MEHDi
recilerin müdahalesine izin vermeyip onlarla karşı karşıya geldiler. Bu yüzden çeşitli sıkıntılara ve işkenceye maruz kaldı
lar. Şeyh Alal, İslam Şah'ın huzurunda
kamçılandığı esnada öldü. Şeyh Abdullah
Niyazi mensuplarıyla birlikte Afganistan'a
geçti ve orada vefat ettiği 1000 ( 1592)
yılına kadar Mekran merkez olmak üzere
çok sayıda kimsenin Mehdevlliğe girmesini sağladı.
Bu iki şeyhin ölümüyle zayıflayan Mehdevller, Ekber Şah zamanında Patan ve
Gucerat'ın bazı kesimlerinde Şeyh Abdürreşld ve Şeyh Miyan Mustafa Guceratl'nin gayretleriyle biraz toparlandılar. Ulema ile aralarındaki ihtilaflara rağmen
Alim Han, Mlr EbO Türab, MOsa Han Patani ve İ 'timad Han gibi nüfuzlu kişiler
sayesinde zarar görmediler. Bir ara alt
kademedeki idareciler tarafından hapsedilen Guceratl serbest bırakı ldığında
FetihpOr Sikri'ye giderek burada Ekber
Şah'ın saray nakkaşı Abdüssamed Şirin
kalem'le yakın ilişki kurdu, ancak dönüşünde Biyane'de .öldü. Bundan sonra
Mehdevller arasında hareketi yönetecek
seviyede liderler ortaya çıkmadı. Şah Cihan döneminde Evrengzlb'in Gucerat valiliği sırasında onun hizmetine giren Seyyid RacO ve arkadaşlarının Mehdevl ol-

de Mehdevller daire kurdular. Bunlar diğer gruplardan farklı olarak siyasi konulardan uzak durur ve faaliyetlerini kurdukları Mehdevl daireleri ile sınırlı tutarlar.
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son zamanlarında
ortaya çıkıp doğru inancı
ve adaleti yeryüzüne hakim kılacağına
Dünyanın

inanılan kurtarıcı .

L

İslam Öncesi Din ve İnançlarda . Mehdi

kökleri ve gelişmes i konusunda Batı lı araştırmacılar iki görüş ortaya
koyarlar. Bunlardan birincisi mehdi inancının Sumerler'de doğduğu , Babilliler'de
ve Mısırlılar'da geliştiği ve bu iki kanaldan dünyaya yayıldığ ı düşüncesidir ki ilk
örnekleri Kral I. Sargon'da (m ö 2350 yıl
ları) ve Hammurabi'de (m.ö. ı 728- 1686)
görülmektedir. İkinci görüş mehdi inancının her dinin kendi içinde, kendi tarihi,
psikolojik ve sosyolojik şartlarına göre
doğup ge li ştiğidir. Mesela Hinduizm'de
mehdiliğin menşei Tanrı Vişnu'nun Kalki
ismiyle müstakbel avatarasma ve Hint
zaman tasavvuruna dayanırken İslami
yet'te Hulefa-yi Raşidln devrinin arkasın
dan baş l ayan iç savaşların tarihi, siyasi
ve psikolojik tezahürleri buna sebep ol-

dukları anlaşılınca şehirden çıkarıldılar.

Ahmedabad'da cerayan edensilahlı mücadelede Seyyid RacO ve arkadaşları öldürüldü.
Mehdevller'in önemli bir kolu olarak kabul edilen, daha çok Kirman ve Güney BelOcistan civarında bulunan Zikrller, hareketin kurucusu Seyyid Muhammed CavnpOrl'nin düşüncelerini kısmen değiştirdi
ler. Göçebe olan ve mahalli tabirle "dairevale" (daireciler) adıyla da bilinen bu kimseler, Hz. Peygamber'in emirlerinin mehdinin gelişiyle iptal edildiğini söyleyer ek
oruç tutmanın ve namaz kılmanın gereksiz olduğunu, zikrin her türlü ibadetin
üzerinde bir de ğe r taşıdığını ileri sürdüler. Zikrane adıyla anılan ve yönü Kabe'ye dönük olmayan mabedierinde günde
altı defa toplanıp zikreden grup mensupları, hac için Mekke'ye gitmeyip Mekran
Türbet mevkiindeki KOh-i Murad'da bulunan mabedi ziyaret ederler. Buradaki
bir kuyu da (çah-ı zemzem) onlar tarafın
dan kutsal sayılı r.
Hindistan'daki Mehdevller günümüzde küçük gruplar halinde Andra Pradeş ,
MeysOr, Tamil Nadu, Kerela, M aharaştra
ve Gucerat'ta bulunur. Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılmasından sonra eski Sind'de, şimdiki ŞahdadpO r' da ve Karaçi'de

