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Doç. Dr. S. Ali Musavi

Mehdi’yi Bekleme Felsefesi ve 
Bekleyişin En Faziletli Amel Oluşu

Özet
Dinlerin, özellikle de İslam’ın önemli öğretilerinden biri, kurtarıcı ve onun ferecini bekleme mesele-
sidir. Bu mesele, Şia düşüncesinde amellerin en faziletlisi olarak adlandırılır. Bu adlandırmanın sırrı 
şudur: Bu bekleyişin sadece sözden ibaret olmadığını belirli bir ortamda gerçekleşeceğini bilmeliyiz. 
Rivayetlere göre inançların ve sâlih amellerin zirvesi şu şekilde açıklanmıştır: İtikadi açıdan fereci 
bekleyebilecek olan kimseler, idrak açısından daha önceki dönemlerdeki tüm insanlardan üstündürler. 
Peygamber’i (s.a.a) görmemiş olmalarına rağmen, “Azamu’n nas yakinen” (Kesin olarak insanların 
en büyüğü) şeklinde lakap taşırlar. Salih ameller konusunda da hiçbir şeyi esirgemezler. Gerçek bek-
leyiş, bu ortamda bulunur ve fereci bekleyiş bu şekilde gerçekleşebilir. Dolaysıyla fereci bekleyişi ve 
amellerin en faziletli olmasının sırrını, tüm inançların ve amellerin özü olarak görmek mümkündür.
Bu makalede ferec bekleme meselesi ve onun felsefesi açıklanmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede ön-
celikle bekleyenlerin özellikleri, ondan sonra da bekleyenler için ayetlerde ve rivayetlerde söz konusu 
edilen bereketler açıklanacak. Rivayetlerde yer alan bekleyenlerin görevleri ve özellikleri ışığında da 
ferec beklemenin neden en hayırlı amel olduğu açıklığa kavuşmuş olacaktır.
Anahtar kelimeler: İmam-ı Zaman (a.s), ferec bekleme, gaybet, amellerin en faziletlisi

Giriş

B eklemek (intizar), yolunu gözle-
mek demektir. Bu kelime eklen-
diği diğer kelimeyle belirli bir 

anlam kazanır. Ona eklenen kelime ne ka-
dar öneme, değere ve derinliğe sahip olursa 
bekleyiş de o ölçüde önemli ve değerli olur. 
(İbn Faris, c.4, 498)

Servet beklemek, mevki makam bek-
lemek, çocuk beklemek, sevgiliyle görüş-
meyi beklemek ve hak devletini beklemek 
(intizar-ı ferec), bunların hepsi bekleyiştir. 

Ama bu bekleyişlerin her biri kendinden 
önceki kelime ile önem kazanır, o kelime 
bekleyişin derinliğini tayin eder. Hiç kuş-
kusuz, bekleyişin zirvesi, kalıcı ve faydalı 
olan bekleyiştir, yani tek bir cümle ile bek-
lemeye değer olmasıdır.

Para, makam, evlat ve dünya beklenti-
leri, dünyada ulaşılabileceğimiz beklentiler-
dir ve ömür boyunca beklentisini duyduğu-
muz her şey, sona erer. Ama eğer beklenti 
kalıcı ve değerli olursa yani dünyadan sonra 
da faydası olursa, berzahta ve kıyamette de 
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fayda vermeye devam ederse onun değeri 
ve önemi diğer bekleyişlerle kıyaslanabilir 
nitelikte olmayacaktır.

Fereci beklemek, Hak devletin zuhu-
runu beklemek işte böylesine görkemli bir 
bekleyiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim ayet-
lerinde onu bekleyenlerin bu işte Allah’la 
beraber olma iftiharına ulaşacağı belirtilmiş 
rivayetlerde ise bu bekleyiş en faziletli amel 
olarak nitelenmiştir.

Ferec bekleme ile ilgili yazılmış maka-
lelere baktığımızda şu noktadan gafil kalın-
dığını görüyoruz: Niçin ferec bekleme ko-
nusunda bunca sevap ve fazilet zikredilmiş, 
hatta bu iş en üstün amel olarak adlandırıl-
mıştır? Genellikle ferec bekleyişiyle ilgili 
yazı yazanlar, faziletlerini zikretmekle ye-
tinmiş ve çoğunlukla okuyucuların kafasına 
takılan ferec beklemenin neden bunca se-
vap kazandırdığı ve faziletli olduğu soru-
suna cevap verilmemiştir. Bu makalede ri-
vayetlerden hareketle bu soruya cevaplar 
vermeye çalışacağız.

