
Din İşleri Yüksek Kurulu’na E-Posta Yoluyla Gelen 

İtikada Dair Örnek Sorular 

 

A- İlâhiyât Konuları 

1- Allah‟ın evreni ve insanı yaratmaktan amacı nedir? 

2- Allah‟ın kâinatı niçin yarattı? Sorusuna “sanatını bizde görmek ve bize 
göstermek istedi” şeklindeki bir cevabı yeterli ve tatmin edici bulmuyorum. 
Allah‟ın kâinatı niçin yarattığının başka açılardan izahı nasıl yapılabilir?  

3- İmtihan olmak için yaratılmış olmaktan kasıt nedir? İmtihan olmayı biz mi 

seçtik? Hiç yaratılmayıp da cehenneme gitme riski olmasa olmaz mıydı? Tabii 
ki cennet ve Allah‟ın rızasını kazanmak çok büyük bir vaad; fakat bu imtihana 
girmek zorunda mıydık? 

4- Ben 9 yaşındayım. Sorum şu: Her şeyi Allah yarattı; ama Allah nasıl oldu? 

5- 5 yaşında kız çocuğum var. Allah‟ın varlığını nasıl anlatırım? “Allah nerde” 
diye soruyor; camide mi havada mı? gibi. 

6- Bir arkadaşımın 16 yaşındaki oğlu arkadaşlarının da etkisiyle Allah‟ı görmediği 
için O‟na inanmadığını söylüyor. Öldükten sonra dirilmeyi saçma buluyor. 

Ruhun da olmadığına inanıyor. Bu sorulara cevap bulunabilecek kitaplar tavsiye 
edebilir misiniz?  

7- Allah‟ın arşa istiva etmesi ne demek? Allah bir cisme sahip mi? Bir mekânı var 
mı? 

8- Allah‟ın cemali nasıldır; ahirette görülecek mi?  

9- Allah evrende meydana gelen doğal olaylara ve felaketlere müdahil olur mu?  

10- Kuraklık ve buna bağlı olarak kıtlık Allah‟ın bir cezası mı?  

11- Vahdet-i vücut nedir? Gerçek olabilir mi?  

12- Allah‟ın ezeli ve ebedi oluşunu anlatır mısınız? 

13- Allah‟ın isimleri niçin müzekker/erkek olarak kullanılır? 

14- Allah‟ın laneti nedir? Allah‟ın lanetine kimler uğrar? Allah birine lanet ederse 

ne olur? Allah lanet ettiği kişiyi affeder mi? 

15- Kendisine peygamberin tebliği ulaşmayan bir kimse aklıyla Allah‟ı bulabilir 
mi? Bulursa nasıl bulur? Akıl yoluyla Allah‟ın varlığı nasıl ispat edilir? 

16- Allah‟a âşık olunur mu? Allah âşık olur mu? 

17- Allah korkusu mu yoksa Allah aşkı mı daha önemlidir? Hangisi imanda 

samimiyetin ve olgunluğun daha açık belirtisidir?  

18- Allah‟a ulaşmaktan maksat nedir? Bu mümkün mü? 



19- Evliyaları vesile ederek dua etmek şirk midir? 

20- İman konusunda daha once bir mail yazmistim ve kurumunuz tarafindan bana 
asagidaki yanit geldi. Oysa bu yanit benim sorumun yaniti olmuyor ki? - 

Yanitinizda imanin taniminda binlerce kanit oldugunu hatta tum varliklarin birer 
kanit oldugunu yazmissiniz. Bu nasil olabilir ki: Eger imani kanitlayabilseydik, 
bugun dunyada bir tanme ateist kalirmiydi. Varligi kanitlarla kesinlesmis olan 

bir Allah'a inanmayan ve O'nun istekelrini yerine getirmek icin elinden geleni 
yapmayan bir insan kalişrmiydi hic. Hic atesitlerin kitaplairni 

okumuyormusunuz. Sizin delil dediklerinizin tumu onlara gore aslinda evrimin 
bir urunu. Evren tikir tikir isliyorsa, dogada bir cok hayvan, bitki cesidi varsa 
butun bunlar evrişmin sahane bir urunu. Onalrda butun bunlara tipki imanli 

insanlar gibi hayranlikla bakiyor ve yeni kesiflerle daha da heyecanlaniyorlar 
ama sonucta diyorlar ki "vay be dogaya bak, neler ortaya koyuyor, evrim 

nerelere geldi".Akaid kitaplari nasil delil gosterebilir ki: Sozlugu acip bakin: 
Delil (yani daha Turkce tanimi ile kanit) elle tutulur, gozle gorulur, deneylerle 
tekrarlanabilir seylere denir. Biz Allah'i ne elle tutbilir, ne gozle gorebiliriz, ne 

de herhangi bir deneyle O'nu varligini ortaya koyabiliriz. Varliklar, evren 
sadece birer "seydir". Bunlar guzelligi, ihtisami Allah'in valrigina kanit olamaz 

ki?Su sorumu iyi anlamainizi ve yanitlamanizi rica ediyorum: Bugun 
yeryuzunde milyonlarca ateist var. Ozellikle de bilimadamlarinin bir cogu ateist. 
Madem sizin akaid kitaplariniz bu kadar kesin kanitlar iceriyor, o halde neden 

bu kadar atesit var ve neden bunlar ozellikle bilimle ugrasan entellektuel 
kapasitesi yuksek insanlar? 

21- Fizik dersine çok çalışmama rağmen yinede zayıf aldım sizce bu kaderim mi? 
Bu yüzden imanım tehlike altında. Lise 2.sınıf öğrencisiyim. 

22- Anne karnındaki çocuğun sakat olması kader midir? 

23- Mutlak yaratıcı Allah bütün sıfatlarıyla kusursuz olduğu halde sakat çocukları 
niçin yaratmakta? 

24- Kehf sûresinde zikredildiği üzere Hz. Musa‟nın Arkadaşının bir çocuğu şakî 
olmaması için öldürmesi, insan fiillerinin/kaderinin önceden belirlendiği 

anlamına gelmez mi? 

25- Madem kaderimiz biz doğmadan önce yazılıyor; öyle ise biz neden çalışıyoruz? 

26- Cüzi irade nedir? Cüzi iradeye Allah mı yön verir? Yoksa düşünceler 
kendiliğinden mi oluşur? 

27- Dua insanın kaderini değiştir mi? Kaderde kesin olan/belirlenmiş şeyler 

nelerdir? Örneğin insanın ameli, rızkı, eceli şaki veya saîd olmasının gibi. 

28- Mutlak ve muallâk kader nedir? Örnek verebilir misiniz? 

29- Tedbir takdiri bozar mı? 

30- “Nasip” kavramının inançla ilgisi nedir? 

31-  Rızık artar ve eksilir mi? Eğer artar ve eksilirse rızkı artıran ve azaltan 
davranışlar nelerdir? 



32- Ecel nedir? Ömür kısalır ya da uzar mı? 

33- 6 aylık oğlum vefat etti. Sebebi hala bilinmiyor. Doktorlar sadece tahmin 
yürütebiliyor. Muhtemelen ilaç alerjisi diyorlar. Erken tedavi edilseydi oğlum 

kurtulabilirdi. Öyleyse biz tercihlerimizle eceli değiştirebilir miyiz? 

34- Bir katilin maktulü öldürdüğü an maktulün ecel anımıdır? Veya bir trafik kazası 

sonucu ölen bir kişi bu kazada ölmeseydi yine ölecek miydi? 

35- Kur‟ân-ı Kerimde ecel ile ilgili ayetlerde herkesin tek bir eceli olduğu bir an 

ileri ya da geri alınmayacağı ifade ediliyor. Buna göre dünyadaki yaşam 
süremiz Allah külli iradesi ile mi belirliyor yoksa biz cüzi irademizle mi? 

36-  Bir insanın intihar etmesi ecel kapsamına girer mi? Girmezse neden girmez? 

37- Ecel uzamaz mı? Sigara veya içki içenlerin ömürleri kısalmaz mı? 