kullanmışlardır. Eski Amerika yerlilerinden Aztekler mehdilerine quetzalcoatl,
Eski Mısırlılar arneni demişlerdi. Kavram
için Hinduizm kalki. Budizm maytreya
(maitreya, mettaya), Mecusilik saoşyant,
yahudi ve hıristiyanlar mesih kelimesini
kullanırlar. Mehdi, farkl ı kültür ve diniere
göre dünya tarihinin sonunda (ahir zaman) Tanrı tarafından yeryüzüne gönderilecek ve yeryüzünü hakimiyetine alacak
bir hükümdar, insanlara doğru yolu gösterecek bir peygamber, dini bir lider veya
Hinduizm'de olduğu gibi bir tanrıdır.

_j

Sözlükte " doğru yolu bulmak; yol göstermek, rehberlik etmek" anlamındaki
hüda (hedy. hidayet) kökünden türemiş
bir sıfat olup "hidayete erdirilmiş, kendisine doğru yol gösterilmiş kişi" demektir.
İleride gelecek bir kurtarıcı (mesih, mehdi) inancı büyük dinlerde olduğu gibi ilkel
dinlerde de görülmekte, bu inanç bir bakıma tarihte ve günümüzde bazı dinl-siyasi hareketlerin güç kaynağını ol uştur
maktadır. Kavramın içeriğindeki ahir zaman, h ükümdarlık, dini yenileme, kurtarı cılık gibi ana özellikleri değişmemekle
birlikte içinde bulunduğu din in karakterine göre ayrıntılarda farklılıklar görülmekte, bu kavramı ifade eden kelimeler de
diniere ve kültürlere göre değişmektedir.
Mesela Avrupalı a raştırmacı lar, Yeni Gine
ve çevresindeki halklarda görülen mehdilik hareketleri için kargo kültü, Kuzey
Amerika yerlileri için ghost - dane tabirini

kavramının

Dinlerin çoğunda insanlığın maddi ve
manevi sıkıntılarını sona erdirecek, içtimal ve dini hayatı ideal olgunluğa ulaştı
racak bir otoritenin geleceği inancı vardır.
Geleceği beklenen ideal zamanın vakti ve
süresi her dinde merak konusu olmuştur.
Genelde bu süreç dünya hayatının sonların a doğru öngö r ülmüştür. Mevcut durumda ideal mutluluğu bulamadıklarına
inanan insanlar kendi dönemlerini güz
mevsiminin son zamanlarıyla karşılaştı
rırlar ve hayatın daha da kötüye gideceğinden endişe ederler. Ancak mevsimlerin birbirini takibi, gece ve gündüzün periyodik akışı gibi sosyal bozulmaların da
kı şı sayılan karanlık devri bir aydın lık baharın ve yazın yahut karanlık bir geceyi
aydınlık gündüzün takip edeceği düşü
nülmüştür. Karanlık süreç tabii, içtimal
ve dini hayattaki bozulmalar olarak tasvir
edilir. Mesela Eski M ısırlıl ar ' a göre Nil
nehri ve göller kuruyacak, içindeki balık
lar ve etrafındaki kuşlarla beraber kaybolacaktır. Güneş kendini insanlardan uzaklaştıracak, günde yalnız bir saat görünecek ve öğle vaktinin o l duğun u kimse f ar-
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ketmeyecektir. Sosyal felaketler de yoğunlaşacak, ülkeyi bedeviler ve yabancı
lar istila edecek, ülkeye karmaşa hakim
olacaktır.

