmektedir ve fetih ile zaferin anahta-

rı sana nasip olmaktadır. Ey Muzaffer! Üzerine selam 

(olsun). Yüce Allah bu müjdeyi sana bildirmiştir ki di-

rilmeyi arzu edenler, ölüm pençesinden kurtulsunlar. 

(Keza) Mezarlarda gömülü olanlar dışarı çıksınlar. 

(Aynı şekilde) Kelamullah’ın mertebesi insanlara belli 

olsun. Hak (da) bütün bereketleriyle gelsin ve batıl 

bütün nehusetleriyle kaçıp gitsin. (Böylece) İnsanlar 

benim Kâdir (kudret sahibi) olduğumu ve her ne is-

tersem onu yapabildiğimi anlasınlar. Benim seninle 

birlikte olduğuma inansınlar. Allah’ın varoluşuna 

inanmayanlar, Allah’ı Allah’ın dinini ve O’nun Kitabını 

ve O’nun pak Resûlü Muhammed-i Mustafa’yısav inkar 

edip (yani kabul etmeyip) yalanlayanlara apaçık bir 

mucize gösterilsin ve suçluların yolu (da) belirlensin. 
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İşte sana müjdeler olsun ki bir vecih (güzel) ve pak bir 

çocuk sana bahşedilecektir… O çocuk sana bir misafir 

olarak gelecektir… Gökyüzünden gelen ne kadar da 

mübarektir! 

“Fazl” (Allah’ın lütfu) onunla birliktedir ki onun gel-

mesiyle birlikte gelecektir… O, çok akıllı ve zeki ola-

caktır. (Ayrıca o) çok yumuşak kalpli (de olacak) ve 

zahiri (maddi) ve Batınî (manevi) bilgilerle doldurula-

caktır. Onun nüzulü çok mübarek (olacak) ve Celal-i 

İlahi’nin zuhuruna bir vesile olacaktır. Nur gelmekte-

dir, nur! Yüce Allah onu kendi rızasının güzel koku-

suyla meshetmiştir. Biz kendi ruhumuzu onun içine 

indireceğiz. Allah’ın gölgesi onun başının üzerinde 

olacak. O çok hızlı ilerleyecek, esirlerin hürriyete ka-

vuşmalarına bir vesile olacak. Yeryüzünün kenarlarına 

kadar şöhret bulacaktır. Kavimler ondan bereket ala-

caklar. Ondan sonra o, kendi nefsî noktası olan gök-

yüzüne kaldırılacak (vefat edecek). Bu da karara bağ-

lanmış olan bir iştir.” 231  

Hz. Ahmed’inas yayınladığı broşürden derleyerek 

Türkçeye çevirdiğimiz bu İlham-ı İlahi’den anlaşıldığı-

na göre Hak Tealacc kendisine çok yüce bir müjde 

vermişti. Bu müjdenin yayınlanması üzerine, Hafız 

Sultanî Keşmirî ve Sabır Ali adlı, Kadiyan’da ikamet 

etmekte olan iki kişi, Hz. Ahmed’in evinde birbuçuk 

ay önce bir çocuk doğduğunu ve güya Hz. Ahmed’in 

çocuğun doğumunu gizleyerek yukarıdaki broşürü 

                                                 
231 Mecmua-i İştiharat, C.1, S.100-102, İştihar, 20 Şubat 1886, Riyaz 

Gazetesi, Zamime, Amritsar, 1 Mart 1886 
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yayınladığını ve böylece insanları aldattığını ileri sür-

düler. Bunun üzerine Hz. Ahmedas 22 Mart 1886 günü 

yine bir broşür yayınlayarak bu suçlamayı yalanladı. 

Hz. Ahmedas broşürde: 

“(Müjdesi verilen) çocuğun, Allah’ın vadine göre do-

kuz sene içerisinde mutlaka doğacağını biz (kesin) 

biliyoruz. İster çabuk isterse geç doğsun, her halükar-

da bu süre içinde (mutlaka) doğacaktır. Bu çocuğun 

zaten birbuçuk ay önce doğmuş olduğu suçlaması 

kesinlikle yalandır.” 232 

Aslında İlham-ı İlahi’de Hak Tealacc Hz. Ahmed’e iki 

çocuk vereceğini, bunlardan birisinin “misafir” olarak 

kendisine geleceğini, ötekinin de yaşayacağını ve il-

ham-ı İlahi’de belirtilen alametlere sahip olacağını 

müjdeliyordu. Hz. Ahmedas bu konuyu şöylece izah 

etmiştir: 

“Yüce Allahcc bana 20 Şubat 1886’da önceden açıkla-

dığım ilhamın, iki bereketli çocukla ilgili olduğunu da 

bildirmiştir. “Gökyüzünden gelen ne kadar da müba-

rektir” kelimeleri birinci çocuğum olan “Beşir” ile ilgili 

önceden verilen bir haberdir. İşte o, manevi olarak 

rahmetin nüzulüne sebep olmuştur. Ondan sonraki 

yazı da ikinci (çocuğum olan) “Beşir” ile ilgilidir.” 233 

Hak Teala’nıncc Hz. Ahmed’eas önceden bildirdiğine 

göre, 7 Ağustos 1887 günü bir çocuk doğdu ise de 4 

                                                 
232 Mecmua-i İştiharat, C.1, S.113 
233 Ruhani Hazain, C.2, S.463, Haşiye 
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Kasım 1888 günü, onaltı aylık iken vefat etti. Bunun 

üzerine Hz. Ahmed’inas muhalifleri çok şiddetli bir 

şekilde kendisine saldırarak, önceden verdiği haberin 

yanlış çıktığını savundular. Hele Lekram adlı Hindu 

lider Hz. Ahmed’inas müjdesinin gerçekleşmediğini 

aksine önceden verdiği haberin yanlış ve sahte oldu-

ğunu (haşa!) savundu. Bunun üzerine Hz. Ahmedas bir 

broşür yayınlayarak bazı izahlarda bulundu. Broşürde 

şöyle deniliyordu: 

“Alışkanlıkları (olur olmaz bahanelerle) sık sık hıyanet 

ve iftira etmek olan, dinimize de muhalif olanlar, bu 

çocuğun vefatı üzerinde envai çeşit yalan uydurmaya 

başladılar. Benim tarafımdan yayınlanmış olan bro-

şürlerin hiçbirisinde bu çocuğun “Muslih-i Mev’ud” ve 

uzun ömürlü olacağını iddia ettiğim bir tek harf bile 

hiç kimse tarafından ileri sürülemez.” 234 

Aynı broşürde Hz. Ahmedas kendisine müjdesi veril-

miş olan çocuğun mutlaka doğacağını şöyle beyan 

ediyordu: 

“(Bana indirilen) İlham, doğmalarından önce, iki ço-

cuğun doğacağını açıklamıştı ve bazı çocuklarımın 

küçük yaşta öleceğini de bildirmişti. İşte önceden 

verdiği ilk habere göre bir çocuk doğdu ve (daha 

sonra) vefat etti. İlham-ı İlahi’nin bildirdiği gibi bana 

ikinci adı “Mahmud” olan ikinci “Beşir” bahşedilecekti. 

Gerçi bu çocuk bugün 1 Aralık 1888’e kadar daha 

                                                 
234 A.G.B. 1 Aralık 1888, Mecmua-i İştiharat, C.1, S.163-164, Ruhani 

Hazain, C.2, S.447-448 
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doğmamıştır. Ancak Yüce Allah’ın verdiği müjdeye 

göre kendi süresi içerisinde mutlaka doğacaktır. Yer 

ile gök gecikebilirler, ancak O’nun sözlerinin yerine 

gelmeyişi (asla) mümkün değildir.” 235 

Hz. Ahmedas kendisine Yüce Allahcc tarafından bahşe-

dilecek olan ikinci çocuğun bir isminin de Mahmud 

olacağını ve işlerinde çok büyük bir azim ve irade gü-

cüne sahip olacağını da değişik yazılarında vurguladı. 

Birinci çocuğun isminin Beşir olduğu gibi ikinci çocu-

ğun isimlerinden birisinin de Beşir olacağını açıkladı. 

(Bkz: Ruhani Hazain C.2; Haşiye S.463; Mecmua-i İşti-

harat C.1 S.162) 

İlham-ı İlahi’den de anlaşıldığına göre Hz. Ahmed’eas 

iki çocuğun doğacağı, bunlardan birisinin kısa yaşa-

yacağı ve bir misafir gibi gelip gideceği, ancak öteki 

çocuğun da uzun ömürlü olacağı ve ilhamda ileri sü-

rülen özelliklere sahip olacağı bildirilmişti. Nitekim 

birinci çocuğu 7 Ağustos 1887 günü doğdu ve 4 Ka-

sım 1888 günü öldü. Bu çocuğa “Beşir-i Evvel” denilir. 

İkinci çocuk ise 12 Ocak 1889 günü doğdu ve İlhamın 

bildirdiği gibi bütün alamet ve özelliklere sahip olarak 

8 Kasım 1965 gecesi ahiret alemine irtihal etti. Bu za-

ta “Muslih-i Mev’ud” ismi verilmektedir. 

Şimdi önceden, yani gaipten verilmiş olan bu haberin 

yüceliğine bir göz atalım. 

                                                 
235 Ruhani Hazain, C.2, Haşiye, S.453 
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• Bazı insanlar kısır olurlar. Hiçbir çocukları ol-

maz. Ancak Hz. Ahmedas kendisine mutlaka çocuklar 

verileceğini iddia ediyordu. 

• Bazı insanlara çocuklar verilirse de hepsi kız 

olabilir. Ancak Hz. Ahmedas doğacak olan çocuğun 

mutlaka erkek olacağını iddia ediyordu. 

• Bazı çocuklar küçük yaşta ölürler. Ancak Hz. 

Ahmedas “Muslih-i Mev’ud” olan çocuğunun uzun 

ömürlü olacağını önceden iddia ediyordu. 

• Bazı çocuklar uzun yaşarlarsa da asla bilgi 

edinmeyip cahil kalırlar. Hz. Ahmedas ise çocuğunun 

maddi manevi bilgilerle doldurulacağını önceden ha-

ber veriyordu. 

• Bazı çocuklar her ne kadar bilgi sahibi olarak 

büyürlerse de din ve ahlak bakımından boş kalırlar. 

Hatta anne ve babaları için yüz karası sayılırlar. Ancak 

Hz. Ahmedas doğacak ve uzun yaşayacak olan çocu-

ğun Allah’ın nuru olacağını ve dünya insanları için bir 

bereket vesilesi olacağını söylüyordu. 

Nitekim bütün bunlar aynen gerçekleşti. Hz. Ah-

med’inas vefatından sonra ikinci halifesi seçilen çocu-

ğu, İlham-ı İlahi’de ileri sürülen bütün özelliklere sa-

hip oldu. Örnek olarak maddi ve manevi bilgilere na-

sıl sahip olduğuna bir göz atalım. 

İsmi Beşir-üd Din Mahmud olan bu zat daha ufacık 

bir bebek iken, evde bulunan hizmetçi bir kadın, bir-

gün kendisine süt vermiş. Böylece hasta olan o kadı-
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nın hastalık mikropları bebeğe de geçmiş ve bebek 

hastalanmış, daha sonra ömrü boyunca hastalığı 

geçmemiştir. Özellikle çocukluğunda değişik şikâyet-

lerden hep muzdarip kalmıştır. Okula gönderilen bu 

çocuk her sene sınıfta kalmış ve hocaları, sağlığının 

yerinde olmayışından dolayı kendisine hep kolaylık 

göstermişler ve çocuk ancak böylece sınıfı geçebil-

miştir. Bir talebe iken bilgisinin ne derece zayıf oldu-

ğunu, İngilizce “Two” kelimesini doğru yazamayarak 

“tow” olarak yazmasından kolayca tahmin etmek 

mümkündür. 

Hak Tealacc bu zatın maddi ve manevi bilgilerle dol-

durulacağını bildirmişti. Nitekim kendi çabasıyla 

okulda doğru dürüst bir bilgi elde edemeyen bu zat, 

Yüce Allahcc tarafından hem maddi hem de manevi 

bilgilerle dolduruldu. Kendi söylediğine göre o, birçok 

bilgiyi ilham yoluyla öğrenmiştir ve bu konuyu: “Ku-

ran-ı Kerim’in yüzlerce, hatta binlerce konusunu Yüce 

Allahcc ilka ve ilham yoluyla bana anlatmıştır” diye 

izah etmiştir. 236 

Keza o, başka bir yazısında şöyle der: 

“Birçok bilgiyi meleklerden öğrendim. Bir defasında 

bir melek bana Fatiha Suresinin tefsirini öğretmiştir.” 
237 

                                                 
236 Tefsir-i Kebir, C.6, S.483, İkinci Baskı, U.B.Limited, Surrey, England 

1986 
237 Ahmediyet Ka Peygam, S.11 
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Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiler aşağıdaki eser-

lerden elde edilebilir: 

▪ Tefsir-i Kebir: Cilt 4; Sayfa 483 

▪ Davet-ül Amir; Sayfa 278 

▪ El-Fazl Gazetesi; Kadiyan; 7 Temmuz 1932; 

Sayfa 8 

▪ Tebliğ-i Hak; Sayfa 65 

Bu zat birçok defa kendisine muhalif olan din bilgin-

lerine meydan okumuş ve kendisiyle yarışamayacak-

larını ileri sürmüştür. Mesela kendisine muhalif olan 

hocalara:  

“Bütün ulemaya meydan okuyorum. Gelsinler ve bana 

karşı Kuran-ı Kerim’in herhangi bir kısmının tefsirini 

yazsınlar. Bu konuda diğer insanlardan ve diğer tefsir-

lerden ne kadar yardım almak isterlerse alsınlar. Al-

lah’ın lütfuyla sonunda zafer benim olacaktır” diyerek 

kendisiyle yarışmaya davet etmiştir. 238 

Bu kadarla kalmayıp, bütün dünya dinlerinin bilginle-

rine ve bütün maddi bilgilere sahip olan uzmanlara 

da meydan okumuş ve: 

“Dünyanın hangi bilgisine sahip olursa olsun, (eğer 

bir uzman ve bilgin) benim karşıma çıkıp Kuran-ı Ke-

rim’e ve İslam Dinine itiraz ederse, onun itirazının ce-

                                                 
238 El-Fazl Gazetesi, 23 Nisan 1944 
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vabını vermekle kalmayıp Allah’ın lütfuyla kendisini 

susturabilirim. Yüce Allah’ın bana hakkında bilgi ver-

mediği, dünyanın hiçbir ilmi yoktur. 239 

Bu konuda daha detaylı bilgi aşağıdaki kaynaklardan 

elde edilebilir: 

▪ Halid Dergisi; Mart 1967 

▪ Melaiketullah; Sayfa 53-54 

▪ Fazail-ül Kuran; Sayfa 438-439 

Meşhur şair Dr. Muhammed İkbal, Pakistan’ın eski 

Cumhurbaşkanı General Eyyub Han, Pencap Üniversi-

tesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Abdulkadir, Alla-

me Niyaz Fetihpurî, Allame Zafer Ali Han gibi birçok 

tanınmış bilgin ve ilim adamı bu zatın engin ve eşsiz 

bilgisini itiraf etmişlerdir  

(Bkz. Saziş, Sayfa 196; İslam Men İhtilafat Ka Ağar; 

Seyr Ruhani, Cilt 3, Sayfa 65; El-Fazl Gazetesi, 15 Mart 

1927, Millet Ka Fidaii, Sayfa 73; El-Mev’ud, 28 Aralık 

1944, Sayfa 211) 

Kısacası “Muslih-i Mev’ud” ile ilgili Hz. Ahmed’inas 

gaipten verdiği bu haber “İzhar Alel Gayb”ın apaçık 

bir örneği olduğu gibi Hz. Ahmed’inas doğruluğunu 

da ispat etmektedir. 

