


HERKES İÇİN ŞEFKATLİ BİR BABA 
  

Peygamberimiz (s.a.a) çocuklara karşı çok 
merhametliydi ve onlara çok iyi davranırdı. 

Medine çocukları, peygamberimizi (s.a.a) imam 
Hasan ve imam Hüseyin (a.s) ile oynarken 

görmüşlerdi. 
Bir gün peygamberimiz namaz vaktinde evinden 

dışarı çıkıp camiye doğru giderken, 
sokakta oynayan bazı çocuklar peygamberi 

durdurup şöyle dediler: “imam Hasan (a.s) ve 
imam Hüseyin (a.s) ile oyun oynuyorsunuz, acaba 
bizimle de oyun oynayabilir misiniz? Bizde sizin 

yanınızda değerli miyiz?” 
Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Evet siz de 
değerlisiniz, ama şimdi geç oluyor namaz için 

camiye gidiyorum başka zaman oynarız.” 
Çocuklar şöyle dediler: “Biz şimdi (oynamak) 

istiyoruz.” 
Peygamberimiz (s.a.a) camiye yetişmek için onları 
razı etmeye çalışsa da çocuklar kabul etmediler. 

Camide bekleyen peygamberimizin yarenleri 
endişeliydi. Bilal peygamberimizi aramak için 
çıktı.  Aniden onu şaşılacak bir şekilde gördü. 

Peygamberimiz (s.a.a) çocuklarla oyun oynuyordu. 
 
  

Hemen ileri gidip peygambere (s.a.a) selam 
verdikten sonra şöyle dedi: “Ya Resulallah 
çocukları uzaklaştırmamı ister misiniz?” 



Peygamberimiz kabul 
etmedi Bilal’ı kendi evine 

göndererek şöyle buyurdu: 
“Taze ceviz vardı geriye 
ne kadar kalmışsa getir.” 
Bilal birkaç cevizle döndü. 

Çocuklar taze cevizleri 
görünce çok mutlu oldular, 

peygamberimizi (s.a.a) 
bırakıp gittiler. 

Peygamberimiz (s.a.a) Bilal 
ile birlikte camiye gitti. 

Peygamberimiz (s.a.a) hem çocuklara hem de büyüklere 
karşı çok iyi ahlaklıydı. 

 

Peygamberin 
neslinden olan, 

merhametliliği ile  
dost ve düşman 
arasında tanınan 
imamımız şimdi 

gaybet 
dönemindedir. (1) 

İmam Mehdi (a.f) son imamımızdır ve 
peygamberimizin (s.a.a) soyundandır. Mihriban 
imamımız şimdi hayattadır.  



İmam Mehdi (a.f) herkese merhametli bir baba gibi olan 
İmam Ali (a.s)’ın soyundandır. Özellikle yetimlerin 
ağzına kendisi yemek koyardı, yüzlerinde tebessüm 
oluşsun diye onları sırtına bindirip oyun oynatırdı. 

Peygamber(s.a.a) 
şöyle buyurmuştur: 

‘Ben ve Ali bu 
ümmetin iki 
babasıyız. 

İmam Ali (a.s) bu 
çocuklara babadan 

bile daha 
merhametlidir. 

İmam Mehdi (a.f)  en iyi ve en 
güzel elbisesini fakire veren 

Hz. Fatıma (s.a)’nın 
neslindendir. 



İmam Mehdi 
(a.f)  insanların 

sorunlarını 
çözen  İmam 
Hasan (a.s)’ın 
neslindendir. 

Düşmanlarına  
acıyan imam 

Hüseyin (a.s)’in 
neslindendir. 

Yezid’in 
ordusunda olan ve  
pişman olduktan 

sonra imamın 
tarafına geçen 
Hür gibi... İmam 

onu kollarını 
açarak 

karşılamıştı. 



 

İmam Mehdi(a.f) ‘in gaybette olması ne demektir? 
 

İnsanların arasındadır ama görünmüyor. Görülse 
bile tanınmıyor. Hz Yusuf (a.s) filmi aklınızda mı?  

Hz Yusuf (a.s) Mısır emiri olduğu zaman kardeşleri 
buğday satın almak için geldiklerinde, kardeş 
olmaları ve beraber büyüdüklerine rağmen onu 

gördüler ama tanıyamadılar. Çünkü Allah’ın isteği 
onun tanınmamasıydı. Allah ona izin verdikten sonra 

kendisini tanıttı.(2) 

“Ben sizin 
kardeşiniz 
Yusuf’um.” 

“Biz bu süre 
boyunca seni 
tanımadık.” 