38- Allah‟a inanmayan; ancak insanlık için yararlı olan ve faydalı icatlar yapan 

kişilere karşı bir müslüman nasıl davranmalı (mesela, „Allah razı olsun‟ denir 
mi?). Bu kimselerin ahretteki durumu nasıl olur? 

 

B- Nübüvvât 

1- Peygamberlerin genel özellikleri nelerdir? Bir peygamber gündelik hayatında, 

ibadetlerinde, ahlakî bakımdan ve fizikî görünümlerinde diğer insanlardan 
farklımıdır?  Peygamberlerin efdaliyeti/üstünlük sıraları nasıldır? 

2- Vahiy kime gelir; Allah Peygamberler dışındaki kimselere de vahiy gönderir 
mi?  

3- Gayb bilinebilir mi? Peygamberler gaybı bilir mi? 

4- İnancımıza göre gaybı Allah‟tan başka kimse bilmez; lakin gerek 
peygamberlerin gerekse bazı âlimlerin gayptan haber vermesi nasıl oluyor?  

5- Nostradamus‟un yıllar öncesinden yaptığı ön görüleri nasıl tahmin ettiğini ve 
bildiğini; buna bağlı olarak da İslamiyet açısından geleceğin/gaybın 

bilinmesinin imkânını bilmek istiyorum?  

6- Ebced hesabı veya ilm-i cifir denilen ilimlerin Kur‟ân‟da ve sahih hadislerde 

yeri var mı? Ebced hesabına ve cifr ilmine dayanarak gelecekten haber 
vermenin, hatta kıyamet gününün tarihini vermenin hükmü nedir? 

7- Ledün ilmi nedir, nasıl elde edilir? Bir arkadaşım beni bu ilme sahip olduğunu 
söylediği bir kimse ile tanıştırdı. Bu kişi geçmişe dair gerçekten de hiç kimsenin 

bilemeyeceği bilgilere sahip. Gelecekte olacakları da bir şekilde biliyor ve 
uyarılarda bulunuyor. Bu ilmi herkes öğrenebilir mi, yoksa özel insanlara 

mahsus bir yetenek midir? 

8- Peygamberler günah işler mi? Hata ederler mi? 

9- Hz. Âdem hem ilk insan hem de ilk peygamber midir? Hz. Âdem‟den önce de 
bir hayat var mıydı?  



10- Bilindiği gibi peygamberlerin görevi insanlara Allah'ın varlığını ve birliğini 
bildirip, insanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Bir peygamberin 

görevi bu olmasına rağmen; ilk İnsan olan Hz. Adem,kendisinden başka hiçbir 
tebliğ edeceği insan bulunmamasına rağmen neden Peygambe olarak 

görevlendirildi? 

11- 28 Ekim 2010 tarihli köşe yazsında Prof. Dr. Süleyman Ateş, Kur‟ân‟dan 

anladığına göre, Hz. Âdem‟in ilk insan olmadığını, ancak ilk halife olduğunu 
ileri sürüyor ve Âdem‟den önce de çok ilkel insanların olduğunu belirtiyor. 

Belli bir gelişim sürecini takiben insanın olgunlaşarak halife yapıldığını ve 
bununla insanın sorumluluk üstlenecek duruma geldiğini belirtiyor. Bu 
açıklamalar hakkındaki görüşünüzü ilmi ve dini delilleri ile birlikte yazarsanız 

memnun olurum. 

12- Hz. Âdem hangi dili konuşuyordu? İnsanlık Âdem ve Havva‟dan türediğine 

göre sonra neden farklın diller meydana çıktı?  

13- Peygamberlerin fiziki görünümlerinde bir kusur ya da abraş veya alaca (vitiligo) 
hastalığı gibi bir hastalık olur mu? 

14- Her millete kendi diliyle konuşan peygamberler gönderilmiş ise o zaman her 
kavme kendi dilinde bir peygamber gönderildiği ve tarihsel süreçte konuşulan 

her dilde bir peygamber geldiği doğrumudur?  

15- Tarihsel süreçte peygamberliğin genelde Arap yarımadası, Ortadoğu ya da Orta 

Asya‟da faal olduğu görülüyor. Peygamberlik neden dünyanın belli bir 
coğrafyasıyla sınırlı kalmış. Amerika kıtası gibi farklı kıtalarda yaşayan 
yerlilere, örneğin Azteklere, Mayalara vb. de peygamber gönderildi mi? 

Amerika‟nın keşfi çok fazla uzak olmayan bir tarihte gerçekleşti. Bu keşiflerden 
önceki tarihlerde yaşayan yerlilere niçin peygamber gönderilmedi? Şayet 

gönderildi ise niçin bizim haberimiz yok? 

16- Hz. Âdem‟den, Hz. İsa ya kadar gelen peygamberler arasında peygamberliğin 

babadan oğla ya da kardeşe geçmiş olmasını nasıl açıklayabiliriz? 

17- Yeryüzüne kaç peygamber gönderilmiştir ve bunların coğrafi olarak dağılımı 

nedir? Kaçar sene yaşamışlardır? 

18- Peygamberlerin akrabalık bağlarının; soy kütüğünü şematik olarak tasviri 
yapılabilir mi? Bu gün insanlık ailesini bu şemaya göre tasnif etmek mümkün 
mü? 

19- Âl-i İmrân suresinin 81. âyeti farklı şekillerde yorumlanıyor. Bu âyette sözü 

edilen gelecek peygamber kimdir? Allah‟ın peygamberlerden söz almasının 
anlamı nedir?  

20- Hz Muhammed‟in peygamber olarak gönderileceği Tevrat ya da İncil‟de 
müjdelenmiş midir?  

21- Neden Hz. İsa‟ya Hz. Musa‟ya ve diğer peygamberlere, Hz. Muhammed‟e 
verdiğimiz önemi vermiyoruz? En azından Mevlana, Yunus Emre gibi velilere 

verdiğimiz önemi bile vermiyoruz! 



22- Mucize nedir? Allah‟ın mucizeleri var mıdır; mucize Allah‟a mı peygambere mi 
aittir? 

23- Peygamber Efendimize nispet edilen mucizeler gerçek mi? Mesela, ayın iki 

parçaya ayrılması rivayeti sahih mi? “Ay gerçekte ikiye bölünmemiş sadece 
oradakilere öyle görünmüştür” diyebilir miyiz? Yoksa böyle bir mucize aslında 
hiç gerçekleşmedi mi? 

24- Hz Peygamberin çocukluğunda Cebrail tarafından göğsünün yarılıp 
temizlenmesi ve benzeri olağanüstü olaylar gerçek midir? Yoksa bize okullarda, 

din kültürü derslerinde anlatılan mucizeler sahih olmayan rivayetlerden mi 
ibarettir? 

25- Miraçta Allah‟ı Peygamberimiz mi yoksa Cebrail mi gördü. Bir TV kanalında 
Peygamberimizin Miraç gecesi Mescidi Aksaya getirilmediğini, ayette geçen 

Mescidi Aksanın “sidretül münteha” olduğundan bahsediyordu. O gün bile çok 
önemli olan miraç olayı hakkında Peygamberimizin net ifadeleri yok mu? 

Yoksa kıyısından köşesinden imanımızı mı yıpratmak istiyorlar? Neden izin 
veriyorsunuz? 

26- Peygamberimiz gerçekten okuma yazma bilmiyor muydu? Bilmiyorduysa Allah 
neden ona “oku” dedi? 

27- Peygamber Efendimiz hayatinin herhangi bir aşamasında okuma-yazmayı 
öğrendi mi? Bununla ilgili bir hadis ya da bir bilgi mevcut mu? 

28- Allah‟ın “Ya Muhammed! Eğer seni yaratmayacak olsaydım, ne Âdem‟i, ne 
ondan sonra gelen peygamberleri, hatta kâinatı bile yaratmazdım” dediği 

vaazlarda söyleniyor. Bu cümle Kur‟ân‟da var mı? Yoksa nereden alınmıştır? 

29- “Ruhlar âlemi” nedir? O âlem bu günkü yaşadığımız hayatın daha önce 

sembolik olarak yaşanmış bir benzeri mi?  

30- Dinimizde rüyaların yeri ve değeri nedir? Acaba rüyaların gerçekle ve gelecekle 
ilişkisi nedir?  

