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KÜT(JBÜ SİTTEDEKİ HAD1SLERE GÖRE MEHDİLİK 

Doc DL Avni İLHAN , 

Ahir zamanda ortaya çıkarak' zulüınle haksızlıklarla, sıkıntılarla fakirlik ve ih: 

tiyaçlarla bunaları insanları kunaracak, dünyayı adaletle dolduracak bolluk ve bereket 

getirecek bir mehdi anlayışı ve iddiasma hicri birinci asrın son yarısından itibaren 

müslüman toplumlarda rastlanmaktadrr. Günümüze kadar çeşitli zaman ve yerde 

sayısız mehdi çıktı. Bundan. sonra da çılr..acağım söylemek kehanet değildir. 

Bu konu eskiden beri araştınldı, böyle biraıılayışm mahiyeti, dinde yeri nedir? 

sorusuna cevaplar arandı. Tatmin edici ciddi araştırma yazıları çıktı. Buna rağmen ko-
-

nunun tarafımızdan yeniden ele alınmasının sebebi şudur: her ne kadar şii fırkalar 

arasında Mehdi'nin şahsı hakkında farldı iddialar varsa da mehdiyi bcklemerrin · 

inanç esası olmasında tartışma yoktur. Ehli Sünnette ise böyle bir anla:yışı 

esaslarındanbiri olduğunu savunanların yanında bunu kabul etmeyenler de· 

Her iki gurubun iddiaJannın mesnedleri, 1bn Haldun'un da belirttiği gibi bu kc~ .. 

. hadis rivayeıJeridir. Son zamanlaıda gerek ilgili hadislerin tercemesi suretiylegerekse 

bunların değerlendirilmesine yönelik çalışmalaıla Türkçemizde de bu konu hakl:mdakl 

neşriyat sürdürülmüştür .. 

Yukarda da temas ettiğimiz gibi bu anlayışı bir inanç esası olarale kabul edenler 

de buna karşı tavır alanlar da bu konudaki hadis rivayetlerine dayandıklaıına göre ko

nuya aç:ıkhk getirmek kanaatimi.zce hadislerin yeniden ele alınıp değerlendirilmesiyle 

mümkün olacaktır. Çünkü inanç esm;laıı şüphe götürmeyen delillerle vucud bulur. 

İşte bizi yeniden konuyu ele almaya sevkeden amil budur. Zikredilen hadislerin en 

muteberierinin KüWbü Sitte'nin bazılarmda bulunmalamlır. Biz bu makalemizde sade-

ce bu hadisler üzerinde biT değerlendinne denemesine çalışacağız. Eğer bu hadislerin 

ışığıncia konu bir inanç esası olarale ortaya çıkacaksa bu mecınua1arın dışındakilerin 
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çıkarsa bunu diğer rivayetler kökten değiştirmeyecektiL Iviakalenin konusunun 

sınırlanması açısından da sadece bu hadisler üzerinde durmayı uygun bulduk. 

Buhari, Müslim ve Nesei'de içinde mehdi ismiııin geçtibri rivayetler yoktur. Bu

nunla beraber konu ile ilgili bu mecmualardaki bir iki rivayet ele alınacaktır, fakatin

celememizin iskeletini Tirmizi, Ebu Davud ve İbn Mace'nin mecmualaıındaki mehdi 

. ile ilgili rivayetler oluşturacaktır. 

İÇİNDE MEHDi İSMi GEÇMEYEN FAKAT KONUYLA İLGİLİ 

OLAN RİV AYETLER 

a) Siyah Bayraklar Rivayeti: 

İbn Mace, Osman b. Ebi Şeybe'den, Muaviye b. Hişam, Ali b. Salih, Yezid b. 

Ebi Ziyad, İbrahim, Alkame ve Abdullah sened zinciri ile (Abdullah'ın şöyle dediğini 

zikretmektedir: Bir defasında biz Rasulullah'ın yanmdaydık. Haşimoğullan 

gençlerinden bir topluluğun bize doğru geldiklerini gördük. Onları görünce Peygam

bcr(S)'in gözleri doldu, rengi değişti. (Ravi, şöyle) dedi: (Ya R.asulallah) yüzünde 
' hoşlanmadığımız bir şey görüyoruz, ne oldu? dedim. Şöyle cevap verdi: Allah, biz 

Ehli Beyı için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Şüphesiz ehli beytim benden sonra be

laya ugrıyacaklar, sürülecekler.kaçırılacaklar.Bu iş şu noktaya kadar varacak. Doğu 

yönünden siyah bayrak! ı bir kavim gelecek, hayn (hükümranlığı) isteyecekler ,fakat 

onların bu talebi yerine getirilmeyecektir. Bunun üzerine onlar da savaşacaklar ve on-

. !ara yardım edilecektir. Bundan sonra taleb ettikleri hükümdarlık kendilerine verilecek 

fakat onlar bunu ( emirliği) Ehli Beytimden bir adama tevdi edeceklerdir. Bu kişi 

(emir) de yeryüzünil daha önce zulümle doldurulduğu gibi adaletle dolduracaktzr. Siz-, . 

den kim buna ulaşu·sa kar üzerinde sürünerek de olsa onlara (yardıma) gelsin. 

Bu rivayetin şerhi ile ilgili olarak İbn Mace Hamişinde şunlar yazılıdır: "bunu 

bir adama tevdi ederler" ( V.yJJ.ı .,..,.) ifadesinin Abbasoğullan hükümdarlarma işarettir, 

diyenlere karşıİbn Kesir, bu, "yeryüzünü adaletle dolduracak" ifadesi bu rivayetin Ab

basoğullarma işaret olmasım (onlar adaletle hükmetmedikleri için) engellemektedir. 

Bu, açıkça va d edilen mehdi ye işaret etmektedir. Bundan dolayıdır ki musanmf bu ha

disi bu babta zikretmiştir. lbn Mace naşiri Muhammed Fuad Abdülbaki bu rivayetin, 

ravilcrden Yezid b. Ebi Ziyad cJ-Kufi sebebiyle zayıf olduğunu bildirmiştir. Çünkü 

onun zayıflığı bilinmektedir. Fakat Yezid b. Ebi Ziyad bunu 1brahim'den tek başına 

rivayet etmemiştir. el-Hakim de el-Müsteclrek'te, Ömer b, Kays yoluyla el-Hakem'dt<n 
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1 T" ı " '' . . . " " ' ., 1 ' o ca. Abra;nn1 u en rıvayet etrnıştı=-) ueıL:::lctt-:·1ır -. 1Jkayli I>uafastnda Yezid b. Ebi 

dir. /',yrıca Ahım:: b. Han '':_n 

1bnı1üm'in lıJlc:ı.Iı:eo'den onun 

rivayette 

gili hadis'in değeri olmadı ._,-))n· bildinnektedir. Yirr; lJkayli, Mı::hammed b, 

Hafs el-Cürcani'den onun Ebu K:.:dame'den Ebu Usame'nin -{ezi-:i b. Ebi Ziyad 

hakY..ında, aynı hadis ile ilg:li olarak, "y nilTda en a~'ı.r yeminieric elli defa yemin etse 

onu yine tasdik etmem, brahim'in mezhebi bu mu? Alkame'nin mezhebi bu mu? 

Abdullah'ın mezhebi bu mu?" dediğini kaydetmektedir 2. 

Aynı ravi için Zehebi'nin Mizan'ında, hıfzmın kötülüğü ile tanınan Kufe'nin 

meşhur alimlerindendir, denilmektedir. Ayrıca Yahya b. Main'in onun hakkında, 

güç.lü değildir (ı,ı_,;Ji.ı ..,...ı), yine bir keresinde onunla delil getirilm ez (A.ı ~ ~) tabirlerini 

kullandığı; Abdullah b. Mubarek'in onun için, o bu işin adamı değildir, (.ı.: 1'-'1) dediği, 

Şube'nin o, rnevkuf hadisleri rnerfu olarak rivayet ederdi Ct.~;.;) değerlendirmesini 

yaptığı; Ali b. Asım'ın: Şu'be bana "Ben Yezid b. Ebi Ziyad'dan bir şey yazdığımda 

ona değer verrnerrı, ancak başka birinden yazınam başka, dediği nakledilmektedir. 

y eki' de şöyle demektedir: Yezid b. Ebi Ziyad'ın İbrahim'den onun Alkarn e' den, onun 

Abdullah'tan rivayet ettiği (yani siyah bayraklarla ilgili hadis)in bir değeri yoktur 

~ ..,..)). Yine Mizarı'da Ahmed'in buhadi.s hakkında aynı hükmü verdiği kaydedil

mektedir. 

Zehebi bundan sonra Ukayli'nin bu hadisi ele aldığını nakletmekte ve kendi 

·hükmünü şöyle vermektedir.: "Bu sahih değildir, bu konuda Ebu Kudame'nin 

söylediği ne güzeldir; ... " demekte ve devamında Yezid'in elli defa yernin etse bile tas

dik edilrniyeceğine dair yukarıda geçen nakil yapılmaktadır. 

Bütün bu naldilerin özeti şudur: Zehebi ve Ukayli'nin kanaatlarını naklettikleri 

hadisçilerin hiçbiri Yezid hakkında zayıflığından şüpheye düşürecek bir ifade kullan

mamışlardır. 

