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Başlarken

İ nsanoğlu için gerçek hayat, ilim ve bilgi ile oluşacağından, öğrenip öğretmeyi ihmal 
edenler, hayatta olsalar dahi ölü sayılırlar. Zira insanın sorumluluklarının başında, öğ-
renmek ve öğrendiklerini başkalarına bildirmek gelmektedir. Bu Allah ve Resul’ü-

nün en fazla önem verdiği husustur. Öyle ki bu, yaratılmışların en üstünü, âlemlere rah-
met olarak gönderilen son peygamberine evrensel ilk mesajıdır. 

Münezzeh olan Allah, ilmi en yüce şerafet kılmış, Ademoğlunun yaratılışından ve yok-
luk karanlığından, varlık aydınlığına çıkarılmasından sonra, kendisine bağışladığı ilk ni-
met olarak takdir etmiştir. Yüce Allah, peygamberi Hz. Muhammed’e (s.a.a) nazil buyur-
duğu ilk surede şöyle buyurmuştur: 

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı pıhtılaşmış kandan yarattı. Oku! Ka-
lemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” 

Biz Müslümanlar, Kur’an ayetlerine dayanarak kurtuluşun tek yolunun ilim öğren-
mek, Allah’a iman ve Onun emirlerine uymak olduğuna inanıyoruz. Kur’an’da muttaki-
lerin –gaybe iman, namaz kılmak, infak etmek, Kur’an’a, önceki kutsal kitaplara ve ahi-
rete imandan ibaret olan- özellikleri anlatıldıktan sonra şöyle buyruluyor:

“İşte onlardır Rablerinden bir hidayet üzere olanlar ve işte onlardır, sadece onlar-
dır felaha erenler. Şüphesiz küfre sapanları uyarsan da uyarmasan da birdir; iman 
etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir; gözlerinde perde 
vardır ve büyük azap da onlar içindir.”

Filozofların çoğu da insanın ilahî vahiy ve ilahi önderlerden yardım almadan saadete 
ulaşamayacağına inanır. İbn Sina şöyle diyor:

“İnsan türünün devamı ve varlığındaki kemallere ulaşabilmesi için Peygamber’e ve 
ilahi önderlere ihtiyacı, kaşlarda tüy çıkması ve ayağın altında girintinin olması gibi insa-
nın devamlılığında zarurî olmayan faydalara ihtiyacından çok daha fazladır.”
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Dolayısıyla İslam’ın sunduğu tüm esaslar insanın fıtratına uygundur. Bu yüzden bu 
esaslar şu veya bu şekilde diğer dinlerde ve hatta bütün İslam toplumlarında görülebilir. 
Bir inancın saptırılmış ve tahrif edilmiş şeklinin diğer toplumlarda görülmesi onun insan 
fıtratına uygun olduğunu gösterir. Örneğin Allah’a tapmak insanın yaratılışından kaynak-
lanan bir hakikat olduğu için, bu gerçek farklı şekillerde kendini göstermektedir.

Hem fıtrata uygun ve hem de ilahi önderlerin bahsettiği en önemli esaslardan biri de 
hiç şüphesiz ahirzamanda bir kurtarıcıya olan inançtır. Tarih boyunca hatta günümüzde 
bile siyasi ve maddi çıkar amacıyla yalancı Mehdilerin çıkışı, bu meselenin ne denli köklü 
bir inanç olduğunu göstermektedir.

Yahudilik, Hıristiyanlık, Mecusilik ve İslam gibi dünyada hâkim olan din ve diğer 
ideolojilerde “insanlığın kurtarıcısı” diye birisinden söz edilmiştir. Tatbik ve uyarlamada 
farklı görüşlere sahip olmalarına rağmen hepsi onun zuhur edeceğini, zulüm ve fesatla 
dolan yeryüzünde adaleti hâkim kılacağını müjdelemişlerdir.

Mehdilik konusu, Kur’an ve sünnet açısından temelleri sağlam olan ve toplumların ha-
yatında etkin role sahip bulunan, bu yüzden de sürekli canlı ve gündemde tutulması ge-
reken en önemli İslamî ilkelerden biridir.

el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği olarak siz kıymetli okuyucularımızla Mis-
bah dergisinin bu sayısında buluşmanın sevincini yaşamaktayız. 

Dergimizin bu sayısını Hz. Mehdi ve Mehdeviyet doktrinine ayırdık. Alanında uzman 
âlim ve düşünürler tarafından yazılan makaleleri okumak suretiyle; Hz. Mehdi hakkında 
daha derin bilgiye ulaşıp, Mehdeviyet inancının Kuran ve sünnete uygun olduğunu mü-
şahede edeceğiz.

Dergimizin son bölümünde ise her Cuma sabahları okunması çokça tavsiye edilen 
Nudbe Duasını sizlerle paylaştık. Şunu da unutmayalım ki Nudbe Duası, sadece Allahtan 
bir şeylerin istenildiği bir dua değildir. İçinde üstün öğretileri barındıran, doğru yolu in-
sana gösteren ve bu yolun önderlerini tanıtan bir maarif mecmuasıdır.

Umulur ki bu çalışmalarımız ile Kuran, sünnet ve Ehlibeyt gülistanının öğretileri sa-
yesinde bilinç, ilim ve amel dünyamızı çok daha güzel yenileyip, canlı tutalım.

Son olarak; bu derginin tercüme, tashih, basım ve dağıtım aşamalarında emeği geçen 
herkese çok teşekkür ederiz. Ayrıca kıymetli okuyucularımızdan dergi hakkındaki değerli 
görüş ve yapıcı eleştirilerini, sonraki baskılarda değerlendirmek üzere bizimle paylaşma-
larını bekliyoruz.

Büyük cihad alanında atılan bu küçük adımın, Rabbimiz tarafından makbul ve İslami 
öğretilere susamış insanlara faydalı olması umuduyla…
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