31- Peygamber Efendimizi rüyada görmenin rahmani olduğunu biliyoruz. Rüyamda 
Peygamberimiz, annem vasıtasıyla bana sıkıntımla ilgili güzel bir haber 

göndermiş. Yani onu görmedim ama onun haberi geldi. Acaba bu rüya rahmani 
midir? 

32- Allah‟a inandığı halde peygambere inanmayan bir kimsenin ahiretteki durumu 
nedir? Bu kimsenin cennete gireceği yönünde fetva veren hocanın durumu 
nedir? 

33- Çizgi filmlerde Hz. Muhammed‟i ve diğer peygamberleri tasvir etmek uygun 

mudur? Film icabı peygamberlere hakaret caiz midir?  

34- Cinlerden peygamber gönderilmiş midir?  

35- Kadınlardan peygamber gelmiş midir? 

36- “Nebi” ve “Resûl” kelimeleri arasındaki fark nedir? Son nebi, son resûl müdür? 
Risalet mi üstündür, nübüvvet mi? 



37- Peygamberimiz diğer peygamberlerden üstün müdür? Peygamberimiz tüm 
insanlığa mı gelmiştir? 

38- Hızır kavramının gerçekliği nedir? 

39- Mesih, mehdi nedir? Bunların arasındaki fark nedir? Bu iki kavramın 
peygamberlikten farkı nedir? Peygamberimiz Hz. Muhammed son peygamber 

olduğuna göre mesih ile mehdi ne anlama gelmektedir? 

40- Mehdiyi muntazar hakkında bilgi edinmek istiyorum? Mehdi kimdir? 

Günümüzde kendini mehdi resul olarak tanımlayanlara itibar edilir mi? 

 

C- Sem‘iyyât 

1- Kur‟ân‟dan başka Allah‟ın kitabı var mı? 

2- Kitaplara iman ne demektir? 

3- Kur‟ân‟a Allah tarafından verilen koruma güvencesi diğer kitaplara niçin 

verilmemiştir?  

4- Garanik olayı da denilen “şeytan ayetleri” meselesi nedir?  

5- Kur‟ân‟da kitaptan maksat Kur‟ân, Tevrat, İncil ve Zebur mudur?  Acaba 

bunlardan başka kitaplar da gönderilmiş midir?  

6- Kur‟ân indirilince diğer ilahî kitapların hükmü kaldırılmış mıdır?  

7- Kur‟ân-ı Kerim Allah kelâmı olduğunu temin için meydan okuyarak insanlardan 

benzeri bir söz meydana getirilmesini istiyor. Kur‟ân-ı Kerim‟in insanları 
benzeri bir söz meydana getirmeye çağırmaktan amacı nedir? Kur‟ân sonuçta 
insanların konuştuğu bir dil; yani Arapça. O zaman Kur‟ân‟ın mucize tarafı 

insanları etkilemesi midir?   

8- Kur‟ân-ı Kerim‟de Allah kendinden söz ederken niçin “biz” zamirini 

kullanıyor?  

9- Allah her an her yerde, her şeyi şüphesiz görüyor ve işitiyor. Öyleyse bazı 
işlerde niçin melekleri görevlendiriliyor? Bu durum kudret sıfatına bir noksanlık 
getirmez mi?  

10- Ahiret inancı ve önemi hakkında geniş bilgi verir misiniz? Ahirete inanmayan 

insanlar kendilerine ve topluma ne gibi zararlar verir? 

11- Kıyamet saati ne zamandır? Kıyamet alametleri nelerdir bu alametlerin 

gerçekliği nedir?   

12- Hz. İsa kıyamete yakın inecek mi? Hz. İsa‟nın tekrar dünyaya geleceğine 

inanmak yanlış mıdır? Hz. İsa eceliyle mi ölmüştür?  

13- Ortaokuldan beri bize öğretilen kıyamet alametlerinde, Hz İsa‟nın gökten 
ineceği, deccal ile savaşacağı ve 40 yıl peygamberlik yapacağı söylenmişti. Bu 
doğrumudur? 



14- Ahir zamanda Deccal, Ye‟cûc ve Me‟cûc‟ün, “dâbbetu‟l arz”ın çıkacağı 
söyleniyor. Bunlar ne anlama geliyor? Deccala bilgisayar deniliyor mesela, 

Ye‟cûc ve Me‟cûc de İsrail‟in ve Amerika‟nın Müslümanlara yaptığı zulüm 
olarak nitelendiriliyor. Bu konuda sizden bilgi almak istiyorum.  

15- Kıyametin büyük alametlerinden olan Güneş‟in batıdan doğması ilk 
gerçekleşecek alamet midir, yoksa tam kıyametin kopacağı anı mı ifade eder? 

16- Kur‟ân‟da geçen “ayın yarılması” fiili olarak gerçekleşmiş midir? Yoksa böyle 
bir hadiseyi kıyamet alameti olarak mı algılamalıyız? 

17- Ahir zamanda kadınların sayısının çoğalacağı erkeklerinse azalacağı doğrumu? 

“İlmin azalması, cehaletin yayılması, zinanın şayi‟ olması, elli kadının yalnızca 
bir bakanı olacak derecede kadınların çoğalıp erkeklerin azalması kıyamet 
alâmetlerindendir.” (Buharî, Kitabu‟l-İlm 23) bu hadisi açıklarsanız sevinirim. 

18- İnsanların öldükten sonra mahşer gününe kadar durumları nedir? 

19- İnsanlar öldükten sonra ruhları ne olur? Öldüklerinin farkında olurlar mı? 
Ruhlar kıyamete kadar bir yerde bekler mi? Ölüler dünyada olup bitenden 

haberdar olur mu? Yaşayanları görürler mi? 

20- Kabir azabı var mıdır? Varsa nasıl olacaktır? Kabir hayatı, cennet ve cehennem 

hayatı hakkında açıklama yapar mısınız? 

21- Kur‟ân-ı Kerim‟in 2.suresinin 62. âyetini açıklar mısınız? Âyet, Allah‟ın 
birliğine ve ahiret gününe inanıp, dünyada iyi işler yapanların (yani özde hak 
din İslam inancı üzerine olanların) görünüşte Hıristiyanlığa ya da Yahudiliğe 

mensup olsalar bile cennete gideceklerini söylüyor, değil mi? Yoksa ben mi 
yanlış yorumluyorum? 

22- Zihinsel engelli çocuklar ve diğer çocuklar ölünce durumları ne olur?  

23- Gayr-i Müslimler ve çocukları cennete gidecekler mi? 

24- Çocuk yaşta ölenler, cennete çocuk olarak mı girecekler?  

25- Ahirette herkesin 33 yaşında olacağı söyleniyor. Sabi olarak ölenlerin ise öylece 
kalacakları söyleniyor. Bunlar doğrumu dur? 

26- Hayvanların ölümü ve ölüm sonrası durumları nedir? Cennette hayvanlar da 

olacak mı? 

27- Kişi ahirette de eşi ve çocuklarıyla beraber olacak mı? 

28- Ahirette hangi dil konuşulacak? Âyet ve hadislerde bu konuya işaret edilir mi?  

29- Cennette vaat edilen huriden maksat nedir? Hurinin mahiyeti nasıl açıklanabilir? 
Huriler sadece erkeklere özel midir?  

30- Evli eşlerin ahrette durumu nasıl olacak? Bunlar arasında nasıl bir ilişki olabilir? 
Cennette cinsel yaşam olacak mı?  

31- Kur‟ân-ı Kerimde “cennet” lafzı niçin “altından ırmaklar akan” sözüyle birlikte 
yer alır? İlahî hitabın bunu böyle ifade etmesinin sebebi nedir?  



32- “Araf” diye isimlendirilen kavram ne demektir? Hesaptan sonra Cennet ve 
Cehenneme gidenlerin dışında “arafta” kalanlar olacak mıdır?  

33- Ahirette şefaat var mıdır? Varsa kimler şefaat edecektir? Şefaat kimlerden 

istenir? Bunun kıstası/ölçüsü nedir? 