Hinduizm'e göre ülke barbarlar tarafın
dan istila edilecek, dinin inanç öğretisi
yok olacak, barbar hükümdarlar halkı soymaktan başka bir şey düşünmeyecektir.
Halkın kıymetli eşyalarını, karılarını. kızla
rını

ellerinden alacaklar, asaletin tek şartı
zenginlik olacaktır. Aile bağları çözülecek, kimse evlenmek için baki re aramayacak, kadınlar kocalarına sadakat göstermeyecek, çocuklarını henüz ana rahminde iken öldüreceklerdir. Aileye kadın
hükmedecek, sayıları erkeklerden çok olacak, hiçbir dul kendini kocası ile beraber
yaktırmayacaktır. Tabiatın düzeni de bozulacak, mevsimlerin ahengi kalmayacak,
yağmurlar zamanında yağmayacak, nehirler ve dereler kuruyacaktır. Devri n sonuna doğru ağaçlar otlara dönüşecek, insanlar kıtlık korkusuyla yaşayacaktır. Hinduizm'deki bu felakettasvirlerinin benzeri
Mecüsllik'te, Yahudilik'te ve diğer dinlerde de vardır.
Mehdi devrinin açılış ve başlangıcına
bazı olaylar olağan dışı görüntüleriyle katılır. Hindular'ca mehdinin gelişinde güneş ve ay, Tisya ve Jüpiter birbirlerine kavuşacaktır. Mecüsller'e göre güneş otuz
gün otuz gece semanın ortasında duracaktır. Hıristiyanlarca Isa Mesih'in gelişin
de gün ortasında hava kararacak, gün ne
geceye ne gündüze benzeyecek, gece de
hava kararmayacaktır. Yine o gün beklenmedik bir soğuk, arkasından beklenmedik bir sıcak olacaktır. Bu olağan üstü zamanın takvim hesabını yapanlar da vardır. Çeşitli dinlerde yer alan bu hesaplar,
inananlarımdaima hayal kırıklığına uğ
ratmasına rağmen dar çevrelerde güncelliğini sürdürmektedir. Mesela eski Şia
rivayetlerine göre mehdi on ikinci imarnın gaybı ihtiyar edişinden altmış gün.
altmış ay veya altmış yıl sonra, Muhyiddin İbnü'I-Arabi'ye göre 1284'te, Yahova
Şahitleri'ne göre mesih 197S'te görünecektir. Bu hesaplar diğer dinlerin inananları arasında da yaygındır. Mehdilerin iktidar süreleri Hinduizm. Mecusilik ve Hı
ristiyanlık'ta biner yıl olarak düşünülür
ken Budizm'de 84.000 yıla kadar çıkarıl
mıştır. Bu süreç Yahudilik'te kırk. yetmiş
veya dört yüz yıl öngörülür, İslami rivayetlerde ise iki yılla kırk yıl arasında çeşitli sayılar nakledilir.
Kimlikleri her dinin kurucusunun özelmehdiler kurucunun soyundan gelir. Saoşyant Zerdüşt'ün, mesih Daliğini taşıyan
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vQd'un, mehdi Hz. Muhammed'in soyundan olacaktır. Bunlar ya Sünni müslümanlarda olduğu gibi müstakbel bir şahsiyet
tir veya Şii müslümanların inandığı gibi
daha önce yaşamış, vaad edilen dönemin
zamanı gelmediği için bekleme süresini
insanlardan gizlenerek tamamlamaya çalışan. zamanın olgunlaşmasını bekleyen
tarihi şahsiyetlerdir. Nitekim Hz. lsa bu
süreyi gökte Tanrı'nın sağında oturarak
beklemektedir. Tanrı'nın enkarnasyonu
(avatara) inancının hakim olduğu Hinduizm'de ise mehdi Kalki, Tanrı Vişnu'nun
avatarası olacak, Kali Yuga'da gelecek,
Sambhala şehrinde (Delhi'nin yaklaşık
ı 30 km. doğusunda) Yajnavalkya mezhebine ait bir Brahman ailesinden doğacak,
babasının ismi Vişnuyaşas. annesinin ismi Sumati veya Vişnukirti olacaktır. Gençlik çağına geldiğinde önce Seylan Kralı
Brhadraha'nın kızı Patmavati ile, ardın
dan Bhallata şehri hükümdan Şaşidhva
ya'nın kızı Rama ile evlenecektir. Patmavati'den Vaya ve Viyaya, Rama'dan Meglamala ve Valakaha isimli oğulları doğa
caktır. Maceralarla dolu bin yıllık bir hayattan sonra Himalayalar'da inzivaya çekilecek, oradan da tekrar semaya yükselecektir.
Mehdiler'in doğumu da peygamberlerin doğumu gibi olağan üstü olaylarla doludur. Quetzalcoatl, Saoşyant ve lsa erkeksiz olarak hamile kalan bakire annelerden doğar. Doğan bebeği semavi varlıklar, yüksek şahsiyetler, bilge kişiler ziyarete gelir. Bebekler mucize gösterirler.
Mesela Budistler'in inancına göre Ayita
Maytreya'nın annesi Brahmavati hamileliğinin on uncu ayında bir çiçek bahçesine gidecek ve orada çiçekli bir ağacın yanında dururken hiç acı duymadan Ayita'dan kurtulacaktır. Ayita annesinin normal
rahim yolundan değil karnının sağ tarafından güneşin buluttan çıktığı gibi dünyaya çıkacaktır. Bedeni anne vücudunun
kirleriyle kirlenmeyecektiL Saçtığı nur üç
alemi aydınlatacak ve hemen yürüyüp
yedi adım atacak, ayağını bastığı yerden
mücevher lotos çiçekleri fışkıracaktır.
Mehdilerin varlığı da bazan normal insanlarınkinden ayrı, sıfatları olağan üstü
olarak tasawur edilir. Onların tanrısal
benliğe sahip olduğuna veya üzerlerinde
Tanrı'nın özel rahmetinin bulunduğuna
inanılır. Genellikle mensubu oldukları dinin kurucusuna benzerler. Hata yapmazlar, diledikleri zaman mucize gösterirler,
eğitimlerinde silah kullanma sanatlarını,
mensubu oldukları dinlerin kutsal kitaplarını öğrenirler. Yeni bir meseleyle karşı-