Bu hadisin İbl1 Mace'den evvelki ilk ravisi Osman b. Ebi Şey be hakkında Ze

hebi'nin. Mizan'ındaki çeşitli hadisçilerin nakilleri beşsayfayı bulmaktadır. Buhari, 

1 İbn Mace, Sünen, th, Muhammed Fuad Abdülbaki, Mısır, 1952; ll/1366 

2 Ebu Ça'fer Muhammed b. Amr h Musa b. Hammad el-Ukayli, Kitabü'd-Duafai'l-kebir,Beyrı1t, 1984, 
. IV/379, 380, 381. 
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Müslim, Ebu Davud ve İbn Mace gibi şöhretli imarolann kendisinden hadis rivayet 

ettikleri Osman b. Ebi Şeybe bilinen bir hadis imamıdır. Yalnız Zehebi'nin nakille-
. ,· 

rinden öV"endiğimize göre, onun rivayet ettikleri içinde Mesela Ahmed b. Hanbel'in 

oğlu Abdullah'ın babasından naklettiği "Mevzu veya mevzu olma ihtima

li taşı ya~ ( ~~.J" !+\!..ıl :ı..:~.J" ,.JJ>)" değerlendirmesinde bulunulanlar da vardır 3 . Ze

hebi'nin değerlendirmesine göre o, muteber bir ravidir. Hatta Ahmed b. Hanbel'den 

"Onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum," dediği n~lediliyor ki 

yukandaldne muhaliftir. Bununla beraber Zehebi de. onun Kur'anı ezberlemediğinin 

söylendiğini hatırlatıyor ve buna dair bir çok rivayetler nalqediyor. Zehebi sözü edilen 

Osman b. Ebi Şeybe'nin Kur'an tashifi ile ilgili nakilleri zikrettikten sonra iki ri

vayetini nakletmekte ve bunlardan ilkine, "bu gerçekten münkerdir (l..~:ı- .J..;,. ı~) ," 

diğerine de "gerçekten garibtir (ı..~:ı- ..,...,..ı)" hükmünü vermektedir. Görüldüğü gibi Zehe

bi'nin Osman hakkındald yukandaki hükmü ile bunlar birbirini tutmamaktadır 4. Son 

olarak ondan yapılan bir rivayet kendisini bir hayli rahatsız etmiş olacak b açıklama 

yapmak durumunda kalmıştır 5 . 

lbn Mace'nin bir başkarivayeri yine siyah bayraklar ile ilgilidir ve bu rivayette 

mehdi lafız olarak da geçmektedir. 

"Muhammed b. Yahya ve Ahmed b. Yusuf, Abdurrezzak'tan o Süfyan es

Sevri'den o da Halid el-Hazzai'den o Ebu Kılabe'den o, Ebu Esma er-Rababi'den o da 

Sevhan'dan rivayet ettiklerine göre Resulullah (S) şöyle buyurdu: "Sizin hazinenizin 

başında üç kişi çarpışacak. Bunların üçü de halife oğludur. (Fakat sonunda halife/ik) 

bunlardan hiçbirinin olmayacaktır. Sonra doğu tarafından siyah bayraklar (taşıyanlar) 

çıkacak ve hiçbir kavmin öldürmediği birşekilde sizleri öldüreceklerdir. 

Ra vi (rivayet ettiğim şeyhim) hatırımda tutamadığım bir şey söyledi dedi ve (ri

vayetine) devam etti. Siz o (ordunun başında) geleni görünce kar üzerinde sürünerek 

bile olsa gelerek ona bey' at ediniz. Çünkü o, Allah'ın halifesi el-Mehdi'dir." 

Sindi, İbn Mace hamişinde yukarıdaki hadisle)lgili olarak nakillerini tekrarla

makta ayrıca Suyuti'nin de "Allah'm halifesi l\1ehdi'dir" kısmını zLlaettiğini kaydet

mektedir. Zevaidde bu ri vayetin ravilerinin güvenilir olduğunu, Hakim'in de Müsted-

3 Ebu Abdilialı Muhamm,ed b. Ahmed b. Osman ez-Ze.heb1, Mlzanü'l-'itidiil fi nakdi'r-riciil, Kahire, 
1382/ l 963,III/36. 

4 Mizan, III/38 

5 Mizan, ITI/39 

104 



Kütübü Sirte'de Mehdilik 

rek'inde bunu rivayet edip "Şeyhayn'in şartlarına göre rivayet edilmiştir" dediğini zik

reder. 

Hadis'in ravilerinden Halid b.· Y ezid el-Hazzai hakkında hl;ldisçilerin, "hatalı ri

vayet edişi vardır. Güvenilir ravilerden aslı olmayan şeyler anlatır"," o, yalartcı (kez~ 

zab) idi." "(Rivayet ettiği hadisi değersizdir, (..:..ı..ı.J;I ~ı;) (.!.ı..ı.J;I _,s:.;..)"değerlendirmeleri 

vardır6. 

Ebu Davud'un Süneri'inde Kitabu'l-Mehdi'nin son rivayeti şudur: Harun şöyle 

· dedi: Amr b. Ebi Kays'tan o da Muiarnf b. Tariften o, Ebu'l-Hasen'den o da Hilal b. 

Amr'den rivayet ettiklerine göre şöyle demiştir: Ben Ali(R)'yi şöyle derken işittim: 

Peygamber (S) şöyle buyurdu: "Maveraünnehr'den H aris b. Harras denen bir adam 

çıkacak, askerinin önünde Mansur denen bir adam bulunacak, Kureyş nasıl Rasulul-
, . 

lah'a (S) imkan hazırlamışsa o daA/i Muhammed'e öylece imkan hazırlayacak. lman 

eden herkese onayardımcı olması veya onun davetini kabul etmesi vaciptir.". 

Zehebi bu ri vayetin ravilerinden Hilal b. Aınr'm Hz. Ali'den rivayeti m un

katıdır, demektedir. Onun. arkadaşı Ebu'I-Hasen hakkında da, "hakkında bir bilgim 

yok", demiştir 7· Ebu'l-B:asen sadece Mutarnfın yukandaki rivayetiile tanınmıştır . 
. , 

İbn Mace'nin Sünen'indeki Kitabu'~-Fiten'indeki Mehdi babının son hadisi 

şudur: Harmele b. Yahyael-Musri ve İbrahim b. Said el-Cev.heri şöyle dediler: Bize 

Ebu Sahih Abdulgaffar b. Davud el-Harrani ve İbn Lehia Ebu Zur'a Amr b. Cabir el

Hadrami'den o da Abdullah b. Haris b. Cez'iz-Zübeydi'den Rivayet ettiklerine göre , . 

Rasulullah (S) şöyle buyurdu: "Doğudan bir takım insanlar çıkacak ve Mehdi için 

ortam hazırlayacaklar". yani mehdi'nin hükümdarlığı için. 

Bu rivayetin isnadındaki Amr b. Cabii el-Hadrami ile İbn Lehia'mn zayıf olduk

larının Zevaid'de zikredildiğilji İbn Mace naşiri zikretmektedir 8. 

Ayrıca Amr b. Cabir el-Hadrami hakkında hadisçilerin "Helak olmuş biridir 

(.;JJLo)"; "Aklı kıt idi, Ali bulutlardadır derdi. Bizimle beraber oturur, bulutlara bakar ve 
.. 

bakın işte bu Ali'dir bulutlarda geçti derdi." "Onun haberi ile ihticac helal olmadığı 

6 Ukayli, Duafa, I/17, 18; Ebu Halim Muhammed b. !dıis er-Razi, el-Cerh ve't-Ta'dil, Haydarabad, 
1952, ill/360; Zehebi, Mizan, I/636; Muhammed b. Hibban b. Ahmed, Kitabü'l-mecn1hin mi-ne'l
muhaddisin ve'd-duafa ve'l-metn1kin, Haleb, 1396,Ii284, 285. 

7 Mizan, IV/315 . 

. 8 .tbn Mace ,II/13.68. 
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gittondan rivayet etmek de ancak hayretimizi belirtmek maksadıyla helal olur.";" O 

ahmak bir ihtiyardır" ifadeleri bulunmaktadır 9. 

Ukayli ve Zehebi onun hakkında Ahmed b. Hanbel'in "O Cabir'den münker ha

disler rivayet etti, öğrendiğime göre .o yalan söylüyordu. Said b. Ebi Eyyub ve lbn 

Lehiaondan rivayet ederler, Nesei o güvenilir değildir, dedi" sôzlerini nakletmektedir

ler ıo. 

Ravilerden İbn Lehia hakkında ise Zehebinin mizanında sekiz sayfaya yakın 

nakil vardır 1 1. Zehebi bu uzun nakillerine İbn Lehia'nın Mısır kadı sı ve alimi 

olduğunu hatırlattıktan sonra Yahya b. Main'in "o, zayıftır, onunla ihticac edilmez 

("" ~ '>) hükmüyle başlar. 

İçlerinden Yahya b. Main, Ebu Zür'a, Nesei, Ebu Hatim el-Cüzecani gibi onu 

cerh eden hadisçilerin yanında Abdullah b. Vehb, Abdullah b. Mübarek, Abdullah b. 

Yczicl ci-Mukri' ve Abdullah b. Meslcme el-Ka'nai gibi onu övenler de vardır. Zchebi 

onun hakkında İbn Hibban'ın "!bn Lchi'a'nın doğumu 95 senesindedir, o 174 sene

sinele öklü. Salih idi. Fakat zayıllardan tedliste bulunurdu. Sonra evi yandı (evinin 

1 (ı<) veya l 70'de yandığı yine Zehebi'nin nakilleri arasındadır). Arkadaşlarım ız şöyle 

,\)ylerdi: Kimin ondan işitııı..:si kitaplarının yanmasından önce ise mesela Abdullahlar 

gibi (Abdullah b. Vehb. Abdullüh h. Mübarek, Abdullah b. Yezid, Abdullah b, Mes

leme) onların i}itınesi sahihtir". Yine Zehebi Buhari'nin ele Kitabu'd-Duafa'sında 

onun ııtıünker hadis naklettiğini bildirdiğini nakleLinektedir 12 . 

Buraya kadar zikredilen üçü lbn Mace biri de Ebu Davud tarafından rivayet edilen 

dört rivayeLin mii~terek yanı kurtarıcı olarak gelecek şahsın doğudan çıkacağına ve 

ona yanlım edilmesinin gerektiğine işaret edilmiş olmasıdır. 

Yukarıda her rivayeL ilc ilgili ravilerden en az birinin üzerinde hadis alimlerinin 

cerlı edici cleğerlendinııelcrini kaydetmiş bulunuyoruz. Diğer taraflan bu rivayetleri ı.a

rihi ol;ıylarla mukaye.,c etmeelen ckğerlcndirııierıin noksan olacağı da açıktır. Her üç 

ri vayetin ele Eınevilcre karşı yapılan ve Doğudan Ebu Müslim Horasani kuman

dasında siyah bayraklar taşıyanlarca gen;cklcştirilen ihtilali tasvir ve teşvik eelişi dik-

kat çckıııckteclir. Öyle anlaşılıyor ki bu husus ancak aynı zamanda tarihçi olan İbn 

Kcsir'in dikkatini çekmiştir. 