34- Kur‟ân-ı Kerim okuyanlarına şefaat edecek mi? O gün şefaat etme yetkisi 

gerçek kişilere mi verilecek yoksa okuduğumuz hatimler mi şefaatçi olacak? 

35- Cehennem azabının mahiyeti nedir? Cehennemden çıkıp cennete gidilecek mi? 

Bu konuda farklı yorumlar olduğunu görüyoruz, doğrusu nedir? 

36- Ölümden sonra tekrar diriliş aynı bedenle mi yoksa farklı bir bedenle mi 
olacak? 

37- Bir yaratıcıya inanan ama Allah inancı olamayan bir arkadaşım var. Onunla 
İslam üzerine yaptığımız muhabbetlerde üzerinde en çok durduğu nokta, 
cehennem azabının sonsuz olması. Sorusu şu: “Bir Budist düşünün, tüm dinlerin 

kitaplarını okumuş ve hiçbirini inanmaya değer bulmamış; ama bu Budist içki 
içmez, zina yapmaz, hırsızlık yapmaz, yardım etmeyi sever vs. Bu Budist iyi 

olarak yaşar; ama ölünce sonsuz cehenneme gider. Bir Müslüman ne kadar 
günah işlemiş olsa da ölünce, cehennemde yansa bile, sonunda cennete gider. 
Bu, hâşâ, adaletsizlik değil midir?” diye sordu.  

38- Ben görünmeyen varlıkların, mesela cinlerin yaşamlarını çok merak ediyorum. 

Bana özetleyebilir misiniz? 

39- Ben dini bir sitede “moderatör” olarak çalışıyorum. Sizden ricam İslam taraftarı 

olmayan kesimlerden gelen, İslâm‟ın günümüz koşullarına uygun olmadığı 
konusundaki sorulara cevap bulmamda bana yardımcı olmanızdır. 

40- Cin, ruh, melek gibi kavramların mahiyeti nedir? Bunlar gerçek varlıklar mıdır? 
Bunların birbirinden farkı nedir? 

41- Şeytan cin mi melek mi? 

42- Cinler ve şeytanlar insanlara musallat olur mu ya da çarpar mı? Cinler insanın 
içine girer mi? Girdiyse nasıl çıkar; hangi duaları okumak gerekir? 

43- Karabasan diye tabir edilen şey gerçekte var mıdır? Bunun hakkında bilgi 
alabilir miyim? 

44- Büyü ve sihir yoluyla insanları etkilemek mümkün mü? Büyü veya bedduadan 
korunmak nasıl mümkün olur? 

45- “Yıldız name”nin dinimizde ki yerini ve gerçekliğini öğrenmek istiyorum. 

46- Nazar boncuğu veya muska kullanmanın hükmü nedir? Nazar boncuğu şirk olur 
mu? 

47- Kurşun dökmek günah mı? Dinimizdeki yeri nedir?  

48- Merhabalar; bir arkadaşımla görüş ayrılığına düştük. O diyor ki: Müslüman 
olmayanın cennete gireceği şaibeli. Kur'an‟da yazan ayetlere göre ister 



Hristiyan ister Yahudi veya Sabii olsun, Allah'a iman etmiş ve salih ameller 
islemiş herkesin cennete gireceği yazıyor ve bunun gibi birçok ayete dayanarak 

cennet kapılarının açık olduğunu söylüyorum. Ayrıca Kur'an‟da Allah: farklı 
dinlerde ve ümmetlerde yaratmış olmasının sebebi olduğunu imtihan için 

olduğunu ve bu yüzden görüş ayrılığına düşmememiz gerektiğini bildiriyor. Bir 
insanın din değiştirmesi (semavi din olmak şartı ile) ne kadar doğru? Dinlerde 
ayırım yapmak ne kadar doğru? Lütfen bu konudaki bildiklerinizi paylaşır 

mısınız? Teşekkürler.... 

 

D- Kaza ve Kader 

1- İnsanın kaderi doğumundan ölümüne kadar aynı mı kalır, yoksa insan kaderini 
değiştirebilir mi? 

2- Kader nedir? Bireyin kaderi üzerinde bir etkisi var mıdır? Yaşadığımız olaylar 

kaderimizin gerçekleşmesi midir? Kaderde olanlar bireysel çaba ya da dua 
etmek suretiyle değişebilir mi? Lütfen sorumu dikkate alın. Bu benim için 
önemli bir konu ve güvenilir bir kaynaktan bilgi edinmek istiyorum. Kitabi 

ifadeleri okudum ancak sorularıma yanıt olamadı.                   

3- Hayır da şer de Allah'tan geliyor. Peki, o zaman neden intihar ettiğimizde ya da 

başkasına kötülük ettiğimizde günah oluyor çünkü onu yapacağımız kesin Allah 
tarafından belirlenmiş. Bu soruya genellikle şu kalıp cevap veriliyor: Allah 

insana düşünme kabiliyeti ve olayları irdeleme gücü vermiştir irade insandadır... 
Bu cevap kabul görülüyorsa şerrin Allah'tan geldiği ortadan kalkıyor ve kaderin 
olmadığı sonucuna varılıyor. Nasıl bir sistem bu? 

4- Benim sorum kısmetin kapanması diye bir şey var mıdır? Kısmet derken eş- iş 

gibi konuları kastediyorum ve birileri sizin kısmetinizi kapatabilir mi? 

5- Evlilik kısmet midir? Kısmet büyü ile açılır ve kapanır mı? Büyü 

çözmek/açtırmak nedir?    

6- Selamünaleyküm benim sürekli olarak takıldığım bir konu; "zerre kadar hayır 

ve şer Allah‟tandır ", ancak cenabı hak bizim cennetlik ve cehennemlik 
olduğumuzu biliyorsa biz neden imtihan ediliyoruz, eğer sonumuz belliyse, 

madem biz kaderimizi değiştiremeyeceksek işte bunlar kafamı karıştırıyor ve 
cevap bulamıyorum.  

7- Bir öğrenci ne zaman tevekkül etmelidir. Tevekkülün aşamaları nelerdir? 

8- Her şeyde kader var mıdır şans denilen şey gerçek midir yoksa Allah‟ımız bizim 

için her şeyi en ince ayrıntısına kadar belirlemiş onumu yaşıyoruz. Çünkü ben 
çok şanssız olduğumu düşünüyorum. 

9- Evlilik kadın veya erkek için karşılıklı irademizle bir seçim midir? Yoksa 
Allah‟ın (C.C.) denk getirmesi midir? Kader midir? 

10- Değerli hocam Araf süresinde cehennem için birçok cin ve şeytan yaratıldı 

demekte. Allah-u Teâlâ ve o kişilerin bir nevi isteseler de doğru yolu 
bulamayacaklarını belirtiyor. Yani kalpleri var gözleri var kulakları var ama işe 



yaramaz demekte. Allah eğer böyle olursa iradenin hükmü yok mudur ya da 
Allah azap için kul yaratır mı? 2. sorum Hz. Âdem yaratılmadan Allah Bakara 

süresinde meleklerle insanın yaratılıp dünya yüzüne göndereceğini anlatıyor. 
Peki, Hz. Âdem‟in direk yeryüzüne değil de cennete gönderilip orada bekleme 

hikmeti nedir? 

11- Mademki “Kalu Bela”da kaderimiz belli idi, belirli bir kaderi yaşamak için 

geldik dünyaya. Öyle ise başımıza gelen olayları yaşarken cüzi aklımızla seçme 
hakkımız nerede devreye giriyor? 

12- Ben 24 yaşında bir gencim. Allah‟a inanıyorum ama kafam takılan bazı şeyler 
var hayatımızda yaşadığımız olaylar önceden alın yazımıza yazılmıştır ancak 

benim ne yapacağım belli iken ve cehenneme yada cennete gideceğim belli iken 
yüce yaratan bunu bilirken neden cennet yada cehennem konusunda sorgulanır 
insan? Belki bilmeden Allah‟a şirk koşuyorum ama bu benim aklımı sürekli 

kurcalayan bir soru. Çevremdekilere bu soruyu yönelttim kimse net bir cevap 
veremedi. Şimdiden bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. 