Bekleyiş için zikredilen özellikler dik-
kate alındığında bekleyiş böylesi bir or-
tamda şekilleniyor ve kendi anlamını ka-
zanıyor. Bekleyişin (intizar) sözlük anlamı, 
gözün yolda olmasıdır. –Özellikle İmam-ı 
Zaman’ın (a.s) zuhuru için gözü yolda olan 
kimselerle ilgilidir- Bekleyiş, bir şahısta bek-
leyişin gerçek özellikleri oluşunca gerçekle-
şir. Bir başka deyişle, gözü yolda olmak ve 
İmam-ı Zaman’ın (a.s) ferecini beklemek, 
yalnızca ona kesin olarak inanan ve örnek 
bir şekilde sebat gösteren kimselerde oluşa-
bilir. Ayrıca bunlar sâlih amelleri, Allah’ın 
Resulü’ne (s.a.a) kardeş olma iftiharına nail 
olacak ölçüde yerine getiren kimselerdir. 
(Bkz. Meclisi, 1403, c.52, 124.)

Dolayısıyla, bekleyiş sadece sözde olan 
bir şey değildir. Yakine dayalı derin bir 

inancın ve sâlih amellerin ürünüdür ve bek-
leyen kimse gaybet döneminde bunlara bağ-
lıdır. Diğer bir deyişle bekleyiş, tüm inanç-
ların ve sâlih amellerin zirvesidir. Tevhidin, 
nübüvvetin, imametin maadın ve tüm ah-
kam ve ahlakın özüdür. Bekleyişin amelle-
rin en faziletlisi diye adlandırılmasının ve 
bekleyenin İmam-ı Zaman’ın (a.s) gölge-
liğinde yer almasının sırrı işte budur. (Sa-
duk, c.2, s.380)

1- Bekleyenlerin Vasıfları ve Özellikleri

Gerçek anlamda bekleyenler, dini öğre-
tiler çerçevesinde çeşitli vasıflara ve özel-
liklere sahiptir. Aşağıda bunlardan önemli 
olan bazılarına değinilecek.

1-1- Sebat Göstermek ve Doğru 
İnanç

Gerçek bekleyenlerin özelliklerinden 
biri, onların velayete bağlılık konusunda 
sebat göstermesidir. Gerçek bekleyenler, 
gaybet döneminde itikadi ve ameli açıdan 
rivayetlerde mümtaz sıfatlarla nitelendiril-
miştir. Öyle ki onlar inancın zirve nokta-
sına yerleştirilmiştir ve onların velayete ve 
Ehlibeyte bağlılık konusunda gösterdikleri 
sebat ise örnek verilecek türdendir. Bir ri-
vayette Hz. Peygamber, (s.a.a) Hz. Ali’ye 
(a.s) gerçek bekleyenlerin inançlarıyla il-
gili olarak şöyle buyuruyor:

“Ey Ali’ Bil ki yakîn açısından insanla-
rın en yüceleri, ahirzamanda gelirler. On-
lar, Peygamberi görmemişlerdir ve hüccet 
onlardan gaiptir. Onlar, beyazın üstündeki 
siyahlıklara (Kur’an’ın ve hadislerin yaz-
dıklarına) iman ederler.”

Bu hadis-i Şerif’te gaybet dönemindeki 
bekleyenler, yakinin zirvesindeki kişiler 
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olarak diğer tüm insanlarla mukayese edili-
yor. Onlar Peygamber’i görmemişlerdir ve 
İmamları da gaybet perdesinin arkasındadır. 
Onların elinde olan sayede ilahi hüccetler-
den kalan hadislerdir. Onlar, itikadi açıdan 
peygamberi gören ve onun mucizelerine 
yakından tanıklık eden kişilerden daha ile-
ridedirler. Bu durum onların kavrayış ve 
marifetin zirvesinde olduklarını ifade eder. 
Onlar, itikadi açıdan işte böylesine yüksek 
düzeyde bir yakine sahiptir.

1-2- İmanda Üstünlük

Gerçek bekleyenlerin ikinci özelliği on-
ların iman açısından üstünlüğüdür. Hz. Pey-
gamber, (s.a.a) nakledilen diğer bir hadiste 
gaybet dönemindeki bekleyenleri kendi kar-
deşi olarak nitelemekte ve onları görmeyi 
arzuladığını ifade etmektedir. Bu çok önemli 
olan unvan, Peygamber’in sahabesinin gıpta 
etmesine ve “Ey Allah’ın Resulü, bizler se-
nin kardeşin değil miyiz?” demelerine neden 
oldu. Hz. Peygamber (s.a.a) ise “Sizler be-
nim ashabımsınız; ama kardeşlerim ahir za-
manda beni görmedikleri halde bana inanan 
kimselerdir” diye buyurdu. (Meclisi, 1403, 
c.52, 124; Saffar, 1404, c.1, s.84)

Hz. Peygamber’in (s.a.a) bu buyru-
ğunda bekleyenlerin iman bakımından sa-
habesine olan üstünlüğü açık bir şekilde 
gözükmektedir.

1-3- Bekleyenlerin Hidayet Etme 
Rolü

Diğer bir konu da bekleyenlerin inançla-
rına, özellikle de gaybet zamanında Ehlibeyt’in 
velayetine bağlılıkta sebat göstermesidir. 
Bu, öylesine zordur ki karanlıkta dikenlerle 
dolu bir ağacın üstüne çıkmaya ya da ateşi 
eliyle tutmaya benzetilmiştir.