“O  gerçekten 
de bizim 

kardeşimiz Yusuf 
mu?” 



Şefkatli imamımız da sokaklarda aramızda 
dolaşıyor, bizim durumumuzdan haberdardır 

görülse dahi tanınmıyor. 
Allah ona izin verene kadar, tanınmaz bir yüz ile 

insanların arasındadır. Zuhur ettiği zaman 
Kabe’nin duvarına yaslanıp şöyle buyurur: “Ene 
begiyetellah” Ben sizin imamınızım. (Allah’ın 

hüccetiyim).”(3) 
 

Bu şefkatli imam zuhur ettiği zaman, bazı iyi 
olaylar gerçekleşir bütün bunlar 

peygamberimizin ve imamların imam 
Mehdi(a.f)’den önceki hadisleridir. 

İmam Mehdi (a.f) 
ataları gibi çok 

merhametlidir çünkü 
hem onların çocukları 

hem de halefidir. 
Bütün iyilikleri onlardan 

miras almıştır. Zuhur 
ettiği zaman onlar gibi 

davranacaktır. 
Hatta günahkarları bile 
merhametli ve şefkatli 

bir şekilde tövbe ve 
iyiliğe davet eder. 

 



Zuhurdan önce birçok 

şehir kirlidir. 

Ama İmam Mehdi 

(a.f) geldiği zaman 

her yer düzenli olur, 

yağmur çoğalır 

dünyanın her yeri 

yemyeşil olur. Tabi ki 

bu yağmur sele 

dönüşen yağmurdan 

değildir.(4) 

Maalesef şu 

anda ailede ve 

ya 

tanıdıklarımız 

arasında hasta 

olanlar var. 



İmam Mehdi geldiği 

zaman Allah bütün  

hastaları, imamın 

zuhurunun 

bereketiyle 

iyileştirecektir. (5)       

Düşünün gece yarısı  

parası ve altını olan 

güzel bir hanımefendi 

tatlı çocuklarıyla 

birlikte sokaklarda 

yürüyor. Ne olur? 

İmam Mehdi (a.f) 

zuhur ettiğinde, 

bütün dünya emniyet 

içinde olur. Hırsızlık 

olayları yaşanmaz.(6) 

  



Öyle bir 

zamandayız ki 

insanlar 

birbirlerini 

önemsemiyorlar

. 

İmam Mehdi (a.f) zuhur 

ettiğinde akıllar 

tamamlanacak ve 

ahlaklar güzel olacaktır. 

İnsanlar birbirini 

düşünüp, iyilik etmede 

yarışırlar.(7) 



Şeytan her 

zaman bizi 

kandırmaya 

çalışıyor. 

İmam Mehdi 

(a.f) zuhur 

ettiği zaman 

şeytan yok olup 

her yerde 

barış 

olacaktır.(8) 



Bu aslan 

kafesin dışında 

olsaydı sizce 

ne olurdu ? 

Biz yanında 

olabilir miydik? 

İmam Mehdi 

(a.f) zuhur 

ettiğinde, 

bütün vahşi 

hayvanlar evcil 

olur.(9) 

  

Bilim 100 yıl 

öncesine göre 

ne kadar 

ilerledi? 



Bilimin % 80'inden 

fazlasının varlığından 

bile haberimiz yok. 

Allah bütün 

varlıkların ilimleri 

İmam Mehdi (a.f)’e 

öğretmiştir. Zuhur 

ettiği zaman ilim çok 

gelişecektir.(10) 

İnsanlar ekonomik 

koşullar nedeniyle 

her geçen gün 

daha da 

fakirleşiyor. 

İmam Mehdi 

(a.f) zuhur ettiği 

zaman, bütün 

insanlar zengin 

olur hatta 

sadaka vermek 

için fakir kimse 

bulunmaz.(11) 



İmam Mehdi(a.f) geldiği zaman bir 

baba gibi hepimize çok çok çok 

şefkatli davranır.  Artık onun ortaya 

çıkmasından sonra pek çok iyi şeyin 
olduğunu anladığınıza göre, daha erken 

gelmesini ister miydiniz? O zaman 

bugünden itibaren dua etmeye başla. 

Biliyor musun eğer herkes imamın 
zuhur etmesini isterse Allah zuhurunu 

gerçekleştirecek. O zaman bugün 

tebliğe başla. Ne yapman lazım? 

Bütün öğrendiğin bu bilgileri, elinden 
geldiğince arkadaşına, ailene, komşuna  

vb. kimselere anlat. 