laştıklarında Tanrı onları

vahiy ve ilhamla

aydınlatır.

Konfüçyüsçülük'te mehdi Çin kültürünün özelliklerini taşır. Oyüksek bir azizdir,
kainattaki her şeyi işitir, görür ve bilir. Geniş kalpli, açık elli, yumuşak huyludur. Semaya göre yaratılmış, hakikati kavramış
ve ona nüfuz etmiştir. Gök onun örneği 
dir. Üstadı hakikattir. isterse kendini herhangi bir eşyaya dönüştüre bilir. Ruhu yeri
göğü doldurur, kainatı ihata eder. Onun
nereden geldiği, nereye gittiği bilinmez.
Öyle büyüktür ki onun dışında hiçbir şey
yoktur ve yüksek Tao vahyinin taşıyıcısı
dır.

Mecüsller'e göre saoşyant Tanrı Ahurailk yaratıklarındandır ve ölümsüz kutsallardandır. Manevi yiyeceklerle
yaşar. Vücudu güneş gibi parlar. Olağan
üstü bir güce sahiptir ve etrafı altı gözle
görür.
Mazda'nın

Yahudiler mesih in Hz. Davüd soyundan
meshedilmesi dolayısıyla kutsal bir güce sahip olacağına, Tanrı'nın himayesi sayesinde günah i şlemeyeceğine
inanırlar. Mesihi diğer insanlardan ayıran
özellik onun Tanrı'nın yeryüzündeki vekili
olması, Tanrı'nın özellutfuna sahip bulunmasıdır. Yahudilere göre mehdi devrinde Kudüs ve çevresi cennet bahçelerine benzeyecek. çöller ormaniara dönüşe
cek, hayvanların tabiatı değişip vahşilik
leri kaybolacak, kurt ve kuzu beraber
bulunacak, yılanın ekmeği toz ve toprak
olacaktır. Bu tür beklentiler diğer mehdi
telakkilerinde de vardır.
geleceğine,