13- Kadere iman konusunda ayeti kerimeler var mı? Kader denilince bir 
müslümanın anlaması gereken şey nedir? İnsanın kaderini Allah nasıl belirler? 

Yani insanın seçim hakkı neyle sınırlıdır? İnsan seçtiği için mi Allah kaderi 
yazar? Biz seçtiğimiz için mi Allah seçtiği için mi müslümanız? Allahın 

dilediğine hidayet etmesi karşısında hidayeti dilemediklerinin suçu ne diye bir 
soru geliyor aklımıza! Kaderin kelime anlamı nedir tam olarak. Lütfen net bilgi 
verin kafam çok karışık.  

14- Ömür uzar mı?  Biri sigara içse ya da içmese aynı zaman da mı vefat eder? 

15- Daha önce size evleneceğimiz kişi kesin olarak belirli mi diye sormuştum 
cevabınızı aldım teşekkür ederim ancak bir sorum daha olacak peki dua ile 

kaderimiz değiştirebilir miyiz? Mesela eşimizin maddi durumunun iyi olması 
için dua edersek gerçekten de öle biriyle mi evleniriz? 

16- İyi günler hocam kolay gelsin ben 27 yaşındayım ismim fatih namazımı 
kılıyorum çok şükür Rabbim Kabul Eder İnşallah. 5 senedir psikolojik tedavi 

görmekteyim ve bunun nedeninin ise çocukluk yaşta yaşadığım travmalar olarak 
gösteriliyor hocam 7 yaşında cinsel tacize uğradım eniştem tarafından. Hocam 
tamam anladım her şey kader ama benim günahım neydi hadi eniştem koca 

insan günah işleri nefsine uydu beni taciz etti. Ben daha çocuğum ben şimdi 
bunların rahatsızlıklarını çektim hayatım boyunca çektim benim günahım 

neydi? Ben çocukken tacize uğradım Rabbim neden engel olmadı? Haşa şirk 
etmiyorum, Rabbimin bir bildiği vardır muhakkak ama ben daha çocuğum 
beynimi yiyor bu soru yardımcı olursanız sevinirim Allaha (c.c) emanet olun... 

17- Kader ve Kazaya inanmak, imanın şartlarından 1 tanesi. Peki, bir insan kaderini 
kendimi yazar yoksa kaderi bellidir, geçen zamanla yazılmış kaderini mi yaşar? 

Herşey olacağına varır doğru bi sözmüdür eğer bu söz doğru ise kader önceden 
belli demek olmuyor mu? Benım bu noktada ki kanaatim insanın kaderinin 

önceden yazılı olduğu ve insanın yazılmış olan bu kaderini yaşadığı 
yonunde.Konuyla ilgili bilgilendirme yapabilirseniz sevinirim. 



18- Ben biyoloji öğretmeniyim çok yüksek puanlar almama rağmen 10 yıldır kadro 
verilmediği için atanamaıyorum. Bu kader mi, ben artık sınava girmeyeyim mi 

10 yıldır olmuyor. Psikolojim bozuldu ne yapmam gerektiğine karar 
veremiyorum. 

19- İyi günler. Sadakanın ömrü uzattığı ile ilgili duyumlarım ve internetten 
okuduklarım var. Şöyleki; Sadaka ve yapılan iyilikler sayesinde Ecel-i 

müsemma ya kadar yaşanabileceğini aksi takdirde ya da Allah tarafından ecelin 
kısaltılabileceği okudum. Böyle bir şey varmı. Okuyabileceğim bir kaynakda 

söylerseniz sevinirim 

20- Ben Allah'a kitaplarını meleklerine kaza ve kadere hayrın şerrin Allah'tan 

geldiğine tüm kalbimle inanıyorum bunlardan en ufak bir şüphem yok ancak 
kaderle ilgili olarak örneğin bir alkoliğin ve uyuşturucu bağımlısı birinin çocuğu 
olarak dünyayaya gelmekle, bir müftünün, imamın çocuğu olarak dünyaya 

gelmek aynı şeymidir. bitanesi alkole şiddete alışıp psikolojisi ona göre 
gelişirken, diğeri dualarla ilahilerle büyüyor şimdi o alkoliğin oğlunun işlediği 

suçlar ve günahlar sadece onun suçumudur. oyle bir ortamda doğup büyümek 
zorunda kaldığı bütün günahların içinde yetiştiği için bunları yapması o 
günahları işlemesi normal değilmidir. Bu günahlar aslında onun günahımıdır. 

Bilmem anlatmak istediğimi anlata bildimmi şimdiden cevap için teşekkür 
ederim... 

21- Ecel ve alın yazısı nedir? Alın yazımız değişir mi? 

22- Ecelin belli bir müddeti var ve her insanın ecelini Allah belirlemiştir. Bunu geri 
ya da ileri almak mümkün değildir. Peki, aynı durum kişinin evliliği için de 
geçerli midir? Yani bir kişinin kiminle evleneceği önceden değiştirilemez bir 

şekilde Allah tarafından seçilmiş belirlenmiş midir? Kısacası nasipse olur sözü 
doğru mu? Yoksa sadece bizim tercihimizle mi oluyor? 

23- Cenab-ı Allah o ki her şeyi o yaratmış ve o ki kimin ne zaman öleceğini 
şüphesiz bilendir. Ve bununla birlikte kimin külli irade dâhil olmak üzere 

cennete gireceği kiminde cehenneme gireceğini şüphesiz bilendir. Durum 
böyleyken mademki kimin cennete kimin cehenneme gireceği Cenab-ı Allah 

tarafından bilinmesine rağmen dünyanın yaratılış gayesini öğrenmek istiyorum. 

24- Kadere iman'ın İman Esaslarından olduğunu biliyoruz. Acaba kaynağı nedir? 

25- Hadid suresinin 22. Âyetinde “....uğradığınız hiç bir musibet yoktur ki biz onu 
yaratmadan levhi mahfuzda yazılmış olmasın...” buyrulur. Şûra suresi 30. âyette 

ise “Başınıza ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir...” 
buyrulmaktadır. Bir çelişki var gibi mi?  

26- Kaderle ilgili yanlış inanışlar nelerdir? 

27- Kazâyı Cenab-ı Hakk'ın ezelde irade etmiş olduğu ve takdir buyurduğu şeylerin, 
zamanı gelince her birisini ezelî ilim, irade ve takdirine uygun bir biçimde 

meydana getirmesi ve yaratması olarak tanımlarsak, herhangi bir fiili seçmede 
insanın hürriyetini devre dışı bırakmış, dolayısıyla yaptığı günahtan da onu 
kurtarmış olmuyor muyuz? Zira bu durumda insanın hürriyetinden söz 

edilememektedir. Eğer bu şartlarda bile insanı hür kabul edersek, Allahın sahip 
olduğu sonsuz iyiliğiyle başımıza geleceklere razı olmasını nasıl açıklardınız? 



28- Şu an hiç bilmediğim ve daha önce yapmadığım bir işe başlamak üzereyim 
kaderimi mi yaşıyorum; bütün ısrarlarıma rağmen ve dilekçelerime rağmen 

mecburen yapmak zorundayım ama bireysel olarak bu konuda kendime 
güvenmiyorum ve mali sorumluluğu olan bir iş ve isyan ediyorum neden benim 

başıma geldi diye günaha mı giriyorum? Ve bu işin sonucunda doğan hatalarda 
herhangi bir yanlışlıkta günah işlemiş olur muyum? 

29- Mutlak kader ve muallak kader nedir?  

30- Dualarla ve sadakalarla kaderimizin değişebileceği yönünde yorumlar 

bulunmaktadır. Âcizane bildiğim kadarıyla insanda değişmeyen kader çizgisi 
vardır (Doğum-Ölüm-Evleneceğin kişi). Konu hakkında detaylı bilgi alabilir 

miyim? İlginiz için teşekkür ederim. 

