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1- MÜCEDD‹DLER NE ZAMAN 

GÖNDER‹L‹RLER?

Ashâb-› Kütüb-i Sitte'den ‹mam-› Hâkim'in
"Müstedrek"inde ve Ebu Dâvud'un "Kitab-› Sü-
nen"inde, Beyhaki "fiuab-› ‹man"da tahriç bu-
yurduklar› (delillere dayanarak ortaya koyduk-
lar›):  HER YÜZ SENEDE B‹R, CENAB-I

HAK B‹R MÜCEDD‹D-‹ D‹N (her yüzy›l ba-
fl›nda dini hakikatleri devrin ihtiyac›na göre
aç›klamak üzere gönderilen büyük ‹slam ali-
mi, yenileyici) GÖNDER‹YOR... hadis-i fle-
rifine mazhar (sahip, eriflmifl) ve mâsadak (be-
lirtilen özelliklere tam olarak uyan) ve müzhir-
i tam olan (uyarma görevini tam olarak yerine
getiren)... (Barla Lahikas›, s. 119)

Bediüzzaman, Peygamberimiz (sav)'in hadislerine
dayanarak, Allah'›n her yüzy›l bafl›nda bir müceddid gön-
derece¤ini bildirmektedir.

Peygamber Efendimiz (sav) bir di¤er hadisinde "her

yüzy›lda bir müceddid gönderildi¤ini" flöyle bildirmifl-
tir:

Gerçekten Aziz ve Celil olan Allah her yüz se-
ne bafl›nda flu ümmetin dinini bidatten (dine
sonradan sokulan hurafelerden) ay›racak, ye-
nileyecek (ilim sahibi) B‹R ZATI gönderir. (Sü-
nen-i Ebu Davud, 5/100)



Hadiste, Allah'›n her yüz senede bir müceddid yani
dini hurafelerden ar›nd›r›p tekrar Kuran'da anlat›ld›¤› flek-
liyle ortaya koyan, Peygamberimiz (sav)'in sünnetiyle ha-
reket eden, zaman›n ihtiyaçlar›na göre insanlar›n kafas›n-
da oluflan sorulara Kuran'dan çözümler getiren bir kifliyi
gönderdi¤i belirtilmektedir. ‹lerleyen bölümlerde aç›kla-
naca¤› gibi, Peygamberimiz (sav)'den sonraki her yüzy›l
bafl›nda insanlara do¤ruyu gösterecek bir müceddid gön-
dermifltir. Ahir zaman›n büyük müceddidi de Hz. Mehdi
olacakt›r. Hz. Mehdi, pek çok hadiste bildirildi¤i gibi, Ku-
ran ahlak›n› eksiksiz uygulayacak, dini bat›l inan›fl ve uy-
gulamalardan ar›nd›racak, Peygamberimiz (sav)'in sünne-
tini yeniden canland›racak ve bunu tüm dünyaya hakim
k›lacakt›r.

2- H‹CR‹ 12. ASRIN MÜCEDD‹D‹ K‹MD‹R?

Bafltaki hadis-i flerifin "her yüz sene bafl›nda

dini tecdid edecek (yenileyecek) bir müced-

didi (yenileyiciyi) gönderiyor" müjdesinin ih-
bar›na (verdi¤i bilgilere) muvâzi (uygun) ola-
rak HAZRET-‹ MEVLANA HAL‹D -ekser
ehl-i hakikatin tasdikiyle (din alimlerinin bü-
yük bir ço¤unlu¤unun onaylamas›yla ve itti-
fakla)- 1200 senesinin yani ON ‹K‹NC‹ AS-

RIN MÜCEDD‹D‹D‹R. (Barla Lahikas›, s.
120)
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Bediüzzaman bu sözünde, Hz. Mevlana Halid'in 12.
asr›n müceddidi oldu¤unu aç›klamaktad›r.

Peygamberimiz (sav)'den sonra, hadislerde bildiril-
di¤i gibi her yüzy›l bafl›nda insanlara din ahlak›n› ve hü-
kümlerini anlatan, dönemin ihtiyaçlar›na göre aç›klamalar-
da bulunan bir müceddid gelmifltir. Örne¤in ‹mam-› Rab-
bani 1000. Hicri y›l›n müceddididir.

Mevlana Halid-i Ba¤dadi Hicri 1193 (Miladi 1779)
y›l›nda do¤mufl, Hicri 1242 y›l›nda (Miladi 1827) vefat
etmifltir. Bu mübarek insan, ‹slam alimlerinin büyük ço-
¤unlu¤unun ittifak›yla, Hicri 12. ve 13. yüzy›llar aras›n-
daki müceddiddir. Bediüzzaman da bu gerçe¤e dikkat çek-
mektedir.

3- H‹CR‹ 13. ASRIN MÜCEDD‹D‹ K‹MD‹R?

Madem TAM YÜZ SENE SONRA aynen dört
cihette (yönde) tevafuk ederek (tam uyarak)
R‹SALE-‹ NUR ECZALARI (BÖLÜMLE-

R‹) AYNI VAZ‹FEY‹ GÖRMÜfi... Kanaat
verir ki —nass-› hadis ile (hadisin flüpheye yer
b›rakmayan ifadesi ile)— Risale-i Nur tecdid-
i din (dini yenileme) hususunda B‹R MÜCED-

D‹D HÜKMÜNDED‹R. (Barla Lahikas›, s.
121)

Bediüzzaman bu sözünde ise, Hz. Mevlana Halid-i
Ba¤dadi'den tam yüz sene sonra kendisinin ve eserlerinin
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bir müceddid görevi gördü¤ünü aç›klamaktad›r. Buna gö-
re, 13. asr›n müceddidi Bediüzzaman Said Nursi'dir.

Bediüzzaman Said Nursi. Mevlana Halid-i Ba¤da-
di'den tam 100 sene sonra, Hicri 1293 (Miladi 1878) y›-
l›nda do¤mufltur. Vefat› ise Hicri 1379 (Miladi 1960) y›-
l›d›r. Bedüzzaman, Hicri 12. asr›n müceddidi Mevlana Ha-
lid'den yüz sene sonra yani 13. as›rda büyük bir iman hiz-
meti gerçeklefltirmifltir. Dolay›s›yla Bediüzzaman da 13.
ve 14. as›rlar aras›ndaki müceddiddir.

Bediüzzaman, Risale-i Nur'un müceddidlik yani di-
ni yenileme görevini tam olarak yerine getirdi¤i konusun-
da güçlü bir kanaati oldu¤unu belirtmifltir. Risale-Nur'un
etkileri ile müceddidlerin faaliyetleri tam bir uygunluk
göstermifl, 12. as›rdaki Hz. Mevlana Halid ile ayn› görevi,
Hicri 13. yüzy›lda Bediüzzaman'›n vesile oldu¤u Risale-
i Nur yerine getirmifltir. Dolay›s›yla Hicri 12. asr›n mü-
ceddidi Mevlana Halid'den tam yüz sene sonra yay›nla-
nan Risale-i Nur dolay›s›yla, risalelerin yazar› olan Bedi-
üzzaman da 13. ve 14. as›rlar aras›ndaki müceddiddir.
Bediüzzaman'›n burada ortaya koydu¤u önemli bir baflka
konu daha vard›r: Tüm elçiler ve peygamberler gibi, Pey-
gamberimiz (sav)'den sonra gelen ve ‹slam tarihinde yer
alan hiçbir müceddid veya müçtehid de bir flahs-› manevi
olarak gönderilmemifltir. Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i ade-
tullah›na uygun olarak tüm müceddidler, insanlar› uyar›p
korkutacak, onlar› Allah'›n r›zas›, rahmeti ve cennetiyle
müjdeleyebilecek, onlara do¤ruyu yanl›fltan ay›ran bir hi-
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dayet rehberi olabilecek birer insan olarak gelmifllerdir.
Ve her birinin talebeleri ve takipçilerinden meydana ge-
len birer flahs-› manevileri oluflmufltur.

Mevlana Halid-i Ba¤dadi ve Bediüzzaman gibi mü-
ceddidler bunun en güzel örneklerindendir. Bu mübarek
flah›slar yaflad›klar› yüzy›llarda birer flah›s olarak gelmifl
büyük ‹slam alimleridir. Her biri beklenildi¤i gibi gelip
görevlerini yerine getirmifllerdir. Her birinin çevresinde, ta-
lebelerinden oluflan ve kendilerini temsil eden flahs-› ma-
nevileri olmufltur. Çevrelerinde bulunan ba¤l›lar› ve tale-
beleri büyük hizmetler yapm›fllar, onlar›n flahs-› manevi-
lerini oluflturmufllard›r. Ancak elbette ki bu flahs-› manevi-
lerin bafl›nda birer müceddid olarak hem Mevlana Halid-
i Ba¤dadi hem de Bediüzzaman bizzat yer alm›fllard›r. De-
mek ki onlardan sonra gelecek olan Hz. Mehdi de ayn› fle-
kilde manevi bir flah›s olmayacak, ayn› görevleri üstlene-
bilecek, dinin hakikatlerini insanlar›n ihtiyaçlar›na göre
aç›klayabilecek ‹slam alimi ve müceddid hükmünde bir
flah›s olacakt›r. Bediüzzaman bu gerçe¤i verdi¤i bilgiler-
le çok aç›k bir flekilde ortaya koymaktad›r.