“Her biri, zifiri bir gecede dikenler üze-
rinde yürümek ve avucunda ateş koru tut-
maktan daha zor olmasına rağmen dinle-
rini korurlar. Onlar, kapkaranlık gecelerin 
kandilleridirler ve Allah onları her türlü bu-
lanık ve karanlık fitneden kurtarır.” (Mec-
lisi, 1403, c 52:124)

Bu hadis-i şerifte bekleyenlerin bir di-
ğer özelliğine işaret edilmiştir. Onlar, ka-
ranlıkta yön gösteren lambalardır. Diğer bir 
ifadeyle onlar, gaybet zamanında başkaları-
nın hidayetine vesile olan bilgelik meşale-
leridir. Bazı rivayetlerde gaybet döneminde 
imamı bekleyenler, muttakilerin misdakı 
olarak tanıtılmıştır.

“Muttakiler için yol göstericidir. Onlar 
gaybe inanırlar” (Bakara:2-3) ayetinin tef-
siriyle ilgili olarak İmam Sadık’tan riva-
yet edilen bir hadiste şöyle deniyor: “On-
lar, Kaim’in kıyamının hak olduğuna ikrar 
edenlerdir.” (İbn Babuye, 1395, c.2, 340)

Bu rivayette İmam Sadık (a.s) mutta-
kileri -ki onlar Kur’an’ın özel hidayetin-
den yararlanırlar ve onların birinci özelliği 
gayba iman etmeleridir- İmam-ı Zaman’ın 
(a.s) kıyamını ve hakkaniyetini ikrar eden-
ler olarak görmüştür.

1-4-Akıl, Anlayış ve Marifet Sahibi 
Olmak

İmam-ı Zaman’ı (a.s) bekleyenlerin en 
önemli özelliklerinden biri de Allah’ın on-
lara verdiği özel akıl, anlayış ve marifettir. 
Bu özellik sebebiyle İmam Seccad (a.s) on-
ları tüm zamanların en üstün insanları ola-
rak adlandırır.

“Allah Resulü’nün vasileri ve kendisinden 
sonraki imamlardan olan on ikinci Allah 
velisinin gaybeti uzun sürecektir ey Eba 
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Halid! Onun gaybet döneminde yaşayıp, 
imametine inanan ve zuhurunu bekleyen-
ler bütün zamanların en faziletlileridir. Zira 
Allah Teala onlara öyle bir akıl, şuur ve 
marifet bahşetmiştir ki gaybet, onlar için 
doğrudan görmek mesabesindedir. Allah, 
onları Allah Resulünün (saa) hizmetinde 
kılıçlarıyla savaşan mücahitler düzeyine 
yükseltmiştir. İşte onlar, gerçek anlamıyla 
ihlas sahipleri, en doğru anlamıyla Şiala-
rımız ve Allah’ın dininin gizli-açık da-
vetçileridirler”. (Meclisi, 1403, c.52, 122)

Bu hadiste İmam-ı Zaman’ı (a.s) bek-
leyenler, kendine özgü özelliklerle nitelen-
dirilmiştir ve onlar sırasıyla şu şekilde ad-
landırılır: Onlar tüm zamanların en faziletli 
insanlarıdır. Allah’ın kendilerine özel ola-
rak verdiği akıl, anlayış ve marifete sahip-
tirler. Öyle ki gaybet onlar için tıpkı mü-
şahede gibidir. Onlar, Peygamber’in (s.a.a) 
yanı başında kılıçla cihat eden mücahitler 
gibidir. Onlar gerçek birer ihlas ehli, sadık 
Şii ve Allah’ın dinine açık ve gizli davet 
edicidir. Bu özellikler sayesindedir ki bek-
leyiş gerçek anlamını bulmaktadır. Nitekim 
İmam-ı Zaman’ın (a.s) ferecini bekleyen-
lerin safında yer almak da büyük bir lütuf 
ve büyük bir kurtuluştur. Bu yüzden hadisin 
sonunda İmam Seccad (a.s) şöyle buyurdu:

“Fereci beklemek, en büyük fereclerdendir.”

Yani fereci beklemenin kendisi, insa-
nın elde etmek için çalışması gereken en 
büyük kurtuluştur.

2- Bekleyişin Bekleyene Yönelik 
Etkileri ve Sonuçları (Sevap)

Bekleyiş felsefesinde önemli hususlardan 
biri de bekleyen için söz konusu olan etkiler 
ve sonuçlardır. Fereci bekleyiş, bekleyene 

Bekleyiş sadece sözde olan bir 
şey değildir. Yakine dayalı derin 

bir inancın ve sâlih amellerin 
ürünüdür ve bekleyen kimse gaybet 
döneminde bunlara bağlıdır. Diğer 
bir deyişle bekleyiş, tüm inançların 

ve sâlih amellerin zirvesidir. 
Tevhidin, nübüvvetin, imametin 

maadın ve tüm ahkam ve ahlakın 
özüdür. Bekleyişin amellerin en 

faziletlisi diye adlandırılmasının ve 
bekleyenin İmam-ı Zaman’ın (a.s) 

gölgeliğinde yer almasının sırrı işte 
budur.