<J \li;:ın, 111/250; Duafa, IU/263; \lccnıhiıı, ll/6S 

iO Duala, lll/2h:1; \1izan, lli/250 

1 1 \!i;an, ll/475-4S3 

12 \li;:ın, li/4K2,403 
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Diğer taraftan İbn Mace'deki rivayetlerin her ikisinin sonunda ortaya 

çıkacak: bu zata "kar üzerinde emekleyerek dahi olsa gelip bey'at edilmesi" 

(~1 J..o IY."')J) teşvfrj yer almaktadır. Burada dikkati çeken "kar üzerinde sürünerek de 

olsa" tabiridir. Bu ifade kişinin içinde bulunduğu zorluğu ~nlatmak için kul

lanılmıştır. Bilindiği gibi her dilde önemli olan hususların anlatımında bir takım 

benzetmeler de kullanılır. Bu benzetmeler, deyimler o dili konuşanların içinde 

yaşadıklan şartlarlayakından ilgilidir ve öyle olmuştur. Onların şartlarına uygun ol

mayan benzetme ve deyimler ile maksad hasıl olmaz. Arabistan çölünde doğup 

büyümüş, orada dini tebliğ etmiş ve irtihal etmiş bir peygamber nasıl oluyor da 

Arapların daha açık anlayabilecekleri bir benzetme yerine zorluğun büyüklüğünü, 

soğuk kültürü çok fazla olanların daha iyi aniaya bilecekleri bir ifade ve benzetme ile 

yani karla ~~ J..o IY."')J) anlatıyor? Bu teşvik,Afganistan, Parhir, Horasan ve İran'ın 

soğuk ve karlı yaylalarının, dağlarının insanlarının anlayacağı ve onlara yapılan bir 

ifade tarzı ile olmuş kanaatını uyandırıyor. D;:ı,ha açık bir ifade ile bu teşvik.tarzımn 

Ebu Müslim Horasani ihtilaline destek sağlamak için siyasi maksatlayapılan pro-
' 

pagandanın tesiri ile ortaya çıktığını zannediyoruz. 

b) Yere Bahrilacak Ordu Rivayeti: 

Ebu Davud'un Sünen'inih Kitabu'l-Mehdi'deki sekizinci hadisi şudur: Bize Mu

hammed b. el-Müsenna ona Muazb. Hişain, ona babası Katade, o, Salih b. Halil, o 

da bir arkadaşı, o da Rasulullah (S)'ın hanımı Ümmü Selerne'den rivayet ettiklerine 

.göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Bir Halifenin ölümü sırasında anlaşmazlık 

olacaktır. Bunun üzerine· Medine halkından bir adam Mekke'ye kaçar. Mekke 

halkından bir gurup insan ona gelirler ve bulunduğu yerden onu çıkarırlar ve kendisi 

istemediği halde onaRükn (HaceriEsved) ile Makam(ılbrahim) arasında bey'ateder

ler. Ona Şanı hallandan bir müfreze gönderilir. Bu (ordu) Mekke ile Medine arasında 

Beyda''da (yarı/an) yere batırzlır. Bu olayı insanlar görünce Şam'ın Ebdal'ı (velileri) ve 

Irak halkının ileri gelenleri ona gelirler ve Rükün ile Makam arasında bey' at ederler. 

Sonra dayılan Kelb kabilesinden olan Kureyşli bir adam yetişir, büyür onlar üzerine 

(bey' at edenlere) bir müfreze asker gönderir, bey'at edenler onlara üstün gelirler. Bu 

Kelblilerin gönderdiği bir miifrezedir. Kelboğullarının ganimetinde hazır bulunmayan

lar hayıflanacak ! O zat malı taksim eder ve insanlar içinde Peygamberlerin sünneti 

ile amel eder, 1 slamı yeryüzünde komşu/anna yerleştirir, yedi sene kalır, sonra vefat 

eder ve müslümanlar onun namazını kzlarlar". 

Ebu Davud dcr ki: Bazı raviler Hişam 'dan naklen dokuz sene, bazıları ise yedi 
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sene dediler: B u ri vayetin ra viierinin tahliline geçmeden önce !bn Kayyim el

Cevziyye'nin, el-Menaru'l-Münif adlı eserindeki: "Ebdal, aktab, ağvas, nükeba, 

nüceba, ve evtad ile ilgÜi hadislerin hepsi yalan olan hadislerdendir ve Rasulullah (S) 

üzerine batıldır 13, ifadesini hatırlatalım. 

Ravilerden Muhammed b. el-Müsenna hakkında Salih Cezere'nin "o saduktur, 

fakat, aklında bir şey vardır"; Nesei'nin: ;'Fena değildir, zararsızdır (41 ..,.,4 ~), yazdiğında . . 

değişiklik yapardı" gibi değerlendirmelerine rağmen· Miz an 'daki nakiller onun 

güvenilir olduğunu anlatmaktadır 14
. 

Muaz b. Hişam hakkmdaZehebi, "o doğru (.:;_,.ı...) hadis vemarifet sahibidir" de-

mektedir. Yahya b. Main ise "o doğru fakat huccet değildir, (~ ..,...1 .j_,.ı...), 

hükmünü vermiştir. İbn Adiyy "umarım doğrudur, bazan karıştım demektedir . . . 
(~ Lı..ı _, J.ı.ı... ..;1 [p.)) . Humeydi, Mekke'de Muaz b. Hişam'ı kasdederek: "Bu kade-

riyi dinlemeyiniz" dedi. Ali b. el-Medini "onun babasından öğrendiği onbinlerce hadis 
' - ' . 

vardır" demektedir. Zehebi bu nakilleri yaptıktan sonra. Nesei'nin bu raviden yaptığı 

rivayeti (Kasame,14) nakletmektedir15
. Ebu Davud'un Sünen'inde yukarda zikredilen 

ri vayetin hemen arkasında: "Bize Harun b. Abdiilah rivayet etti. Abdussamed'den, o 

da Hemmam'dan o da Katade'den bu hadisi rivayet etti ve ( Mehdi'ninyeryüzünde kalış 

müddeti) dokuz senedir, dedi, denilmektedir 

Ebu Davud, Muaz'm babası Bişam'dan rivayet edenlerden Muaz'm dışmdakiler. 

dokuz senedir dediler demektedir16. 

Ra viierden Kütübü Sitte'nin hepsinde rivayetine rastladığımız Basra'nın alim ve 

güvenilir ravisi Hemmam b. Yahya hakkında Zehebi'nin Mizanındaki nakiller 

türlücedir. Ebu Hatim onun için güvenilir (u:ıl) fakat hıfzı pek o kadar iyi değildir. 

(:_.ı,~~) .demektedir. Yahya el-Kattan da onun hıfzını beğenmiyordu .. Ahmed b. 
' . . 

Hanbel'in nakline göre de Yahya b. Said'in Hernınarn hakkındaki değerlendinnesi 

müsbet değildir. 

cl-Hasen el-Hulvani, ben Affan'ı şöyle derken duydum: Hemmam, hemen 

hemen yazdığına müracaat etmezdi, bakmazdı. (Başkalarının rivayetine uymazdı.) 

13 İbn Kayyim el-Cevziyye el-Menarü1-müııif, s.136 

14 Mizan, IV!24 

15 Mizan,IV/133 

l 6 Ebu Davud, Süneıı, Kitabu1-Mchdi,9 
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rivayet e-dip bir de yazdı gır: .ı : J::ı:ı ·c (c · · bi? çoJ.( defa hat2 etrni0:iz, Allah'tan af 

dileyelim" dedi, demektejir. 

Yazdığı işe )'arar faı.lcat ezberÜil:J hiçbir değeri yoktur, dedi. Abdurrahman b. 1\1ehdi de. 

Hemmam'm · yazdığından ı; eyet ettigi şeyi !'ı sahih oldıığunu söyledikten sonra 

Y ahya'rtın onun ne yazdığınane de eZDerine itibar etmediğini ilave etti 17 . 

Ebu Davud Sünenimıe aynı hadisin lbnu'l-Müsenna'mn Amr b. Asım,. Ebıı'l~ 

. Avvam Katade, Ebi'l-Halil, Abdullah b. el-Haris ve Ümmü Selerne tarikiyle naklet

tiğini bildirdikten sonra Muaz'ın naklettiği hadisin daha tam olduğunu ilave etmiştir. 

Bu rivf?etin ravilerinden tbnu'l-Müsenna hakkında Mizan'da geçenleri dahaönce nak

lettik 

Arnr b. Asım hakkında ise Mizan'da, onun tabiun alimlerinden meşhur ve doğru 

bir kimse olduğu bildirilmektedir. Fakat lbn Hibban'ın, Sikat'ında onu dördüncü taba

kadan zikretmiş olması tabiundan olma hükmünü şüphelendirmiştir. Yahya b. Main 

onu güvenilir (w.ıl) saydı. Nesei, hakkında, zararı yoktur (,,.\'<..,..,ı), dedi. Bündar, o 

sağlam olmasaydı, ondan hadis almazdım, dedi, Ebu Hatim ise Amr'ı huccet 

göstermezdi. Ebu Davud da (ondan rivayet etmiş olmasına rağmen) onun naklcı iği 

hadis bana ferahlık vermezili (c.ı.ıJ..k..!JI 'J) demiştir 19
. 

Beyda'da batacak bu orduile ilgili Ebu Davud'un diğer rivayeti Osman b. Ebi 

Şeybe'nin Cerir, Abdulaziz b. Refi' Ubeydullah b. el-Kıbtiyye, Ümmü Selerne tari

kiyle alanıdır. 

Ey Allah'ın Rasulü, bu ordu içinde istemeyerek buluminlarm durumu nasıl ola

cak, diye sordum. Rasulullah (S), diğerleriile birlikte batırzlırlar, fakat kıyamet 

gününde niyetine göre diriltilir, buyurdu, demektedir. 

Beyda'da batacak Şam ordusu ile ilgili İbn Mace'deki rivayetlerden birincisi: lbn 

Mace, Hişam b. Ammar'ın, Süfyan b. Uyeyne'den, onunda Ümeyyeb. Safvan'dan 

onun dedesi Abdullah b. S:<fvari'dan rivayetine göre Abdullah şöyle dedi: Bana 

Hafsa'nm haber verdiğine göre o, Rasulullah(S)'ı şöyle derken işitmiştir: "Şüphesiz 

bir ordu şu Kabe'yi yılanak isteyecekıir. OnlarBeyda denilen yere geldikleri zaman 

17 Duafa,IV/367,368; Mizan.IV/309. 

ıs Mizan, IV/24 

19 Mizan, IIT/269 
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ordunun ortası (ana kitlesi) yere batmlır, öncüler artçılara bağınrlar. Sonra onlar da 

yere batırzlırlar. Kaçıp da kendilerinden haber verecek olandan başka hiç kimse kal-

rnaz". 