4- H‹CR‹ 14. ASRIN (BULUNDU⁄UMUZ 

YÜZYILIN) MÜCEDD‹D‹ K‹M OLACAKTIR?

“fiimdi hat›ra geldi ki, e¤er fleddeli "lamlar" ve
"mimler" ikifler say›lsa bundan bir as›r sonra

zulümat› da¤›tacak zatlar ise, Hazret-i Meh-

di'nin fiakirtleri olabilir.” (fiualar, s. 605)
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Bediüzzaman, ‹slam aleminin üzerindeki zulüm or-
tam›n›n kendisinden "bir as›r sonra" ancak Hz. Mehdi
vesilesi ile da¤›t›laca¤›n› söylemifltir. Kendisinden bir son-
raki yüzy›lda yani Hicri 1400'lü y›llarda Hz. Mehdi'nin
yapaca¤› çal›flmalarla, Müslümanlar›n büyük s›k›nt›lar-
dan kurtulup feraha kavuflacaklar›n› aç›klam›flt›r.

‹ST‹KBAL-‹ DÜNYEV‹YEDE (dünyan›n ge-
lece¤inde) 1400 SENE SONRA GELECEK

bir HAK‹KAT‹ as›rlar›nda KAR‹B (yak›n)
ZANNETM‹fiLER. (Sözler, s. 318)

Bediüzzaman bu sözleriyle ‹slam tarihinde pek çok
kiflinin Hz. Mehdi'nin kendi dönemlerinde gelece¤ini dü-
flünerek yan›ld›klar›n› belirtmifl ve Hz. Mehdi'nin gelifl za-
man› hakk›nda bilgi vermifltir:

Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin, Peygamberimiz
(sav)'den “1400 SENE SONRA” gelece¤ini hat›rlatm›fl-
t›r. Bu çok önemli bir bilgidir. Bediüzzaman burada ne
1373, ne 1378 ne 1398 ne de baflka bir tarih vermemifl tam
olarak 1400 y›l sonras›ndan bahsetmifltir. Bu tarih Miladi
1980 y›l›na denk gelmektedir. Hicri 13. yüzy›l›n müceddi-
di olarak Hicri 14. yüzy›la kadar müceddidlik görevini ye-
rine getiren Bediüzzaman, Hicri 1379 yani Miladi olarak
1960 y›l›nda vefat etmifltir. Dolay›s›yla Bediüzzaman Hz.
Mehdi'nin gelifli için kendi yaflad›¤› dönemden çok ileri-
ki bir tarihi belirtmektedir.

Bediüzzaman "1400 YIL SONRA" tarihini vererek
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ayn› zamanda "14. ve 15. yüzy›llar aras›nda görev ya-

pacak olan müceddidin de Hz. Mehdi oldu¤unu" haber
vermektedir.

Bunun yan› s›ra Bediüzzaman Hz. Mehdi için "1400

sene sonra GELECEK" ifadesini kullanarak, Hz. Meh-
di'nin kesin olarak "gelece¤ini" müjdelemektedir. Bedi-
üzzaman bu sözleriyle Hz. Mehdi'nin manevi bir kifli olma-
d›¤›n›, "belirtilen tarihte gelecek bir flah›s oldu¤unu"

aç›klamaktad›r.
Bediüzzaman verdi¤i bu bilgiyle ayr›ca Hz. Meh-

di'nin geçmiflte ve Bediüzzaman'›n kendi yaflad›¤› dönem-
de henüz gelmemifl oldu¤u konusuna da aç›kl›k kazand›r-
maktad›r. Çünkü dikkat edilirse Bediüzzaman "Hz. Meh-
di geldi ya da gelmifl" dememekte, "gelecek zaman" be-
lirten bir kelime kullanmakta ve "GELECEK" demekte-
dir.

Bediüzzaman Hz. Mehdi için "HAK‹KAT" kelime-
sini kullanm›flt›r. Bediüzzaman bu ifadesiyle, Hz. Meh-
di'nin geliflinin bir hakikat yani hiçbir flüpheye yer b›rak-
mayacak kadar "kesin bir GERÇEK" oldu¤unu belirt-
mifltir.

Bediüzzaman bu sözüyle ayr›ca, Hz. Mehdi'nin ge-
liflinden önce Mehdi oldu¤u san›lan flah›slar›n aksine,
"1400 sene sonra gelecek olan Mehdi'nin bir hakikat"

olaca¤›n› belirtmifltir. Yani bu kutlu zat›n, Peygamberimiz
(sav)'in hadislerinde müjdeledi¤i tüm özelliklere sahip
olan "GERÇEK MEHD‹" olaca¤›n› ve bu özellikleriyle
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Mehdi san›lan kiflilerden ay›rt edilip tan›naca¤›n› hat›rlat-
m›flt›r.

Bediüzzaman daha önce de birçok kiflinin, Hz. Meh-
di'nin gelifl tarihi ile ilgili çeflitli kanaatlere kap›ld›klar›n›
ve bu mübarek zat›n "kendi yaflad›klar› yüzy›la yak›n" bir
tarihte gelece¤ini sand›klar›n› belirtmifltir. Ancak Bediüz-
zaman "KAR‹B (YAKIN) ZANNETM‹fiLER" diyerek
söz konusu kiflilerin Hz. Mehdi'nin önceki tarihlerde ç›k-
m›fl olabilece¤ini düflünmekle yaln›zca bir "zanda bulun-

duklar›n›" ancak yan›ld›klar›n› hat›rlatm›flt›r. Gerçekte
ise Hz. Mehdi'nin "Hicri 1400 y›l›nda" gelece¤ini ve bu
tarihten sonra faaliyetlerine bafllayaca¤›n› bildirmifltir. Ni-
tekim Bediüzzaman'›n verdi¤i bu tarih Peygamber Efendi-
miz (sav)'in hadislerinde verilen bilgilerle tam bir uyum
halindedir.

5- HZ. MEHD‹ NE ZAMAN ÇIKACAKTIR?

HAK‹K‹ BEKLEN‹LEN ve B‹R ASIR SON-

RA GELECEK O ZAT dahi bu zamanda gel-
se... (Kastamonu Lahikas›, s. 57)

Bediüzzaman Said Nursi, Hz. Mehdi'nin henüz gel-
medi¤ini, Müslümanlar taraf›ndan beklendi¤ini ve kendi
yaflad›¤› devirden bir as›r sonra gelece¤ini bildirmektedir.

Bediüzzaman, "HAK‹K‹ BEKLEN‹LEN" sözle-
riyle Hz. Mehdi'nin "HENÜZ BEKLEND‹⁄‹N‹" ifade
etmekte ve bu mübarek zat›n kendi döneminde "HENÜZ
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GELMED‹⁄‹N‹" belirtmektedir. E¤er Bediüzzaman Hz.
Mehdi'nin kendi yaflad›¤› dönemde gelmifl oldu¤unu düflü-
nüyor olsayd›, kuflkusuz ki bu ifadeyi kullanmazd›. "Ha-

kiki beklenilen" yerine "gelmifl olan" veya "gelen" derdi.
Dolay›s›yla Bediüzzaman, bu sözleriyle Hz. Mehdi'nin he-
nüz gelmedi¤ini ve gelmesinin tüm ‹slam alemi taraf›n-
dan beklendi¤ini vurgulamaktad›r.

Bediüzzaman Hicri 1300'lü y›llarda yaflam›flt›r. Ken-
disinden sonra gelecek as›r olan Hicri 1400'lü y›llar Hz.
Mehdi'nin ç›k›fl zaman›d›r.

Bunun yan› s›ra Bediüzzaman burada kulland›¤›
"HAK‹K‹" kelimesiyle de Hz. Mehdi'nin geliflinin ne ka-
dar kesin bir gerçek oldu¤unu belirtmektedir.