Hz. Peygamber, (s.a.a) nakledilen 
diğer bir hadiste gaybet 

dönemindeki bekleyenleri kendi 
kardeşi olarak nitelemekte ve 

onları görmeyi arzuladığını ifade 
etmektedir. Bu çok önemli olan 

unvan, Peygamber’in sahabesinin 
gıpta etmesine ve “Ey Allah’ın 

Resulü, bizler senin kardeşin değil 
miyiz?” demelerine neden oldu. Hz. 
Peygamber (s.a.a) ise “Sizler benim 
ashabımsınız; ama kardeşlerim ahir 
zamanda beni görmedikleri halde 

bana inanan kimselerdir” diye 
buyurdu.



Kış 2019, Yıl: 8, Sayı: 15 | Mehdi’yi Bekleme Felsefesi ve Bekleyişin En Faziletli Amel Oluşu | Misbah

35

dünyevi ve uhrevi birçok bereket getire-
cektir. Bazı rivayetlerde fereci beklemenin 
bekleyene yönelik sevaplarından söz edil-
miştir. Bunlar dikkate alındığında bekleyiş 
gerçekliği ve bekleyenin yüceliği daha iyi 
anlaşılmaktadır.

2-1- Fereci Beklemek En İyi Amel 
Mesabesindedir

Bir rivayette Hz. Ali (a.s) fereci bekle-
menin Allah katındaki en sevimli amel ol-
duğunu belirtmiştir:

“Fereci bekleyiniz, Allah’ın rahmetinden 
umut kesmeyiniz. Allah azze ve celle ka-
tında en sevimli amel fereci beklemektir.” 
(İbn Babuveyh, 1362. c.2, 616. Meclisi, 
1403, c.52. 123)

2-2- Bin Şehidin Sevabına Eşit

İmam Seccad’dan (a.s) gelen bir riva-
yette gerçek bekleyenlerin sevabı, Bedir ve 
Uhud şehitleri de dahil olmak üzere binlerce 
şehitle mukayese edilmiştir.

“Herkim, Kaimimiz’in gaybet döneminde 
velayetimiz üzere sebat ederse, Allah ona 
Bedir ve Uhut şehitleri gibi bin şehidin se-
vabını bahşeder”. (Erbili, 1381, c.2, 522; 
Şübber, 1424, 290.)

“İmam-ı Zaman’ın gaybeti döneminde bi-
zim velayetimize bağlı kalmakta sebat gös-
teren kimseye Allah, Bedir ve Uhud şehit-
leri gibi bin şehidin sevabını verecektir.”

2-3- Bekleyenlerin Peygamber’e 
(s.a.a) Ve İmam-ı Zaman’a Arkadaş 
Olması

Bekleyenlerin sevabı, İmam-ı Zaman’ın 
(a.s) gölgeliğinde onunla birlikte oturan kim-
seler gibi vasıflandırılmıştır.

“Ebu Abdillah’a (a.s): “Bu dava üzere ve 
onun yolunu gözlüyorken ölen kişi hak-
kında ne dersin?” diye sordum. İmam: “O, 
Kaim’in çadırında, onunla birlikte olan biri 
mesabesindedir” dedi ve sonra şöyle bu-
yurdu: “O, Allah Resulü ile birlikte olan 
biri gibidir”. (Hür Amili, 1422, c.5, s139)

İmam Sadık’a (a.s) şöyle sordum: Sizin 
emrinizi beklerken bu dünyadan giden bir 
kimse hakkında ne buyurursunuz? İmam 
buyurdu ki: “O, tıpkı İmam-ı Zaman’ın 
gölgeliğinde oturan kimse gibidir.” Daha 
sonra İmam durdu ve şöyle buyurdu: “O, 
tıpkı Peygamber’le (s.a.a) birlikte olan 
kimse gibidir.”

Görüldüğü gibi bu hadis, bekleyenlerin 
yüceliğini yansıtıyor. Zira onlara İmam-ı 
Zaman’ın (a.s) gölgeliğinde yer veriyor 
veya ondan daha da üstün olmak üzere on-
ları Peygamber’e (s.a.a) biat eden kimse gibi 
niteliyor. Bunlar bütünüyle İmam-ı Zaman’ı 
(a.s) gerçek anlamda bekleyenlerin ruhsal 
açıdan ileriliğin zirvesinde olduğunu ifade 
ediyor. İnsanın İmam-ı Zaman’ın (a.s) göl-
geliğinde oturmasından daha büyük bir se-
vap veya lütuf ne olabilir?

2-4- Bekleyişin En Üstün Amel 
Olması

Masumların (a.s) diliyle çeşitli şekillerde 
tekrar edilen bir diğer hadiste, ferec bek-
lemek en üstün amel olarak nitelenmiştir.
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Peygamber-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyuru-
yor: “Ümmetimin en faziletli ameli Allah 
Azze ve Celle’den ferec beklemesidir.” 
(İbn Babuveyh, 1395, c.2, 744)

Şimdiye kadar anlatılanlar çerçevesinde 
bu konunun sırrı bir ölçüde aydınlandı.