 

E- Mehdîlik  

1.  Mehdilik konusunda çok farklı sitelerde farklı farklı görüşler açıklanmaktadır. 
Diyanet İşleri Başkanlığının bu konudaki net görüşü nedir? Çevremizde de 

birçok insan bu konuda münakaşa etmekte ve müslümanlar arasında ihtilafa 
sebep olunmaktadır. Fettullah Gülen, Adnan Oktar v.b görüşteki insanlar 
internet aracılığı ile de mehdi gelecek görüşünü savunmaktalar, üniversite 

camiasında akademisyenler tarafından bu görüş kabul edilmemektedir. Bazı 
insanlar ise her iki görüş de geçerlidir, gibi içi boş ifadelerde bulunmaktadır. 

Diyanet İşleri başkanlığının bu konu hakkında açıklama yapmasına samimi 
müslümanların büyük ihtiyacı vardır. Ne dersiniz? 

2.  Ahirete imanda bazı muallâkta olan konular var. Yecüc ile mecüc, dabbetül arz, 
mehdi, Hz. İsa‟nın yeryüzüne inişi gibi. Bu tür konularda K. Kerim‟de tam bilgi 

yok, yorumlardan bu tür sonuçlar çıkarılıyor ve hadislerinde sahihliği 
konusunda söylentiler var. Ama Diyanetin çıkarttığı iki ciltlik ilmihalde de bu 
konudan üstü kapalı olarak kıyametin büyük alametlerinde bahsedilmiş ama 

sadece isimleri sayılmış, bu konuda açıklayıcı bilgi verebilir misiniz ya da 
kaynak önerir misiniz? Öğrencilerin bu konularda soruları oluyor ben de, kesin 

bilgi yok veya mahiyetini tam olarak bilemeyiz, gibi açıklamalar yapıyorum. 
Doğrusu nedir? 

3.  Mehdi A.S. kimdir? Günümüzde kendini mehdi resul olarak tanımlayanlara 
itibar edilir mi? 

4.  Kur‟an'da mehdi hakkında bir ayet var mıdır? Diğer dinlerle kıyasladığımızda 
mehdi inançları yönünden bir farklılık var mıdır? Mehdi konusunda beni biraz 

bilgilendirirseniz sevinirim. 

5.  İskender Mihr isimli kişinin mehdi olduğu konusunda düşünceniz nelerdir? Ona 

inanan yakınımıza nasıl yardımcı olabiliriz? 

6.  Sizden bir konuda yardım istiyorum. Kıyamete yakın Hz. İsa yeryüzüne inecek 

mi? Bu konuda çeşitli fikirler var. Bu fikrin Hristiyanlıktan geçtiğini savunanlar 
da var. Ayrıca Mehdi ve Hz. İsa aynı kişiler mi? Teşekkürler, iyi çalışmalar. 



7.  Mehdi kimdir? Mehdinin Kuran‟da yeri nedir? Mehdi gelecek deniyor, onu 
nasıl anlayacağız ve tanıyacağız? Şimdiden teşekkürler. 

8.  Mehdi Resul nedir? Resul nedir? Bu iki kavram arasındaki anlam farkı nedir?  

9.  Mehdi ve Mesihin İslam dini ve diğer inançlardaki yeri ve önemi nedir? 

10.  Peygamber Efendimiz'in hadislerinden, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 
risalelerinden okudum ve Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri'nin açıklamalarını 
dinledim. Bu bilgilere göre Hz. Mehdi (a.s.)'ın bu yüzyılda çıkacağını 

bildiriyorlar. Bu konuda sizin fetvanız nedir acaba? 

11.  Mehdi a.s diye bir zat kıyamete yakın gelip Deccal ile savaşacak bu doğru 
mudur? Deccal var mıdır? Mehdi gelecek midir? 

12.  Hz. İsa kıyametten önce tekrar dünyaya gelecek mi? Bununla ilgili ayet var mı? 

13.  Diğer dinlerde olan Mehdi ve Deccal inancı bizim dinimizde de var mıdır? 

Kur'an'da veya hadislerde geçmekte midir? Yoksa yanlış bir inanç mıdır? 

14.  Birçok dini kitaplarda, takvim yapraklarında ve hadis kitaplarında, kıyametin 
kopmasına yakın bir zamanda Peygamber Efendimizin soyundan geleceğine 
inanılan Hz. Mehdi‟nin dünyada zuhur edeceği tüm mezhepleri ortadan 

kaldıracağı ve dünyada İSLAM dininin hâkim olacağı bilgileri yer almakta. 
Bazı ilahiyatçı hocalarımız ise bu görüşüm tam dersini söylemekte. Gerçekte 

Hz. Mehdi diye bir insan var mıdır? Dünya ya gelip İSLAM dinini tek hakim 
din kılacak mıdır? 

15.  Bu adam (İskender Ali Mihr Evrenesoğlu) yüzünden eşimden ayrılmak 
üzereyim. Eşim ve ailesi bu adama inanıyorlar ve ben inanmadığımı onlara da 
yanlış yolda olduklarını söyledim, ispatlamaya çalıştım ama gerçekleri 

göremiyorlar... Sanki beyinleri yıkanmış. Benden istedikleri eşimin serbest 
bırakılarak bu adamın ve buna inanların topluluklarına katılması şartı 

koşuyorlar, yoksa ayrılacaksınız diyorlar. Ailesi ve bu durumdaki eşim ise 
ailesini dinliyor. Çünkü o da inanıyormuş. 9 yıllık evliyiz, 2 çocuğumuz var. Bu 
durumda ne yapmam lazım, düşünmeye vaktim bile yok. Bugün içinde cevap 

vermem isteniyor, çaresizim hocam bana ivedi bir cevap. 

16.  Kıyamet alametleri nelerdir? Mehdi, Mesih ve Zülkarneyn'in özellikleri ve 
gelecekleri dönemler, yapacakları işler nelerdir? 

17.  Hz. İsa yeniden dünyaya gelecek mi? Kıyamet zamanı mesih gelecek mi? 
Dinimizde mesih inancı var mı? Berzah âlemi nedir? 

18.  Mehdi gelecek midir? Peygamberimiz bu kişiyi tarif etmiş midir? Ne zaman ve 
nasıl gelecektir? Ayrıca peygamberimiz kıyamet tarihi ile ilgili bilgi vermiş 

midir? Mehdi konusunda Said Nursi‟nin görüşleri var mıdır? 

19.  Yıllardır cuma namazına giderim ama bu zamana kadar kıyametin çok çok 

yaklaştığı bu dönemde hiç Hz. Mehdi‟den bahsedildiğini duymadım. Cuma 
günü bunu da dile getirirseniz sevinirim. 



20.  Şu üç şey ortaya çıkınca, iman etmemiş veya imanından hayır kazanmamış 
olana, imanı fayda vermez: Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbet-ül-arz 

(Tirmizi). Bu hadisi nasıl anlamalıyız? 

21.  Deccal, Mesih ve Hz. İsa‟nın gelişi hakkında ayetlerden ve Kur'an‟dan bilgiler 
almak istiyorum. 

22.  Ayet, hadis ve büyük din alimlerinin fikirleri ışığında mehdi ve Hz. İsa 
aleyhisselam  konusunda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum. Yani Mehdi 
var mıdır? Hz. İsa aleyhisselam gelecek midir gibi soruların cevaplarını 

öğrenmek istiyorum. Harun Yahya'nın (Adnan Hoca ?!)mehdiyle alakalı bir 
sitesine girdim. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'in dünyaya gelmiş son 

peygamber olduğunu hepimiz bildiğimiz için biraz fikir karmaşası içindeyim. 

23.  Gelecek Mehdi kaç evlilik yapacak? 4 evliliği aşabilir mi aşamaz mı? Ben sizde 

doğru kaynak olduğu için size yazıyorum. Televizyondakilerin hepsini izledim. 
Yanlış fetva veren de var ve kafam karıştı. Onlara uyarak yanlış işler 

yapıyorum. Size uymak istiyorum. 