Bediüzzaman burada Hz. Mehdi için bir kez daha
"GELECEK" kelimesini kullanm›fl ve onun kendi yafla-
d›¤› dönemde henüz gelmedi¤ini ve "‹LER‹DE GELE-

CE⁄‹N‹" tekrar belirtmifltir. Bu sözüyle ayn› zamanda
Hz. Mehdi'nin "manevi bir kiflilik" de¤il, "GELMES‹

BEKLENEN B‹R ‹NSAN" oldu¤unu da bir kez daha vur-
gulam›flt›r.

Bunun yan› s›ra Bediüzzaman bu sözünde, gelmesi
beklenilen bu mübarek zat›n gelifl zaman›n› da müjdele-
mektedir. Hz. Mehdi'nin "KEND‹S‹NDEN B‹R ASIR

SONRA, YAN‹ H‹CR‹ 1400'LÜ YILLARDA" ortaya
ç›kaca¤›n› haber vermektedir. Kuflkusuz ki e¤er Bediüz-
zaman Hz. Mehdi'nin kendi döneminde yaflad›¤›n› düflün-
seydi, böyle uzak bir tarih vermez, aksini aç›kça ifade eder-
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di. Demek ki Bediüzzaman'›n bu konudaki kanaati hiçbir
itiraza yer b›rakmayacak kadar kesindir.

Bediüzzaman'›n ifadesinde belirtti¤i, "sahabe döne-
minden 1400 sene sonras›" Hicri 1400'lü y›llar›n bafllar›-
na, yani Miladi olarak 1979-1980 senelerine denk gel-

mektedir.

Bediüzzaman, Hicri 1327'de fiam'da Emevi Ca-
mii'nde on bin kifliye verdi¤i hutbesinde, Hicri 1371'den
sonraki ‹slam aleminin gelece¤ine yönelik izahlar yap-
makta, ahir zamandan çeflitli tarihler vererek, beklenen
Mehdi'nin mücadele zamanlar›na dikkat çekmektedir. Be-
diüzzaman, Hz. Mehdi'nin göreve bafllamas› ve inkarc›
zihniyeti fikren ma¤lup etmesi ile ilgili olarak flu tarihle-
ri bildirmektedir:

“Ta 1371 senesinden sonraki alem-i ‹slam'›n
mukadderat›na (kaderine) nazar eden (göz atan)
Hutbe-i fiamiye'deki hakikatler... Evet flimdi
olmasa da 30-40 SENE SONRA fen ve hakiki
marifet (müsbet ilimler ve sanat, ilim ve fen-
lerle ö¤renilen bilgi) ve medeniyetin mehasini
(medeniyetin iyiliklerini) o üç kuvveti tam teç-
hiz edip, cihazat›n› verip o dokuz manileri ma¤-
lup edip da¤›tmak için taharri-i hakikat meye-
lan›n› (hakikati araflt›rma meyli) ve insaf ve
muhabbet-i insaniyeyi (insan sevgisini) o do-
kuz düflman taifesinin cephesine göndermifl,

14

AH‹R ZAMAN SORULARINA BED‹ÜZZAMAN CEVAP VER‹YOR .1.



inflaAllah YARIM ASIR SONRA onlar› dar-
mada¤›n edecek”. (Hutbe-i fiamiye, 25)

fiam'da yapt›¤› bu konuflmada, Hicri 1371 senesin-
den sonra yaflanacak geliflmelere dikkat çekerek, Hz. Meh-
di'nin göreve bafllamas›n›n 1371 tarihinden 30-40 y›l son-
ra olaca¤›n› bildirmifltir. Bu tarih ise Hicri 1401-1411, Mi-
ladi olarak da 1980-1990 y›llar› aras›d›r.

Yine ayn› konuflman›n devam›nda Bediüzzaman, Hz.
Mehdi'nin, inkarc› fikir sistemini, fen, ilim ve medeniye-
tin imkanlar› sayesinde fikren susturaca¤›n› haber vermifl-
tir. Bu fikri üstünlü¤ün tarihi olarak da 1371 tarihinden
yar›m as›r sonras›n› bildirmifltir. Bu da Hicri 1421, yani
Miladi 2001 senesi demektir.
Bediüzzaman'›n ahir zamanla ilgili bir di¤er aç›klamas›
da flöyledir:

YETM‹fi B‹RDE FECR-‹ SADIK (tan yeri-

nin a¤armas›, Günefl do¤madan önceki k›-

z›ll›k, sabah vakti) BAfiLADI veya bafllaya-
cak. E¤er bu, fecr-i kazib (sabaha karfl› ufukta
yay›lmaya bafllayan birinci k›z›ll›k) de olsa,
OTUZ KIRK SENE SONRA FECR-‹ SA-

DIK (fecr-i kazibden sonra yay›lmaya bafl-

layan ikinci ayd›nlanma) ÇIKACAK. (Hut-
be-i fiamiye, 23)
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Bediüzzaman'a göre fecr-i sad›k'›n ç›kaca¤› y›llar:
1371 + 30 = 1401 = 1981
1371 + 40 = 1411 = 1991

Bediüzzaman bu izah›na göre Hakk›n karfl›s›nda ba-
t›l› temsil eden düflünce olan ateizmin ve materyalist fel-
sefenin da¤›t›lmaya bafllamas›n›n 1981-1991 y›llar›nda,
fikren tam anlam›yla susturulup da¤›t›lmas›n›n bafllama-
s›n›n ise 2001 y›l›nda olaca¤›na iflaret etmifltir ve bunun
geniflleyip devam etmesi 2010 y›l›na kadar sürecektir. (En
do¤rusunu Allah bilir)

6-HZ. MEHD‹ NEREDE 

ZUHUR EDECEKT‹R?

fiimdi, HZ. MEHD‹ G‹B‹ EfiHASIN (flah›sla-
r›n) hakk›ndaki rivayat›n (rivayetlerin) ihtilafa-
t› (farkl›l›klar›) ve s›rr› fludur ki: Ehadisi tefsir
edenler (hadisleri aç›klayanlar), metn-i ehadi-
si tefsirlerine (hadis metinlerindeki aç›klama-
lar›na) ve istinbatlar›na (gizli manalar› meyda-
na ç›karmalar›na) tatbik etmifller (uygulam›fl-
lar). Mesela: MERKEZ-‹ SALTANAT o va-
kit fiam'da veya Medine'de oldu¤undan, vuku-
at-› Hz. Mehdiyye veya Süfyaniyye'yi (Hz.
Mehdi ve Süfyan ile ilgili olaylar›)  MERKEZ-

‹ SALTANAT civar›nda olan Basra, Kufe, fiam
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gibi yerlerde tasavvur (düflünerek) ederek öy-
le tefsir etmifller (aç›klam›fllar). (Sözler, s. 359)

Bediüzzaman, son saltanat ve Halifeli¤in merkezi
‹stanbul'da oldu¤u için Hz. Mehdi ile ilgili olaylar›n da bu
flehirde gerçekleflece¤ini bildirmifltir:

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, kendisinden son-
ra gelecek birçok flah›s olaca¤›n› bildirmifltir. Bu kiflilerin
baz›lar› gelmifl, vazifelerini yap›p vefat etmifllerdir. Her
yüzy›l bafl›nda gönderilen müceddidler bunlardan baz›la-
r›d›r. Peygamberimiz (sav)'in gelece¤ini haber verdi¤i fla-
h›slar›n baz›lar› da halen beklenmektedir. Bediüzzaman
da eserlerinde halen beklenmekte olan bu ahir zaman fla-
h›slar› hakk›nda hadisler do¤rultusunda detayl› bilgiler
vermifltir. Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin yan› s›ra, Deccal ve
Süfyan (hadislerde ahir zamanda ‹slam dünyas› içerisin-
de ortaya ç›kaca¤› ve Hz. Mehdi'ye karfl› mücadele ede-
ce¤i bildirilen ve Süfyan-› Deccal olarak an›lan flah›s) gi-
bi inkara dayal› bir mücadele verecek ahir zaman flah›sla-
r› da Bediüzzaman'›n bilgi verdi¤i bu kifliler aras›ndad›r.