Konunun sırrı şudur: Gaybet döne-
minde Mehdi’ye inananlar, karanlık gece-
lerde ve zorluklarda imanlarını değerli kı-
lıyorlar ve sebat gösteriyorlar, zorluklarıyla 
birlikte en üstün amelden yararlanıyorlar. 
Zira “Amellerin an faziletlisi en zor olanı-
dır”. (Meclisi, 1403, c.67, 191.) Öte yan-
dan ferec bekleme sayesinde insan kendi-
sini ferece hazır hale getirir. Karamsarlık 
ve umutsuzluktan uzak durur, Allah’tan 
umudunu kesmez; çünkü Allah katında en 
sevimli amel olan fereci beklemek ile Hz. 
Mehdi’nin (a.s) hükümetine ve ferece ha-
zırlık kazanır. Böylece gaybet döneminin 
uzunluğu ve o dönemlerin zorlukları bek-
leyenlerin gücünü azaltmaz, bekleyenlerin 
safı sağlam şekilde korunur. (Musevi İsfe-
hani, 1390. C.2, 235-236)

Ayrıca, fereci beklemek salt bir ruh-
sal durum değildir. Cereyan haline gelmiş, 
gerçekleşmiş bir haldir, eyleme geçmiş bir 
durumdur. Bu yüzdendir ki onun hakkında 
“amellerin en faziletlisi ve en sevileni” diye 
buyurulmuştur. Bu sayede sabır ve istika-
met sahibi olmak gerekir. (Bkz. Age. Mec-
lisi, 1403, c.2, 146)

Gaybet döneminde düşmanlar tüm şey-
tani planlarını ortaya koydular ve İmam 
Mehdi’nin takipçilerinin imanını hedef al-
dılar. Onların tuzağına düşmeyenler sa-
dece umutsuzluğa düşmeyip sabredenlerdir. 
Çünkü umutsuzluğa düşüldüğünde onların 
her şeyi saldırıya ve yok oluşa hazır hale 

gelir. Fereci bekleyerek ise onlardaki dire-
niş canlı kalır sorunlara galip gelme için 
yol açılmış olur.

2-5- Bekleyenlere Şehitlik Mükâfatı

Bekleyenler, sevap bakımından Allah 
yolunda canlarını verenlere benzetilmiş-
tir. Nitekim Hz Ali (a.s) şöyle buyuruyor:

“Bizim emrimizi/davamızın zaferini bek-
leyen, Allah yolunda kanına boyanmış (şe-
hitler) gibidir”. (Age. 645)

2-6- Allah’la Yoldaş Olmak

Bir diğer hadiste İmam Rıza (a.s) sabrı 
ve fereci beklemeyi övmüş ve Kur’an ayet-
leri çerçevesinde Allah’ın bekleyenlere yol-
daş olduğuna şahitlik etmiştir.

“Ne kadar güzeldir, sabır ve fereci bekle-
mek. Allah’ın şöyle buyurduğunu işitme-
diniz mi? ‘Bekleyin ben de sizinle birlikte 
bekliyorum.’ Ayrıca yine Allah şöyle buyu-
ruyor: ‘Öyleyse bekleyin ben sizinle bir-
likte bekliyorum.” (Meclisi, 1403, c52, 129)

Bekleyişin güzelliği Allah’ın da kendi-
sini bekleyenlerden olarak anması ve tüm 
bekleyenlere eşlik etmesidir. İnsanın ken-
disini Allah’la birlikte hissetmesi ne güzel 
bir bekleyiştir.

Bu iki bahisten de anlaşıldığı üzere gay-
bet zamanında İmam-ı Zaman’ın zuhurunu 
bekleyen –hem marifet açısından hem de 
amel açısından- tüm zamanların en üstü-
nüdür. Onlar için söz konusu olan sevap-
lar en yüksek düzeydedir. Diğer bir ifadeyle 
bekleyen, halis Şiilerin özelliklerine ve ha-
lis müminlerin sevabına sahiptir. Dolayı-
sıyla üstlendiği ağır görevleri vardır. Şimdi 
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rivayetlerden hareketle onlardan bazılarına 
işaret edilecek.

3- Bekleyenlerin Görevleri

Belki de denilebilir ki bekleyenleri kendi 
zirvesinde tutan en önemli görevleri hu-
zurda olduğunu hissetmesidir. Yani bekle-
yen şahıs, bir taraftan yaptığı tüm amel ve 
davranışların İmam-ı Zaman’ın gözlerinin 
önünde yani onun huzurunda olduğunu bi-
lir. Öte taraftan da Allah, ona o kadar akıl, 
marifet ve kalem vermiştir ki gaybet, onun 
için bir müşahede mesabesindedir.