Mehdilerin yaşayacakları ve faaliyetlerini gösterecekleri bölgeler mensubu bulundukları dinlerin merkezi yayılma alanlarıdır. Dünyaya hakim olacakları söylenirse de yer isimleri dinlerin bilinen coğ
rafyalarının dışına çıkmaz. Mesela Eski
Mısırlılar'a göre arneni Yukarı Mısır'da
Hn-hn'da doğacak ve kendisine Memphis'i
başşehir seçecek, saltanatı Mısır'da olacaktır. Hindular'a göre Kalki Hindistan'da
Sambhala şehrinde doğacak, Sambhala'yı
başşehir edinecektir. Mücadelesini Hindistan'a saldıran ülkeler ve milletiere karşı yapacaktır. Yahudilerce mesih Kudüs'ü
başşehir yapacak, hareket alanı Filistin ve
çevresi olacaktır.
Ülke içinde halkına cennet saadetini
olan mehdi ideal bir devlet
adamı, sosyal reformcu, dinin kurallarını
hayata geçirecek peygamber ve rahip olarak tasawur edilir. Mesela sömürge altın
daki Yeni Gine halkının ve Amerikalı Kızıl
derililer'in inancına göre gelecekteki kur-

tattıracak
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tarıcı yabancıları

ülkeden kovacak. eski
dini hayatı geri getirecek bir kahramandır. Hindular'da Kalkidinin zayıflayan öğ
retisini yenileyecek, kutsal kitap Vedalar'ı
zamana göre tefsir edecek ve şeriatı uygulayacak olan insan suretine girmiş bir
ilahtır. Yahudilerce mesih Kudüs'ü putperestlerden temizleyecek, dağılmış İsra
iloğulları'nı tekrar toplayacak, diğer din
mensuplarını ve dünyayı hakimiyeti altı
na alacak, Ye'cGc ve Me'cGc ordularını imha edecek, Roma'yı ele geçirecek, Habeşistan'ı, Mısır'ı ve Araplar'ı vergiye bağ
layacak, Tevrat'ı yahudi olmayan milletIere de öğretecek, Süleyman Mabedi'ni
tekrar yaptıracak ve dini kanunları uygulayacak bir kraldır.
Mehdi sonrası devir parlak bir günü takip eden karanlık bir gece gibi düşünü
lür. Hindular'a göre mehdinin ardından
tabiatın ve insanların durumu tekrar kötüye gidecek, insanlar arasında maddi ve
manevi hastalık ve kötülükler salgın hale
gelecektir. Dönemin sonuna doğru gökte
yedi veya on iki güneş doğacak, sıcaklığı
bütün insanları öldürecek, nehirleri ve denizleri kurutacak, otları ve ağaçları yakacaktı r. Gökten yağmur yerine taş yağa
cak, bunları kuwetli bir rüzgarla Samvartaka ateşi (kainatı yakan ateş) takip edecek, yaşaması muhtemel her türlü hayat
sahibini yok edecektir. Mesihler kendi
dönemlerinin sonuna doğru hakimiyeti
Tanrı'ya bırakacaktır. Bu olayları ölenlerin dirilişi ve hesap günü takip edecektir.
Müslümanlara göre de mehdi dönemini
sosyal ve tabii felaketler takip edecek.
kıyametle dünya hayatı son bulacak, ardından haşir ve hesap günü gelecektir.
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EKREM SARIKÇIOGLU

İslam inancında Mehdi. Kur'an-ı Kerim'de hidayet kökünden türeyen fiil ve
isim kalıbında birçok kelime bulunmakla
birlikte mehdi kelimesi yer almamakta,
genelde hidayet kavramı Allah'a, Kur'an'a
ve Hz. Peygamber'e nisbet edilmekte, ayrıca "insanın hidayeti benimsemesi" anlamında da kullanılmaktadır (M. F. Abdülbaki. el-Mu'cem, "hdy" md.).
Malik b. Enes, Buhari ve Müslim gibi titiz davranan hadis alimleri mehdi kelimesinin geçtiği rivayetlere yer vermezken
Ahmed b. Hanbel, İbn Mace, EbG Davud,
Tirmizi, Hakim ve Taberani gibi muhaddisler eserlerinde bu tür rivayetleri nakletmişlerdir. Hz. Peygamber' e atfedilen ve
ravileri güvenilmez bulunan (İbn HaldGn.
II, 787-789; İsmail Hakkı, sy. 285 [ 13291. s.
390-391) bazı metinlerde belirtildiğine
göre dünyanın ömründen bir gün bile kalsa Allah bu günü uzatıp mutlaka bir mehdi gönderecektir. Hz. Hasan veya Hüseyin'in neslinden gelecek olan bu kurtarı
cının adı ResGl-i Ekrem'in adına, babası
nın adı da onun babasının adına uygun
olacak (Muhammed b. Abdullah) ve zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracaktır. Beş. yedi veya dokuz yıl hüküm
sürüp bütün müslümanları hakimiyeti
altına alacak, iktidarı sona erince de kı
yamet kopacaktır (Wensinck. el-Mu' cem,
"hdy" md.). SüyGti, Sünni kaynaklarında
nakledilen mehdi rivayetlerinin kırktan
fazla olduğunu söyler (el-Hiivi, ı ı. 2 ı 3). İs
naaşeriyye Şiası'na ait kaynaklarda bunlara 200'ü aşkın rivayet eklenir. Bu rivayetlerde daha çok mehdinin on ikinci
imam Muhammed b. Hasan olduğu iddia
edilir. Ona Mehdi ei-Muntazar da denilir
(Necmeddin Ca'fer b. Muhammed el-Askeri, ı. ı4-34) .
Mehdi nitelemesi ilk defa Hassan b.
Sabit'in bir şiirinde Hz. Peygamber' e yönelik olmuş. daha sonra Hulefa-yı Raşi-