Bediüzzaman buradaki "HZ. MEHD‹ G‹B‹ EfiHA-

SIN (fiAHISLARIN)" sözleriyle öncelikle çok aç›k bir
flekilde Hz. Mehdi'nin manevi bir varl›k olmad›¤›n›, "B‹R

fiAHIS OLDU⁄UNU" belirtmifltir. Bediüzzaman bu ifa-
desiyle ayr›ca Hz. Mehdi gibi, di¤er ahir zaman flah›slar›-
n›n da manevi kiflilikler olmad›klar›n›, ayn› flekilde "B‹-

RER fiAHIS" olduklar›n› aç›klam›flt›r. Kuflkusuz ki Be-
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diüzzaman'›n bu sözleri, ahir zaman flah›slar›ndan bir k›s-
m›n›n birer "flah›s", bir k›sm›n›n ise birer "flahs-› manevi"
olarak gelecekleri iddialar›n› geçersiz k›lmaktad›r. Çün-
kü Bediüzzaman "Hz. Mehdi gibi flah›slar" sözleriyle
bunlar›n tümünü kapsayan ve hepsi için "fiAHIS" tan›m-
lamas›n› yapan bir ifade kullanmaktad›r. Nitekim Bediüz-
zaman eserlerinde Deccal ve Süfyan'›n birer flah›s olduk-
lar›n› ne kadar net bir flekilde aç›klam›flsa, Hz. ‹sa ve Hz.
Mehdi konusunda da bu gerçe¤i o kadar aç›k ve anlafl›l›r
ifadelerle dile getirmifltir. Deccal'in de fiziksel özellikle-
rini anlatm›fl, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin de fiziksel özellik-
lerini tarif etmifltir. Dolay›s›yla Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin
birer flahs-› manevi olacaklar› düflüncesi, Bediüzzaman'›n
bu aç›klamalar›na tamam›yla ters düflmektedir. Bediüzza-
man bu sözünde Hz. Mehdi'den aç›kça bir flah›s kelimesi-
ni kullanarak bahsetmekte ve aksi yöndeki düflüncelerin
geçersizli¤ini ortaya koymaktad›r.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerini aç›klayanlar, o
dönemlerde saltanat›n merkezi Basra, fiam, Kufe gibi yer-
lerde oldu¤u için Hz. Mehdi ile ilgili olaylar›n bu civar-
larda gerçekleflece¤ini düflünmüfllerdir. Ancak Bediüzza-
man, son saltanat ve Halifeli¤in merkezi ‹stanbul'da oldu-
¤u için Hz. Mehdi ile ilgili olaylar›n da bu flehirde gerçek-
leflece¤ini bildirmifltir. Bu ifadelerle Bediüzzaman ahir za-
man ile ilgili rivayet ve aç›klamalar›n daha iyi anlafl›lma-
s›n› sa¤lamaktad›r.
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7- HZ. MEHD‹’Y‹ D‹⁄ER 

MÜCEDD‹DLERDEN AYIRAN 

VASIF NED‹R?

Gerçi HER ASIRDA H‹DAYET ED‹C‹, B‹R

NEV‹ MEHDÎ VE MÜCEDD‹D GEL‹YOR

VE GELM‹fi. Fakat HER B‹R‹ ÜÇ VAZ‹FE-

LERDEN B‹R‹S‹N‹ B‹R C‹HETTE (aç›dan)
YAPMASI ‹T‹BARIYLA (nedeniyle) AH‹R

ZAMANIN BÜYÜK MEHDÎ UNVANINI

ALMAMIfiLAR. (Emirda¤ Lahikas›, s. 260)

Bediüzzaman bu sözünde, Kuran ahlak›n› dünya üze-
rinde hakim k›lmak amac›yla önceki as›rlarda da baz› Müs-
lüman flah›slar›n geldi¤ini, ancak bunlar›n hiçbirinin, ahir
zamanda Hz. Mehdi'nin yapaca¤› üç önemli görevi bira-
rada yerine getiremediklerini ifade etmifltir:

Bediüzzaman bu sözüyle birkaç önemli konuya aç›k-
l›k kazand›rm›flt›r. Bediüzzaman öncelikle Hz. Peygam-
berimiz (sav)'in hadislerine dayanarak her yüz y›l bafl›nda
bir müceddid (yenileyici) gönderilece¤ini bildirmifltir. Be-
diüzzaman Risalelerde Hz. Mehdi'nin de Hicri 14. yy'›n
bafl›nda gelece¤ini ve 14. ve 15. yy'lar aras›ndaki müced-
did olaca¤›n› belirtmifltir.

Bediüzzaman bu sözüyle ayr›ca geçmifl dönemlerde
gönderilmifl olan müceddidler ile Hz. Mehdi aras›ndaki
fark› aç›klam›fl ve Hz. Mehdi'nin hangi özelli¤iyle bu mü-
ceddidlerden ay›rt edilebilece¤ini bildirmifltir. Bediüzza-
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man eserlerinde Hz. Mehdi'den önce gelen müceddidle-
rin, onun üç vazifesinden birini yerine getirdiklerini ve bu
aç›dan "bir nevi Mehdi ve müceddid görevi üstlendikleri-
ni" söylemifltir. Ancak Bediüzzaman, yukar›da bahsetti¤i
üç vazifenin üçünü birden yerine getirecek olan kiflinin
yaln›zca "BÜYÜK MEHD‹" olaca¤›n› ve bu özelli¤iyle
di¤er müceddidlerden ay›rt edilece¤ini  belirtmifltir. Nite-
kim Bediüzzaman'›n kulland›¤› "B‹R NEV‹ MEHD‹"

ifadesi de bu durumu aç›klamaktad›r. Bediüzzaman geç-
miflte gelen ve Hz. Mehdi'nin üç büyük görevinden yal-
n›zca bir tanesini yapan kimselerin gerçekte ahir zaman›n
beklenen Mehdisi olmad›klar›n›, bu kimseleri "bir nevi
mehdi" olarak nitelendirerek ifade etmifltir.

Bediüzzaman sözlerinde, iki ayr› tür Mehdi oldu¤u-
nu belirtmifltir. Bunlardan birincisini, "sab›k (önceki) Meh-
diler", di¤erini ise ahir zamanda gelecek olan "BÜYÜK

MEHD‹" olarak adland›rm›flt›r. Bediüzzaman Said Nur-
si, Hz. Mehdi'nin yapaca¤› faaliyetleri saym›fl ve bunlar›
ondan baflka kimsenin yapamayaca¤›n› belirtmifltir. Bu
yüzden, bu önemli görevlerin yerine getirilmesine vesile
olan kifliye "BÜYÜK MEHD‹" demifltir. Bediüzzaman
eserlerinde, kendisi de dahil olmak üzere önceki dönem-
lerde gelen, sab›k Mehdiler olarak adland›rd›¤› müceddid-
lerin bu üç görevi yerine getiremedikleri için Büyük Meh-
di olamayacaklar›n› anlatm›flt›r. Bediüzzaman eserlerin-
de ayr›ca söz konusu kimselerin Büyük Mehdi unvan›n›
alamamalar›n›n bir di¤er sebebinin ise, bu kiflilerin Pey-
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gamberimiz (sav)'in hadislerinde belirtti¤i özelliklere uy-
mamalar› oldu¤unu bildirmifltir.

8- HZ. MEHD‹ SEYY‹D M‹ OLACAK?

BEN, KEND‹M‹ SEYY‹D (Peygamberimiz
(sav)'in soyundan) B‹LEM‹YORUM. Bu za-
manda nesiller bilinmiyor. Halbuki AH‹R ZA-

MANIN O BÜYÜK fiAHSI AL-‹ BEYT'TEN

(Peygamberimiz (sav)'in soyundan) OLACAK-

TIR. (Emirda¤ Lahikas›, s. 247-250)

Hz. Mehdi'nin hadislerde bildirilen en önemli özel-
liklerinden biri de, "SEYY‹D" yani Peygamber Efendi-
miz (sav)'in soyundan olmas›d›r:

K›yametin kopmas› için zamanda sadece bir
günden baflka vakit kalmam›fl da olsa Allah BE-
N‹M EHL-‹ BEYT‹MDEN (SOYUMDAN)
B‹R ZATI (Hz. Mehdi'yi) gönderecek. (Sünen-
i Ebu Davud, 5/92)

Bediüzzaman da bu sözünde, kendisinin Peygambe-
rimiz (sav)'in soyundan olmad›¤›n›, Hz. Mehdi'nin ise bu
mübarek soydan olaca¤›n› belirtmifltir.

Bediüzzaman seyyid de¤ildir ve seyyid olmamas›-
n›n kendisinin Mehdi olmayaca¤›n›n delillerinden biri ol-
du¤unu belirtmektedir. Kuflkusuz ki bir kifliye bir soru so-
rulmas›n›n nedeni, ilgili konunun do¤rusunu ö¤renmek-
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tir. Bediüzzaman Said Nursi'ye de Mehdi olup olmad›¤›-
n›n sorulmas›n›n nedeni do¤rular› ö¤renmektir. Bu soru
karfl›s›nda "Hay›r, ben Mehdi de¤ilim" diyorsa ve bu-
nun onlarca delilini öne sürüyorsa buna inanmak gerekir.
Zira Bediüzzaman çok aç›k bir flekilde bu konuya cevap
vermifl ve "ben seyyid de¤ilim" demifltir.