24. Güvenim olmasa da bazı kaynaklar ısrarla (Adnan Oktar) mehdi diye bir kişinin 

bulunduğu, bu kişi kıyamet alameti olarak dünyaya gelecek müslümanlar ile 
tanrıtanımazlar savaşa giriştiğinde, müslümanların en kötü zamanında ortaya 

çıkacak ve liderlik edecek, İsa Mesih de dünyaya inip mehdiye yardım edecek 
ve yenecekler, şeklinde bir açıklaması oldu. Kur'an da mehdi diye bir 
açıklamayla karşılaşmadım (ya da ben mi göremedim?) Hadis-i şeriflerde mehdi 

inancı gerçekten var mıdır? Sizden ilk ricam, mehdi inancı İslam‟da var mıdır? 
Var ise nasıldır? İkinci ricam da Kur'an, hadis-i şerifler ve bu tür mehdilik gibi 
bilmemiz gereken güvenilir kaynaklar nelerdir? Özellikle açıklamalı hadis-i 

şerif kitabı gibi güvenilir kitapların bir listesini nereden bulabilirim? 

25.  Benim öğrenmek istediğim konu İslam dinindeki Mehdi Mesih inancı, bu 
inancın dindeki yeri (doğruluğu/yanlışlığı) diğer din ve inançlardan etkilenme 
durumunu delilleriyle ortaya koyabilirseniz müteşekkir olurum. 

26.  Yaşadığımız zaman diliminde özellikle son 30 yılda hadis-i şeriflerde bildirilen 

Hz. Mehdi A.S. ve Hz. İsa A.S.‟ın çıkış alametlerinin gerçekleştiğini 
görmekteyiz. Sizce dinimize göre bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 
bu konu ne kadar önemlidir? Eğer önemsizse neden İran gibi bir devletin 

anayasasının birinci maddesinde Hz. Mehdi A.S. geçmektedir? 

27.  Mehdi hakkında bilgi almak istiyorum. Kuran-ı kerimde bu konuda neler var? 

Mehdi, söylendiği gibi dünyaya gelecek mi? 12 imamla ne bağlantısı var? Bilgi 
verirseniz memnun oluruz. 

28.  MPL adındaki bir televizyon kanalında Mehdi‟nin indiği söylenmektedirler. Bu 
konu hakkında ne diyorsunuz? 

29. Mehdi geldi söylentileri doğru mu? Ne zaman gelecek? Siz ne zaman 

bekliyorsunuz? 

30.  Seyyid İlhan Şenel Beyin alıntı yaptığım aşağıdaki yazısı Mehdi'yi çok mu 

abartıyor. Mehdi tüm dilleri bilebilir mi? Çok mu üstün bir insandır? Hocam 
mümkünse sitenizdeki mehdi yazısını göndermeyin.----Mehdi, olağanüstü bir 



insandır. Açık hadislere veya bu hadislerin büyük velilerce keşif ve yorumlarına 
göre, Hz. Süleyman (as) gibi bazı özel manevi cihazaları vardır. Mesela, rüzgâr 

emrine verildiği için, vasıtasız uçacaktır. Dünyadaki bütün insan dillerini; 
İngilizcesi, Fransızcası, Arapçası, Ermenicesinden alın da İtalyancasına kadar 

bütün dilleri bileceği gibi; cinler âleminin dillerini de bilecek. Hatta yine, Hz. 
Süleyman (as) gibi, hayvanların dillerinden de anlayacak, olağanüstü bir 
insandır. Ve zaten, öyle olmalıdır. Yoksa dünyayı İslam‟a kazandırmak, öyle 

çocuk oyuncağı değildir. Şunu da, unutmamak lazım ki; “Mehdi bir evliyadır; 
evliya da kerametini açıklamak zorunda değildir.” ölçüsü asla Mehdi için 

geçerli bir ölçü değildir. O, yani Mehdi, en azından yakın çevresine bu 
olağanüstü özelliklerini bizatihi göstermeli ve yanındaki tüm ashabının kendi 
Mehdiliğine imanını da, mutmaine imanına yükseltmelidir. Çünkü O, Ahir 

zaman Mehdisidir ve mükemmeldir. Gerçi, kendisi peygamber değildir ama 
tıpkı peygamberler gibi görevli olduğu ve özel olarak gönderildiği de kesindir. 

Hem, baştan beri anlattığımız gibi, bu zaman, zor zaman ve imtihan şartları da 
ona göre çok ağır olan bir zamandır. 

31.  İnternette bir video izledim. Halley kuyruklu yıldızının oraya çıktığı zamanlarda 
müslümanlar için büyük olayların olduğu, Hz. Nuh kavmi helak olmuş. Hz. 

İbrahim ateşe atılmış, Firavun ve kavmi yok edilmiştir deniyor. Osmanlı 
ricalinden Eyüb Sabri Paşa "Azizü'l-Asar" adıyla bir şerh yazmış, "Bazı keşif 
sahipleri Hazret-i İmam Mehdi radiyallahu anh'ın 1400 hicri yılında zuhur 

edeceğini tahmin etmişlerdir. Bazıları ise 1422 yılını göstermiştir." demiş. Bu 
yazıyı yayınlayan da 1998 yılında şimdi 1419. yılda olduğumuzu Mehdinin 
zuhuruna az kalmıştır demiş. Başka kimseler mehdi ve deccal gelmiştir, mehdi 

şu anda öğrencidir, diye yazmış. Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez ama bu 
konuda çok fazla farklı yorum var. Açıkçası kafam karıştı. Sizden doğrusunu 

öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. 

32.  Kıyamete yakın zamanda zuhur edeceği hadislerde geçen Hz. Mehdi ne kadar 

doğru bir bilgidir? Hz. Mehdinin şu zamanlarda yaşadığı inancı gitgide 
artmaktadır. Birçok din adamı bu görüşü savunmaktadır. Hatta ve hatta 

İstanbul‟da zuhur ettiğini dahi söylemektedirler. (isterseniz videoları size 
gönderebilirim) Şu an hicri 1432 yılındayız ve "Ümmetimin ömrü 1500 yıldan 
fazla olmayacaktır" üzerine Kıyametin de çok yakın olduğunu sanmaktayım. 70 

yıl gibi bir süreç var. Dünyaya teşrif ettikten sonra İslam‟ı kuvvetlendirecekler. 
Ve Mehdinin 9-10 yıllık sürecinde Dünyada İslam‟ı en iyi şartlarda yaşatacağı 

da gündemdedir. Sadece sormak istediğim Hz. Mehdi ve daha sonra geleceği 
öne sürülen Hz. İsa hakkında sizden bir bilgi almak istedim. Sizce gelecekler 
midir? 

33.  Mehdi ile Mesih nedir? İkisi de aynı mıdır? Dinimizde de var mıdır, bu terimler 

ile söylenmesi doğru mudur? Kıyametle olan ilişkileri ve bu konular hakkında 
detaylı bilgi verirseniz çok sevinirim, Teşekkürler. 

34.  Mehdilik kavramı nedir ne şekilde ortaya çıkar. Özellikleri nedir? Dönemi ve 
mehdilik hakkındaki İslamî görüşler nasıldır? Mehdinin özellikler nasıldır? 

35.  Kuran-ı Kerim‟de mehdinin geleceğine dair ayet veya işaret var mıdır?  

36.  Mehdi ve deccal hakkında bilgi bulamadım sitede. İnternette bir sürü bilgi var 
fakat kaynağı ile ilgili tereddütlerim var ve yanlış bilgilenmek istemiyorum. 



Mehdi ve Deccal tabirleri Kuran da geçer mi? Ya da hakikaten Efendimizin bu 
konuda sahih hadisleri var mıdır? Yardımcı olursanız sevinirim. 

37.  Merak ettiğim bir konu var acaba Hz. Mehdi gelecek mi? Peygamber efendimiz 

(sav) son peygamber biliyorum ancak birçok yerde ahir zamanda Hz. Mehdi‟nin 
geleceğinden hatta birçok hadiste bahsedildiğini anlatıyorlar. Bu gerçek mi 
acaba? 

38.  Hz İsa'nın ölmediğini, onun yerine başkasının ona benzetildiğini bildiren bir 
ayet var mı? Eğer ayet yoksa bu konuda en güvenilir olarak nerelere 

bakmalıyız? Ayrıca Mehdilik hakkında bilgi verir misiniz? 

39.  Ehli Sünnet kaynaklarına göre Mehdi inancının sağlam bir dayanağı var mıdır? 
Örneğin Kuran ayetleri veya sahih hadisler. Bazı cemaatler Mehdi'ye iman 
etmeyenlerin dinden çıkacağını söylemektedirler. Bu ne derece doğrudur? 