Bu yüzden, böylesi şartlar içinde gaybet 
döneminde huzurda olduğu hissini kazan-
maktadır. Bununla ilgili olarak Hz. Emir’den 
(a.s) şöyle nakledilir:

Rumeyle Nami şöyle diyor: Hz. Ali (a.s) 
zamanında ağır bir hastalığa yakalan-
dım. Cuma günü biraz hafiflemiş hisse-
dince kendi kendime gidip Müminlerin 
Emiri’nin arkasında namaz kılayım de-
dim. Mescide gittim, Hz. Ali minbere çık-
tığında benim hastalığım yeniden ağırlaştı. 
Hz. Emir (a.s) minberden sonra bana: “Ey 
Rumeyle hastalıktan kıvrandığını görüyo-
rum” dedi. Evet dedim ve durumumu an-
lattım. Hz. Ali buyurdu ki: “Ey Rumeyle, 
hasta olan hiçbir mümin yoktur ki biz de 
onun hastalığı vesilesiyle hasta olmaya-
lım, üzüntüsü yoktur ki biz de onun üzün-
tüsüyle üzülmeyelim. Hiçbir duası yoktur 
ki biz ona âmin demiş olmayalım ve sus-
kunluğu yoktur ki biz onun için dua etmiş 
olmayalım.” Dedim ki: “Ey Müminlerin 
Emiri, canım sana feda olsun! Bu mesele 
sizin çevrenizdeki insanlar için geçerlidir; 
peki siz çevrenizde olmayan birini görü-
yor musunuz?” Bunun üzerine Hz. Ali 
(a.s) “Ey Rumeyle, ne yeryüzünün do-
ğusundaki ne de yeryüzünün batısındaki 

mümin bizden gizli değildir” diye bu-
yurdu.” (Age. C.26, 140. H,11)

Bu hadis, onların müminleri ihata etti-
ğini açıklıyor. Onların tüm halleri, hastalık-
ları, üzüntüleri, sükûtları, duaları, her zaman 
İmamın gözünün önündedir. Ayrıca mümi-
nin İmam-ı Zaman’ın (a.s) onu gördüğüne 
inandığını açıklıyor.

İmam Seccad şöyle buyuruyor:

“Ey Eba Halid! Onun gaybet döneminde 
yaşayıp, imametine inanan ve zuhurunu 
bekleyenler bütün zamanların en fazilet-
lileridir. Zira Allah Teâla onlara öyle bir 
akıl, şuur ve marifet bahşetmiştir ki gay-
bet, onlar için doğrudan görmek mesabe-
sindedir. (Tabersi, 1403, c.2, 318)

İmam bu hadiste buyuruyor ki zuhuru 
bekleyen ve onun imametine inanan kim-
seler, tüm zamanların en üstünüdürler. Bu-
nun sebebini de Allah’ın onlara özel bir 
akıl, anlayış ve marifet vermesiyle açıklı-
yor. O kadar ki onlara verilen akıl, kavra-
yış ve marifetle gaybet meselesi onlar için 
müşahede hali gibidir.

Nitekim bekleyenlerin kendilerini Hz. 
Mehdi’nin (a.s) huzurunda hissetmesi, on-
ların adeta İmam-ı Zaman’ı görüyormuş 
gibi yaşamasını sağlamaktadır. Böylesi bir 
his sayesinde ona karşı yapması gereken 
görevlerinin hiçbirini ihmal etmiyor. Do-
layısıyla İmam Seccad’ın rivayetinin de-
vamında onlardan, Peygamberle yan yana 
cihat eden kimseler, gerçek ihlas sahipleri 
ve sadık Şiiler diye söz edilmiştir.

Bazı görevler, bekleyenlerin geneli için 
bazı görevler ise sadece âlimler için söz ko-
nusudur. Önce genel için söz konusu olan 
görevleri sonra da bu alandaki âlimlerin gö-
revini açıklayalım.
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Bekleyenlere gaybet döneminde emredilen şeylerden biri de 
İmam-ı Zaman’ın (a.s) fereci için dua etmektir. Bundan daha da 
önemlisi mukaddes mercilerden gelen buyruklarda (tevkilerde) 

ferec için çok dua edilmesi istenmiştir. İmam-ı Zaman (a.s) İkinci 
Naibi Muhammed bin Osman’ın eline ulaşan mektubunda gaybetin 
sebeplerini açıkladıktan sonra ferecin çabuk gerçekleşmesi için çok 

dua edilmesini emretmekte ve şöyle buyurmaktadır:

“Ferecin çabuk olması için çok dua ediniz. Bu, kesinlikle sizin 
kurtuluşunuzdur.” 
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3-1- Sürekli Olarak İmam-ı 
Zaman’ı Yâd Etmek

Bir hadiste İmam Kazım (a.s) şöyle bu-
yuruyor:

“Şahıs olarak insanların gözünden gaip 
olsa da onun yâdı müminlerin kalplerin-
den gaip olmaz”. (Meclisi, 1403, c.51, 150)

Bu rivayete göre İmam-ı Zaman (a.s) 
şahsen gözlerden kayıp olsa da o, mümin 
kalplerde zikredilerek asla unutulmaz. Bir 
başka deyişle müminler ve Hz. Mehdi’yi 
bekleyenler, sürekli onu yâd ederler ve onu 
zikrederek yaşarlar.