Ayr›ca Bediüzzaman e¤er seyyid olmufl olsayd›, bu-
nu gizlemesi için hiçbir sebep yoktu. Çünkü seyyid olmak,
saklanmas› gereken bir özellik de¤ildir. Tam aksine Pey-
gamber Efendimiz (sav)'in neslinden olmak Müslümanlar
için büyük bir flereftir. Dolay›s›yla Bediüzzaman seyyid
olsayd›, bunu hiçbir flekilde gizlemez ve aç›kça ifade eder-
di. Peygamberimiz (sav)'in soyundan oldu¤unu ifade et-
mekten büyük bir onur duyard›. Kendisine böyle bir soru
soruldu¤unda "Evet seyyidim, ama Mehdi de¤ilim" der-
di. Zira Bediüzzaman bizzat kendi eserlerinde Peygambe-
rimiz (sav)'in  hadisini  hat›rlatarak "seyyid olan bir kifli-

nin seyyidli¤ini gizlemesinin Kuran ahlak›na uygun ol-

mad›¤›n›" belirtmifltir.

Seyyid olmayan seyyidim ve seyyid olan de¤i-
lim diyenler, ikisi de günahkar ve duhul ve hu-
ruc (isyan) haram olduklar› gibi... hadis ve
Kuran'da dahi, ziyade veya noksan etmek
memnu'dur (yasaklanm›flt›r). (Muhakemat, s.
52)

Bediüzzaman'›n bu sözü çok aç›kt›r. Peygamberimiz
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(sav)'in hadisinde bildirildi¤i gibi, ‹slam ahlak›na göre,
seyyid olan bir kifli hiçbir nedenle bunu gizleyemez, sak-
layamaz. Seyyid olmayan bir kifli de ben seyyidim diye-
mez. Bu durumda Bediüzzaman gibi de¤erli ve üstün ah-
lakl› bir flahs›n, seyyidli¤ini gizledi¤i yaklafl›m› son dere-
ce yak›fl›ks›z bir düflüncedir. Bunun yan› s›ra her seyyid
olan kifli, mutlaka Mehdi olacak diye bir durum da söz ko-
nusu de¤ildir. Dünya üzerinde milyonlarca seyyid olan in-
san bulunmaktad›r. Bir kiflinin seyyid olmas› Mehdi olma-
s›n› gerektirmedi¤i için, her insan bu gerçe¤i rahatl›kla di-
le getirebilir. Dahas› Bediüzzaman "Benim bu konudaki
tek eksikli¤im seyyidli¤im, e¤er seyyid olsayd›m Mehdi
olurdum" da dememifltir. Tam aksine Bediüzzaman Hz.
Mehdi'nin tüm özelliklerini, yapaca¤› benzersiz faaliyet-
leri uzun uzun aç›klam›fl ve bunlar›n hiçbirinin kendi ya-
flad›¤› dönemde henüz gerçekleflmedi¤ini belirtmifltir.

9-BED‹ÜZZAMAN’I MEHD‹ 

ZANNEDENLERE BED‹ÜZZAMAN’IN 

CEVABI NE OLMUfiTUR?

R‹SALE-‹ NUR'UN fiAHS-I MANEV‹S‹N‹
HAKLI OLARAK HZ. MEHD‹ TELAKK‹

ED‹YORLAR (olarak kabul ediyorlar). O
flahs-› manevinin de bir mümessili (temsilcisi),
Nur flakirdlerinin (talebelerinin) tesanüdünden
(dayan›flmas›ndan) gelen bir flahs-› manevisi
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ve o flahs-› maneviden bir nevi mümessili (tem-
silcisi) olan B‹ÇARE TERCÜMANINI ZAN-

NETT‹KLER‹NDEN, BAZEN O ‹SM‹ (Hz.
Mehdi ismini) ONA VER‹YORLAR. Gerçi
bu, B‹R ‹LT‹BAS (kar›flt›rma) B‹R SEH‹V-

D‹R (hatad›r, yan›lmad›r)... (Emirda¤ Lahika-
s›, s. 266)

Bediüzzaman Risale-i Nur'un flahs-› manevisinin ve
bu eserlerin yazar› olarak kendisinin de kimi zaman Hz.
Mehdi olabilece¤inin düflünüldü¤ünü, ancak bunun bir ka-
r›flt›rma ve hata oldu¤unu belirtmifltir.
Bediüzzaman burada "HAKLI OLARAK" deyimini, Ri-
sale-i Nur cemaatinin Mehdi kabul edilmesini hakl› bul-
du¤unu vurgulamak için de¤il, böyle bir kabulün kolayca
düflülebilecek ve mazur görülmesi gereken bir hata oldu-
¤unu vurgulamak için kullanm›flt›r. Konunun gelifl ve gi-
diflinden, bu mana kolayca anlafl›lmaktad›r. Nitekim Be-
diüzzaman önceki sat›rlarda aç›klanan sözlerinde de bu
yan›lg›n›n Hz. Mehdi'nin dünya çap›nda yerine getirece-
¤i iki büyük görevinin gözard› edilmesinden kaynaklan-
d›¤›n› belirterek bunun "HAKLI B‹R GÖRÜfi OLMA-

DI⁄INI" aç›klam›flt›r.
Bediüzzaman, Risaleleri kaleme alan kifli olarak, Ri-

sale-i Nurlar gibi kendisinin de Hz. Mehdi olarak de¤erlen-
dirildi¤ini, ancak bunun "B‹R ZAN" oldu¤unu ifade et-
mifltir. "Zannetme" kelimesi gerçeklik de¤il, bir yan›lg›
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ve aldan›fl›n söz konusu oldu¤unu ifade eden bir kelimedir.
Bediüzzaman, talebelerinin sadece Hz. Mehdi'nin önem-
li bir vazifesi olan iman hakikatlerini anlatma konusu yö-
nünde bir de¤erlendirme yapt›¤›n›, ancak Hz. Mehdi'nin
di¤er iki vazifesi olan "‹slam Birli¤i'nin sa¤lanmas›, tüm
‹slam dünyas›n›n lideri olmas› ve ‹slam ahlak›n›n dünya-
ya hakim k›l›nmas›"n›n kendisinde görünmedi¤i hususu-
nu dikkate almad›klar›n› söylemifltir. Bundan dolay› da
Risale-i Nur'a ve kendisine yap›lan Mehdilik yak›flt›rma-
s›n›n yaln›zca bir "zan"dan ibaret oldu¤unu belirtmifltir.

Bunun yan› s›ra Bediüzzaman "zannediyorlar" di-
yerek burada bir kez daha kendisini bu düflüncedeki in-
sanlara dahil etmedi¤ini ve onlarla ayn› fikri paylaflmad›-
¤›n› ifade etmektedir.

Bediüzzaman, kendisinin veya Risale-i Nur'un Meh-
di olarak kabul edilmesinin bir "‹LT‹BAS" oldu¤unu ifa-
de etmifltir. "‹ltibas" kelimesinin anlam› "B‹RB‹R‹NE

BENZEYEN fiEYLER‹ fiAfiIRIP B‹RB‹R‹NE KARIfi-

TIRMAK"t›r. (Yeni Lugat, s. 267) Dolay›s›yla burada,
birbirine kar›flt›r›lan ancak asl›nda birbirinden farkl› olan
iki kavram vard›r. Bediüzzaman Risale-i Nur ya da ken-
disinin Hz. Mehdi olabilece¤inin "zannedildi¤ini"; an-
cak gerçekte bunun "bir flafl›rma ve bir kar›flt›rma" ol-
du¤unu belirtmektedir.

Bediüzzaman bu kar›fl›kl›¤›n, Risale-i Nur'un, Hz.
Mehdi'nin üç temel görevinden biri olan "iman› kurtar-
mak" vazifesini üstlenmifl olmas›ndan kaynakland›¤›n›
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aç›klam›flt›r. Bediüzzaman'›n aç›klad›¤› gibi, tarih boyun-
ca gönderilmifl olan tüm müceddidler Hz. Mehdi'nin gö-
revlerinden bir tanesini yapm›fllard›r. Ancak Bediüzzaman
da dahil olmak üzere "üç görev, hiçbir müceddid taraf›n-

dan ayn› anda yerine getirilmemifltir".

Dolay›s›yla tarihte Mehdilik konusunda bunun gibi
benzetmeler pek çok kifliye yap›lm›flt›r. Ancak Bediüzza-
man, "Hz. Mehdi'nin, hepsini birarada ve dünya ça-

p›nda gerçeklefltirece¤i görevlerini" anlatarak, bu Meh-
dilik iddialar›n›n hiçbirinin do¤ru olmad›¤›n› ve Hz. Meh-
di'nin ileride gelecek bir flah›s oldu¤unu aç›klam›flt›r.