40.  İbn Mes'ud: "Resulullah yahut da şöyle buyurmuştu der: "...Ehl-i beytimden 

birini, ki bu zatın ismi benim ismime uyar, babasının ismi de babamın ismine 
uyar. Bu zat, yeryüzünü, -eskiden cevr ve zulümle dolu olmasının aksine- adalet 
ve hakkaniyetle doldurur." Tirmizi, Fiten 52, (2231, 2232) böyle hadis var mı? 

41.  Sanıyorum Alevilerin kıyametten önce dünyaya bir "mehdi" geleceği 
konusunda inanışları var. Biz Ehli Sünnetler için durum nedir? İslamiyet‟te 

bunun bir karşılığı var mıdır? 

42.  Kıyamet alametlerinin biri Hz Mehdi a.s'ın yeryüzüne ineceği bildiriyor. Ve 
buna şüphesiz inanıyorum ve ayrıca günümüzde bir sürü kendini bilmez sahte 
peygamber, âlim şeyhler çıkıyor. Şayet yakın tarihte kopacak olursa kıyamet, 

biz Hz. mehdi a.s gerçek Mehdi a.s olduğunu nerden bilebiliriz? 

43.  Yaptığımız araştırmada Kur‟an-ı Kerim‟de mehdi ile ilgili hiçbir ibarenin 

geçmediğini anladık. Ama birçok kişinin görüşleri ve kitapları var. Bu konuda 
en doğru bilgiye ulaşmak istiyoruz. Yardımcı olur musunuz?  

44.  Hz Mehdinin hicri 255 yılında doğduğu ve ilahi irade gereği bir süre gaybete 
çekildiği doğru mu? 

45.  Kuran‟ı Kerimde mehdinin geleceği ile ilgili ayet var mıdır? Buhari ve Müslim 

hadislerinde mehdi ile ilgili hadis var mıdır? Mehdi gelecek midir? 

46.  Mehdilik gerçekten var mıdır? Sırtında nübüvvet mührüne benzeyen Türkçe 

harflerle kabartmalı Allah yazan ve mucizeler gerçekleştiren biri Mehdi olabilir 
mi? 

47.  Hz. İsa'nın yeryüzüne indirilişi Kuran-ı Kerimde hangi ayetlerde açık bir şekilde 
geçiyor? Hz. İsa yeryüzüne indirildiğinde Hz Muhammed (S.A.V)'in 

ümmetinden biri olarak mı inecektir? Hz. İsa yeryüzüne indirildiğinde İslam 
dininin hükümlerini mi anlatacak? Mehdinin arkasında namaz kılacağı doğru 
mudur? 

48.  Kıyamete yakın gelip insanları İslam'dan uzaklaştıracağı söylenen Deccal, 

sadece insan suretinde mi düşünülmeli? İnsan dışında bir varlık olma ihtimali de 
var mıdır? Mehdi nasıl biridir? 



49.  Hz. Mehdi gelince İslamiyet bütün Avrupa tarafından kabul edilecek deniyor, 
doğru mu? 

50.  Hz. Mehdi gelecek mi ya da Hz. İsa ölmüş mü ve tekrar gelecekler mi dünyaya? 

Kimi din bilimleri hocaları falan gelecek diyor, kimisi ise gelmeyecek diyor. 
Buna nasıl açıklık getirilir yani kesin ve doğru bilgiyi nasıl alabiliriz, beni bu 
konuda geniş bilgilendirirseniz sevinirim. 

51.  Ben http://www.hazretimehdi.com/signs/signs_index.html adlı siteye girdim. 
Orada ahir zaman alametleri ile ilgili reddedemeyeceğim gerçekleri gördüm. 

Buna rağmen anlamadığım şey Diyanet İşleri'nin neden Hz. Mehdi'den, haydi o 
da olmazsa ahir zaman alametleri gibi gerçekleşmiş müthiş bir mucizeden 

bahsetmemesi. Anladığım kadarıyla herkes birbirine bırakıyor bu konuyu. 
Böylece insanların imanını çok büyük ölçüde arttıracak bir konu gizleniyor 
böylece. Bunun adı gerçeği gizlemek değil mi? Çok ama çok büyük günah değil 

mi? Allah rızası için bu konuya bir açıklık getirin inşallah? 

52.  Mehdilikle ilgili soruma şu cevabı aldım: Sözlükte "hidâyete eren, hidâyete 
vesile olan, doğru yolu bulan, hak yola giren, yol göstermek veya tarif etmek" 
gibi anlamlara gelen mehdî, din ıstılahında, kendisinden önce zulüm ve 

haksızlıkların alıp yürüdüğü yeryüzünü adaletle dolduracak kimse demektir. 
Mehdî kelimesi Kur'ân'da geçmediği gibi, Buhârî ve Müslim'de de geçmez. 

Diğer hadis kaynaklarında mehdî ile ilgili bazı rivâyetler vardır. Ancak bu 
hadislerin sıhhat derecesi tartışmalı olup genel kanaat, bunların itikadî ve amelî 
yönden delil kabul edilmeyeceği şeklindedir.) Bu cevapta Buhari ve Müslim 

hadis kaynaklarında bulunmaz diyorsunuz. Fakat yine Diyanetin sahih kaynak 
saydığı birçok kaynakta mehdi ile ilgili hadisler vardır. Bunlar için ne 

diyeceksiniz? Bir de yahudi ve hristiyanlıktan gelme diyerek acaba diyanet 
mehdinin geleceğine inanmıyor mu? 

53.  Hz Mehdi hakkında hadisler ne kadar var ve Adnan Oktar hocamız mehdi 
olabilir mi acaba? Bazı yazdığı kitaplarda kendini tarif etmekte, sizce mehdi 
göreve başladı mı? 

54.  İmam-ı Rabbani hazretleri, 209. mektubunda, Hazret-i Mehdi‟nin ve Hazret-i 

İsa‟nın bin yıl sonra geleceğini bildiriyor. Kendisinden bin yıl sonra mı, yoksa 
Peygamber efendimizden bin yıl sonra mı? 

55. “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın zevcelerinden Ümmü Seleme radıyallahu 
anha minha anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Bir 

halifenin ölümü anında (ehl-i hal ve akd arasında) ihtilaf olacak. (O zaman) 
Medine ahalisinden bir adam (Mehdi), kaçarak Mekke'ye gidecek. Mekke 
halkından bir kısmı ona gelecek ve (fitne çıkar korkusuyla) istemediği halde onu 

(evinden) çıkaracaklar. Rükn ile Makam arasında ona biat edecekler. Onları 
(ortadan kaldırmak için) Şam'dan bir ordu gönderilecek. Ordu Mekke-Medine 

arasındaki el-Beyda'da yere batırılacak. İnsanlar bu (kerameti) görünce ona 
Şam'ın Ebdal'ı ve Irak ahalisinin velileri ona gelip biat ederler. Sonra 
Kureyş'ten, dayıları Kelb kabilesinden olan bir adam zuhur eder ve (Mehdi ve 

adamlarına) karşı bir ordu gönderir. Ama onlar bu orduya galebe çalarlar. Bu 
ordu, Kelbi'nin (ihtirasıyla çıkarılmış) bir ordudur. Bu Kelbi'nin ganimetine 

iştirak edemeyen zarara uğramıştır. (Mehdi), malı taksim eder. Halk arasında 
peygamberlerinin sünnetini (ihya eder ve onun) ile amel eder. İslam yeryüzüne 



yerleşir. Yedi yıl hayatta kalır. -Bazı raviler dokuz yıl demiştir.- Sonra ölür ve 
müslümanlar cenaze namazını kılarlar.” Bu nedir, ne anlatılmak isteniyor? 

Mehdi diye bir şey var mıdır? 

56.  Mehdi, Deccal ve Yecüc, Mecüc hakkında en doğru bilgiyi hangi kitapta 
bulabilirim? Okuduğum her kitap farklı analiz etmiş. Diyanetin en doğruyu 
bildiğine eminim. Lütfen merakımı gidermeme yardımcı olun. 

 