                                                 
239 El-Fazl Gazetesi, 19 Şubat 1959 
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Dünya Savaşı 

“İzhar Alel Gayb” yani gaipten olağanüstü bir biçimde 

ve çoklukla haber vermenin bir örneği de Hz. Ah-

med’inas önceden haber verdiği dünya savaşıdır.  Hz. 

Ahmedas 8 Nisan 1905 günü kendisine indirilen: 

 

İlham-ı İlahisini yayınladı. Yani: “Kıyamete benzer bir 

yer sarsıntısı. Kendi canlarınızı koruyunuz. Şüphesiz 

Allah iyilerle birliktedir.” 240 

Ertesi gün kendisine: 

 

İlhamı indirildi. Yani: “Biz onların yapmakta oldukları 

ve ileride yapacakları binaları yerle bir edeceğiz.” 241 

23 Mayıs 1905 günü Hz. Ahmed’eas: 

 

                                                 
240 Tezkire, S.534, El-İnzar, El-Hakem Gaz, C.9, Sayı 12, 10 Nisan 1905, 

S.2 
241 Tezkire, S.537, El-İştihar, 21 Nisan 1905, El-Hakem Gaz, C.9, Sayı 14, 

24 Nisan 1905, S.5 
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İlhamı indirildi. Yani: “Yeryüzü altüst edilmiş (olacak-

tır). Ben ordularımla sana birden geleceğim; Demir 

kaldırınız.” 242 

9 Mart 1906 günü kendisine: 

 

kelimeleri ilham edildi. Yani: “Yer sarsıntısı gelmek 

üzeredir. Ya Rabbi! Bana o yer sarsıntısını gösterme. 

Ya Rabbi! Bana onlardan hiçbirisinin ölümünü gös-

terme.” 243 

28 Mart 1906 günü kendisine: 

 

Kelimeleri ilham edildi. Yani: “Allah o (zelzeleyi) belli 

bir zamana kadar geciktirmiştir.” 244 

Hz. Ahmedas bu ilham hakkında şöyle demiştir:  

“Küçük depremler (zaman zaman) zaten olurlar. An-

cak gelecek olan büyük depremin vuku bulacağı za-

manı geciktirilmiştir. Ancak ne zamana kadar gecikti-

rildiğini söyleyemeyiz.” 245 

11 Mayıs 1906 günü Hz. Ahmed’eas  

                                                 
242 Tezkire, S.550, El-Hakem, C.9, No:18, 24 Mayıs 1905, S.1 
243 Bedir Gazetesi, C.2, Sayı 11, 16 Mart 1906, S.2 
244 El-Hakem Gazetesi, C.10, Sayı,11, 31 Mart 1906 
245 Bedir Gaz, C.2, Sayı 14, 5 Nisan 1906 
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kelimeleri ilham edildi. Yani: “Gemiler güreş yapmak 

üzere seyrederler” 246 

Bütün bu ilhamlardan elde edilen netice şudur: 

• Kıyamete benzer bir yer sarsıntısı yahut dep-

rem vuku bulacaktır. 

• O deprem vasıtasıyla binalar yıkılıp yerle bir 

edilecektir. 

• Gemilerin de o azapta büyük bir payı olacaktı 

ve (savaş) gemileri birbirleriyle çarpışacaktı. 

• O deprem Hz. Ahmed’inas hayatında olmaya-

caktı. 

Hz. Ahmedas kendisine indirilen ilhamları açıklamak 

gayesiyle bir şiir yazmıştır ve şöyle demiştir:  

Allah’ın kahrı vasıtasıyla mahlukat (insanlar) üzerinde 

bir inkılap vaki olacaktır. Çıplak birisi, donunu bile 

giyemeyecektir. 

İsterse insanlar olsun isterse ağaçlar, isterse taşlar 

olsun isterse denizler (hepsi o depremden dolayı bir-

denbire çok şiddetli bir şekilde sarsılacaklar. 

                                                 
246 Bedir Gaz, C.2, Sayı 20, 17 Mayis 1906, Tezkire, S.615 
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Bir göz kırpması kadar kısa bir zamanda bu yeryüzü 

altüst olacak, bir nehrin suyunun aktığı gibi kan dere-

leri akacak. 

O saat her yolcu için de çok çetin olacak, o an atlar 

bile yollarını şaşırıp azgınlaşacaklar. 

Ölülerin kanıyla, dağlardan akan akarsular, bitkilerden 

hazırlanmış olan içkiye benzer bir şekilde kırmızılaşa-

cak. 

İster cinler olsun isterse insanlar, hepsi o korku ile 

perişan ve üzüntülü bir duruma düşecekler. (Rus) çarı 

bile o an çok acınacak durumda olacak. 

O “İlahi Nişan” Allah’ın kahrının bir örneği olacak. 

Gökyüzü kılıcını çekerek saldırılarda bulunacak. 247 

Hz. Ahmed’inas bu şiirlerinden de anlaşıldığına göre o, 

cihanşümul bir afetin kopacağından söz etmektedir. 

Kelam-ı İlahi’de “deprem”den bahsedilmiş ancak 

onun alelade bir deprem olmayacağı, aksine bütün 

dünyayı kapsayacağı beyan edilmiştir. Hz. Ahmedas 

bir yazısında şöyle demiştir: 

“Yüce Allah’ın vahyinde ‘zelzele’ (deprem, yer sarsıntı-

sı) kelimesi sık sık geçmiştir ve o depremin kıyametin 

örneği olacağı beyan edilmiştir. Ancak ben daha şim-

diye kadar o zelzele kelimesinin zahiri anlamda oldu-

ğunu beyan edemem. Bu zelzelenin alelade bir şey 

                                                 
247 Berahini Ahmediye, C.5, Ruhani Hazain, C.21, S.151-152 



186    Beklenen Mehdi ve Mesih Hakkında Bir İnceleme            

olmayacağını, aksine bir kıyamet örneği olan başka 

şiddetli bir afet olacağı da mümkündür. Dünya insan-

ları onun benzerini daha önce hiç görmemiş olabilir-

ler ve (insanların) canları üzerinde, keza binalar üze-

rinde bile büyük ve çok şiddetli bir afet kopabilir. 

Evet, eğer öyle fevkalade “Nişan” ortaya çıkmazsa o 

durumda ben yalancı sayılırım.” 248 

Bu açıklamadan da anlaşıldığına göre Allah’ıncc indir-

diği vahiyde “Dünya Savaşı”ndan bahsedilmiştir. Vah-

yi İlahi’nin:  

“Demir kaldırınız” 

ve: 

“Gemiler güreş yapmak üzere seyrederler” 

kelimeleri o afetin bir savaş olacağını beyan etmekte-

dir. Gemilerin güreş yapması, açıkçası savaşmaları 

demektir. 

“Rus Çarı bile o an çok acınacak durumda olacaktır” 

kelimeleri vasıtasıyla gaipten verilmiş olan bu yüce 

haber de aynen gerçekleşmiştir. Hz. Ahmedas ilk ola-

rak 1905 senesinde böyle bir hadisenin gerçekleşece-

ğinden bahsetmiş ve bu konuda kendisine gelen va-

hiyleri açıklamıştır. O zaman “Cihan Harbi”nin izi bile 

yoktu. Hele Rus Çarının acınacak bir duruma düşece-

ğinden bahsetmek mümkün değildi. Hz. Ahmed’inas 

                                                 
248 Berahini Ahmediye, C.5, Dipnot, Ruhani Hazain, C.21, S.151 
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1908 senesinde vefat ettiğini de unutmamamız gere-

kir. Vefatından yıllar sonra vuku bulacak hadiselerden 

o derece açık olarak bahsetmesi “İzhar Alel Gayb”ın 

en güzel örneklerindendir. 

Hz. Ahmed’eas indirilen vahiylerde, o üzüntü verici ve 

dünya insanlarını mateme boğacağı, keza Rus Çar’ının 

da acınacak duruma düşeceği hadiselerin Hz. Ah-

med’in hayatında vuku bulmayacağı da apaçık beyan 

edilmiştir. Mesela: 

 

Yani: “Ya Rabbi! Bana onlardan hiçbirisinin ölümünü 

gösterme”  

ve: 

 

Yani: Allah o (zelzeleyi) belli bir zamana kadar gecik-

tirmiştir” kelimelerinden apaçık anlaşıldığına göre o 

hadiseler Hz. Ahmed’inas hayatında gerçekleşmeye-

cekti. Ancak bu zelzele mutlaka gerçekleşecekti ve Hz. 

Ahmed’in izah ettiğine göre: 

“Eğer Hak Tealacc o şiddetli afetin gerçekleşmesini 

çok geciktirirse de, en fazla onaltı yıl (kadar gecikebi-
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lir) Ne olursa olsun o (afet) on altı seneyi geçmeye-

cektir. 249  

Kısacası Hz. Ahmed’inas gaipten verdiği bu haberler 

aynen gerçekleşmiştir. Mesela gemilerin güreş (savaş) 

yapacağı, deryalar dolusu kanın akacağı, yolcuların 

yollarını şaşıracakları, özel olarak cihan harbinin vuku 

bulacağı ve daha sonra (savaş neticesinde) Rus Çarı-

nın acınacak duruma düşeceği hadisesinin yıllar önce 

haber verilmesi ve yıllar sonra, hatta Hz. Ahmed’inas 

bu dünyadan ayrılışından da uzun müddet sonra, ha-

ber verildiği şekilde aynen gerçekleşmesi “İzhar Alel 

Gayb”ın en çarpıcı örneklerinden olduğu gibi, Hz. 

Ahmed’inas doğruluğunu da kesin bir şekilde ispat 

etmektedir. 

                                                 
249 Zamime Berahini Ahmediye, C.5, S.97-98, Ruhani Hazain, C.21, 

S.258-259 
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Veba Salgını (Taun): 

Hz. Ahmed’inas gaipten verdiği haberler daha pek 

çoktur. Onlardan her birisi hayret verici bir şekilde 

ileri sürülmüş ve olağanüstü bir şekilde gerçekleşmiş-

tir. Fakat biz bir örnek daha verdikten sonra, doğru-

luğunun başka bir delilini incelemeye geçeceğiz. 

Hz. Ahmedas “Eyyam-üs Sulh” adlı eserinde, 6 Şubat 

1898 günü gördüğü bir rüyasından bahseder. Gördü-

ğü rüya şöyledir: 

“Rüyamda, Allah’ın meleklerinin Pencap’ta değişik 

yerlerde siyah renkli fidanlar diktiklerini gördüm. O 

fidanlar pek çirkin, siyah renkli, korkunç ve kısa boy-

ludurlar. Dikenlerden bazı kimselere (meleklere) o 

fidanların ne olduklarını sordum. Onlar da: “Bu taun 

(veba hastalığı) fidanlarıdır. Pek yakında ülkede ya-

yılmak üzeredir” diye cevap verdiler… Gördüğüm 

manzara çok korkunç idi.” 250 

Hz. Ahmedas rüyasını bir broşür vasıtasıyla yayınlaya-

rak insanların günahlardan sakınmalarını ve Yüce Al-

lah’a geri dönmelerini kendilerine tavsiye etti. Daha 

önce 1894’de yayınlanan Arapça bir kasidesinde: 

                                                 
250 Ayam-üs Sulh, S.121, Ruhani Hazain, C.14, S.361 
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demişti. Yani: “İnsanları helak eden fasıklık (sapıklık) 

bir sel gibi çoğalınca, keşki (o insanları) helak eden bir 

veba ortaya çıksa diye temenni ettim. Çünkü akıllı 

insanların nezdinde insanların helak edilişi, onları 

hüsrana uğratan sapıklıktan şüphesiz daha sevimli ve 

daha üstündür.” 251 

İşte Hz. Ahmed’inas önceden bildirdiğine göre taun, 

yani veba salgını Pencap insanlarına musallat oldu. 