Risale-i Nur'a ve Bediüzzaman'a yap›lan bu benzet-
mede de ayn› durum söz konusudur. Bediüzzaman, Hz.
Mehdi ile ilgili Peygamberimiz (sav)'in hadislerindeki ve
‹slam alimlerinin aç›klamalar›ndaki izahlar ve özellikleri-
ne dair verilen bilgiler dikkate al›nmad›¤› için "bir flafl›r-

ma ve kar›flt›rma" yap›ld›¤›n› belirtmektedir.
Bediüzzaman, kendisinin veya Risale-i Nur'un Meh-

di olarak kabul edilmesinin ayn› zamanda bir "SEH‹V"

oldu¤unu söylemifltir. "SEH‹V"in kelime anlam› "HA-

TA, YANLIfi, YANILMA"d›r (Yeni Lugat, s. 617). Bedi-
üzzaman, kendisine ve Risale-i Nur'a Hz. Mehdi isminin
verilmesinin bir "kar›flt›rma" olaca¤›n› belirtmekle yetin-
memekte, cümlesinin devam›nda bunun bir "sehiv" yani
"hata" olaca¤›n› da ayr›ca vurgulamaktad›r. Bu son de-
rece aç›k bir ifadedir. E¤er Bediüzzaman kendisine ve Ri-
sale-i Nur'un flahs-› manevisine yap›lan Mehdilik iddiala-
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r›nda herhangi bir do¤ruluk pay› görseydi, kuflkusuz ki bu-
nu bir "hata" olarak nitelendirmezdi. Aç›kça bu iddiala-
r›n yerinde oldu¤unu ifade eden sözler kullan›rd›. Bunun
hata oldu¤unu belirtmifl olmas›, Bediüzzaman'›n bu konu-
daki kanaatini çok aç›k ve hiçbir itiraza yer b›rakmayacak
flekilde ortaya koymaktad›r. Bediüzzaman, Risale-i Nur'un
ya da kendisinin Hz. Mehdi olabilece¤i görüflünü kabul
etmemektedir.

10- HZ. MEHD‹, HZ. ‹SA ‹LE B‹RARADA

FAAL‹YET YAPACAK MI?  ve HZ. ‹SA (AS) 

HZ. MEHD‹’N‹N ARKASINDA

NAMAZ KILMIfi MIDIR?

Hattâ, "HAZRET-‹ ‹SA ALEYH‹SSELAM

GEL‹R, HZ. MEHD‹'YE NAMAZDA ‹KT‹-

DA EDER (uyar), TAB‹ OLUR." diye riva-
yeti BU ‹TT‹FAKA (birleflmeye) VE HAK‹-

KAT-I KUR'AN‹YE'N‹N METBU‹YET‹NE

VE HAK‹M‹YET‹NE (Kuran hakikatlerine
uyulmas›na ve tabi olunmas›na) ‹fiARET

EDER. (fiualar, s. 493)

Peygamber Efendimiz (sav) bir hadis-i flerifinde Hz.
‹sa'n›n, Hz. Mehdi'nin arkas›nda namaz k›laca¤›n› bildir-
mifltir:
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‹mamlar› salih bir insan olan Mehdi oldu¤u
halde, Beytü'l Makdis'e s›¤›n›rlar. Orada
imamlar› kendilerine sabah namaz›n› k›ld›r-
mak için öne geçti¤i bir s›rada, bir de bakar-
lar ki, Meryem o¤lu ‹sa sabah vaktinde inmifl-
tir. Mehdi, Hz. ‹sa'y› öne geçirmek için arka-
ya çekilir. Hz. ‹sa onun omuzlar›na elini koyar
ve ona der ki, "Geç öne namaz› k›ld›r. Zira ka-
met (farz namaz› k›lmak için okunan ezan;
namaza bafllama iflareti) senin için getirilmifl-
tir."... (Ebu Rafi'den rivayet edilmifltir; ‹mam
fiarani, Ölüm, K›yamet, Ahiret ve Ahir Zaman
Alametleri, Bedir Yay›nevi, s. 495-496)

Bediüzzaman da, Peygamberimiz (sav)'in bu yönde-
ki bir hadisine dikkat çekmekte, bu olay›n Hz. ‹sa ve Hz.
Mehdi'nin ç›k›fl›n›n önemli alametlerinden biri oldu¤unu
hat›rlatmaktad›r. Bediüzzaman sözlerinde ayr›ca Hz. ‹sa
ve Hz. Mehdi döneminde Allah'›n izniyle, ‹slam ahlak›-
n›n tüm dünyaya hakim olaca¤›n› ifade etmektedir. Bu ha-
kimiyete, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin ittifak›yla yürütülecek
büyük fikri mücadelenin vesile olaca¤›n› belirtmektedir.

Bediüzzaman bu sözünde Peygamberimiz (sav)'in
sahih hadisleri do¤rultusunda "HZ. ‹SA'NIN, HZ. MEH-

D‹ ‹LE B‹RL‹KTE NAMAZ KILACA⁄INI" belirtmifl-
tir. Namaz, Rabbimiz'in insanlar için farz k›ld›¤› bir ibadet-
tir. fiahs› manevilerin birlikte namaz k›lmas›, namazda
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imaml›k yapmalar› mümkün de¤ildir. Bediüzzaman da bu
gerçe¤in kuflkusuz ki çok iyi bilincindedir ve bu sözleriy-
le, Hz. ‹sa'n›n ve Hz. Mehdi'nin "B‹RER fiAHIS" olarak
ortaya ç›kacaklar›n› haber vermektedir. Hz. ‹sa, yeryüzü-
ne önceki geliflinde namaz ibadetini yerine getirdi¤i gibi
ikinci kez geliflinde de Allah'›n izniyle bu ibadetine devam
edecektir. Kuran'da bu konu flöyle bildirilmektedir:

(‹sa) Dedi ki: "fiüphesiz ben Allah'›n kulu-

yum. (Allah) Bana Kitab› verdi ve beni pey-

gamber k›ld›. Nerede olursam (olay›m,) be-

ni kutlu k›ld› ve HAYAT SÜRDÜ⁄ÜM

MÜDDETÇE, BANA NAMAZI VE ZEKA-

TI VAS‹YET (EMR) ETT‹." (Meryem Su-

resi, 30-31)

Ahir zamanda Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin mübarek fla-
h›slar› ortaya ç›kacak, Hz. ‹sa, Hz. Mehdi'nin imaml›¤›n-
da namaz k›lacak, bu iki mübarek zat›n yapacaklar› büyük
fikri mücadele neticesinde ‹slam ahlak› yeryüzüne hakim
olacakt›r. Bediüzzaman pek çok sahih hadiste yer alan bu
konuyu hat›rlatarak, Hz. ‹sa ile Hz. Mehdi'nin geldikle-
rinde istiflare içerisinde olacaklar›n› bildirmektedir. Bu-
nun için her iki kutlu flahs›n da ayn› dönemde ortaya ç›k-
malar› ve biraraya gelmeleri gerekmektedir. Ancak Bedi-
üzzaman hayattayken böyle bir olay gerçekleflmifl de¤il-
dir. 

Bediüzzaman, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin Kuran ahla-
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k›n›n tüm yeryüzüne hakim olmas› için ittifak edecekle-
rini bildirmifltir. ‹ki dinin birleflmesinin ‹slamiyet üzerine
olaca¤›n› hadislerle aç›klayan Bediüzzaman, Kuran'›n ta-
bi olunan kitap olaca¤›n›, onun hükümlerinin geçerli ve
hakim olaca¤›n› bildirmifltir. Bu ittifak ve bu büyük gelifl-
meler henüz gerçekleflmemifltir ve Hz. ‹sa'n›n gelifli ve Hz.
Mehdi'yle birlikte namaz k›lmalar› gibi, bu tarihi olay da
tüm dünya Müslümanlar› taraf›ndan büyük bir heyecanla
beklenmektedir.

11- MEHD‹L‹K KONUSUNU 

REDDEDENLER OLACAK MIDIR?

"K›yamet alâmetlerinden ve âhir zaman vuku-
at›ndan (olaylar›ndan) ve Bâz› a'malin (amel-
lerin) fazilet ve sevablar›ndan bahseden hâdîs-
i fierife güzelce anlafl›lmad›¤›ndan, ak›llar›na

güvenen bir k›s›m ehl-i ilim (ilim sahibi), on-
lar›n bir k›sm›na zaîf (zay›f) veya mevzu (ha-
dis) demifller. ‹MANI ZAYIF VE ENAN‹YE-

T‹ KAV‹ (güçlü) bir k›s›m da, inkâra kadar git-
mifller." (Sözler, s. 355)

Baz› insanlar, Hz. Mehdi'nin ç›kaca¤› inanc›na sa-
hip olmalar›na ra¤men, zaman geçtikçe bu inançlar›nda
zay›fl›k göstermekte ve Hz. Mehdi'nin ç›k›fl›na yönelik bir
endifleye kap›lmaktad›rlar. 