Abdullah b. Safvan, biz Haccac ordusu geldiği zaman bu güruhun o ordu 

olduğunu sandık. Sonra bir adam bana (Bu ordunun batı..rılmadığı ortaya çıkınca) ben 

senin Hafsa adına yalan söylemeyeceğine, Hafsa'mn da Peygamber (S) adına yalan 

söylemediğine şahidiilc ederim dedi, demektedir. 

Ravi Hişam b. Arnmar hakkında farklı değerlendirmeler vardır. Yahya b.' Main 

onu çok beğeniyar ve çok zeki ( ~ ~) diyordu. Ebu Hatim er-Razi'nin onun saduk · 

olduğuna, sonradan değiştiğine ve eline ne verirsen onu okur, ne telkin edersenkanar 

olduğuna {,:,ll; .:,ll W! .ı l;ı ...,ı ı .ı::}• W!) dair ri vayeti vardır20 . Zehebi , onun hakkında 
doğru bir kimsedir. Çok rivayet eden biridir. Münker hadisleri de vardır (.;>:.. JiJ-'

A L..;) derriekte ve Yahya b. Main'in sika ve çok zeki ( ~ ~) dediğini, Ebu 

Davud'un onun aslı olmayan dÖrtyüz hadis naklettiğini söylediğini bildiriyor. 

- Nesei'nin onun hakkında, zararı yok (4-j ..,.4':1), Darekumi'nin doğrudur, büyük bir mev

kii vardır (J..JI d.JJ.ı....);Salih Cezere'nin rivayet karşılığında para alırdı, dediğini nak

letmektedir. Abdan Ebu Zur'a, Ahmed b. Ebi'l-Huvari onun hakkında sitayişkar 

değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bir başkası, ilişam'da bönlük (J.ı~•) vardır, dedi. 

Mervezi, Ahmed Hişarrı'ıandı ve onun hakkında ciddiyetten mahrum, ha.fif (~.;t.,.ı.) 

dedi, demektedir. Zehebi, onun 245de 92 yaşmda öldüğünü kaydetmektedir 21 . 

Ayrıca Hişam b. Arnmar'ın hadis aldığı şahıslar içinde sakıncah olanlar vardır. 

Bunlardan mesela: Rifdetu'bnu Kuzaati'l-Gassani sika ravilere muvafakat ettiğinde 

bile kendisiyle ihticac edilmiyen biridir 22. Süveyd b. Abdilaziz, Münkeru'l-Hadis 

olduğu bilinen Zeyd b. Cabir'den rivayet eden biridir 23 . Bir diğeri İbn Hibban'm 

hakkında "verdiği haberle ihticac helal olmaz" dediği Said b. Said b. Ebi Said el

Makberi'dir 
24

. Sadaka b. Halid de onun rivayet ettikleri arasındadır. Sadaka ise 

ha.\kında "Sika ravllere rivayet etmedikleri şeyler isnad ederdi" 25, " Onun hadis ri

vayetirıi yazmak veya ondan rivayelte bulunmamız ancak hayretimizi anlatmak için 

20 e!-Cerh ve't-Ta'dil, JX/66 
21 Mizan, IV/302, 303, 304 
22 Mecruhin, I/304 

23 Mccruhin, I/310 
24 Mccruhin, I/357 

25 el-Mccruhin, I/383 
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caiz olur, helal olabilir" 26, sözünü ettiğimiz ra vi Hişam'ın babası da Amr b. Said el

Havlani adlı hadis uydurucusundan rivayet ederdi 27 , tarzında hep menfi 

değerlendirmeler bulunan; Buhari, Nesei. Yahya ve Abdurrahman gibi muhaddislerin 

ağır şekilde tenkid ettiklcri28 Talha b. Amr cl-Hadrami'den rivayet ederdi. 

Onun rivayet ettiklerinden bir başkası da Amr b. Vahid el-Basri'dir. Bu kişi se

nedlerde değişiklik yapanlaniandır: Ivleşhurlardan münker hadisler naklederdi. Terkedil

meyi gerçekten haketmiştir 29 . Bir başka senedieri değiştiren ve mürsel hadisleri 

merfu gibi gösteren ravi de Ömer b. Yezid en-Nasri'dir. Normal olarak bunun ihticac 

edilmez biri olduğu ortadadır. Eğer güvenilir ravilerinkine uyanlarına itibar edilmişse 

o zaman zararı yoktur. İşte Hişam bu ravidcn de rivayet etmiştir 30. Riva)·eti ile ihti

cac edilmeyecek bir başkaravi Abdulmelik b. Muhammed es-San'ani'dir. Her sorulana 

cevap verirdi. Sika ravilerden uydurma hadisler nakletmekle teferrüd etmiştir. 

Hişam'ın hadis naklettiklerinden biri de budur 3.1. Hişam b. Arnmar'ın uydurma şeyler 
sahibi, kendisiyle ihticacın helal olmadığı, aslı astarı olmayan, değiştirilmiş nakiller 

yaptığı bildirilen Anbese b. Abdirrahman b. Anbese el-Kureşi'denrivayeteden Velid 

b. Müslim'den derivayeli vardır 32 . 

Halı. ında Buhari, Ebu Ha tim ve İbn Hibban'ın l\1ünkeru'l-Hadis hükmünü ver

dikleri ve kendisiyle ihticac caiz qlmaz dedikleri, Muhammed b. Ebi Zuayzi'a da 

Hişam'ın bir başka rivayet euiği kişidir. Ebu Hatim'iri, kendisiyle meşgul olunmaz, 

Buhari'nin münkeru'J-hadis; Nese'i'nin metruk; İbn Adiyy'in hadislerinin tamamı 

gayrı mahfuz dediği ve İbn Hibban'a göre de senedieri değiştiren, sika ravilerden 

onların rivayet etmediklerini rivayet. eden bir raviden, Mcsleme b.Uluyyini'l

Huseniyy'dcn de Hişaın'ın rivaycti vardır 33 · 

Aynı konuda İbn Macc'nin ikinci ri vayeti Ebu Bekir b. Ebi Şeybe, Fadl b. Du

kayn, Süfyan, Selerne b. Kühcyl, Ebu ldris el-Mürhibiyy; Müsliın b. Safvm1 ve Sa

fiyyc (R) tarikiylcdir. 

26 el-Mccruhin, I/383 

27 cl-Mccruhin, Il/68 

28 Mizan, II/340 

29 Mccruhin, II/77 
30 Mccnıhin, ll/79 
31 Mccruhin, 11/136 

32 Mecruhin, ll/179 

33 Mccnihin, lil/34; '\1iLan,llJ/373 
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Bu rivayelin ravilerinden Fadl b. Dukeyn hakkında Ebu Nuaym hafizdır, huccet·· 

tir1 yalnız aşırı olmamak ve (sahabeye) sövmemekle beraber Şıiliği benimserdi. lbn · 

· Cuneyd el-Hutteli: Ben !bn Main'i, "Ebu Nuaym birini zikredip de o iyidir derse ve 

onu överse bilinsin ki o şiidir. Falanca mtirciidir, derse bil ki o, Ehli Sünnet'tendir, 

zararı yoktur", derken işittim, demektedir. Zehebi ise bu söz Yahya'nın irca görüşüne · 

meyl ettiğini göstermektedir. Bu da Kaderiye'ye intisabtan çok daha iyidir 34, 

demiştir. 

Bu konu ile ilgili İbn Macenin diğer rivayeti de Muhammed b. 'es-Sabbah, 

Nasr b. Ali, Harun b. Abdullah 'el-Hammal, Süfyan b. Uyeyne, Muhammed b. Süga, 

Nafi b. Cübeyr, Ümmü Selerne tarikiyledir. 

Müslim'in Kitabu'l-Fiteninin ikinci babı Beyda'da hatırılacak ordu ile ilgili ri

vayetleri ihtiva etmektedir. Bunların ilki, Müslim'in Kuteybe b. Said Ebq Bekr b. 

Ebi Şeybe ve İshak b.lbrahim'den naklettikleridir. Bu üç ravi de Cerir, Abdulaziz b. 
' 

Rufey, Ubeydullah b. Kıbtiyye'den rivayet etmişl13rdir. Şöyle demiştir: Ben de bera-

berlerinde bulunduğum halde Haris b. Ebi Rebia ile Abdullah b. Safvan Ümmü'l

Mü'minin Ümmü Selerne'nin yanına girdiler ve ona hatırılacak olan orduyu sordular. 

Bu mesele İbn Zübeyr'in Hilafeti günlerindeydi .. Ümmü Selerne şunu söyledi: Rasu

Iullah (S) "Kabeye biri sıgınacak ve kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir 

· çölünde iken yere batırılacaklardzr, buyurdu. Ben: "Ya Rasulallah(S) zorla götürülenin 

hali ne olacak? dedim. Onlarla beraber o da batırılacak. Lakin o kıyamet gününde 

niyetine göre diriltilecektir, buyurdular. Ebu Cafer bu çöl Medine'nin çölüdür, 

demiştir. 

Müslim'irı bu konudaki diğer rivayeti yukarıda geçen İbn Mace'nin Hişrun b. 

Amr'dan Süfyan b. Uyeync tarikiyle yaptığı rivayetin aynıdır. Yalnız Müslim, 

Hişam'dan değil, Ernru'n-Nakıd ile İbn Ömer'den (Amr'ın lafzı ile) Süfyan b. Uyeyne 

tarikiyle rivayet etmiştir. 