Bunun üzerine Hz. Ahmedas bir broşür yayınlayarak 

insanları uyardı ve tövbe ederek Allah’tan korkmaları 

konusunda kendilerine nasihatte bulundu. 252 

Daha sonra 1902 senesinde o, yine “Dafi-ul Bela” adlı 

bir eser yazarak insanların kendisini kabul ederek 

amellerini ıslah etmelerini kendilerine nasihat etti. 253 

Bu arada İngiliz hükümeti halka aşı yapmak üzere bir 

program başlattı. Bunun üzerine Hz. Ahmedas hükü-

mete şükranlarını iletti. Bununla birlikte hem kendisi-

                                                 
251 Hamame-tül Büşra S.97, Ruhani Hazain, C.7, S.326 
252 Bakınız: Mecmua-i İştiharat, C.3, S.401-403 
253 Dafi-ul Bela, S.12-14, Ruhani Hazain, C.18, S.232-233 
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nin hem de yandaşlarının aşı olamayacaklarını ve bu-

nun Yüce Allah’ıncc bir mucizesi olduğunu bildirdi. O, 

Keşti-i Nuh (Nuh’un Gemisi) adlı eserinde: 

“Eğer gökyüzünden bizim için bir mani olmasaydı, 

tebaa arasından ilk biz aşı olurduk… O, bana muhatap 

olarak beni ve evimin dört duvarı arasında bulunan 

her şahsı koruyacağını bana bildirmiştir. Herkim tam 

olarak itaat ederse ve tam olarak Allah’a boyun eğer 

ve gerçek takva ile bana bağlanırsa, onların hepsi 

taundan korunacaklar. İşte bu son günlerde bu Al-

lah’ın bir mucizesi olacaktır ki O, kavimler arasında 

fark (ayırım) yaparak (herkese) göstersin” diye yaz-

dı.254 

Hz. Ahmedas asla aşı olmayacağını, aksine aşı olma-

dan taundan korunacağını, hem kendisinin, hem de 

Cemaatinin bu salgından uzak tutulacaklarını hükü-

mete bildirmek gayesiyle “Keşti-i Nuh” adlı eseri ka-

leme aldı. Bu eserde evinin dört duvarından ne murat 

edildiğini de açıkladı. Hz. Ahmed’e bu konuda gelen 

vahiy şöyleydi: 

 

Yani: Herkim senin evinin dört duvarı arasında bulu-

nuyorsa onu Ben koruyacağım. 255 

                                                 
254 Keşti-i Nuh, Ruhani Hazain, C.19, S.2 
255 Keşti-i Nuh, Ruhani Hazain, C.19, S.10 
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Hz. Ahmedas bu vahiyde sözü edilen evden, yalnız 

tuğla ve kerpiçten yapılmış maddi evinin kastedilme-

diğini, aksine kendisine tam olarak itaat edenlerin de 

manevi evinin içerisinde sayılacaklarını açıkladı. Böy-

lece Hz. Ahmedas manevi evi olan talimatlarını da ka-

leme alarak yandaşlarının o talimatlara bağlı kaldıkları 

takdirde, Allah’ın izniyle vebadan korunacaklarını izah 

etti. (Bkz. Keşt-i Nuh) 

Gerçekten de Hz. Ahmed’inas Kadiyan’daki evinde 

bulunan seksene yakın şahıs vebadan kurtuldular. Bu 

kadarla kalmayıp Hz. Ahmed’inas evinde, insanlar bir 

yana vebaya sebep olan fareler bile vebaya yakalan-

madı. 

Hz. Ahmed’in evinin vebadan nasıl korunduğuna dair 

Müfti Muhammed Sadık Bey’in anlattığı bir hadise 

şöyledir: 

“Mayıs 1904’de Mevlevi Muhammed Ali Bey ateşe 

yakalandı. Yavaş yavaş ateşi çok yükseldi. Öyle ki 

Mevlevi Bey vebaya yakalandığını zannetti. Beni yanı-

na çağırarak vasiyet etmek istedi. O günlerde bu zat, 

Hz. Ahmed’inas evinin yeni inşa edilmiş bir odasında 

ikamet ediyordu. Ben onun bedenine dokundum ve 

gerçekten ateşinin çok yüksek olduğunu hissettim. Bu 

arada Hz. Ahmedas teşrif buyurdu ve Mevlevi Mu-

hammed Ali Bey’in nabzına dokunarak: “Neden kay-

gılanıyorsunuz? Sizin asla ateşiniz yoktur. Eğer siz 

vebaya yakalanırsanız ben ve benim cemaatim yalan-

cıyız demek olacaktır” buyurdu. Hz. Ahmedas bu hadi-

seden önce vebanın evine giremeyeceğini ilan etmiş-
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ti. Hz. Ahmed’inas böyle söylemesi üzerine elimi uza-

tarak tekrar Mevlevi Bey’e dokundum. Gerçekten ate-

şinden bir iz bile kalmamıştı.256 

Hz. Ahmed’eas Kadiyan’ın da genellikle vebadan ko-

runacağına dair vahiy indirilmiştir. Bilindiği gibi, Kadi-

yan’da ikamet edenlerin hepsi Hz. Ahmed’inas yan-

daşları olmayıp içinde Hıristiyan, Hindu, Ariya ve Hz. 

Ahmed’inas taraftarı olmayan Müslümanlar yaşamak-

taydı. Yine de Yüce Allahcc Kadiyan’ın genel olarak 

vebadan korunacağını önceden haber verdi. Bu ko-

nuda kendisine  

 

kelimeleri ilham edildi. Yani: 

“İnsanlar kendi durumlarını değiştirmedikçe Allahcc da 

şüphesiz onların  durumunu değiştirmez. O, şüp-

hesiz bu kariyeyi (taundan) koruyacaktır.” 257 

Keza bu konuda Hz. Ahmed’eas: 

 

                                                 

256 Bkz. Zikr-i Habib; Hz. Müfti Muhammed Sadık; Book-Depot; Kadi-

yan; S.123-124; Keza bkz: Hakikat-ül Vahiy; Ruhani Hazain; C.22; S.265 
 
257 Dafi-ul Bela, Ruhani Hazain, C.18, S.225 
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kelimeleri de ilham edildi. Yani:  

“Eğer benim katımda senin ve Cemaatinin ikramı 

(hürmeti) olmasaydı, bu yer bile mutlaka helak edilir-

di.” 258 

Hz. Ahmedas bu konuda şöyle demiştir: 

“Kadiyan’da, köyü viraneye çevirecek ve yiyip bitire-

cek olan ve taun-i carif (süpürgeci taun) olarak nite-

lendirilebilen veba asla baş göstermeyecektir. Ancak 

(ahalisi) zalim ve müfsid (fesatçı) olan diğer şehir ve 

köylerde korkunç durumlar söz konusu olacaktır. Bü-

tün dünyada korunacağı vaat edilen bir tek yer Kadi-

yan’dır. Felhamdü lillahi ala zalike.”259  

Hz. Ahmed’inas gaipten verdiği bu haber, hiçbir itiraza 

mahal bırakmayacak şekilde gerçekleştiği gibi aynı 

zamanda Allah’ıncc, Hz. Ahmed’eas olan yardımını ve 

sevgisini de göstermektedir. 

                                                 
258 A.G.E, S.225 Haşiye 
259 A.G.E, S.225 Haşiye 
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Üçüncü Delil – “Mübahale” 

Kuran-ı Kerim’in Al-i İmran Suresinde Hak Tealacc Hz. 

Resulüllah’ınsav muhaliflerini mübahaleye davet etme-

sini emretmiştir. Bu konudaki Ayet-i Kerime şöyledir: 

 

Yani: “Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda 

çekişenlere de ki: Geliniz, sizler ve bizler de dahil ol-

mak üzere, siz kendi çocuklarınızı biz de kendi çocuk-

larımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınla-

rımızı çağıralım, sonra da dua edelim de Allah’tan 

yalancılar üzerine lanet dileyelim.” (Âl-i İmran Suresi; 

Ayet 62) 260 

Aynı Kuran-ı Kerim mealinde bu Ayet şöyle izah edil-

miştir: 

“Bu Ayete mübahale ayeti denir ki, bir meselede haklı 

olanın ortaya çıkması için karşılıklı lanetleşmek de-

mektir. Tefsircilerin belirttiğine göre Necran Hıristi-

yanlarından bir heyet, Resulüllah’ınsav huzuruna gele-

rek, Kuran Hz. İsa’nın babasız doğduğunu kabul etti-

ğine göre onun Allah olması lazım geleceğini iddia 

                                                 
260 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın 

No:86, Ankara 1993, S.56 
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ettiler. Hz. Peygamber onları, bir araya gelerek kim 

yalancı ise Allah’ın ona lanet etmesi için dua etmeye 

çağırdı. Fakat Necran heyeti buna yanaşmayarak 

Müslümanların himayesine girmeyi kabul eden bir 

antlaşma imzalayıp gittiler.261 

Elmalılı Hamdi Yazır adlı meşhur Türk Müfessiri kendi 

tefsirinde, “Bu ayete mübahale ayeti denilir ki, hangi 

taraf yalancı ise, ona Allah lanet etsin, diye karşılıklı 

olarak lanetleşmek demektir” kelimeleriyle bu ayeti 

izah etmiştir. 262 

Bu Ayet-i Kerime’den de anlaşıldığına göre, herkim 

Yüce Allahcc tarafından insanları ıslah etmek üzere 

görevlendirildiğini iddia ederse o, kendisini yalanla-

yanları mübahaleye davet ettiği takdirde daima üstün 

çıkar ve onun muhalifleri Yüce Allahcc tarafından aza-

ba çarptırılırlar. Bu azap yalancının ötekinden önce 

ölüme çarptırıldığı gibi bazen de yalancının açık ola-

rak zillete uğraması şeklinde olabilir. Bu ayetin ışığı 

altında Hz. Ahmed’inas iddiasını inceleyebiliriz. Bunun 

bazı örneklerini; mesela Dowie ve Lekram gibi muha-

liflerinin nasıl azaba çarptırıldığını daha önce Hz. Ah-

med’in biyografisinde mütalaa etmiştik. 

Hz. Ahmedas “Encam-ı Atham” adlı eserinde kendisini 

yalanlayanları mübahaleye davet etmiştir. O, bu eser-

de önce Hıristiyanları mübahaleye çağırmış, daha 

sonra kendisinin kafir olduğunu söyleyen ve bu ko-

                                                 
261 A.G.E, S.56 
262 Hak Dini Kuran Dili, C.2, Şura-Çelik Yayınları, S.346 
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nuda fetva veren Müslüman ulema ve meşayihleri ve 

ileri gelen din bilginlerini mübahaleye çağırmıştır. 

(Bkz: Encam-ı Atam; Ruhani Hazain; Cilt 11, Sayfa 31-

44; Keza Sayfa 45, 51, 64-72, 162-165, 317-318) “Ha-

kikat-ül Vahiy” adlı eserinde de yine muhaliflerini 

mübahaleye davet etmiştir. (Bkz: Hakikat-ül Vahiy; 

Ruhani Hazain; Cilt 22, Sayfa 71) 

Hz. Ahmedas “Hakikat-ül Vahiy” adlı eserinde kendi-

siyle mübahaleye girerek cezaya çarptırılan ve Yüce 

Allah’ıncc eliyle öldürülenlerin listesini hazırlamıştır. 

(Bkz: Hakikat-ül Vahiy; Ruhani Hazain; Cilt 22, Sayfa 

71, 326, 396, 454, 553, 597, 604) 

Şimdi örnek olarak Sadullah adlı bir muhalifiyle nasıl 

mübahaleye girdiğini ve mübahalenin nasıl sonuçlan-

dığını daha detaylı olarak inceleyelim. 
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Sadullah İle Mübahale 

Hindulardan İslamiyet’e geçmiş olan Sadullah Ludhi-

yenavî adlı bir kişi, Hz. Ahmed’eas karşı çıkarak kendi-

sini yalanlamaya başladı. Herhalde Müslümanları 

kendisinin de Müslüman olduğuna inandırmak gaye-

siyle olsa gerek ki o, Hz. Ahmed’eas muhalefet konu-

sunda çok aşırı gitti ve kendisine sövmeye başladı. 

Yazdığı bir şiir vasıtasıyla Hz. Ahmed’ias küçük düşür-

meye çalışan bu zat ona: “Deccal, yezid, zalim, haya-

sız, ahmak, yalancı, kafir, mülhid (dinsiz), deccalın 

eşeği, zırvalayan, medeniyetten uzak, menhus, hilebaz 

kelimeleriyle küfretti. (Bkz. Kitab-ül Beriye; Ruhani 

Hazain; Cilt 13, Sayfa 150) 

Bu zat 1890 senesinde “Şihab-ı Sakib Ber Mesih-i Ka-

zib” adlı bir kitap yazarak Hz. Ahmedas hakkında yine 

çirkin sözler kullandı ve yalancı olduğunu ileri sürerek 

pis bir şekilde öleceğini iddia etti. Keza Hz. Ah-

med’inas Cemaatinin ve yandaşlarının da dağılacağını 

ileri sürdü. 263 

Sadullah, ayrıca Hz. Ahmedas aleyhinde bir şiir yazarak 

kendisinin azap ile cezalandırılacağını öne sürdü. O, 

Farsça şiirinde: 

“Hak Teala seni sağ eliyle (yani kuvvetli bir şekilde) 

yakalayıp, senin şah damarını kesecektir. Senin ölü-

münden sonra senin yalancı silsilen (Cemaatin) de 

                                                 
263 Hakikat-ül Vahiy, Ruhani Hazain, Cilt 22, Sayfa 447 
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berbat olup gidecektir. Bu mukadder kılınmıştır. Bu 

dünyada öyle bir cezayı bir ibtila (imtihan) olarak 

isimlendiriyorsunuz. Ancak hem kıyamet gününde 

hem bu dünyada hüsrana uğramak sana mukadder 

edilmiştir.” 

diyerek Hz. Ahmed’ias küçük düşürmeye kalkıştı.  