Ahir zaman ile ilgili olaylar›n bir k›sm› hadislerde ben-
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zetmeler ile aç›klanm›flt›r ve özel bir üslup tafl›maktad›r.
Bediüzzaman da bu tür hadisleri herkesin iyi anlayamad›-
¤›n› belirtmifltir. Özellikle kendi akl›na güvenen baz› ilim
sahibi kimselerin ahir zaman hadislerine zay›f hadis diye-
ceklerini, iman› zay›f ve enaniyeti olan baz› kimselerin ise
bu hadisleri anlayamad›klar› için, içeri¤ini de inkar ede-
ceklerini söylemektedir.

Oysa ki bilindi¤i gibi Peygamberimiz (sav)'in ahir za-
manda Hz. Mehdi'nin ortaya ç›k›fl› konusundaki hadisle-
ri tevatür derecesindedir. Bunun anlam› fludur: Mehdiyet
hakk›nda aktar›lan hadisler, bu konuda yalan söylemek
kast›yla aralar›nda anlaflmalar› teknik olarak mümkün ol-
mayan kiflilerden, pek çok farkl› kanal vas›tas›yla hadis
alimlerine ulaflm›flt›r. Ayr›ca dinimizde çok önemli bir kay-
nak olarak kabul edilen "Kütüb-ü Sitte"de de Hazreti Meh-
di hakk›nda birçok "sahih" hadis bulunmaktad›r. Kütüb-ü
Sitte d›fl›ndaki di¤er hadis kaynaklar›nda da Mehdiyetle
ilgili pek çok sahih rivayet nakledilmektedir. Tüm ehl-i
sünnet alimleri Hazreti Mehdi'nin ahir zamanda gelece¤i
konusunda ittifak halindedirler. Ç›k›fl yeri, zaman›, kimli-
¤i ve benzeri detaylar konusunda çeflitli farkl› yorumlar
bulunsa da Peygamberimiz (sav)'in müjdeledi¤i bu flahs›n
gelece¤i ve ‹slam ahlak›n› yeryüzüne hakim edece¤i hak-
k›nda muteber ‹slam alimleri aras›nda hiçbir görüfl ayr›l›-
¤› yoktur.

Bunun yan› s›ra Peygamberimiz (sav) hadislerinde Hz.
Mehdi'nin ortaya ç›k›fl›ndan önce baz› kimselerin “Hz.
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Mehdi gelmeyecekmifl, Hz. Mehdi yokmufl” gibi sözler
sarf etmelerinin ya da Mehdiyet konusunu reddetmelerinin
asl›nda Hz. Mehdi’nin çıkıfl alametlerinden biri oldu¤unu
bildirmifltir. Bu hadislerden biri flöyledir:

“‹nsanların ümitsiz oldu¤u ve "H‹Ç MEHD‹
FALAN YOKMUfi" dedi¤i bir sırada Allah
Mehdi'yi gönderir...” (Ali Bin Husameddin el-
Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-
il Ahir Zaman, s. 55)

12- HZ. ‹SA’NIN TALEBELER‹N‹N SAYISI

ÇOK MU YOKSA AZ MI OLACAKTIR?

‹SAALEYH‹SSELAM'I NUR-U ‹MAN ‹LE

(iman›n ›fl›¤›yla) TANIYAN ve TAB‹ OLAN

CEMAAT-‹ RUHAN‹YE-‹ MÜCAH‹D‹N‹N

(mücadele eden ruhani cemaatinin) KEMM‹-

YET‹ (say›s›), Deccal'in mektepçe ve askerce
ilmi ve maddi ordular›na nispeten çok AZ VE

KÜÇÜK olmas›na iflaret ve kinayedir (maksa-
d›ndad›r). (fiualar, s. 495)

Bediüzzaman bu sözünde, ikinci kez yeryüzüne gel-
di¤inde, Hz. ‹sa'y› tan›yacak ve destekçisi olacak olan top-
lulu¤un özelliklerinden bahsetmektedir.

Bediüzzaman bu sözünde Hz. ‹sa'n›n onu destekleyen
cemaati taraf›ndan "‹MANIN NURU ‹LE TANINACA-

⁄I"ndan bahsetmifl, aç›kça Hz. ‹sa'n›n "B‹R fiAHIS" ol-
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du¤unu ifade etmifltir. "TANINMA" fiili, burada "tan›-

nacak bir kimse oldu¤unu" ifade etmekte ve Bediüzza-
man'›n manevi bir varl›¤› de¤il, bizzat Hz. ‹sa'y› kastetti-
¤ini ortaya koymaktad›r.

Bunun yan› s›ra Bediüzzaman bu sözleriyle Hz.
‹sa'n›n ve onun flahs-› manevisinin birbirinden ayr› kav-
ramlar oldu¤unu belirtmektedir. Zira Bediüzzaman "Hz.

‹sa'y› tan›yan bir topluluk"tan bahsetmekte, ayr›ca "Hz.

‹sa'n›n da bu topluluk taraf›ndan tan›naca¤›n›" bildir-
mektedir. Bir flahs-› manevinin bir flahs-› maneviyi tan›-
mas› ya da bir flahs-› manevi taraf›ndan tan›nmas› hiçbir
aç›dan söz konusu de¤ildir.

Bediüzzaman'›n üzerinde durdu¤u bu gerçek, flu iki
sorunun cevaplar›yla bir kez daha ortaya ç›kmaktad›r:

1- Bediüzzaman kimin iman›n ›fl›¤›yla tan›naca¤›n-
dan bahsetmifltir?
Hz. ‹sa'n›n.
2- Bediüzzaman Hz. ‹sa'y› kimlerin tan›yaca¤›ndan
bahsetmifltir?
Onu imanlar›n›n nuruyla tan›yan cemaatinin.
Hz. ‹sa ile ayn› dönemde yaflamak, havarileri gibi

Allah yolunda bu mübarek zat›n yard›mc›lar›ndan olmak,
bütün Müslümanlar›n talip olduklar› büyük bir flereftir.
Hadislerde ve Bediüzzaman'›n sözlerinde belirtildi¤i

gibi Allah, Hz. Mehdi ve yan›ndakilere, Hz. ‹sa ve ona

tabi olan az say›daki inananla ayn› safta fikri mücade-

le yürütmeyi nasip edecektir. Bediüzzaman eserlerinde
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bu hak fikri mücadelenin kendisinden hemen sonraki bir
dönemde gerçekleflece¤ini belirterek Hz. ‹sa ve Hz. Meh-
di'nin ç›k›fl›n›n onun yaflad›¤› y›llarda henüz gerçeklefl-
memifl oldu¤unu ifade etmifltir.

Bediüzzaman bu sözlerinde Hz. ‹sa'n›n, kendisini
destekleyen, ona inanan ve gösterdi¤i yolu izleyen kim-
selerden oluflan bir cemaati olaca¤›ndan bahsetmektedir.
Hz. ‹sa'n›n yüksek maneviyat›n› anlamak, ancak bu kutlu
zat› alg›layabilecek kapasitede maneviyata sahip insanla-
ra nasip olacakt›r. Bu topluluk Bediüzzaman taraf›ndan
"cemaat-i ruhaniye-i mücahidin" (mücadele eden ruha-
ni cemaatinin) sözleriyle ifade edilmifltir. Bediüzzaman'›n
da belirtti¤i gibi bu topluluk, ruhaniyeti, manevi derecesi
yüksek ve Allah yolunda fikri mücadele eden, sürekli gay-
ret içinde olan bir topluluktur.

Bediüzzaman Hz. ‹sa'n›n bir lider olarak bafl›nda bu-
lundu¤u toplulu¤un say›s›n›n, Allah'› inkar eden toplulu-
¤a k›yasla daha az ve küçük oldu¤unu bildirmektedir.
Yüce Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i gibi, "... Nice küçük

topluluk, daha çok olan bir toplulu¤a Allah'›n izniyle

galib gelmifltir." (Bakara Suresi, 249) Ahir zamanda da
Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'ye ba¤l›, say›lar› az ama Allah'a

gönülden iman eden, salih müminler –Allah'›n izniy-

le- üstün gelecekler, Mesih Deccal'in fitnesini tam anla-
m›yla ortadan kald›racaklard›r.
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13- HZ. MEHD‹’N‹N TALEBELER‹N‹N SAYISI

ÇOK MU YOKSA AZ MI OLACAKTIR?