din'in yanı sıra Hüseyin b. Ali ve bazı Ernevi halifeleri için de kullanılmıştır. Ancak
bu nitelemeler kelimenin sözlük anlamın
da olup bu kimseleri Allah'ın hak yola
eriştirdiğine vurgu yapmayı amaçlamış
tır. Mehdi kelimesinin terimleşerek bir
inanç konusuna dönüşme süreci oldukça
erken dönemde başlamıştır. Tesbit edilebildiğine göre ilk defa Abdullah b. Sebe'
mensupları. Ali b. Ebu Talib'in ölmediği
ni ve kıyametin kopmasından önce dünyaya dönüp zulümle dolan yeryüzünde
adaleti hakim kılacağını ileri sürmüştür
(Eş'ari. s. 15) . Bununla birlikte mehdi
inancının, daha çok Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehid edilmesinin ardından Ka'b eiAhbar'ın Yahudilik'ten İslam dinine taşı
dığı sanılan rivayetlerin etkisiyle ortaya
çıktığını ve hilafetin Ali b. EbG Talib'in
soyundan gelenlere ait bir hak olduğunu
savunan gruplar arasında yayıldığını söylemek gerekir. Hüseyin'in şehid edilmesi
üzerine Muhtar es-Sekafi ve Keysan'ın
öncülüğündeki Keysaniyye'ye bağlı bir
grup, Ali b. Ebu Talib'in oğullarından Muhammed b. Hanefiyye'nin müslümanların gerçek halifesi ve yegane kurtarıcısı
olduğunu iddia etmiş . vefatında Medine'deki Cennetülbaki Kabristanı'na defnedildiği halde onun ölmediğini ve Radva
dağında yaşadığını, kıyametin kopmasın

dan önce mehdi olarak geri gelip dünyada adaleti hakim kılacağını ileri sürmüş,
böylece mehdilik ilk defa Keysaniyye tarafından 1. (VII.) yüzyılın ikinci yarısında
ortaya atılmış ve diğer Şiiler' e intikal ederek müslümanlar arasında yayılmaya baş
lamıştır (Abdurrahman Bedevl. II. 71-82 ;
Ali Sam!en-Neşşar. II. 56-77). Şilfırkala
rından Navusiyye ise Ca'fer es-Sadık'ın
vefatından sonra onun ölmediğine ve
mehdi olarak bir gün zuhur edeceğine
inanmıştır. Ortaya çıktığı erken devirde
mehdi inancı sadece Şii zümreleri arasın
da rağbet görmemiş. Emeviler de Süfyani adını verdikleri kendi mehdilerini icat
etmişler ve buna dair hadis uydurmuş
lardır. Muhtemelen ilk defa Halid b. Yezid halkı Emeviler'in mehdisi Süfyanl'ye
inanmaya çağırmış ve bunu yaymaya çalışmıştır. Emeviler'den sonra iktidara gelen Abbasiler'in yöneticileri de mehdinin
kendilerinden çıkacağına dair hadis uydurup insanları buna inanmaya davet etmişlerdir (Ahmed Muhammed el-Havfi. s.
7 ı -73) . Abbasiler bir taraftan kendi mehdilerinin çıktığını söylerken diğer taraftan ahir zaman mehdisinin gelecekte zuhur edeceğini de kabul etmişlerdir. Mehdi
inancı Hariciler arasında da görülmüş ve
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