Hz. Ahmedas Rabbinecc dua etti ve Sadullah’ın ceza-

landırılmasını istedi. Hz. Ahmedas bu konuda Sadullah 

ile ilgili kendisine indirilen bir vahyi yayınlayarak; 

“Ey Allah’ın düşmanı! Sen benimle değil, aksine Yüce 

Allahcc ile savaşmaktasın. Allahcc adına yemin ederim 

ki bana şu anda (yani) 29 Eylül 1894 günü senin hak-

kında: 

 

ilhamı indirilmiştir. Yani “Şüphesiz senin düşmanının 

nesli kesiktir” 264 

Hz. Ahmedas ayrıca muhaliflerini mübahaleye davet 

etti. Bu arada Sadullah adlı bu zatı da mübahale kap-

samına aldı. (Bkz. Encam-ı Atam; Ruhani Hazain; Cilt 

11, Sayfa 70) 

Ayrıca Hz. Ahmedas adı geçen eserde bulunan Arapça 

bir kasidesinde Sadullah’ın ölüm ile cezalandırılacağı-

nı şöyle ilan etti: 

                                                 
264 Envar-ül İslam, Ruhani Hazain, Cilt 9, Sayfa 86 
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Yani: “Kendi pisliğinle bana eziyet ettin. Ey yaramaz 

insan! Eğer sen rezillik içinde ölmezsen ben doğru 

birisi değilim. Ey Rabbimiz! Bizim aramızda bir kera-

met ile karar ver (ve böylece doğru ile yalancıyı birbi-

rinden ayır.) Sen benim kalbimi ve içindeki bütün sır-

ları görür (ve bilirsin) ya Rabbi! 265 

Hz. Ahmed’inas yazılarından ve kendisine indirilen 

vahiylerden de anlaşıldığına göre Hz. Ahmedas, kendi-

siyle Sadullah arasında gerçekleşen mübahale netice-

sinde: 

1- Sadullah ölecekti ve Hz. Ahmedas onun ölü-

münden sonra da yaşayacaktı. 

2- Sadullah’ın nesli kesilecekti. 

Nitekim Hz. Ahmedas ile mübahaleye giren Sadullah 

adlı bu zat, Hz. Ahmed’inas hayatında, Ocak 1907’de 

koleradan öldü. 

Mübahaleye girdiği zaman Sadullah’ın onbeş yaşında 

bir oğlu vardı. Ancak ondan sonra hiçbir çocuğu ol-

                                                 
265 Hakikat-ül Vahiy, Ruhani Hazain, Cilt 22, Sayfa 446 
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madı. Sadullah’ın varolan oğlu da çocuksuz öldü ve 

bugün aradan yüz seneden fazla bir zaman geçmiştir. 

Yeryüzünde Sadullah’ın nesli asla mevcut değildir. Hz. 

Ahmedas bu konuda şöyle demiştir: 

“Ben onun aleyhinde dua ettiğim zaman Yüce Allahcc 

onun ölümünü bana bildirdi. Ayrıca, “Senin neslinin 

kesileceğini ileri süren Sadullah’ın kendisinin nesli 

kesilecektir. Ancak ben senin neslini Kıyamete kadar 

devam ettireceğim. Sen asla bereketlerden mahrum 

olmayacaksın. Ben sana o kadar bereket vereceğim ki 

padişahlar (krallar ve sultanlar) senin elbiselerinden 

bereket arayacaklar. Ben dünya (insanlarının) çoğunu 

sana yönlendireceğim. Ancak Sadullah senin gözleri-

nin önünde rezil olarak ölecektir” buyurdu. İşte aynen 

gerçekleşti.” 266 

                                                 
266 Hakikat-ül Vahiy, Ruhani Hazain, Cilt 22, Sayfa 451 
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Dördüncü Delil – “Münacat”  

Hak Tealacc, Kuran-ı Kerim’in Cuma Suresinde Hz. Re-

sulüllah’asav hitaben: 

 

buyurmuştur. Yani: “De ki: Ey Yahudiler! Bütün insan-

lar değil de yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğu-

nuzu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi 

ölümü temenni edin (bakalım)!” (Cuma Suresi; Ayet 7) 
267 

Prof. Dr. Süleyman Ateş’in, “Kuran-ı Kerim ve Yüce 

Meali”nde bu ayet:  

“De ki: Ey Yahudi olanlar, eğer insanlar arasında yalnız 

sizin, Allah’ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız, o 

halde ölümü temenni edin, doğru iseniz (bunu ya-

pın)” olarak izah edilmiştir. 

Bu Ayet-i Kerime’den anlaşıldığına göre, yalancı ola-

rak Allah’ıncc dostu olduğunu iddia edenler asla ken-

dileri aleyhinde beddua edemezler. “Doğru iseniz 

ölümü temenni edin” kelimelerinden de anlaşıldığına 

göre, yalancı birisi asla ölümü temenni edemez. Ebu 

                                                 
267 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın 

No:86, Ankara 1993, S.552 
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Cehil ölümü temenni ettiyse de Bedir savaşında ceza-

ya çarptırılmış ve helak edilmiştir. (Ebu Cehil’in ölüm 

temennisinde bulunduğu, Sahih-i Buhari, Kitab-üt 

Tefsir, Suret-ül Enfal Tefsirinde beyan edilmiştir.) 

Buna mukabil Yüce Allah’ıncc müminlerin dostu oldu-

ğu ve onlara yardımcı olduğu Kuran-ı Kerim’in birçok 

Ayet-i Kerime’sinde beyan edilmiştir. (Bkz: 2:258, 3:69, 

3:151, 4:124, 4:174, 7:155, 8:41, 22:79, 33:18, 42:10, 

42:29, 45:20, 47:12 vs) 

Hz. Ahmedas Rabbinecc yalvararak çok içtenlikle mü-

nacatta bulunmuş ve şöyle dua etmiştir: 
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Yani: 
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Ey Kadir, yer ile gökleri yaratan Rabbim! Ey Rahmet 

eyleyen, lütuf eden ve bize yol gösteren Rabbim! 

Ey insanların kalpleri içinde bulunan (gizlilikleri) gören 

Rabbim! Ey benim Allah’ım! Senden hiçbir şey gizli 

değildir. 

Eğer Sen, benim fasıklık ve fesat ile dolu olduğumu 

görüyor isen! Eğer Sen, benim kötü işler işleyen birisi 

olduğumu müşahede ediyorsan! 

(O zaman) Beni, yani kötü işler işlemekte olan birisini 

paramparça et ve benim düşmanlarımın zümresini de 

şâd kıl, Ya Rabbi! 

(Benim düşmanlarımın) kalbine kendi rahmetini çokça 

yağdır Ya Rabbi! Onların her isteğini yerine getir ve 

ne muratları varsa kendilerine ver Ya Rabbi! 

(Benim evimin) kapısına ve duvarlarına ateş yağdır. 

Benim düşmanım ol ve bütün işlerimi berbat eyle Ya 

Rabbi! 

Ancak eğer benim kendi kullarından olduğumu görü-

yor isen, Kendi kapının kıblem olduğunu biliyor isen, 

Kalbimde, bütün dünyadan gizlediğim ve bir sır gibi 

sakladığım o yüce sevgini de müşahede ediyorsan, 

Bana karşı sevgini göstererek güzel bir muamele yap, 

böylece o gizli sırlarımızdan az da olsa insanlara da 

açıver Ya Rabbi! 
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Senin ile olan alakalarımdan ve Kalbimde (bir fidan 

gibi) ektiğim Sana karşı olan sevgilerimden dolayı 

Benim suçsuzluğumu göstermek üzere Sen Kendin 

dışarı çık, Ey benim sığınağım, benim gizlendiğim ve 

saklanıp rahata kavuştuğum Yüce Rabbim! 

Benim kalbimde, tutuşturduğun ve onun vasıtasıyla 

Kendin dışında her bir kimseyi yakıp kül ettiğin bir 

ateş yanmaktadır. 

Aynı ateş vasıtasıyla benim yüzümü de aydınlat Ya 

Rabbi! Keza benim kapkaranlık gecemi de gündüze 

çevir Ya Rabbi!  

İşte Hz. Ahmedas böylece Rabbinecc münacat ederek 

O’ndan kendisi hakkında karar vermesini niyaz etmiş-

tir. Şimdi vicdan sahibi her insanın düşünmesi lazım-

dır. Bu münacattan sonra: 

❖ Hz. Ahmedas Yüce Allahcc tarafından cezalandı-

rıldı mı? Hayır, asla! 

❖ Yüce Allahcc onu kesip paramparça etti mi? 

Hayır, asla! 

❖ Evine ateş yağdırdı mı? Hayır, asla! 

❖ Yüce Allahcc Hz. Ahmed’eas düşman kesildi mi? 

Onun düşmanlarını şâd eyledi mi? Hayır, asla! 

Demek ki Hz. Ahmedas iddiası doğru olan bir zattır ve 

gerçekten Yüce Allahcc tarafından İslamiyet’i yücelt-

mek için tayin edilmiştir. 
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Yalancı birisi Allah’acc meydan okurcasına; “Ya Rabbi! 

Ben yalancı isem beni paramparça et ve evimin dört 

duvarına ateş yağdır” diyemez. Eğer bir kimse böyle 

söyledikten sonra Yüce Allahcc tarafından kendisine 

ceza yağdırılmayıp, tam tersine o Allah’ıncc lütuflarına 

mazhar olursa böyle birisinin doğrulundan asla şüphe 

edilemez. Böyle birisinin doğruluğu hiç şüphesiz ka-

bul edilmelidir. 
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Beşinci Delil – Allah Vergisi Bilgi 

Yüce Allahcc seçip görevlendirdiği resullerine, diğer 

insanlara nasip olmayan bir bilgi ihsan eder. Hiçbir 

bilgin o resullerle baş edemez. Allah vergisi bilgiye 

sahip olan Allah’ın resulleri, düşmanlarına ve muhalif-

lerine daima üstün çıkarlar. Hz. Resulüllah’ınsav Kuran-

ı Kerim’i insanlara sunduğu zaman kafirler: 

 

diyerek itiraz ettiler. Yani: “Ona ancak bir insan öğre-

tiyor.” (16:104) 268 

Hak Tealacc itiraz edenlere Hûd Suresinde şu kelime-

lerle cevap vermiştir: 

 

Yani: “Bilin ki o, ancak Allah’ın ilmiyle indirilmiştir.” 

(11:15) 269 

Kafirlerin Kuran-ı Kerim ile ilgili olarak: 

dedikleri de beyan edilmiştir. Yani: “İstesek biz de 

bunun benzerini elbette söyleyebiliriz.” (8:32) 270 

                                                 
268 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı, Sayfa 278 
269 A.G.E. Sayfa 222 
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Yüce Allahcc buna mukabil: 

 

diyerek, Kuran-ı Kerim ile Hz. Muhammed’insav düş-

manlarına açık bir şekilde meydan okumuştur. Yani: 

“Kesinlikle yapamayacaksınız.” (2:25) 271 

Bütün bu Ayet-i Kerimelerden anlaşıldığına göre, Yü-

ce Allahcc kendi resullerine hiç kimsenin karşı koya-

mayacağı ve mukabele edemeyeceği bilgi verir. Ku-

ran-ı Kerim’in meydan okuması, aradan 1400 sene 

geçmesine rağmen cevapsız kalmıştır. Aynı şekilde 

Hz. Muhammed-i Mustafasav hiçbir medresede tahsil 

görmediği halde bütün dünya insanlarına meydan 

okuyarak Kuran-ı Kerim’in benzerini getiremeyecekle-

rini iddia etmiştir ve gerçekten hiç kimse bu meydan 

okumaya bir cevap verememiştir. 

Kuran-ı Kerim’in, Yüce Allahcc tarafından Hz. Resulül-

lah’asav indirildiği ve hiç kimsenin onun benzerini or-

taya koyamadığı bir gerçektir. Kuran-ı Kermi’in bu 

yüceliğini ispat etmek üzere, Yüce Allahcc Hz. Ah-

med’eas de İlahi bilgi vermiş ve o, bu konuda bütün 

muhaliflerine meydan okumuştur. 

Hz. Ahmedas bir medresede tahsil görmemiştir. Aksi-

ne o, babasının özel olarak tuttuğu hocalardan çok 

cüzi bir bilgi elde etmiştir. Fazl-ı İlahi ve Fazl-ı Ahmed 

                                                                                                
270 A.G.E. Sayfa 179 
271 A.G.E. Sayfa 3 
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adlı iki öğretmen kendisine Arapça ve Farsçayı öğ-

retmişse de bu öğrenim, ilkokul çocuklarının seviyesi-

ni geçmemiştir. Böylece çok düşük seviyede bir bilgi 

elde etmiş olan Hz. Ahmed’inas bütün dünya bilginle-

rine Kuran-ı Kerim’in tefsiri veyahut Arapça yazı yaz-

mak konusunda meydan okuması gerçekten o bilgile-

rin İlahi kaynaklı olduğunu göstermektedir. Öğret-

menlerinden çok ilkel bir bilgiyi edinmiş olan Hz. 