Müslim'in konu ile ilgili diğer bir rivayeti yine İbn Mace'nin ilk rivayeti ile 

bağlantılıdır. Bu rivayet şöyledir: "Bana Muhammed b. Hatim b. Meymun rivayet 

etti, dedi ki: bize Velid b. Salih, Ubeydullah b. Amr'dan o Zeyd b. Uneyse'den o da 

Abdulmelik el-Amiri'den o da Yusuf b. Mahek'ten rivayet etti ve şöyle dedi: Bana 

Abdullah b. SafvanÜmmü'l-Mü'minin'den naklen haber verdiğine göre Rasullah(S) 

Kabe'yi kastederek şöyle buyurdu: "Bu beyte kuvveti, sayısz ve hazırlıgı olmayan bir 

34 Mizan, Ill/350,351 
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kavim szgınacaktır. Kendilerine "bir ordu gönderilecektir, Fakat bunlar yerin bir çölüne 

vardıklarmdd batuzlacaklardır. ". 

Yusufşöyle dedi: Şamlılar ogünMekke'ye yürüyorlardı, bunun üzerine Abdul

lah b. Safvan: Beri bak valiahi o bu ordu değildi, dedi. Zeyd ise şöyle dedi: Bana Ab

dulmelik el-Amiri Abdurrahman b. Sabit'ten, o da Haris b. Rebia'dan o da Ümmü'l

Mü'minin'den na.lden Yusuf b. Mahek'in hadisi gibi rivayettebulundu. Yalnız o, bu 

hadiste Abdullah b, Safvan'ın söylediği orduyu anmadı. 

Öyle anlaşılıyor ki hadisin birinci ravisi lbn Zübeyr ordusunda savaşan Abdul

lah b. Safvan ordu içindeki atmosfer ve o günlerde konuşulanlardan belli ölçüde tesir 

altında kalmıştır. Daha önce çokbüyük bir felaket yaşayan Medineliler bu defa aynı 

tehlikenin belirdiği görülünce Şam'dan gelecek ordunun Medine yakınlarında batacağı 

hayali ile ümitsizlikten kurtulmaya çalışmışlardır. Haccac'ın ordusunun batınadığı 

görülünce rivayetini sağlamlaştırmak ve bu ordunun batacak ordu olmadığını belirt

mek ihtiyacını hissetmiştir. Abdullah b. Safvan'ın İbn Zübeyr ile birlikte katiedildiği 

hatırıanacak olursa o günün havasım kavramak daha kolay olur. 

Nevevi'nin Muslim şerhinde Kadı Iyaz'dan naklen Ebu'I-Velid Kettani "Ümmü 

Selerne'nin !bn Zübeyr zamanından naklettiği" ri vayetin doğru olmadığım, bildirmek

tedir, çünkü Ümmü Selerne Muaviye'nin bilafeti zamanında 59 hicride ölmüş ve lbn 

Zübeyr'in hilafetine erişmemiştir. Kadı I yaz onun Yezid b. Muaviye zamanında vefat . 

ettiğini söyleyenierin de bulunduğum~ bildirmiştir. Ebu Bekr b. Ebu Hayseıne bunlar

dan biridir, demektedir 35. 

Müslim'in diğer rivayeti Ebu Bekir b. Ebi Şeybe'den Yunus b. Muhammed, 

Kasım b. el-Fadl el-Huddani, Muhammed b. Ziyad tariki ile Abdullah b. 

Zübeyr'dendir. Buna göre Hz. Aişe şöyle demiştir: "Rasulullah(S) uykusu esnasında 

kıpırdadı, biz: YaRasulallah uykun esnasında daha önceyapmadığın bir şey yaptın 

dedik, bunun üzerine: "Şaşacak şey! Ümmetimden baıı kişiler Kureyşten beyte 

sığznmış bir adam için bey te kasdediyorlar. Fakat çöle vardıklarında yere 

batırılacaklar" buyurdu. Biz: Ya Rasulallah: şüphesiz ki yol bazan muhtelif insaniari 

bir araya toplar, dedik. "Evet, onların içinde kasıtlısı, mecburu ve yolçusu vardır. 

Bunlar tam manasıyla helak olurlar. Muhtelifyerlerden çıkarlar. Allah onları niyetle

rine göre diriltir." buyurdular. 

35 Sahihu Müslim. bi şerhi'n-Nevev1, Mısır, 1349 ,XVIII/4. 
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Bütün bunlardan sonra Bevda'da batacak ordu konusuna ';'eniden b;:Jzma_rnız icab . . 

etmektedir. Hz. Hüseyin'in şehid edilmesinden sonra Yezid b. iVfuaviye, I-Iicaz'da hila

fetini ilan eden Abdullah b. Zübeyr'iıı üzerine bir ordu gönderdi. Abdullah b. Zübeyr 

Mekke'ye kaçtı. Kabe'ye sığmdı. Yezid'in ordu komutanı l'v1üslim b. Ukbe Emevi 

Sülalesini Medine'den sürüp çıkararı ve lbn Zübeyr'e bağlanan Medineiilerle yaptığı 

savaşı kazanınca Medine'yi üç gün yağmalattı. Iviedine'de korkunç bir terör estirdi. 

!bn Zübeyr'in üzerine giderken yolda öldü. Ordunun başına el-Husayn b. Numeyr 

geçti. El-Husayn Ka'be'yi kuşattı. Kuşatma devam eelerken Yezid'in ölüm haberi 

geldi. Kuşatma kaldırıldı 36· 

Bu hadiseden sonra Şam'da Emevi sülalesüıin bu sıradaki za'fı sebebiyle 1bn 

Zübeyr'in yıldızı parladı. Hicaz Irak Yemen ve Mısır kendisine bağlandı. Şam'da 

Erneviierin başına Mervan b. Hakem'in geçmesiyle her geçen gün ülkelerini kaybeden 

İbn Zübeyr tekrar Ka'be'de muhasara edildi. Bu defa muhasara eden Abdulmelik b. 

Mervan'm meşhur komutanı Haccac b. Yusuftur. Hicretin 73. senesinde Abdullah b. 

Zübeyr Kabe'de muhasara altında arkadaşlan ile birlikte öldürüldü. Rivayetlerde dikka

ti çeken husus adeta bu olaylarm tasvir edilmiş olmasıdır. Dolayısıyla ister istemez 

aklımıza şu geliyor: Harre olayından sonra Medine'nin yağmalanması ve estirilen 

terör henüz bu bölgedeki insanlarm hafızalanncıa: bütün canlılığı ile yaşarken Haccac 

b. Yusufun Şam tarafından gönderilmesi bu insanlan yeniden dehşete ve korkuya 

düşürmüştür. Bu durumda bu ordunun yerin dibine batır~lmasım hayal etmekten daha 

tabii ne olabilir? Nitekim İbn Mace'nin rivayetinde Abduilah b. Safvan'ın "Biz Hac

cac ordusu geldiği zaman bu gürühun o ordu olduğunu sandık" sözünde tasvir edil

meye çalışılan ruh halini açıkça anlam:aktayız. Hatırlıyalım ki Abdullah b. Safvan 

İbn Zübeyr ile birlikte Ka'be'de öldürülenlerdendir. Bütün dürüstlüğüne ve doğtu sözlü 

olmasına rağmen cemiyetin daha önce korkunç bir benzerini yaşadığı,terörün yenisin

den kurtulma için bekleştiği sırada ortaya atıJan her haya1in bir gerçek olarak kabul 

göreceğini düşünürsek Abdullah b. Safvan'm veya başkalannın hemen hemen tarna

mjyle Abdullah b. Zübeyr'in mehdiliğini (gerçek halife) anlatıp onu desteklemeye 

yönelik bu rivayetin Abdullah b. Haris kanalı ile ortaya atıldığı 37 da geniş bir 

şekilde Şamdan gelen ordunun Beyda'da batmasını arzulrumş olması son derecede ta

biidir 38 · 

36 Ebu Hanife Ahmed b. Davud ed-Dineveri, Ahbam't-Tıval, th. Abdülrnün'im Amir, Cemalüddiı:ı eş
Şeyyal,Bağdad, tarihsiz,262-269. 

37 Madelung Wilfred, 'Abd Allah b. Zubayr and the Mahdi, Journal of Near Eastem Studies, 291-303. 
38 1962 Senesi Şubat ayında sömestr tatilinde kendi köyümde duyduğum bir husus bunun tipik bir mi

salidir.l96l Eylülünde Adnan Menderes idam edilmişti. Benim köyüm halkı Denizli'nin Acıpayam 
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edecek olursak 64 hicride Zübeyr'in ilk halifelik idea::: w:csela 

olmalıdır. lbn Kutevbe 
·' 

ifindc ibn Zübeyr'in halifelik talebinele bulunduğunu 
• ' u " k . ., . " " ı Id V o!c•ugurm., do uz st w: li:LıcıarGa ıec1 ıgım ve mu-

'·O hasara edildiği Kt:;'be'de b ldü; üld:.iğünü bildiri::,·or <+ • Dineveri, cm un hicretin 73 senesi 

Cemazi yelahirinde öldürüldüğünü kaydetmektedir 41 , Halbuki Ümmü Selerne'nin 

vefattarihi olarak 59,60,61 ve 62 tarihleri verilmektedir. 

Şu noktanın da belirtilmesinde fayda vardır. Beycia'da bata.cak ordu ile ilgili na

killerde açıkça I'viehdi adı geçmemektediL BE ıivayetin I'vlehdi'ye işaret ettiği yapılan 

yorumlarla anlaşılmaktadır. 

İÇİNDE MEHDi 1SIVl.1 GEÇEN RİV A YETLEJR 
~ 

Siyah Bayraklar ve Beyda'da batacak ordu ile ilgili rivayetlerden sonra doğrudan 

doğruya mehdi ismi zikredilen rivayetlere geçelim: 

İbn Mace'nin Nasr b. Ali el-Cahzami'den, onun Muhammed b. Mervan el

Ukayli'den onun da Amınare b. Ebi Hafsa'dan Zeyduni'lAmmi, Ebu's-Sıddıken-Nııci, 

Ebu Said el-Hudri tarikiyle naklettiğine göre Peygamber (S) şöyle dedi: Ümmetim 

içinde mehdi olacak. Kalz,~ı az olursa, yedi, yoksa dokuzdur. Onun zamanmda 

ümmetim daha önce benzerini katiyyen görmedikleri nimetZere garkolacaklardır. 