3-2- İmamların Velayetinde Sabır 
ve Sebat Göstermek

Gaybet döneminde bekleyenler için zikre-
dilen önemli görevlerden biri de Ehlibeyt’in 
(a.s) velayetinde sebat göstermektir. Bu 
görev o kadar önemlidir ki sebat gösteren 
bekleyen, bin şehit sevabı kazanmaktadır. 
İmam Seccad, bu konuda şöyle buyuruyor:

“Herkim, Kaimimiz’in gaybet döneminde 
velayetimiz üzere sebat ederse, Allah ona 
Bedir ve Uhut şehitleri gibi bin şehidin se-
vabını bahşeder”. (Age. C.25, 125)

“Kim İmam Mehdi’nin gaybeti döneminde 
bizim velayetimizde sebat gösterirse Al-
lah ona Bedir ve Uhud şehitleri gibi bin 
şehidin sevabını verir.”

3-3- Görevle Amel Etmek (Vera Ve 
İçtihat)

İmam Sadık, (a.s) İmam-ı Zaman’ın (a.s) 
dostlarını tarif ederken onların bekleyiin 
yanı sıra vera, iyilik ve ahlakla davrandık-
larını söyler. Bu hadiste İmam Sadık açık 

bir şekilde vera, iyi ahlak ve bekleyişi bir-
likte emretmiş ve İmam Mehdi’nin ashabı 
olmanın şartını bu üç görevi yerine getir-
mek olarak açıklamıştır. Eğer bu yardımcı 
ölürse onun sevabı İmam-ı Zaman’ı idrak 
edinceye kadar vera ve iyi ahlakla bekle-
yen kişininki gibi olacaktır.

“Hz. Mehdi’nin ashabı olmayı gönülden 
isteyen biri, bekleyiş içinde olmalı, vera 
ve iyi ahlakla amel etmelidir. O, bekleyiş 
halinde ölür de İmam ondan sonra kıyam 
ederse, o kişi İmamı idrak etmiş kişiler gi-
bidir. Onun için de sevap vardır. O halde 
gayret gösterin ve bekleyiş içinde olun! 
Bu durumda nr mutlu size ey ilahi rah-
mete nail olanlar topluluğu!” (Numani, 
1397, 200)

Görüldüğü gibi İmam, bekleyişin yanı 
sıra bekleyen kişilerden vera, takva ve iyi 
ahlakla amel etmeye çalışmalarını da is-
temektedir. Çünkü dinin esası vera, takva 
ve ahlaktır, bekleyen kişi bu iki dini görevi 
yerine getirerek gerçek bir bekleyen olur.

3-4- Fereci Beklemek ve 
Umutsuzluğun Olmaması

Bekleyenler için gaybet döneminde be-
lirtilen görevlerden biri de beklentide umut-
suzluğa düşülmemesi, şeytanın onlara verdiği 
vesveselerin onları umutsuzluğa düşürme-
mesidir. Onlar bilmelidir ki bekleyiş ne ka-
dar uzun da sürse sonunda hak devletin zu-
huru gerçekleşecektir.

Hz. Ali (a.s) ferec bekleme emrini umut-
suz olmamakla birlikte zikretmiştir:

“Fereci bekleyiniz, Allah’ın rahmetinden 
umut kesmeyiniz. Allah Azze ve Celle ka-
tında en sevimli amel fereci beklemek-
tir”. (Age.)
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Fereci beklemek, umutsuzluğa kapıl-
mama ile birlikte olursa insanı bekleyen 
olmaya layık kılar. İnsanın fereci bekleme 
zamanı boyunca umutsuzluğa kapılmaması 
zordur. Belki de bekleyenin Allah katında 
sevgili olmasının sırrı, bekleyiş süresi bo-
yunca umutsuzluğa kapılmamasıdır.

3-5- Bize Ulaşana Tutunmak

Bazı rivayetlerde bekleyenler için İmam-
lardan (a.s) onlara ulaşanlara tutunmak ve 
onlara bağlı kalmak bir görev olarak zikre-
dilmiş ve gaybet döneminde diğer bir emir 
size ulaşıncaya kadar önceki emre tutunun 
diye buyrulmuştur.

İmam Sadık (a.s) bu konuda şöyle bu-
yuruyor:

“Size diğer emir açıklanıncaya kadar ön-
ceki emre tutunun!” (Age. 158)

“Yeni emir sizin için açıklığa kavuşun-
caya kadar elinizde olanlara tutunun.” 
(Age. 159)

“İşin hakikati size açıklanıncaya kadar 
hâlihazırda sahip olduğunuz önceki emre 
tutunun.” (Age. 159)

Allame Meclisi, bu rivayetleri zikrettik-
ten sonra, şu açıklamayı yapıyor: Bu riva-
yetlerdeki kasıt, dinde sarsıntıya ve amelde 
şaşkınlığa düşülmemesidir. Yani bu rivayetler 
demek istiyor ki usul-i dinde ve füru-u dinde 
İmamlardan size ulaşanlara tutunun, amel-
leri terk etmeyin, imamınız zuhur edinceye 
kadar sapmayın. (Meclisi, 1403, c.52, 133)