Ahmedas Arapça dil bilgisine nasıl sahip olduğunu 

şöyle dile getirmiştir: 

 

Yani: “Fazla çaba sarf etmememe ve az öğrenmeme 

rağmen Arapça dil bilgisinde benim kemale ulaşmış 

olmam Rabbimin açık bir mucizesidir. O, böylece be-

nim bilgimi ve edebiyatımı insanlara açmak istemek-

tedir. Şimdi benim muhaliflerimin topluluğunda be-

nimle yarışabilecek birisi var mıdır? Bunun dışında 

bana Arapça lisanından da kırk bin kelime öğretilmiş-

tir. Hâlbuki çoğu kez ben hasta oluyorum ve fazla boş 

zamanlarım da olmuyor. İşte bu, bir kul işi olmayıp, 

şüphesiz âlemlerin Rabbinincc bir mucizesidir.” 272 

                                                 
272 Ruhani Hazain, Cilt 11, Sayfa 234-235 
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Kuran-ı Kerim’in Üstünlüğü 

Hz. Ahmedas Arapça olarak yirmiye yakın eser yazmış-

tır ve bu eserlerde Kuran-ı Kerim’in yepyeni tefsirini 

de beyan etmiştir. O, bu bilgilerin kendisine Kuran’a 

tabi olarak bahşedildiğini: 

“Kuran-ı Kerim’in mucizesine tabi olarak bana da fe-

sahat ve belağat mucizesi bahşedilmiştir. Benimle hiç 

kimse bu konuda yarışamaz.” kelimeleriyle açıklamış-

tır. 273 

Aynı şekilde “Lücce-tün Nur” adlı eserinde o, 

 

diyerek kendi fesahati ve belağatı ile Kuran-ı Kerim 

arasındaki farkı dile getirmiştir. Yani: “Beyan ile ilgili 

olarak her ne kadar kemale eriştiğimi iddia ettiysem 

işte o Allah’ın Kitabı Kuran-ı Kerim’den sonradır.” 274 

Keza o, kendisine bahşedilen fesahat ve belağat vas-

fının Kuran-ı Kerim’e hizmet etmesi gayesiyle bahşe-

dildiğini de açıklamıştır. O, bu konuda: 

“Bizim iddiamız şudur ki Hak Teala’nıncc yardımıyla 

bize bahşedilen güzel yazı yazmak kuvveti, bu vası-

tayla Kuran-ı Kerim’in marifetlerini ve hakayıkını (ger-

                                                 
273 Zaruret-ül İmam, Ruhani Hazain, Cilt 13, Sayfa 496  
274 Ruhani Hazain, Cilt 16, Sayfa 464 
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çeklerini) dünya (insanlarına) göstermek içindir” de-

miştir. 275 

                                                 
275 Lücce-tün Nur, Ruhani Hazain, Cilt 18, Sayfa 437 
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Meydan Okuması 

Hz. Ahmedas “Zamime Encam-ı Ethem” adlı eserinde 

muhaliflerine meydan okuyarak şöyle demiştir: 

“Eğer herhangi bir hoca, Arapçanın fesahatı ve bela-

ğatı konusunda benim eserimle yarışmak isterse o 

küçük düşüp rezil olacaktır. Ben kendini beğenmiş 

herkese izin veriyorum. Eğer o, karşıma çıkarak benim 

şiir ve nesrime (düzyazı) eşit olarak şiir ve nesir yaza-

bilirse ve ana dili Arapça olan bir Arap yemin ederek 

onu doğrularsa, bu durumda ben yalancıyım demek-

tir. Bana muhalif olanlar, Kuran-ı Kerim’in herhangi bir 

Suresinin tefsirini karşılıklı olarak yazsınlar. Yani karşı 

karşıya oturarak fala bakıldığı gibi Kuran-ı Kerim açıl-

sın. Böylece çıkan ilk yedi Ayetin tefsirini hem ben 

yazayım hem de benim muhalifim yazsın. Eğer hakaik 

ve maarif beyan etmekte ben açık olarak üstün çık-

mazsam, yine de yalancıyım (demektir)”276 

Hz. Ahmedas “Tiryak-ül Kulûb” adlı eserinde kendisine 

lutfedilen İlahi nimetlerden bahsederek şöyle demiş-

tir: 

• Birincisi şudur ki Kuran-ı Kerim’in yüce marifet 

dolu anlamları harikulade bir şekilde bana ihsan 

edilmiştir. kimse bu konuda benimle yarışamaz. 

• İkincisi şudur ki Kuran’ın lisanı olan Arapçanın 

belağatı ve fesahati bana bahşedilmiştir. Eğer bana 

                                                 
276 A.G.E., Ruhani Hazain, Cilt 11, Sayfa 304 
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muhalif olan bütün ulemalar hep birlikte benimle ya-

rışmak isterlerse, başarısız kalarak yenilgiye uğraya-

caklardır. 277 

Keza “Keşf-ül Gita” adlı eserinde: 

“Yüce Allah bana Kuran bilgisini bahşetmiştir. (Ayrıca) 

Arap lisanının deyimlerini anlamak gayesiyle bana bir 

zeka ihsan edilmiştir. Öyle ki bu ülkede başka hiçbir 

kimseye böyle bir zeka (ve anlama kuvveti) bahşedil-

mediğini iftihar ile söyleyebilirim,” demiştir. 278 

Hz. Ahmedas yirmiye yakın Arapça eser yazmıştır. Ke-

za Arapça olarak Yüce Allah’ıncc hamdini Hz. Resulül-

lah’ınsav methini ve Kuran-ı Kerim’in yüce şanını beyan 

etmek üzere birçok Arapça kaside yazmıştır. “Kaside-i 

İlhamiye” ve Hutbe-yi İlhamiye” Hz. Ahmed’inas iddia 

ettiği gibi ilham vasıtasıyla vücuda getirilmiştir. Birçok 

eser yazıldıktan sonra muhaliflerden onun benzerini 

getirmeleri istenmiş ve bunu başardıkları takdirde 

kendilerine çok büyük mükafatlar verileceği vaat 

edilmiştir. Mesela “Keramat-üs Sadıkîn” adlı Arapça 

eseri hakkında Hz. Ahmedas, kendisine muhalif olan 

Muhammed Hüseyin ile Nazir Hüseyin adlı hocalara 

meydan okumuş ve eserine nazire yazabildikleri tak-

dirde kendilerine 1000 rupi279 vereceğini vaat etti ise 

de muhalifleri eserine nazire yazamadılar. 280 

                                                 
277 A.G.E. Ruhani Hazain, Cilt 15, Sayfa 230 
278 A.G.E. Ruhani Hazain, Cilt 14, Sayfa 208 
279 Rupi: Hindistan’ın yerel para birimi 
280 A.G.E, Ruhani Hazain, Cilt 7, Sayfa 49 
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Aynı şekilde o, “İcaz-ül Mesih” adlı, Fatiha Suresinin 

tefsirini kapsamakta olan Arapça bir eser yazmıştır. Bu 

eserin kapağında: 

 

kelimeleri bulunmaktadır. Yani: 

“Herkim eserime cevap vermek gayesiyle öfkeli bir 

şekilde kalkarsa o, utandığını hasretlere kapıldığını 

görecektir.” 281 

“Padişahî Camii” Lahor’da bulunan “Medrese-yi 

Nûmaniye” hocalarından olan Muhammed Hasan 

Feyzî adlı bir bilgin bu esere bir nazire yazacağını ilan 

etmiş ise de bunu beceremeyerek bir hafta içinde 

helak olup gitmiştir. Hz. Ahmedas eserini şöyle tanıt-

mıştır: 

 

                                                 
281 A.G.E., Ruhani Hazain, Cilt 18, Sayfa 1 
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Yani: “Ben eserimi “İcaz-ül Mesih” olarak isimlendir-

dim. Rabbime, onu ulemalar için bir mucize kılmasını 

niyaz ettim. Keza, edebiyatçılardan hiçbirisi onun 

benzerini yazamasın ve onlardan hiçbirisine onu eş 

sayılabilecek bir eser yazabilme kuvveti ve yeteneği 

verilmesin diyerek Rabbime dua ettim. İşte aynı ge-

cede Yüce Rabbimcc tarafından benim duam kabul 

edildi ve benim Rabbim bana bir müjde verdi ve: 

“Gökyüzünden yasaklayan bir kuvvet (ona nazire 

yazmaya kalkışana) mani olmuş ve nazire yazmasına 

izin vermemiştir” buyurdu. Bundan düşmanlarımın 

eserime bir nazire yazamayacaklarını anladım.” 282 

Kısacası Hz. Ahmed’inas olağanüstü bir şekilde Kuran-ı 

Kerim ve Arapça bilgilerine sahip olması ve onu, mu-

haliflerine meydan okuyarak ispat etmesi doğruluğu-

nun bir delilidir. Hz. Ahmed’inas eserlerinden bir kıs-

mının İstanbul Belediye Kütüphanesinde mevcut ol-

duğunu ve isteyen okuyucularımızın onlardan istifade 

edebileceklerini açıklamayı da uygun görüyoruz. 

                                                 
282 A.G.E, Ruhani Hazain, Cilt 18, Sayfa 68 
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Altıncı Delil – Dualarının Kabul Edilişi 

Kul içtenlikle Rabbinecc dua ettiği zaman, duası kabul 

olunur. Duanın önemi birçok Ayet-i Kerime’de dile 

getirilmiştir. Birkaç Ayet-i Kerime aşağıdadır. 

 

Yani: “Bana dua ettiği zaman dua edenin dileğine kar-

şılık veririm.” (2:187) 283 

 

Yani: (Resulüm!) De ki: (kulluk ve) yalvarmanız (yani 

duanız) olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? 

(25:78) 284 

 

Yani: Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. (14:40) 285 

 

Yani: Bana dua edin, kabul edeyim. (40:61) 286 

                                                 
283 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın 

No:86, Ankara 1993, S.26 
284 A.G.E. Sayfa 365 
285 A.G.E. Sayfa 259 
286 A.G.E. Sayfa 473 
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Yani: Yoksa darda kalana kendine yalvardığı (dua et-

tiği) zaman karşılık veren (yani duasını kabul eden) ve 

(başındaki) sıkıntıyı gideren… Allah’tan başka bir tanrı 

mı var! (27:63) 287 

Keza Kuran-ı Kerim’in birçok Ayet-i Kerime’sinde 

müminlerin Rablerinecc dua ettikleri beyan edilmiştir. 

Mesela: 

 

Yani: Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O’na 

yalvaranları (yani dua edenleri) kovma! (6:53) 288 

 

Yani: Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere 

(ibadet ettikleri için) vücutları yataklardan uzak kalır. 

(32:17) 289 

                                                 
287 A.G.E. Sayfa 381 
288 A.G.E. Sayfa 132 
289 A.G.E. Sayfa 415 
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Buna mukabil kafirlerin dua etmedikleri yahut duala-

rının da faydasız olduğu: 

 

kelimeleriyle beyan edilmiştir. Yani: Kafirlerin yalvar-

ması (dua etmesi) boşunadır. (40:51) 290 

Bütün bu Ayet-i Kerimelerden anlaşıldığına göre Yüce 

Rabbimizcc müminlerin dualarını kabul buyurmakta-

dır. Şüphesiz O, sevdiği kullarının, özellikle peygam-

berlerin dualarını mucizevî bir biçimde kabul eder. 

Kuran-ı Kerim’in birçok Ayet-i Kerime’sinde peygam-

berlerin Yüce Allah’acc dua ettikleri; O’nun da o duala-

rı kabul ederek mucizeler gösterdiği beyan edilmiştir. 

Mesela Hz. Zekeriya’nınas yaşlılıkta Rabbinecc dua et-

tiği ve O’nun da hiç umulmadık bir durumda kendisi-

ne hayırlı bir evlat (Hz. Yahyaas) verdiği beyan edilmiş-

tir. Hz. Zekeriyya’nınas: 

 

dediği de açıklanmıştır. Yani: “Rabbim, sana (ettiğim) 

dua sayesinde hiç bedbaht olmadım. (19:5) 291 

Keza Hz. İbrahim’inas de Rabbinecc dua ettiği ve bu 

konuda: 

                                                 
290 A.G.E. Sayfa 472 
291 A.G.E. Sayfa 304 
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dediği belirtilmiştir. Yani: “Rabbime yalvarıyorum (dua 

ediyorum.) Umulur ki dua etmekle bedbaht (emeği 

boşa gitmiş) olmam.” (19:49) 292 

Hz. Ahmedas duanın kabul edilişini bir ölçü göstererek 

muhaliflerini dua düellosuna çağırmış ve bu manevi 

yol ile kendi doğruluğunun kanıtlanacağını bildirmişti. 

“Yüce Allahcc adına yemin ederek söylüyorum; Eğer 

bu yarışmada ben yenik düşersem kendimin haksız 

olduğunu kabul eder ve onu yayınlarım. Bu durumda 

her çeşit zillet, ihanet ve küçümsemeye layık olurum. 

Keza o toplantıda Allahcc tarafından olmadığımı ve 

bütün iddialarımın da batıl olduğunu kabul ederim. 

Ancak kesin bilirim, hatta (gözlerimle) görmekteyim 

ve Allahcc adına yemin ederim ki benim Rabbim asla 

böyle davranmayacak ve asla zayi olmama izin ver-

meyecektir.” 293 

Hz. Ahmedas dua vasıtasıyla çok büyük mucizelerin 

gerçekleştiğini beyan etmiş ve örnek olarak Hz. Resu-

lüllah’ısav  göstermiştir. Çoklukla dualarının kabul edi-

lişinin, peygamberlerle evliyaların bir özelliği olduğu-

nu beyan eden Ahmedas Hz. Resulüllah’tansav şöyle 

bahsetmiştir: 

                                                 
292 A.G.E. Sayfa 307 
293 Asumanî Faysalah, Ruhani Hazain, Cilt 4, Sayfa 330 
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“Peygamberler vasıtasıyla gerçekleşen binlerce muci-

zenin yahut evliyaullahın bugüne kadar gösterdikleri 

olağanüstü kerametlerin aslı ve kaynağı işte bu dua-

dır. Onlar çoklukla ancak duaların etkisiyle, Kadir olan 

Rabbimizincc kudretinin harikulade örneklerini gös-

termektedirler. Arabistan’ın çölünde gerçekleşmiş 

olan olağanüstü ve harikulade olay; Yani yüzbinlerce 

ölünün birkaç gün içerisinde dirilivermesi, asırlardan 

beri sapmış olanların İlahi renge girivermeleri ve göz-

leri kör olanların görmeye başlamaları, keza dilsizlerin 

dillerinden İlahi marifetlerin dökülmeye başlaması, 

kısacası dünyada daha önce hiçbir gözün görmediği 

ve hiçbir kulağın işitmediği bir inkılabın birdenbire 

gerçekleşmesi; O neydi bilir misiniz? İşte o, bir fanifil-

lahın (kendini Yüce Allah uğruna feda etmiş olan Hz. 

Resulüllah’ın) karanlık gecelerde ettiği dualarıydı. O 

dualar işte bütün yeryüzünde yankılar uyandırdı ve 

olağanüstü mucizeleri gerçekleştirdi. O harikulade 

mucizelerin, bilgisi olmayan birisi vasıtasıyla gerçek-

leşmesi mümkün gözükmüyordu. Allahümme salli ve 

sellim ve barik aleyhi ve âlihi… Ya Rabbi! O yüce Ha-

bibinsav bu ümmet uğruna ne kadar gam çektiyse, ne 

kadar hüzünlendiyse ona eşit bir şekilde kendisine 

salat, selam ve bereketler indir. Keza ebediyen kendisi 

üzerine kendi rahmet nurlarını indir.” 294 

Şimdi Hz. Ahmed’inas dualarının nasıl kabul edildiğini 

bazı örneklerle izah etmeye çalışacağız. Ve bu da, 

kendisinin gerçekten Yüce Allahcc tarafından seçilip 

                                                 
294 Berekat-üd Dua, Ruhani Hazain, Cilt 6, Sayfa 11 
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görevlendirildiğini ve iddialarının da doğru olduğunu 

gösterecektir. Yalancı birisinin duasının o denli hayret 

verici bir şekilde kabul edilmesi asla mümkün değil-

dir. 