(Dünya) bütün gıdalarını ortaya dökecek onlardan hiçbir şey gizlemeyecektir. O gün 

mal yığın yığın olacak ve bir adam kalkıp: Ey Mehdi bana ver, diyecek, oda: al, diye 

cevap verecektir. 

ilçesinin Yüreğil Köyü Adnan Menderes'i çok severdi . 27 lviayıs 1960 ihtilalini takip eden 

günlerde de. - maalesef - asılsız ihbarlada heme~ hemen herkes karakola celbedilmiş, hakarete 

uğramış, korkmuş ve ürkütülmüştü, işte bu ruh hali içindeki köylülerin Adnan 1\llenderes'in idamım 

radyodan duymuş olmalan.na rağmen Şub&r 1962 de. kshvede: "Menderes idsın edilmemiş, onun ye

rine başka bir idamlığı asmışlar ve sevenleri tf·.~afından Merderes'i kaçmmşiar. Onu şimdi Aydm:ın 

~{eni pazar Bel;diye B aşk.?:~·: "'i'~~ıruk. Alinin oğlu saklıyorm.uş'-~ diyoı:1ar ve buna samirili olarak ina-
nanlar c.luyordu. Hc.berin ri'-'.reden çıktığlill kimse a:aştırrnıyordu bile. 

39 Ahmed b. Ihnbcl, Müsned,V-l/316 

40 1bn Kuteybe, l\1aarifı Beyrut, 1970,-99. 

41 Ahbam't-Tıval; 214-215 
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Ravilerden Muhammed b. Mervan el-Ukayli .ile ilgili olarak Ahmed b. Han

bel'in oğlu Abdullah, babasının: "Ben Muhammed b. Mervan el-Ukayli'yi benim de 

şattid olduğum sıracta hadisler rivayet ederken gördüm, fakat onları yazmadım. Arka

daşlanmız on1?J1 yazdılar. O, Amınare b. Ebi Hafsa'dan rivayet ediyordu. Ben onu 

kasten terkettim. Ondan hiçbir şey yazmadım" dediğini rivayet etmiştir ve O bu 

sözleri ile raviyi sanki zayıf sayınıştı 42. Ebu Zur'a onun hakY . .mda onun hıfzma çok 

güvenilmez (.YI.i.ı ..,...ı) demiş, Ebu Davud ise (.:;.:.ı.,.,) hükmünü vermiştir 43• 

Diğer ravi Zeyd b. el-Havari el-Ammi'ye gelince Herat kadısı olan bu zat 

hakkında Yahya b. Main, "ihticaca elverişli (salih)" dedi. Bir başka seferde ise, işe ya

ramaz(;.,.:. 'ıl) dedi. Bir başka seferinde ise, "zayıftır, hadisi yazılır" derken, Darekutııi, 

"ihticaca elverişli (salih)" dedi. Nesei zayıf saydı. lbıı Adiyy ise şöyle der: Galiba 
. . 

Şube'nin hadis rivayet ettiği en zayıf ra vi odur. es-Sa' di, onun hakkında (.ıl..L4 .. ) dedi. 

Zehebi mizanında bu bilgileri verdikten sonra onun münkerlerinden bazılarını naklet

miştir44. Ukayli'nin Duafa'sında ise Veki; Zeyduni'l·Ammi'nin Ebu's-Sıddık en

Naci'den hadisinin değe,.; yoktur r:....:.ı~) rlediğini bildinnektedir. Yahya b. Main ise 

Zeyduni'lcAmmi'nin ve Ebu's-Sıd-..k en-N.. j'nin, her ikisinin de zayıf olduklan halde 

hadislerinin yazılabileceğini söylemiştir 45. 

Tirmizi'nin Sünen'inde Fiten, 52'de şu rivayet yer almaktadır. Bize Muhammed 

b. Beşşar, Muhammed b. Cafer'den o da Şu'be'den şöyle rivayet etti. Zeyduni'l

Ammi'yi işittim, Ebu's-Sıddık en-Naci'yi Ebu Said el-Hudri'den hadis naklederken 

duydum, şöyle diyordu: Peygamberimizden sonra bir olay olmasından korktuk da 

Allah'ın Elçisine sorduk. Şöyle buyurdu: Şüphesiz iimmetim içinde Mehdi çıkacak 

beş veya yedi veya dokuz yaşayacaktır. Sayılarda şüphe eden ra vi Zeyd'dir. Biz bu. sayı 

nedir? deA:lik, dedi. Senelerdir, diyecevap verdi. Buyurdu ki: ona bir adamgelecek ve: 

ey Mehdi bana ver diyecek. Buyurdu ki.· onun taşıyabileceği kadar elbisesine doldura

caktır. 

Tirmizi, bu hasen bir hadistir, değerlendirinesinde bulunmuştur. Bu hadisin ravi· 

leri içinde yukarıda 1\.1izan'dan ve Duafa'dan haldmı.da nakillerde bulunduğumuz Zeydu· 

ni'I-Ammi de bulunmaktadır. Ayrıca Duafa'da Ebu-Sıddık en-Naci i.le Zeyd haldunds. 

Yahya, b. Main'in zayıf saydığım hatır!ayahn~ 46. 
---------

42 Duafa, IV 1!33 

~3 I·ili.zarı, IV /33 

44 l'vliza n 11/1 02 
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lbn Hatim er-Razi'nin d-Cerh ve't-Ta'dilinde iseYahya b. Main'in Ebu Sıddık 

hakkında sıka dediği, Ebu Zur'a'nmda sıka saydığı nakledi1-niştir 47. Görüldüğü gibi 

Yahya b. Main'in her iki ravi hakkındaki hükmü, Ukayli ile Razi tarafından çelişkili 

olarak verilmektedir. 

lbn Mace Süneninde Osman b. Ebi Şeybe'den, o Ebu Davud.el-Hafri'den o da 

Yasin'den İbrahim b. Muhammed b. el-Hanefiyye tariki ile o da (babası) PJi'denPey

gamber'in (S) şöyle buyurdıiğunu söylemiştir: Mehdi bizden, ev halkımızdan (ehli 
. . ' 

· beyt)clır. Allah onu bir. gecede olg'unlaşunr (ve muvaffak kılar). 

Sindi'nin lbn Mace Şerhinde, Zevaidde .Buhari'nin Tarihinde İbrahim b. Muham

med b. el-Hanefıyye'nin bu ~adisinin arkasından "isnadı hakkında düşünülmelidir" de

nilmektedir. Sindi, !bn Hibban'ın onu güvenilir raviler (sikat) içinde zikrettiğini, 

teli'nin de onu tevsik ettiğini, ve Idi'nin Buhari onun hakkında "hakkında 

düşünülmelidir, ben onun bundan başka hadisini bilmiyorum" dediğini; . !bn Main ve 

Ebu Zur'a'nın, zaraı ı yok, dediğini Ebu Davud el-Hafri'nin ve Müslim ın sahibinde 

onunla ihtıcac ettiğmi nakletmektedir. Ş indi, diğer ravilerin sika olduğunu yazmak

tadır. Ahmed b. Hanbel ·de Müsned'inde Fadl b. Dükeyn'den aynı ravilerle rivayet et

mektedir. Müsned naşiri Ahmed Muhammed Şakir, isnadınm sahih olduğunu zikret

miş ve Yasin el-Icli için, "hadisi ile ihticac edilir" (..,.~ 41 ~ e:ıL...) hükmünü vermiştir. 

Buhari'nin İbrahim b. Muhammed b. el-Hanefiyye hakkında yukarıda sı:rrdedilen ka

naatım tekrarlamıştır 48 • Ahmed b. Hanbel'in ravisi Fadl b. Dükeyn hakkında 

söylenenleri daha önce naklettik. 

İbn Mace, Hediyye b. Abdilvehhab'tan o da Said b. Abdülhamid b. Ca'fer'den 

Ali .,b. Ziya d el-Yemarn i, !krime b. Am mar, İshak b. Abdilialı b. Ebi Talha tarikiyle 

Enes b. Malik'in rivayet ettiğine göre Enes şöyle dedi.: Resulullah(S)'ı şöyle derken 

işittim: Ben Hamza, Ali, Ca'fer, el-Hasen, el-Hüseyn ve el-Mehdi, biz, 

Abdülmuttalib'in çocukları, Cennet eklinin efendileriyiz. 

Ravilerden Ali b. Ziyad'ın kim olduğu bilinmemektedir 49 · Ali b. Ziyad'dan ri

vayet eden Sa'd b. Abdulhamid b. Ca'fer el,Ensari hakkında, lbn Main, "zararı yoktur 

(..,.~ 41 ..,...ı) derken 50 lbn Hibban onunla ihticac etmekten kaçınmak güzel olur. 

47 el-Cerh, ll/390 

48 Ahmed b. Hanbel, Müsned, (Ahmed Muhammed Şakir nşr. ll/58,645 nolu hadis, lV.bs 

49 Sindi, lbn Mace Şerhi, Mizan rritl28 
50 Mizan, TI/124 
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Çünkü o meşhurlardan münker hadis rivayet edenlerdendir. Hatası ve vehmi · 

büyük olanlardandrr" demiştir 51
. 

Ahmed b. HanbelveBuhari'den yapılan nakillerden, !krime b. Arnmar'ın Yahya 

b.· Kesir'den rivayet ettiği hadislerin mustarip, zayıf ve sahih olmadığını 

öğreniyoruz52. · 

Tirmizi'nin Ubeyd b. Esbad b. Muhammed el-Kureşiyy el-Kufi'den rivayet 

ettiğine göre şöyle dedi: Bana babam, Süfyan es-Sevri, Asım b. Behdele, Zirr tarikiy

le Abdullah'tan(R) rivayet ettiğine göre şöyle dedi: Rasulullah (S), ehli beytimden 

ismi ismime uyan bir adam Araplara hükmetmedikçe dünyanın sonu gelmez, buyur

du. 

Tirmizi, bu habta Ali, Ebu Said, Ümrhü Selerne ve Ebu Hüreyre'den de rivayet

ler vardır. Bu hasen, sahih bir hadistir, demiştir, Aynı rivayet, Ahmed b. Hanbel 

tarafından Müsned'inde üç ayrı yerde zikredilmektedir. 

Ravilerden Asım hakkında Zehebi Mizarı'ında şöyle der: Onun kıraatta 

güvenilirliği tesbit edilmiştir. Fakat o hadiste birinci derece güvenilirlik (.::.;) sıfatının 

dünundadrr. Doğrudur (..;,JJ) fakat bazan vehme düşerdi, dedikten sonra şunları nakle

der: Yahya el-Kettan: ben Asım adını taşıyaniann hepsinin hıfzmın kötü olduğunu 

görd~im, dedi. 