Kaynaklar 

 

1- İmam Sadık (a.s) buyurmuştur: “Peygamberimizin (s.a.a) 

yöntemiyle onların aralarında davranış sergilerler, O’nun yolunu ve 
yöntemini uygularlar.”  

(Sefiyet’el Behar c.2, s.705) 

  

2-İmam Sadık (a.s) buyurdular: “ Yusuf’un kardeşlerinin hepsi 
peygamber çocuklarıydılar. Kardeş olmalarına rağmen Yusuf’la 

ticaret yaparak onu sattılar. Yusuf onların kardeşi olmasına rağmen 

“ben Yusuf’um” diyene kadar onu tanımadılar. Öyleyse bu ümmet, 

yüce Allah zamanı yönetmek istediği zaman hüccetini nasıl 
gizlediğini inkar edebilir? 

Öyleyse bu ümmet, Allah’ın Yusuf’la ettiği anlaşma gibi hücceti ile 

de aynısını yapacağını nasıl inkar edebilir? O pazarlarında yürür, 

halılarının üzerinden geçer.  
Ama yüce Allah, kendisini onlara tanıtmasına izin verene kadar onu 

tanımazlar.”(Kemaleddin c.2, s.15) 



  

3- İmam Muhammed Bakır (a.s) buyurur: “İmam Mehdi (a.f)’in 

zuhur ettiğinde ilk edeceği sözü şudur: ‘Eğer müminler iseniz, 

Allah’ın geriye bıraktığı sizin için daha hayırlıdır.” (Hud:86) 
Sonra şöyle devam eder: “Ben sizin üzerinizde Allah’ın hücceti ve 

halifesiyim.” ( Kemaleddin ve temam’elneme c1)  

  

4-İmam Sadık (a.s) buyurur: “Gökyüzünde yağmurlar çoğalır, 
ağaçlar meyvelerini çoğaltır, yeryüzü güzelleşir.” (Bihar'ul Envar 

c.53, s.86) 

5-İmam Hüseyin buyurur: “Zuhur olduğunda yeryüzünde kör ve 

hasta kimse kalmayacaktır. Allah biz Ehlibeyt(a.s) vesilesi ile 

ondan belayı uzak tutar.” (Bihar'ul Envar c.53, s.62) 

  
6-İmam Sadık (a.s) buyurur: “Hazret kıyam ettiğinde adalet ile 

hükmeder, onun zamanında zulüm olmaz. O hazret vesilesi ile 

yollar emniyetli olur, yeryüzü bereketli olur. Hak, hak sahibine 

ulaşır”.(Ayin intizar s.40) 
  

7-İmam Bakır(a.s) buyurur: “Hazret kıyam ettiğinde, elini Allah’ın 

kullarının başının üstüne koyar ve bu şekilde akıllarını birleştirip 

yoğunlaştırır ve ahlaklarını tamamlar.” (Bihar'ul Envar c.52, 
s.336) 

  

8-İmam Sadık (a.s)’dan şöyle sordular: “Allah'ın şeytana belli bir 

zamana kadar mühlet vermesi ve Kuran'da : “Elbette sen 
belirlenen güne kadar mühlet verilenlerdensin” Hazret buyurdu: 

Belirli gün yani imam Zaman (a.f)’in kıyam etmesidir. Allah O’nu 

gönderdiğinde şeytan yakınarak şöyle der: “Vay bu günlere!” İşte 

bugün belirlenen günde onun sonu gelir. (Bihar'ul Envar c.52 s. 

376) 
  



  

  

9-İmam Mücteba (a.s) buyurur: “İmam Mehdi(a.f) devletinde 

yırtıcı hayvanlar uzlaşır.” (Beşerat’el İslam s.1831) 
  

10- İmam Sadık (a.s) buyurur: “İlim 27 kelimedir. O zaman 

peygamberler tarafından getirilen her şey iki kelimedir. Bugüne 

kadar insanlar o iki sözden başkasını tanımazlar, imamımız kıyam 
ettiğinde 25 kelime daha çıkarır ve insanlar arasında dağıtır, iki 

kelime üzerine daha ekleyip 27 kelimeyi insanlar arasında 

dağıtır.” (Bihar'ul Envar c.52 s. 336) 

  
  

11-İmam Bakır(a.s) buyurur: “Dünyada gizli ve açık her şey o 

hazretin yanında toplanır ve insanlara şöyle denir: ‘Gelin siz 

bunun için mutsuz oldunuz, haksız kanlar döktünüz, haramlara 
düştünüz. O zaman hazret onlara öyle bir servet bağışlar ki 

kimse bu zamana kadar böyle bir servet bağışlamamıştır.” 

(Bihar'ul Envar c.52 s. 390) 