Muhammed Ali Han’ın oğlu Abdürrahim Han, öldürü-

cü bir ateşe yakalandı. Doktorlar ondan ümitlerini 

kestiler. Çocuk bir ölüye benziyordu. Hz. Ahmedas 

Rabbinecc dua ettiyse de Hak Tealacc duasının kabul 

edilemeyeceğini ve çocuğun “Takdir-i Mübrem”e (ke-

sin ve değişmez kadere) yakalandığını kendisine il-

ham etti. Bunun üzerine Hz. Ahmedas: “Ya Rabbi! Ben 

şefaat ediyorum” diye dua etti. Hak Tealacc buna ce-

vaben: 

 

kelimeleriyle Hz. Ahmed’ias azarladı. Yani: O’nun izni 

olmadan katında kim şefaat edebilir? Hz. Ahmedas bu 

ilham neticesinde çok korktu ve kan ter içinde kaldı. 

Hak Tealacc kendisine: 

 

kelimelerini ilham etti. Yani: “Sana izin verilmiştir” 

Bundan sonra Hz. Ahmedas büyük bir ihlas ve içtenlik-

le dua etti. Yüce Allahcc duasını kabul buyurdu ve ço-

cuk sanki mezardan çıkarcasına iyileşti. 295 

                                                 
295 Bkz: Hakikat-ül Vahiy, Ruhani Hazain, Cilt 22, Sayfa 229 
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Hz. Ahmed’inas oğlu Beşir Ahmed, bir göz hastalığına 

yakalandı. Herçeşit tedaviye başvuruldu ise de hiçbir 

ilaç fayda vermedi. Çocuk neredeyse kör olacaktı. Hz. 

Ahmedas Rabbine dua ettiği zaman, Yüce Allahcc tara-

fından kendisine: 

 

kelimeleri ilham edildi. Yani: “Benim çocuğum Beşir’in 

gözleri berraklaşmıştır ve o artık görmeye başlamıştır” 

Bu ilham indikten sonra çocuk tekrar görmeye başla-

dı ve gözleri iyileşti. En az yüz kişi buna şahit oldu. 296 

Hz. Ahmed’inas dostlarından olan Mevlevi Nur-üd 

Din’inra tek çocuğu öldü. Başka bir çocuğu olmayan 

bu zat böylece çocuksuz kaldı. Hz. Ahmed’in düşman-

ları bu habere çok sevindiler. Bunun üzerine Hz. Ah-

medas Rabbine dua ederek dostuna bir evlat vermesi-

ni niyaz etti. Yüce Allahcc duasının kabul edildiğini, 

Nur-üd Din’e bir erkek çocuk verileceğini ilham yo-

luyla Hz. Ahmed’eas bildirdi. Çocuğun bedeninde bir-

çok çıbanbaşı çıkacağını ve onların da çocuğun dua 

neticesinde doğduğunu ispat etmek gayesiyle olaca-

ğını da kendisine açıkladı. Nitekim Nur-üd Din’inra 

önceden haber verildiği gibi erkek çocuğu doğdu. 

Daha sonra onun bedeninde birçok çıbanbaşı da çıktı. 
297 
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Muhammed Hayat adlı, Kadiyan’da tahsil görmekte 

olan bir öğrenci vebaya yakalanır. Tanınmış bir doktor 

olan Hz. Mevlevi Nur-üd Dinra, çocuğu tedavi etmek 

üzere görevlendirilir. Bu zat, hasta çocuğu ne kadar 

tedavi ettiyse çocuk iyileşmez. Çocuğun idrarıyla bir-

likte kan çıkmaya başlar ve çok şiddetli ateşe yakala-

nır. Doktor çocuğun artık yaşayamayacağını ve ölü-

münün pek yakın olduğunu söyler. Herkes bu çocu-

ğun durumuna üzülüp ağlamaktadır. Hz. Ahmed’eas, 

ağlayarak çocuğun durumunu bildirirler ve hayır dua-

da bulunmasını rica ederler. Bunun üzerine Hz. Ah-

medas içtenlikle dua etmeye başlar. Gece yarısında 

Hz. Ahmedas evine bitişik olan “Mescid-i Mübarek”e 

gelir ve orada uyumakta olan Münşi Arura Bey ve 

Muhammed Han Bey adlı arkadaşlarını uyandırır ve 

çocuğun durumunu sorar. Onlar çocuğun herhalde 

ölmüş olacağını söylerlerse de Hz. Ahmedas kendisine 

çocuğun iyileştiği konusunda ilham indiğini arkadaş-

larına bildirir. Bunun üzerine çocuğun durumunu öğ-

renmek gayesiyle yanına gidenler, gerçekten hastalı-

ğından bir iz bile kalmadığını, ateşinin de düştüğünü 

ve çocuğun Kuran okumakta olduğunu görürler. 298 

Abdulkerim adlı bir çocuk Kadiyan’da tahsil görmek-

teydi. Bu çocuk kuduz bir köpek tarafından ısırıldı. 

Kadiyan’da bir hastane olmadığı için, bu çocuk tedavi 

gayesiyle Kasauli Kasabasında bulunan bir hastaneye 

gönderildi. Tedaviden sonra bu çocuk Kadiyan’a geri 

                                                 
298 Ashab-ı Ahmed, Cilt 4, Siyret-i Zafer, Ahmediye Book Depot, 2. Baskı, 

1968, Sayfa 101 
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döndü ise de bir müddet sonra hastalığı geri döndü. 

Çocuk sudan korkmaya başladı ve kuduz etkisi kor-

kunç bir şekilde ortaya çıktı. Bunun üzerine Kasauli 

hastanesiyle irtibat kuruldu. Oradan telgraf ile şu ce-

vap geldi: “Sorry, nothing can be done for Abdul Ke-

rim” Yani: Üzgünüz Abdul Kerim için hiçbir şey yapı-

lamaz. Böyle bir cevap herkesi üzüntüye boğdu. Ço-

cuğun annesi ve babası Kadiyan’dan çok uzakta olan 

Haydar Abad adlı yerdeydiler. Tahsil gayesiyle Kadi-

yan’a gönderdikleri çocuklarının ölümü kendilerini 

mateme boğacaktı. Ayrıca Hz. Ahmed’inas düşmanları 

da bu habere güleceklerdi. Hz. Ahmedas çocuk için 

duaya başladı ve çok ama çok acıklı bir şekilde yalva-

rarak ve ağlayarak Rabbinecc dua etti ve çocuğu sağ-

lığına kavuşturmasını niyaz etti. Kuduz belirtileri baş-

ladıktan sonra, bu çocuk Hz. Ahmed’inas duası bere-

ketiyle sağlığına kavuştu. (Abdul Kerim adlı bu zatın 

torunlarını ben bizzat görebilme fırsatına nail oldum.)  

Bugün, aradan yüz yıldan fazla bir zaman geçtiği hal-

de, bu modern çağda ve tıbbın çok ilerlemiş olduğu 

bir durumda bile kuduza yakalanmış ve kuduz belirti-

leri ortaya çıkmış olan birisinin kurtulabilmesi hemen 

hemen imkansız olduğu halde Abdul Kerim’in kuduz 

hastalığından kurtulmuş olması, hiç şüphesiz Hz. Ah-

med’inas duası neticesinde olmuştur. 299 

Hz. Ahmed’inas hayatında bunlara benzer daha yüz-

lerce olay vardır. Fakat tamamını burada aktarmak 

                                                 
299 Tetimme Hakikat-ül Vahiy, Ruhani Hazain, Cilt 22, Sayfa 480 
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kitabın maksadını aşacaktır. Bütün bu hadiseler, Hz. 

Ahmed’inas dualarının olağanüstü bir şekilde kabul 

edildiğini, dolayısıyla kendisinin de Yüce Allah’ıncc 

sevdiği bir zat olduğunu ve iddialarının da doğru ol-

duğunu kanıtlamaktadır. 
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Yedinci Delil – Semâvî Mucizeler 

Hz. Resulüllahsav ahir zamanda, ümmetinin ayrılıklara 

düştükleri ve İslamiyet’ten uzaklaştıkları bir dönemde 

zuhur edecek olan Mehdi’ninas doğruluğunu kanıtla-

mak üzere ay ve güneşin tutulacağını ve bu tutulma-

ların Ramazan ayında gerçekleşeceğini haber vermiş-

tir. Hadis şöyledir: 

 

Yani: Bizim Mehdimizin şüphesiz iki tane alameti ola-

caktır. Bunlar daha önce, göklerle yerin yaratılmasın-

dan beri, o ana kadar (başka birisinin doğruluğunu 

kanıtlamak üzere) gerçekleşmemiştir. Ramazan’da (ay 

tutulması geceleri arasından) birinci gecede ay tutu-

lacak; Keza (güneş tutulması günleri arasından) orta 

(ikinci) günde güneş tutulacaktır. 300 

İmam Bakir olarak tanınan Muhammed B. Ali’ninra 

rivayet ettiği ve İmam Dar-i Kutnî’ninar derlediği bu 

hadis birçok eserde mevcut olup, doğruluğu kabul 

edilmiştir. Bu hadisi kapsamakta olan kaynaklar hak-

kında aşağıdaki dergilerden bilgi edinmek mümkün-

dür. 

                                                 
300 Sünen-i Dar Kutnî, Cilt 2, Kitab-ül İydeyn, Dar-ül Mehasin, Kahire, 

Sayfa 65 
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→ Khalid Aylık Dergisi; Rabwah-Pakistan; Ağustos 

1994; S.126-134, 221-225 

→ Misbah Dergisi; Rabwah-Pakistan; Mayıs 1994, 

S.38, S.57 

→ Ansarüllah Dergisi; Rabwah-Pakistan; Mayıs 

1994, S.43-58 

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle 

Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kay-

naklardan elde edilebilir. 

→ İkmal-üd Din; Ebu Cafer Muhammed B. Ali; 

Matbaa Hayderiye, Necef, S.614-615 

→ Fürû Minel Cami El Kafi; Muhammed B. Yakub; 

Matbaa Nolkişor; Hindistan 

→ Bihar-ül Envar; Cilt 13; Allame Bakir Meclisi; 

Bazar-ı Sultanî; Tahran; S.981 (Farsça Tercüme) 

Hadisten açıkça anlaşıldığına göre, Hz. Resulüllahsav 

ahir zamanda zuhur edecek olan Mehdininas doğru-

luğunun anlaşılması için bazı temel gerçeklerden 

bahsetmiştir. Bunlar şöyle sıralanabilir:  

o Ay tutulması, birinci gecede (tutulmanın müm-

kün olduğu üç geceden birincisinde) gerçekleşecektir. 

o Güneş tutulması da ikinci günde (tutulmanın 

mümkün olduğu üç günün ortasında) gerçekleşecek-

tir. 



    Beklenen Mehdi ve Mesih Hakkında Bir İnceleme        229   

o Hem ay hem de güneş, Ramazan ayında tutula-

caklardır. (Yani Ramazan ayının içinde önce ay tutula-

cak, daha sonra aynı Ramazan ayı içinde güneş de 

tutulacak) 

o Ay ve güneş tutulmalarından önce Mehdias zu-

hur etmiş olacaktır. Ancak tekzip edileceğinden dolayı 

Yüce Allahcc ay ile güneş tutulmaları vasıtasıyla, hem 

de her iki tutulmanın Ramazan’da gerçekleşmesi se-

bebiyle Mehdi’ninas doğruluğunu ispat edecektir. 

Hz. İmam Abdülvehhap Eşşârânîar güneşin iki defa 

tutulacağını beyan etmiştir. O bu konuyu:  

 

kelimeleriyle izah etmiştir. Yani: Mehdi’ninas doğrulu-

ğunu kanıtlamak üzere Ramazan’da güneş iki defa 

(ayrı ayrı) tutulacaktır. 301 

Kuran-ı Kerim’de Tutulmaların Zikri 

Hak Tealacc El-Kıyame Suresinde ay ile güneşin tutu-

lacağını beyan etmiştir. İlgili Ayet-i Kerime şöyledir:  

 

                                                 
301 Muhtasar Tezkire-tül Kurtubi, Matbaa El-Babi El-Halebi, Sayfa 148 
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Yani: (İnsan) “Kıyamet günü ne zamanmış?” diye so-

rar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir 

araya getirildiği zaman! (75: 7-10) 302 

Bu Ayet-i Kerimelerde dünyada insanları hayrete dü-

şürecek ve gözünü kamaştıracak hadiselerin gerçek-

leşeceğinden bahsedilmiştir. Keza ay tutulmasından 

ve ay ile güneş tutulmalarının aynı ayda olacağından 

ve böylece ikisinin aynı ayda bir araya getirileceğin-

den bahsedilmiştir. Bazı müfessirler bu Ayetlerde Kı-

yamet gününden bahsedildiği manasını çıkarmaya 

çalışmışlardır. Ancak Kıyamet gününde, ay tutulması-

nın gerçekleşeceğini söylemek mümkün değildir. Bü-

tün varlıklar yok edilmişken ayın tutulacağından bah-

setmek nasıl mümkün olabilir? 

Aslında bu Ayet-i Kerimelerde zikredilmiş olan “Kıya-

met Günü” bu dünyada gerçekleşecektir ve o da 

Müslümanların ve İslamiyet’in tekrar ayağa kalkacağı 

ve ilerleyeceği, yani geri kalmışlığından kurtulup iler-

leyeceği ve gelişeceği anlamındadır. O da ancak Hz. 

Mehdias vasıtasıyla olacaktır. 