Nesei, o hafız değildir, demiştir. Darekutni, Asım'ın hadisleri hıfzında kusur 

vardır, der. Ebu Hatim bir yere yerleştirmek gerekirse onun yeri doğruların arasıdır 

(.:;.ı.....ıı .J...,.). lbn Hıraş, Asım tarafından rivayet edilen hadislerde inkar.edilen cihetler 

vardır, demektedir. Zehebi bu nakilleri yaptıktan sonra, o bana göre hadisi güzel olan 

bir kişidir, der. Ahmed ve Ebu Zur'a, onun sika oldugunu söylediler. Zehebi şunu da 

. eklemiştir. "Buhari ve MUslim ondan rivayet etmişlerdir, fakat asıl olarak, yalnız 

başına degil, başka ravi!erinkiyle beraber". Ahmed b. Hanbel o, sika idi, fakat ben· 

· onun kıraatını tercih ederim, derken, İbn Sa'd o sikadrr, fakat rivayetinde yanılmalan 

·çoktur, demiştir. Ebu Hatim~ onun yeri, kendisine sika denilecek yer değildir, demek" 

tecırr53. 

Tirmizi'nin, Abdülcebbar b. Ala b. Abdulcebbar el-Attar'dan onun da Süfyan b; 
. . 

Uyeyne'den Asım, Zirr, Abdullah tarikiyle rivayet ettiklerine göre Peygamber (S) 

51 el· Mecrı.ıhin, ll/357 

S:CDı:ıafa,III/.378 

53 Mizan II/357,358 
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şöyle buyurmuştur: Ehli Beytimden ismi ismime uyaıı bir adam gelecek:,Asım dedi 

ki Ben Ebu Salih Ebu Hüreyre'den (şu rivayeü de yapayım) Hz. Peygamber buyurdu 

ki: Dünyada sadece bir gün bile kalsa PJlah o günü ( o adam çıkineaya kadar) uzatır 

{J;) 

Tirmizi, hadise hasen, sahih bir hadistir, dedi. 

' 

Ravilerden Abdulcebbar'dan Müslim, Tirmizi, :Nesei rivayet etmişlerdir. Ebu 
• 

Hatim onun için hadisi ile ihticac edilir (.!.2 ,ı.,l.l ı;JL.) dedi. Bir keresinde, o bu işin ehli-

dir, ~) dedi. Nesei bir defasında güvenilir (sika), bir defasında da zararı yoktur 

(-<~ ""4 '':1) dedi. lbn Hibban onu Sikat'ında zikretti ve o işinde dikkatli, titiz (.;.:.,.)idi 

dedi54. 

·Ebu Davud'un Sünen'inde Osman b. Ebi Şey be' den onun Fadl b. Dükeyn'den, 

onun Fıtr'dan, Kasırtı. b. Ebi Bezze, Ebu't-Tufeyl, Ali(R) tarikiyla rivayet ettiklerine 

göre Peygamber(S) şöyle buyurmuştur: "Dünyanın sadece bir günü bile kalmış olsa 

Allah onu, daha önce zorbalıkla doldurulmuş oldugu gibi, adaletle dolduracak elıli 

beytimden mutlaka bir adam gönderecektir. 

Ravilerden Osman b. Ebi Şey be ve Fadl b. Dükeyn hakkında yukarda malumat 

verildi. 

Fıtr. b. Halife'yi Ahmed ve diğerierinin sika saydığım bildiren Zehebi devamla 

şu nakilleri kaydetmiştir. Ebu Ha tim hadisi ile ihticac edilir (.!.;,ı.,l.l ı;J~.J) dedi. I"3Ickut

ni ise onunla ihticac edilmez, lbn Sa'd, inşaallah sikadır, insanlar içinde onu zayıf 

sayanlar vardır, yanında yazan hiç kimse ~ırakmazdı (hadis yazılmasına müracaaL et~ 

mezdi)(,.ı.:s ~ IJ.>I t-4 ':1 .;\! .,), dediler. 

Ebu Bekr b. Ayyaş, ben ondan rivayetiancak mezhebinin kötü oluşu yüzünden, 

terkettim demiştir. Ahmed, Fıtr, Yahya'ya göre sika idi, fakat o, müfrit bir Haşebi 

(Kerraıniye'nin bir kolu) idi, demektedir. Ahmed b. Yunus: ben onun yanından 

geçerken: köpek gibi hakir görerek terkederdiın, der. Abbas !bn Main' den, o, sika'dır, 

şiidir, diye rivayet etmiştiL Abdullah b. Ahmed: Ben babama Fıtr b. Halife hakkında 

sordum, Sikadır, hadisi ihticaca elverişlidir (.!.;.ı.,LI ~'-:')hadisi zeki bir adamın hadisidir, 

ancak Şia'ya müntesibtir, diye cevap verdi, demektedir. Nesei onun hakkında "onun 

zaran yoktur" demiş, birdefasmda da: sikadır, hafızdır, zekidir, demiştir. ei-Cüzecani 

ise: güvenilmez, sapıktır (Ei;), demişti~5 . Yukardaki nakiHerin hemen hemen hepsi-

54 Tehzibu't-Tehzib, VI/104 

55 Mizan, ITI/363,364 
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ninUkayli'nin Duafasında da aynen yer almış olduğunu gör'liyoruz 56. 

Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inin bir kısmını neşreden Ahmed Muhammed 

Şakir Müsned'de yer alan aynı rivayetin dipnotunda Fıtr'm sika olduğunu, binaena

Jeyh, İbn Yunus, Ebu Bekr b. Ayyaş ve Clizecani'nin onun zayıflığı hakkındaki 

sözlerine itibar edilmiyeceğini, aksine bu görüşün Avnu'l-Ma'bud'da olduğu gibi red

dedilmiş olduğunu; bilhassa Buhari'nin onun hal tercemesini Tarihu'l-Kebir'inde zik

rettiğini, fakat hakkında cerhedici ifade kullanmadığım yazmıştrr57 . 

Ebu Davud'un S ünen'indeki rivayetlerden biri de şudur: Bize Müsedded rivayet 

etti. Onlara Ömer b. Ubeyd, Muhammed b. Ala' dan, o da Ebu Bekr b. Ayyaş'tan o da 

Müsned'den o, Yahya'dan, o da Süfyan'dan rivayet etmişlerdir. Süfyan Ahmed b. 

İbrahim'den o, Ubeydullah b. Musa'dan, yine Süfyan, bizeZaide haber verdi diyerek, 

Zaidc'nin Ahmed b. İbrahim'den o, Ubcydullah'tan o Fıtr'dan, aynı manayı hepsi 

Asım'dan, o da Zirr'den o da Abdullah b. Mesud'da.n o da Peygamber'den şöyle buyur

du~unu rivayet ettiler: "Dunyada sadece bir gün bile kalsa, Zaide rivayetinde, "Allah 

o günü uzatır" sonra raviler ittifak ettiler, Allah o günde benden veya benim ehli bey

timden ismi ismime, babasının ismi babamın ismine uygun bir adam gönderir. Fıtr 

(b. Halifc'nin) rivayetinde zulümle ve zorbalıkla doldurulmuş olduğu gibi yervüzü 

adalet ve do,~rulukla doldurulacaktır, kısmı ilave edilmiştir. Süfyan'ın rivayetinde de 

benim ehii beytimden ismi ismime uygun bir kimse Araplara hükümran oluncaya 

kadar dünya gitmez veya dünyanın ömrü bitmez kısmı ilave edilmiştir. 

Görüldü~ü gibi bu rivayet gerek raviler gerek metin itibariyle yukarda Tirmizi 

ve Ebu Davud tarafından nakledilcnlerlc yakından alakalıdır.Ravileri içinde Ebu B eki 

b. Ayyaş'ın Fıtr b. Halife hakkında "ben ondan hadisi ancak mezhebinin kötü oluşu 

yüzünden terkettim" dediğini yukarda Zehebi'den naklen zikretmiş bulunuyoruz. 

Doğrusu Ebu Beb b. Ayyaş'ın ravileri içinde hakkında bu tarzda düşünce serdettiği 

bir kimsenin bulunduğu bir rivayeti nasıl benimsediğini anhyamadık. Diğer taraftarı 

Ravi Ebu Bekr b. Ayyaş için Zchebi'nin Mizan'mda: bilinen imamlardan biridir, 

doğrudur (.;~.ı..,), kıraatta uzmandrr (~J) fakat'o hadiste bazan yanılır ve vehme düşer 

~) . Buhari ondan hadisi iyi olduğu için hadis tahric etmiştir, fak<-lt Muhammed b. 

Abdullah b. Numeyr onu zayıf sayıyordu görüşündensonra özetle şu nakiller vardır: 

Ebu Nuaym: Şeyhlerimiz içinde kendisinden daha çok hata. yapan biri yoktur. Ahmed, 

56 Dnafa,Ul/464,465 

57 Mii3nc.d, (Ahmed Muhammed Şakir nşr. Il/1 17,118, dipnot, 773 
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o sikadır, bazan hata eder, o Kur'an ve Sünnet sahibidir. Yahya b. Said ona değer ver

mezdi. Yaııında anıldığında yüzüekşirdi İbn Main o sikadır, dedi. Ya..hya b. Said'in 

onu makbul görmediğini Ali b. Medini ve Ahmed b. Hanbel bildirmektedirler. Onun 

bir konuşmasına şahid olan Şureyh: "Onun bu derece ahmak olduğunu zannetmiyor

dum" dedi. lbn Mübarek onu övdü. Harun Reşid de ilmini ve izah tarzını beğenmiş tir. 

Alınesin ve EbuNuaym'ın onu öven sözleri vardır. Yezid b. Harun da onu övmüş ve 

onun hakkında kırk yıl isıirahat etmek için uzanıp yatmamışur, demiştir . .İbn Main 

de onun için elli sene hiç yatak serilmedi demektedir. Yahya el-Hamani de: bana Ebu 

Bekrb. Ayyaş, bir gece zemzem kuyusuna geldim ve oradanbirkova sütle bal aldım, 

dedi, diye rivayet etmiştir. Bunu Bişr b. el-Velid, Ebu Bekr'den rivayet etmiştir. 