3-6- Ferec İçin Dua Etmek

Bekleyenlere gaybet döneminde emre-
dilen şeylerden biri de İmam-ı Zaman’ın 
(a.s) fereci için dua etmektir. Bundan daha 

da önemlisi mukaddes mercilerden gelen 
buyruklarda (tevkilerde) ferec için çok dua 
edilmesi istenmiştir. İmam-ı Zaman (a.s) 
İkinci Naibi Muhammed bin Osman’ın 
eline ulaşan mektubunda gaybetin sebep-
lerini açıkladıktan sonra ferecin çabuk ger-
çekleşmesi için çok dua edilmesini emret-
mekte ve şöyle buyurmaktadır:

“Ferecin çabuk olması için çok dua edi-
niz. Bu, kesinlikle sizin kurtuluşunuzdur.” 
(Tabersi, 1403, c.2, 471)

Bu iş hem de İmam-ı Zaman (a.s) ta-
rafından gaybet dönemi için tayin edilen 
önemli görevlerden biridir. Bekleyen şahıs 
Allah’a ferecin çabuk gerçekleşmesi için 
dua etmelidir.

Daha önce de söylediğimiz gibi İmam 
daima bekleyenlerin gönlündedir. Belki bu 
hadis şu şekilde toparlanabilir: Bekleyen-
ler daima İmam-ı Zaman’ın fereci ve zu-
huru için dua etmektedir. Çokça yapılan 
bu dualar, İmam-ı Zaman’ın (a.s) buyur-
duğu gibi onlar için başlı başına bir kurtu-
luş ve ferahlıktır.

3-7- Bekleyen Âlimlerin Görevleri

Gaybet döneminde din âlimleri için ge-
nele zikredilen görevlerden daha ağır gö-
revler zikredilmiştir. Rivayetlere göre onlar, 
halkı imama çağırmalı, İmam’ın varlığıyla 
yol göstericiliği yapmalıdır. İmam’ın gö-
rüşlerini savunmalı, Allah’ın zayıf kulla-
rını şeytanın ağına, şüphe ve sapkınlığa 
düşmekten kurtarmalıdır. Böylesi âlimler 
Allah katında en üstün olanlar diye adlan-
dırılmıştır. İmam Ali bin Muhammed (a.s) 
şöyle buyurmuştur:

“Eğer Kaimimizin gaybetinden sonra halkı 
ona çağıran, Allah’ın hüccetleriyle onun 
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dinini savunan, Allah’ın zayıf kullarını şey-
tanın ve Nasıbilerin ağına düşmekten kur-
taran âlimler olmasaydı, Allah’ın dininden 
irtidat etmeyen hiç kimse kalmazdı. Za-
yıf Şiilerin kalplerinin dizginini tutan on-
lardır, tıpkı geminin dümenini tutan gemi 
kaptanları gibi. Onlar, Allah katında en 
üstün olanlardır”. (Meclisi, 1403, c.2, 6)

Sonuç

Toparlayacak olursa şunu söyleyebili-
riz: Bekleyen şahıs, bekleyenler için zikre-
dilen vasıflara sahip olan ve gaybet zama-
nındaki görevlerini yapandır. Zikredildiği 
üzere, o, kendine özgü özellikleri –hem iti-
kadi açıdan hem de ameli açıdan- bakımın-
dan zirvede yer almaktadır. Nitekim bekle-
yen unvanı, böylesi bir durumda anlamını 
kazanmaktadır. Bekleyen kelimesi bu va-
sıflarla ve gaybet dönemindeki görevlerini 
yerine getirerek liyakatli bir şahıs olmak-
tadır. Dolayısıyla bekleyenler için zikredi-
len bu vasıflar ve görevler sebebiyle gay-
bet döneminde bekleyişin en faziletli amel 
diye adlandırılması şaşırtıcı değildir.

Bekleyenler yakînin ve sâlih amelin 
zirvesindedir. Onlar, Allah’ın Resulü’nün 
(s.a.a) kardeşi unvanını almıştır. Muttaki-
lerin misdakıdırlar. Tüm zamanlardaki in-
sanların en üstünü olarak adlandırılmışlar-
dır. Allah onlara özel bir akıl, marifet ve 
anlayış bahşetmiştir. Daha da önemlisi on-
lar, gaybet döneminde İmam-ı Zaman’ın ha-
zır olduğunu hissetmektedirler. Sürekli ola-
rak İmam-ı Zaman’ı zikretmekte ve gaybet 
döneminde hiçbir zaman umutsuzluğa ka-
pılmamakta, sürekli olarak vera ve güzel 
ahlakla hareket etmektedirler. Peygamberi 
görmedikleri, İmam ise kendilerinden gizli 
olduğu halde bu vasıflara sahip olarak bek-
leyiş, dindarlığın doruk noktasıdır. Bu ise, 

bekleyenler olarak onların en faziletli ol-
malarının sırrını herkes için açık hale geti-
riyor fereci beklemenin de en üstün amel 
oluşunu açıklıyor.
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