Geçmiş Ulemaların Fikri 

Geçmiş ulemalarımız arasından bu Ayet-i Kerimelerde 

bahsedilen tutulmaların bu dünyada gerçekleşeceğini 

ileri süren birçok zat vardır. Mesela Allame İsmail 

Hakkıar Ruh-ül Beyan adlı tefsirinde:  

                                                 
302 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın 

No:86, Ankara 1993, S.576 
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“Ayet-i Kerimedeki güneş ile ayın cemedileceğinden 

murat, Hz. Resulüllah’tansav rivayet edilmiş olan ay ile 

güneşin tutulması ve tutulmalarda her ikisinin (aynı 

ayda) bir araya getirileceği (yani her ikisinin aynı ayda 

tutulacağı) demektir” demiştir. 303 

Hz. Allame Mahmud Ulusî de aynı anlamları beyan 

etmiştir. (Bakınız: Ruh-ul Meani; Cilt 29, Sayfa 159; 

Mektebe-yi İmdadiye; Mutlan-Pakistan) 

Keza Şii müfessir Allame Feyiz El-Kaşanî, aynı manayı 

destekleyerek:  

“Husuftan murat, ayın nurunun kaybolması, yani ayın 

tutulmasıdır. İmam Mehdi’nin gaybetinin (kayboluşu-

nun) ne zaman sona ereceği sorusu sorulmuş, işte 

buna cevaben: “Kabe’den men edileceğiniz ve ay ile 

güneşin tutularak, tutulma bakımından eşit seviyeye 

getirileceği zaman” cevabı verilmiştir” demiştir. 304 

Tutulmalar ve Eski Dinler 

Eski dinlerin kutsal kitaplarında bile, dini bir önderin 

ortaya çıkacağı zamanda ay ile güneşin tutulacağın-

dan bahsedilmiştir. Burada örnek olarak yalnız “Kitab-

ı Mukaddes” adıyla tanınan “Bible”den bahsedelim. 

İncil’de (Yeni Ahit) Matta’da İsa’nınas geleceğinin ala-

metleri beyan edilmiş ve: 

                                                 
303 A.G.E., Sayfa 246, Mektebe-yi İslamiye, Riyaz 
304 Essafi, Cilt 1, Sayfa 765, Tahran 
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“O günlerin sıkıntısından hemen sonra, güneş karara-

cak, ay ışık vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek 

göksel güçler sarsılacak; O zaman insanoğlunun belir-

tisi gökte görünecek; Yeryüzündeki bütün halklar ağ-

layıp dövünecek, insanoğlunun gökteki bulutlar üze-

rinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.” 

denmiştir. 305 

Kısacası Kuran-ı Kerim’in beyan ettiği ve Hz. Resulül-

lah’ınsav açıkça izah ettiği tutulmalardan, kapalı bir 

şekilde eski dinlerin kutsal kitaplarında bile bahsedil-

miştir. 

Tutulmaların Gerçekleşmesi 

Hz. Ahmedas 23 Mart 1889’da Müslüman Ahmediye 

Cemaatinin temelini atmıştır. Ancak kendisi 1882 se-

nesinde Yüce Allahcc tarafından memur edilmiş (seçi-

lip görevlendirilmiş) bulunuyordu. Hak Tealacc tara-

fından bu konuda kendisine: 

 

kelimeleri ilham edilmişti. Yani: “De ki, ben (Yüce Al-

lah tarafından insanların ıslahı için seçilip) görevlendi-

rildim. (Buna) inananların ilki de benim.” 306 

                                                 
305 Matta, 24: 29-30, Keza bkz. Tevrat (Eski Ahid, İşaya, 13:10, Hezekeil, 

32:7, Yoel, 2:10 
306 Berahini Ahmediye, Cilt 3, Ruhani Hazain, Cilt 1, Sayfa 265 
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Daha sonra 1891 yılında Vadedilen Mesih ve Mehdi 

olduğunu ilan etti. 

Hz. Resulüllah’ınsav verdiği müjdelere göre 1894 yılın-

da, Ramazan ayında her iki tutulma vuku buldu. Yani 

21 Mart 1894’de ay ve 6 Nisan 1894’de güneş tutul-

du. H.1311 senesinde Ramazan’da ayın 13’ünde ge-

cenin ilk kısmında ay tutuldu. Aynı Ramazan ayında 

28 Ramazan’da Cuma günü öğleyin güneş tutuldu. 

Bu tutulmalardan birçok kitap ve gazetede bahsedil-

miştir. Mesela “The Civil And Military Gazette” adlı 

İngiliz bir gazetenin 6 Nisan 1894 sayısında yayın-

lanmış olan haber şöyledir: 

“The eclipse was perfectly observed at Lahore yester-

day between 7:30 and 9:30 A.M. While it lasted the 

sunlight was so much reducedas to remin done of the 

pleasant sunshine only of an English summer’s day.” 

Yani: Dün Lahor’da (güneş) tutulması, saat 7.30 ila 

9.30 arasında çok güzel bir şekilde müşahede edil-

miştir. Tutulma devam ettiği müddet esnasında gü-

neş ışığı, İngiltere’nin hoş bir yaz gününü hatırlatacak 

kadar azalmış idi. 

Bundan başka Avusturyalı Alman Profesör Th. Ritter 

V. Oppolzer de “Canon Der Finsternisse” adlı eserin-

de, (harita no: 148’de) 1894’deki tutulmalardan bah-

setmiştir. Keza George F. Chambers adlı yazarın, 

1902’de Londra’da yayınlanan “The Story Of Eclipses” 

adlı eserinde (sayfa 33) 1894’deki tutulmalardan bah-

sedilmiştir. Ayrıca İngiltere Kraliyet Rasathanesi 
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(Greenwich Observatory) yayınladığı “The Nautical 

Almanac And Astronomical Ephemeris 1984) adlı tak-

vimde de sözkonusu tutulmalardan bahsedilmiştir. 

Başka Bir İddiacı Var mıydı? 

Bu tutulmalar gerçekleştiği zaman yeryüzünde Hz. 

Mirza Gulam Ahmedas dışında Mesihlik ve Mehdilik 

iddiasında bulunan başka bir insan yoktu. Hz. Ahme-

das bu konuda bazı izahatlarda bulunmuştur ve bu 

tutulmaların kendi doğruluğunu kanıtlamak için ger-

çekleştiğini iddia etmiştir. Değişik eserlerinden derle-

diğimiz bazı yazılarını aşağıya aktarıyoruz. 

Hz. Ahmed’inas İzahatları 

“Ben Kabe’de durarak, bu tutulmaların benim için 

gerçekleştiğine dair yemin edebilirim.” 307 

“Benden önce hiçbirisine Ramazan ayında, önceden 

belirtilmiş olan gün ve gecede tutulmaların gerçek-

leştiğini görmek nasip olmamıştır. Yani bir yandan o, 

Vadedilen Mehdi olduğunu iddia etsin ve onun he-

men akabinde Ramazan ayında tutulmalar belli gün 

ve gecede gerçekleşsin; Bu vaki değildir.” 308 

“Eski geçmiş zamanların hiçbirisinde bunun benzerini 

gösterebilir misiniz? Birisi, Yüce Allahcc tarafından 

geldiğini iddia etsin ve daha sonra onun zamanında, 

şimdi gerçekleştiği gibi Ramazan ayında ay ve güneş 

                                                 
307 Tuhfe-i Golaraviye, Ruhani Hazain, Cilt 17, Sayfa 143 
308 Çeşme-i Marifet, Dipnot, Ruhani Hazain, Cilt23, Sayfa 329 
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tutulsun. Bunu herhangi bir kitapta okuyabiliyor mu-

sunuz? Eğer böyle bir örnek varsa açıklayınız. Bunu 

yapabilirseniz (yani böyle bir örnek gösterebilirseniz) 

size bin rupi mükafat verilecektir. İşte bunu ispat edi-

niz ve bu mükafatı ele geçiriniz.” 309 

“Hz. Resulüllahsav bu tutulmaların tabiat yasalarına 

aykırı olarak gerçekleşeceğini haber vermemiştir. Ha-

diste öyle bir kelime mevcut değildir. Hz. Resulül-

lah’ınsav muradı ancak şuydu: Bu (gerçek) Mehdi’den 

önce, doğru yahut yalancı, Mehdilik iddiasında bu-

lunmuş olan hiçbir iddiacı bu hadiseyi müşahede et-

memiştir. Yani birisi Mehdilik iddiasında bulunsun ve 

onun zamanında (tutulmaların gerçekleştiği) günlerde 

Ramazan’da tutulmalar gerçekleşsin; (bu asla vaki 

değildir).” 310 

“Bu yüce alamet bu ülkede (Hindistan) ve bu bölgede 

(Pencap) gerçekleştiği; Arap ülkelerinde ve Şam’da bu 

alamet gerçekleşmediğine göre, bu bizim iddiamızın 

doğruluğunu kanıtlamakta olan bir mucize mahiye-

tindedir… Ey Allah’ın kulları! Biraz düşününüz ve ince-

leyiniz; Mehdi, Arap ülkelerinde yahut Şam’da doğsun 

ve onun alameti bizim ülkede belirlensin, sizce bu 

caiz midir? İlahi hikmetin hiçbir alameti, kendi ehlin-

den ayırmadığını bilirsiniz ya!” 311 

                                                 
309 Nur-ül Hak, Cilt 11, Ruhani Hazain, Cilt 8, Sayfa 212 
310 Encam-ı Ethem, Ruhani Hazain, Cilt 11, Sayfa 330 
311 Nur-ül Hak, Cilt 2, Ruhani Hazain, Cilt 8, Sayfa 215-216 
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“Tutulmalarla Mehdi’nin Ramazan ayında mevcut ol-

ması olağanüstü bir hadisedir. Sadece tutulmaların 

bir arada vuku bulması olağanüstü bir hadise değil-

dir.” 312 

“Tutulmalardan önce Mehdinin zuhur etmesi gerekli-

dir. Bu tutulmalar onun (Mehdi) zuhurundan sonra 

gerçekleşmiştir. (Tabii ki) Mehdi’nin doğruluğunu ka-

nıtlamak gayesiyle gerçekleştirilmiştir.” 313 

“İddiacı daha ortalarda bulunmasın, hatta bir emaresi 

bile gözükmesin ve alameti öncelikle belirlensin; bu 

mümkün değildir. Böyle bir alametten hiçbir fayda 

elde edilemez. Çünkü alametleri görerek birçok iddia-

cının ortaya çıkma ihtimali mevcuttur.” 314 

Bazı Şüphelerin Ortadan Kaldırılması 

Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda 

bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmış-

lardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla 

birlikte aşağıya sıralanmıştır. 

Birinci İtiraz: Bu tutulmalar Hadis-i Şerif’te haber 

verildiği şekilde gerçekleşmemiştir. Mesela ay tutul-

masının Ramazan’ın ilk gecesinde vuku bulması gere-

kirken Ramazan’ın on üçünde vuku bulmuştur. Keza 

güneş tutulmasının da Ramazan’ın on beşinde ger-

                                                 
312 Envar-ül İslam, Ruhani Hazain, Cilt 9, Sayfa 49 
313 Encam-ı Ethem, Ruhani Hazain, Cilt 11, Sayfa 334 
314 Encam-ı Ethem, Ruhani Hazain, Cilt 11, Sayfa 335 
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çekleşmesi gerekirken, Ramazan’ın yirmi sekizinde 

gerçekleşmiştir. 

Cevap: Hadis-i Şerif’te Hz. Resulüllahsav “kamer” keli-

mesi kullanmıştır. Bütün Arapça sözlüklerinde belirtil-

diği gibi, eğer Ramazan’ın ilk gecesinde ay tutulaca-

ğından haber verilmiş olsaydı, o zaman Hz. Resulül-

lah’ın “Hilal” kelimesini kullanması gerekirdi. Lisan-ül 

Arap adlı meşhur Arapça sözlüğünde, ayın ilk üç ge-

cesinden sonrasının hilal değil kamer olarak adlandı-

rıldığı ifade edilmiştir. Demek ilk geceden murat ay 

tutulmasının mümkün olduğu üç gecenin ilkidir. Hem, 

dünya ay ve güneş yaratılalı beri, ay hiçbir zaman ayın 

üç gecesinden başka zamanlarda tutulmamıştır. Ay 

daima, ayın 13, 14, 15’inde tutulur. Diğer bir ifadeyle 

ayın ilk gecede tutulacağından murat, ayın 13’nde 

tutulacağıdır. Bu da aynen gerçekleşmiştir. “The New 

Age Encyclopedia” da: 

“Ay tutulması açık bir şekilde bilindiği üzere, ancak 

ayın (güneşe) ters düştüğü zaman, o da ayın tamam-

landığı zaman (ayın onüçü ila onbeşi) gerçekleşebilir.” 

Denmiştir. 315 

Aynı şekilde güneş tutulması da ancak ayın yirmiyedi-

si ile yirmidokuzu arasında gerçekleşebilir. Hz. Resu-

lüllah’ınsav hadisinde güneşin bu üç günün ortasında, 

yani ayın yirmisekizinde tutulacağı beyan edilmişti. 

Nitekim aynen gerçekleşti. 

                                                 
315 A.G.E. Sir Edward Parrot, London, Cilt 4, Sayfa 136-137 



238    Beklenen Mehdi ve Mesih Hakkında Bir İnceleme            

İkinci İtiraz: Bu hadis zayıftır. Bunun bazı ravilerini 

muhaddisler cerhetmişlerdir, yani düşük olduklarını 

beyan etmişlerdir. 

Cevap: Bu itiraz bazı temel gerçekleri göz ardı etmek 

neticesinde oluşmuştur. Hadis, gelecekte bir hadise-

nin, yani tutulmaların gerçekleşeceği hadisesini haber 

vermektedir. Bu haber aynen gerçekleştiğine göre, 

hadisin doğru olduğu kendiliğinden zaten ortaya 

çıkmıştır. Hz. Ahmedas bu konuda: 

“Hadis, gelecekte vuku bulacak bir olayı haber ver-

mekteydi. O da tam zamanında gerçekleşmiş oldu. 

Böylece Hadis bizzat kendi doğruluğunu belirtmiş 

oldu. Artık hadisin doğruluğunda ne şüphe olabilir?” 

demiştir. 316 

Keza Hz. Ahmedas muhaliflerine meydan okuyarak: 

“Eğer bir kimse bu hadisin uydurma olduğunu iddia 

ediyorsa o, ekabir muhaddislerin şahadetinden iddia-

sını ispat etsin. O durumda biz kendisine 100 rupi 

mükafat olarak vereceğiz” demiştir. 317 

Üçüncü İtiraz: Tutulmalar geçmişte, yahut gelecekte 

başka bir iddiacının iddiasını doğrulamak gayesiyle 

gerçekleşmiş olamaz mı? Tutulmaların ne zaman ger-

çekleşeceği artık bilgisel olarak önceden haber veri-

                                                 
316 Encam-ı Ethem, Ruhani Hazain, Cilt 11, Sayfa 294 
317 Tuhfe-i Golaraviye, Ruhani Hazain, Cilt 17, Sayfa 134 
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lebilir. Bu durumda tutulmalar herhangi bir iddiacının 

doğruluğunu nasıl ispat edebilir? 