Kur'an'ın malıluk olduğunu söyleyenin zındık ve kafir olduğunu söylediği rivayet 

edilmektedir. 97 Yaşında ölmüştür 58
. Ebu Davud'un bu rivayetinin ravileri arasında 

bulunan Asım hakkında yukarda nakiller yapıldı. 

Nasıl siyah bayraldar ile ilgili rivayetler Ebu Müslim Horasani'nin hareketini; 

Bey da' da batacak ordu ile ilgili rivayetler !bn Zübeyr'in halifeliğini hatırlauyorsa, bu 

rivayet de ikinci Abbasi Halifesi Ebu Cafer Mansur'a karşı Medine'de Mehdi (gerçek 

halife) olduğunu ilan ederek ayaklanan Hz. Hasan'ın torunlarından Muhammed b. 

Abdullah'ın ortaya çıkışını haurlatıyor ve onun desteklenmesi için tertiplendiği inti

baını uyandırıyor. "ismi ismime babasırun ismi babamın ismine uygun bir adam" 

Ni~fsu'z-Zekiyye namı ile de anılan sözünü ettiğimiz bu Muhammed b. Abdillah'tan 

başkası değildir 59. 

Bir diğer rivayet Ebu Davud'un Sünen'inde Ahmed b. İbrahim b. Beyan'dan 

onun Ali b. Nüfeyl'den, onun Said b. Müseyyeb'ten onun da Ümmü Selerne'den nak

lidir ki buna göre Ümmü Selerne şöyle demiştir: Rasulullah'ı şöyle huyururken 

işittim: "Mehdi benim soyumdandır, Fatıma evlô.dından." 

Ebu Davud bu nakle şu notu da düşmüştür. Abdullah b. Cafer, ben Ebu Mu

leyh'i, Ali b. Nufeyl'i överken işittim, onun iyiliğinden söz ediyordu. 

Aynı rivayeti İbn Mace Ebu Bekr b. Ebi Şeybe'den Ahmed b. Abdulmelik tari

kiyle rivayet etmektedir ki Ahmed b. Abdulmelik, Ebu Muleyh'ten rivayet etmiştir. 

Diğer raviler aynıdır.. 

58 Mizan, IV/499, 500, 501; Duafa, II/188,189,190 
59 Bu konuda teferruatlı bilgi için bk: A. 1ıhan, Mehdilik, s. 62-68, 1zmir,1976 
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İbn Mace'nin ravilerinden Abdulmelik 'in itimad edilmez olduğunu İdrisi'den 

naklen Zehebi kaydetmektedir 60. 

Her ikisinin (Ebu Davud ve 1bn Mace) sened zincirinde yer alanlardan Ziyad b. 

Beyan hakkmdaZehebi Mizan'ında: hadisinin sahih olmadığını zikretmekte ve Buha" 

ri'nin onun hakkında: hadisinin isnadı üzerinde durulmalıdır dedi,~ini kaydettikten 

sonra yukarıda nakledilen rivayeti onun nakillerinden örnek olarak yazmıştır. Daha 

. sonra da Nesei'nin, onun hakkında, zararı yoktur, hükmüne yer verilmiştir 61
. Ukay

Jinin Duafa'smda ise Buhari'nin aynı ravi hakkındaki hükmü hatırıatıldıktan sonra 

sen ed zinciri ile birlikte "Mehdi Fatıma evladından dır" tarzmda rivayet yazılmış ve 

· bunun isnadmda Buhari'nin de dediği gibi düşünülmelidir, denilmektedir 62 .. 

Ebu Davud, Sünen'inde Sehl b. Ternınanı b. Beziğ'den o da lmran el-Kettan'dan, 

Katade, Ebu Nadra, Ebu Said el-Hudri sened zinciri ile Rasulııllah(S)'m şöyle dediğini 

rivayet etmektedir: "Mehdi bendendir, nurlu alınlı, çekme burunludur. Yeryüzünü 

daha önce zulüm/e ve zorbalıkla dolu olduğu gibi adalet ve eşitl~kle dolduracaktır. 

Yedi sene hükümran olacaktır." 

Ravilerden Sehl b. Ternınarn hakkında Razi'nin el-Cerh ve't-Ta'dil'inde, onun 

hakkında, Ebu Zur'a'nın: 6, yalan söylemezdi, bazan bir şey hakkmdavehmi olurdu, 

dediği nakledilmektedir. Müellif Razi'nin babası ise, onun hakkında o şeyhtir, 

demiştir. Zehebi de aynı nakilleri kaydetmiştir 63 . 

Ebu'n-Nadra ile ilgili olarak Mizan'da, tabiun'un güvenilir kişilerinden olduğu, 

Yahya b. Main'in ve bir topluluğun onun güvenilir olduğunu bildirdikleri kaydedil

miştir. lbn Sa'd da: o, güvenilir bir kişidir, fakat herkes onunla delil getirmez, 

demiştir. Zehebi bundan sonra Ukayli'nin de onunla ilgili nakillerinde onu hafif 

gösterecek bir ifadede bulunmadığını, Kamil sahibi İbnü'l-Esir'in de, onun kavmi 

tarafından bilinen bir kişi olduğundan daha öte bir şey söylemediğini zikretmekte ve 

ilave ederek: Fakat Buhari onunla delil getirmedi, demektedir. Yine Zehebi'nin nakli

ne göre İbn Hibban Sikatında onun hata eden kişii6rden olduğunu söylemiştir 64. 

Ebu Davud'un Sünen'indeki Mehdi'nin tasviri ile ilgili diğer rivayet şudur: l)ana 

Harun b. Muğire tarafından tahdis edildi. Ona da Amr b. Ebi Kays, Şuayb b. Halid'-

60 Mizan, I/117 
61 Mizan, 1I/87 

62 Duafa, M5,76 

63 el-Cerh, IV/194; Mizan, ll/237 

64 Mizan, IV/181, 182 

122 



Kütübü Sitte'de Mehdilik 

den ona da Ebu İshak'tan rivayet ettiğine göre Ali (R), oğlu Hasan'abaktı ve şöyle 

dedi: Şüphesiz bu oglum, peygamberin onu isimlendirdiği gibi seyyiddir ye onun · 

soyundan peygamberinizin ismiyle isimlenen bir adam çıkacaktır. O ahlak 

bakımından ona benzeyecek fakat beden yapısı itibariyle benzemeyecektir. Bundan 

sonra yeryüzünü adaletle dolduracak lassasım zilcretti. 

Mizan'da raviler4en Harun b. Muğire hakkında Nesei ve başkasının onun 

güvenilir olduğu hükmünde olduğu zikredildikten sonra Ebu Davud'un onun 

hakkında: onun zaran yoktur (.,,.4 '<~.,...ı), o Şiadandır demiştir. Süleymani ise, onun 

hakkında bazı şeyler söylenebilir()..;..._.;) demiştir, nakilleri yer almaktadır65 . 

Amr b. Ebi Kays'la ilgili Zehebi, o doğrudur (.;;_,.ı....), vehimleri vardır, der. Ebu 

Davud'un: zararı yoktur, hadisinde hata vardır, sözlerini de nakleder 66. 

Şuayb b. Halid el-Beceli hakkında öğücü ve yerici sözlere rastlanmaktadrr·67 . 

Zamanımız hadis alimlerinden Abdulfettah Ebu Öudde, bu hadis munkatıdır, de

mektedir. Çünkü senedindeki Ebu lshak es-Sebii Ali(R)'ı görmüş, fakat ondan rivayet 

ettiği tesbit edilmemiştir. Nitekim Münziri'de "Muhtasan Süneni Ebi Davud'da (VI/ 

162) bunu söylemektedir, demektedir. 

Kütübü Sitte'de bu nakledilenlerin dışında oniki halife ile ilgili Ebu Davud'un, 

Tirmizi'nin ve Müslim'in rivayetleri vardır. Her ne kadar Ebu Davud Süneıı'ini:ı 

Mehdi kitabında bunları kaydetmiş ise de biz bu bahse almayı uygun bulmadı!:. 

Her rivayede ilgili en az bir ravisi hakkında yukarda sunulan bilgilerin sor;:~nda 

Ehli Sünnet prensiplerine göre bunların sened yönünden bile kat'iliği söz konusu 

edilemiyeceği için, Mehdiliğin bir inanç esası olmasına yetmiyeceği ortadadır. Aynca 

zikredilen bu rivayetlerden bazılarının ilk siyasi hizipleşmelerle yakın ilgisi ve olay

ları tasviri de gözden uzak tutulmamalıdır. Bizce son derecede önemli bir nokta .da 

şudur: İslam Dini insanlarm doğuştan bir üstünlük getirmediklerini bildirmektedir. 

Irk, kabile ve sülille üstünlüğünü savunan Cahiliye Devri anlayışı ile amansız bir 

mücadele vermiş olan lsHim Dini ve onun peygamberi, bu rivayetlerdeki iddiayla te

nakuza düşürülmüş olmaktadır. Çünkü Mehdi, netice itibariyle adil, üstün, bir ölçüde 

65 Mizan,IV /287 
66 Mizan, ill/285 
67 el-Cerh, 1 'ı//343-
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beşer üstü bir halifedir ve bu anlayışa göre de Hz. Peygamber'in soyuna tahsis edil

miştir. Halbuki artık en son araştırmalara göre halifeliğin hiç bir kabileye has 

olmadığı; hangi ırktan ve kabileden olursa olsun ehliyetli her müslümanın halife ola

bileceği 68 başka türlü bir anlayışın son derecede ilkel bir Cahiliye al!şkanlığı olduğu 

bugün ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle de söz konusu rivayetlerin sağlamlığını ileri 

sürmek irnkfmsızdır. Devlet başkanı(halife) tayininin ümmetin işi olduğu görüşünde 

olan Ehli Sünnet anlayışı ile Mehdi ile ilgili rivayetlerin bağdaştınlabilmesi de 

mümkün değildir. 

68 Bu konuda geniş bilgi için bk. M.Said HaLiboğlu, İslamda İlk Siyasi Kaviniyetçilik:Hiliifetiıı 

Kurcyşliliği, Ankara Üniversitesi, 1liihiyat Fakültesi Dergisi, sayı XXIII, 121-213; E.Ruhi 

Fiğlalı, Çağımızda İ likadi Islam Mezheplcri, İstanbul, 1990, 28-34. 
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