Cevap: Tutulmalar konusunda şu gerçekleri daima 

hatırda tutmamız gerekir. Geçen asırlarda birçok kim-

senin Mehdilik iddiasında bulunduğuna bir şüphe 

yoktur. Ancak hadisteki tutulmalar hiçbirisinin haya-

tında gerçekleşmemiştir. Ayrıca bu tutulmalar gerçek-

leştiği zaman Hz. Ahmedas dışında yeryüzünde başka 

hiç kimse Mehdilik iddiasında bulunmamıştı. Buna 

göre Hz. Resulüllah’ınsav “Bizim Mehdimiz” olarak 

isimlendirdiği zatın ancak Hz. Ahmedas olduğunu ka-

bul etmekten başka bir seçeneğimiz yoktur. Gelecek-

te şayet bu tutulmalar Ramazan ayında gerçekleşse 

bile, o zaman birisinin ortaya çıkıp Mehdilik iddiasın-

da bulunmasına imkan yoktur. Çünkü Ramazan ayın-

da gerçekleşen bu tutulmalar ancak bir zatın doğru-

luğunu kanıtlayacaktı. O da Hz. Ahmed’eas nasip oldu. 

Hadisin: 

 

yani: “Gökler ile yeryüzü yaratılalıdan beri bu tutul-

malar daha önce gerçekleşmemiştir” kelimelerinden 

de anlaşıldığına göre, bu tutulmalar ancak bir zatın 

doğruluğunu ispat edecekti. Hz. Ahmed’inas izah etti-

ğine göre: 

“Geçen bin üç yüz yıl esnasında birçok kimse Mehdi 

olduğunu iddia etmiştir. Ancak onlardan hiç kimse 

için bu alamet ortaya çıkmamıştır. Mehdilik hevesinde 

bulunan padişahlar (ve krallar) bile bir hile ile Rama-
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zan ayında tutulmaları gerçekleştiremediler. Onların 

buna gücü bile yetmedi.” 318 

Hz. Ahmedas geçmişte bu tutulmaların gerçekleştiril-

miş olduğu ihtimalini de ortadan kaldırmıştır ve şöyle 

demiştir: 

“Bazı cahil kimselerin “(Bu tutulmaların) daha önce 

gerçekleşmediğini nasıl kabul edelim?” dediğini duy-

dum. Cevabı da şudur ki bu hadis Hatem-ül Enbiya ve 

Hayr-ül Mürselinsav tarafındandır. Ayrıca bu hadis Dar 

Kutnî’de mevcuttur. Bu kitabın telifinden de bin se-

neden fazla bir zaman geçmiştir. Daha önce buna 

benzer tutulmalar gerçekleştiğini gören bir şahit gös-

teriniz. Ancak benzerini asla ileri süremezsiniz.” 319 

                                                 
318 Tuhfe-i Golaraviye, Ruhani Hazain, Cilt 17, Sayfa 143 
319 Nur-ül Hak, Cilt 2, Ruhani Hazain, Cilt 8, Sayfa 253 
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Mehdi’ye Bağlanmak Farzdır 

Hz. Resulüllah’ınsav ahir zamanda, ümmeti arasından 

çıkacağını haber verdiği Mehdi ve Mesih’inas kendisi 

olduğunu iddia eden Mirza Gulam Ahmed’inas doğru-

luğunu ispat eden delilleri beyan ettikten sonra, 

Mehdi ve Mesih’in önemini belirtmek istiyoruz. Hz. 

Resulüllahsav açık bir şekilde, her Müslüman’ın, ahir 

zamanda ortaya çıkacak olan Mehdi ve Mesih’e biat 

etmesi gerektiğini beyan etmiştir. Ancak Hz. Resulül-

lah’ınsav bu konudaki hadislerini açıklamadan önce 

biat kavramını açıklamamız uygun olacaktır. 

Biat Ne Demektir? 

Hak Tealacc Kuran-ı Kerim’in değişik Ayetlerinde 

“Biat” kavramını açıklamıştır: 

Yani: Allah müminlerden, mallarını ve canlarını, kendi-

lerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır…. 
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…O halde O’nunla yapmış olduğunuz bu alışverişiniz-

den dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kazanç-

tır. (9:111) 320 

 

Yani: Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah’a 

biat etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerin-

dedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine boz-

muş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse 

Allah ona büyük bir mükafat verecektir. (48:11) 321 

Keza Mümin kadınların biatlerinden de Mümtehine 

Suresinde bahsedilmiştir (60:12). Bu Ayet-i Kerimele-

rin mealinden de anlaşıldığı gibi “Biat”, kulun sanki 

kendisini ve malını, Allah’ıncc kendisine vereceği en 

büyük mükafat olan “Cennet” karşılığında satması 

demektir. O da ancak, eli üzerinde biat ettiği zatın 

buyruklarına itaat etmesi sayesinde olur. İstanbul eski 

Müftüsü Sayın Ali Fikri Yavuz Bey, biat kavramını, 

“Ölünceye kadar emrine bağlılık ve teslimiyet sözü 

vermek” olarak izah etmiştir. 322 

Demek ki biat eden, biat ettiği zatın nasihatlerine ku-

lak vermeli ve sözlerine boyun eğerek tam olarak it-

                                                 
320 Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, T.D.V. Yayınları No:86, Sayfa 203 
321 A.G.E., Sayfa 511 
322 Kuran-ı Kerim ve İzahlı Meali Alisi, Sönmez Neşriyat 1984, Sayfa 513 



    Beklenen Mehdi ve Mesih Hakkında Bir İnceleme        243   

aat etmelidir. Diğer bir ifadeyle tam olarak biat ettiği 

kimseye bağlanmalıdır. Buna mukabil kendisine bü-

yük mükafat; Cennet; Yani Allah’ın rızası vadedilmiştir. 
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Hz. Mehdi’ye Biat Etmenin Zarureti ile İlgili Hadisler 

Hz. Mehdi’nin eli üzerinde biat etmenin farz olduğu 

konusunda birçok hadis bulunmaktadır. Bu hadisler, 

Müsned Ahmed B.Hanbel, Sünen Ebi Davud, Kenz-ül 

Ümmal, El-Müstedrek, Sünen İbn-i Maceh, Dürri 

Mensur, Taberanî, Bihar-ül Envar vb. eserlerde mev-

cuttur. Örnek olarak derlediğimiz birkaç hadis aşağı-

dadır: 

Yani: Onu gördüğünüz zaman ona biat edin. İster diz-

leriniz üzerinde sürünerek ve buz tutmuş kar üzerin-

den (ona gitmeye mecbur iseniz yine de onu giderek 

biat olunuz.) Çünkü o, şüphesiz Allah’ıncc hidayete 

erdirdiği (Mehdi) ve O’nun halifesi olacaktır. 323 

Yani: Her Müminin kendisine yardım etmesi, yahut 

kendisini kabul etmesi vacibdir. 324 

                                                 
323 Kenz-ül Ümmal, Müsned Ahmed B. Hanbel, Sünen Ebi Davud, El-

Müstedrek, Sünen İbn-i Maceh 
324 Sünen Ebi Davud, Kitab-ül Mehdi 
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Yani: Aranızda herkim ona yetişirse, benden kendisine 

selam söylesin. 325 

Keza Şiilerin güvenilir bir kaynakları olan Bihar-ül En-

var’da: 

 

denmiştir. Yani: Herkim Hz. Mehdi’yeas itaat ederse o, 

bana (Hz. Muhammedsav) itaat etmiş olacaktır. Herkim 

onun itaatinden yüz çevirirse o, benim (Hz. Muham-

medsav ) itaatimden yüz çevirmiş olacaktır. (Yani, Hz. 

Mehdiye itaat etmek, sanki Hz. Muhammed’esav itaat 

etmek gibidir.) 326 

Bütün bu hadislerden açıkça anlaşıldığına göre Meh-

di’ye bağlanmak, onun Cemaatine katılmak ve ona 

yardımcı olmak her Müslüman’a farzdır. Hz. Mirza 

Gulam Ahmed’inas Mehdilik iddiasında olduğunu, bir 

cemaat hazırlayarak “İla-yı Kelimetullah” olarak isim-

lendirilen, İslamiyet’i yayma işine girdiğini ve bu sa-

hada büyük mesafeler katettiğini haber aldıktan son-

ra, yine de ona inanmamak, yahut en azından iddiala-

rını incelememek, veyahut Allah’acc dua ederek doğru 

                                                 
325 Taberani, Dürri Mensur 
326 A.G.E. Cilt 13, Sayfa 170 
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olup olmadığını öğrenmeye çalışmamak, Allah dostu 

bir Müslüman’a yakışmaz. Müslümanların birleşerek 

eski yüceliklerini tekrar elde etmeleri ancak Hz. Meh-

di’ninas bereketiyle olacaktır. Bu gerçeği de unutma-

mamız gerekir. 
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Son Söz 

Hz. Mehdi Mirza Gulam Ahmed’inas sözleriyle eseri-

mizi noktalayacağız. O, şöyle demiştir: 

“Yüce Allah bana genel olarak depremlerin vuku bu-

lacağını bildirmiştir. Onun için kesin biliniz ki önceden 

haber verdiğim gibi Amerika’da depremler olmuştur. 

Keza Avrupa’da bile (depremler) vuku bulmuştur. Ay-

nı şekilde Asya’nın da değişik yerlerinde depremler 

olacaktır ve bazıları kıyamet örneği olacaktır… Ey Av-

rupa! Sen de emniyette değilsin ve ey Asya! Sen de 

korunmuş değilsin. Ey adalarda yaşayanlar! Hiçbir 

suni tanrı size yardım etmeyecektir. Ben şehirlerin 

düştüğünü görmekteyim ve köylerle kasabaların vira-

neye döndüğünü müşahede etmekteyim. Tek ve ye-

gane olan O Rabbimiz, bir müddete kadar sessiz kaldı 

ve O’nun gözleri önünde mekruh işler işlendi. Ancak 

O, yine sessiz kaldı. Ancak şimdi O, büyük bir heybet 

ile kendi çehresini gösterecektir. Her kimin (duyacak) 

kulağı varsa duysun. Ben bütün insanları Allah’ın sı-

ğınması altında toplamaya çalıştım. Ancak kaderin 

önceden yazılmış olan yazılarının tamamlanması ge-

rekliydi… Nuh’unas zamanı sizin gözlerinizin önünde 

belirecek ve Lut’unas ülkesinin olayını siz kendi gözle-

rinizle göreceksiniz. Ancak Yüce Allah, öfkesinde ağır 

davranandır. Tövbe edin ki size merhamet edilsin.” 327 

                                                 
327 Hakikat-ül Vahiy, Ruhani Hazain, Cilt 22, Sayfa 268-269 
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“Kesin biliniz ki bu Allah’ın eliyle dikilmiş olan bir fi-

dandır. Yüce Allah onu asla zayi etmeyecektir. O, onu 

kemale ulaştırmadan razı olmayacaktır. O, onu sula-

yacak, etrafını çevirecek ve ona hayret verici ilerleme-

ler nasip edecektir. Siz az mı çaba sarfettiniz. Eğer o 

bir insanın işi olsaydı, çoktan bu ağaç kesilip atılmış 

olurdu ve adı bile baki kalmazdı.” 328 

“Herkim beni terk ederse o, beni gönderen Zatıcc terk 

eder. Herkim bana bağlanırsa o, kendisinden geldi-

ğim Zatacc bağlanır. Benim elimde bir kandil vardır. 

Herkim bana gelirse o, bu (kandilin) nurundan mutla-

ka payını alacaktır. Ancak herkim vehme kapılarak ve 

hakkımda kötü düşünerek uzağa kaçarsa o, karanlığın 

içine atılacaktır. Bu zamanın kuvvetli kalesi benim. Bu 

kaleye giren, canını hırsızlar, haramiler ve vahşi hay-

vanlardan kurtaracaktır. Ama duvarlarımdan uzak 

durmak isteyen, her yerde ölümle yüzleşecek ve ölüsü 

dahi korunmayacaktır. Peki bu kaleye giren kimdir? 

Şüphesiz bu kaleye giren; günahı terk edip, iyiliği se-

çen, eğriliği bırakıp doğrulukta ilerleyen, şeytanın kö-

leliğinden vaz geçip, Allah’ın itaatkâr kulu olan kim-

sedir. İşte böyle kimse benim içimde ve ben onun 

içindeyim.329 

“Yüce Rabbim bana sık sık bilgi vermiştir. O, bana çok 

yücelik ihsan eyleyecek ve benim sevgimi kalplere 

yerleştirecek; Cemaatim’i bütün yeryüzüne yayacaktır. 

O, benim Cemaatim’i bütün diğer hiziplerden üstün 

                                                 
328 Encam-ı Ethem, Ruhani Hazain, Cilt 11, Sayfa 64 
329 Feth-i İslâm, Ruhani Hazain, c.3 s.34 
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kılacaktır. Benim hizbime mensup olan insanlar, bilgi 

ve marifet konusunda kendi doğrulukları, deliller ve 

mucizeler bakımından herkesin ağzını kapatabilecek 

kadar kemale ulaşacaklardır. Her kavim bu pınardan 

su içecektir. Bu Cemaat kuvvetle ilerleyecek ve yeşe-

recek; sonunda bütün yeryüzünü kaplayacaktır. Birçok 

engel ortaya çıkacak ve musibetler kopacaktır. Ancak 

Cenab-ı Hak hepsini ortadan kaldıracak ve sözünü 

yerine getirecektir. Yüce Rabbim beni muhatap alarak 

şöyle buyurdu: Ben sana bereket üzerine bereket ih-

san eyleyeceğim. Hatta padişahlar senin elbiselerin-

den bereket arayacaklardır. Onun için ey dinleyenler! 

Bu sözleri hatırınızda tutunuz ve bu haberleri sandık-

larınızda saklayınız ki bu bir gün mutlaka tamamlana-

cak olan Allah’ıncc sözüdür.”330  
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