Bu vazifenin istinad etti¤i (dayand›¤›) kuvvet
ve manevi ordusu yaln›z ihlas, sadakat ve tesa-
nüd (dayan›flma) s›fatlar›na tam sahip olan bir
k›s›m flakirdlerdir (talebelerdir). NE KADAR

AZ olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve
k›ymetli say›l›rlar. (Emirda¤ Lahikas›, s. 259)

Bediüzzaman Said Nursi sözlerinde Hz. Mehdi ce-
maatinin say›s›n›n az olaca¤›n› söylemifl, ancak say›lar›
ne kadar az olsa da, Hz. Mehdi cemaatindeki kimselerin
her birinin manen çok güçlü olacaklar›n› belirtmifltir.

14- HZ. MEHD‹’N‹N TALEBELER‹N‹N

ÖZELL‹KLER‹ NELERD‹R?

Bu vazifenin istinad etti¤i (dayand›¤›) kuvvet
ve manevi ordusu yaln›z ihlas, sadakat ve tesa-
nüd (dayan›flma) s›fatlar›na tam sahip olan bir
k›s›m flakirdlerdir (talebelerdir). NE KADAR

AZ DA OLSALAR manen bir ordu kadar

kuvvetli ve k›ymetli say›l›rlar. (Emirda¤ La-
hikas›, s. 259)

1- Hz. Mehdi cemaatinin say›s›n›n hadislerde 313
kifli olaca¤› belirtilmifltir. Böyle olmas› da yine toplumun
büyük bir bölümü taraf›ndan tan›namad›klar›n› göstermek-
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tedir. ‹nsanlar› Allah'a iman etmeye davet eden, dine çok
büyük hizmetler veren böyle de¤erli bir insana inananla-
r›n say›s›n›n bu kadar az olmas› çok flafl›rt›c›d›r. Hadisler-
de Hz. Mehdi'ye çok az kiflinin tabi olaca¤› flöyle bildiril-
mektedir:

Muhammed b. Hanefi (r.a)'dan rivayet edildi
ki: Say›lar› Bedir Ashab› (313) kadard›r. Ev-
velkiler onlar› geçmedi¤i gibi, sonrakiler de
onlara yetiflemezler. Onlar›n say›lar› Talud ile
nehri geçenler kadard›r. (Kitab-ul Burhan Fi
Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.57)

Bedir savafl›ndaki askerler gibi 313 kiflinin
kumandas›n› elinde tutarak etrafa meydan
okuyacak. Çünkü bu 313 kifli gece abid (çok
ibadet eden kimse) gündüz kahraman niteli-
¤ini tafl›maktad›rlar. (K›yamet Alametleri, s.
169)

Aralar›nda kad›nlar›n da bulundu¤u 314 ki-
flilik bir grup olufltururlar. Onlar her zalime
galip gelirler. Onlar›n kalpleri demir gibidir
ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne
evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarl›kta on-
lara yetiflemez. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, ss.57-68)
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Hz. Mehdi'ye aralar›nda kad›nlar›n da bulun-
du¤u 314 kifli biat edecektir. (El-Kavlu'l Muh-
tasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.25)

Hadislerin iflaretlerine göre ahir zamanda Müslüman-
lara yöneltilecek olan bask› ortam›, aleyhte yürütülen pro-
pagandalar ve at›lan iftiralar nedeniyle Hz. Mehdi'ye çok
az kifli tabi olacakt›r. (En do¤rusunu Allah bilir).

Böyle k›ymetli bir flahs›n etraf›nda say›s›z insan›n
bulunmas›, insanlar›n ona yard›mc› olabilmek için büyük
bir flevk ve heyecan içinde yar›flmalar› gerekir. Ancak dö-
nemin ahir zaman olmas›, uygulamada hak ile bat›l›n yer
de¤ifltirmesi, insanlar›n Kuran ahlak›ndan uzaklaflm›fl ol-
malar›, ahlaki yozlaflman›n çok yüksek boyutlara ulaflma-
s›, Hz. Mehdi’nin cemaatinin say›s›n›n az ama nitelikli ki-
flilerden oluflmas›na vesile olacak olabilir.

2- Toplumsal bask›, insanlar›n tarih boyunca iman
sahiplerine yard›mc› olmalar›n› engelleyen önemli sebep-
lerden biridir. Kuran ayetlerinde bu konuda Hz. Musa'ya
iman eden gençler örnek verilmektedir. Ayette flu flekilde
bildirilmektedir:

Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zür-

riyetinden (gençlerinden) baflka -Firavun ve

önde gelen çevresinin kendilerini belalara

çarpt›rmalar› korkusuyla- iman eden olma-

d›. Çünkü Firavun, gerçekten yeryüzünde

büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü

tafl›ranlardand›. (Yunus Suresi, 83)
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Yukar›daki ayette Hz. Musa'ya "Firavun ve önde

gelen çevresinin kendilerini belalara çarpt›rmalar› kor-

kusuyla" iman eden kimsenin olmad›¤› bildirilmektedir.
‹nsanlar e¤er Hz. Musa'ya iman ederlerse bask› görecek-
lerini, yurtlar›ndan sürüleceklerini, tutuklan›p öldürüle-
ceklerini düflünmüfllerdir. Bu korku nedeniyle de iman
edenlerden uzak durmufl, bafllar›na kötü fleyler gelece¤i-
ni düflündükleri için onlara yaklaflmam›fllard›r. Oysa Hz.
Musa ve onunla birlikte olan salih müminler, Allah'›n iz-
niyle çok flerefli ve kutlu bir hayat yaflam›fllard›r. Ahiret-
te de güzel ahlaklar›n›n, sab›rlar›n›n, iyi davran›fllar›n›n
karfl›l›¤›n› en güzel flekilde alacaklar›n› ummaktad›rlar.
Hadislerin iflaretlerine göre ayn› durum Hz. Mehdi’nin ilk
dönemleri için de söz konusu olacak, toplumun büyük ke-
simi menfaatlerine zarar gelmesi endiflesiyle Hz. Mehdi'ye
yak›n olmaktan, onu desteklemekten kaç›nacaklard›r.

Ayette haber verilen bilgilerden biri de Hz. Musa'ya
sadece kavminden genç bir toplulu¤un iman etmifl olma-
s›d›r. Hadislerde, Hz. Mehdi'ye de gençlerin tabi olaca¤›-
na iflaret edilmektedir. Bu bilgilere göre Hz. Mehdi'nin ce-
maati hem say›ca az hem de gençlerden oluflan bir toplu-
luk olacakt›r. (En do¤rusunu Allah bilir). Hz. Mehdi'nin
çevresinde gençlerin olaca¤›na iflaret eden hadislerden ba-
z›lar› flu flekildedir:
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Mehdi bizden Ehl-i Beytten (soyumdan) bir
gençtir. ‹htiyarlar›n›z ona yetiflmeyecek, genç-
leriniz ise onu ümid edeceklerdir. Allah dile-
di¤ini yapacakt›r. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-
il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.23)

Mehdi'nin bayraktar›, sakal› hafif, rengi sar›,
küçük bir genç olacakt›r. (El-Kavlu'l Muhta-
sar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 51)

Onun bayraktar› do¤udan Temimi soyuna
mensup bir genç olacakt›r. (El-Kavlu'l Muh-
tasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)

15- R‹SALE-‹ NUR’U EN 

‹Y‹ ANLAYACAK OLAN K‹MD‹R?

... Tâ âhir zamanda, hayat›n genifl dairesin-

de as›l sahibleri, yâni Mehdi ve flâkirdleri,
Cenâb-› Hakk›n izniyle gelir, o daireyi genifl-
lendirir ve o tohumlar sünbüllenir. Bizler de
kabrimizde seyredip Allaha flükrederiz. (Sik-
ke-i Tasdik-i Gaybi, s.172)

Bediüzzaman bu sözlerinde Risale-i Nur’un as›l sa-
hiplerinin Hz. Mehdi ve flakirtleri oldu¤unu söylemekte-
dir. Dolay›s›yla Bediüzzaman'›n bu aç›klamalar›na göre,
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“Risale-i Nur’u en iyi anlayacak, çözecek ve anlatacak

olan kifli de Hz. Mehdi olacakt›r”. 
Risale-i Nur’u en iyi anlayacak olan kimsenin Hz.

Mehdi olaca¤› Bediüzzaman'›n risalelerdeki di¤er sözlerin-
den de aç›kça anlafl›labilmektedir. Bu sözlerinden birinde
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin bu özelli¤ini flöyle aç›kla-
maktad›r:

Ahir zaman›n en büyük fesad› zaman›nda, el-
bette EN BÜYÜK B‹R MÜÇTEH‹D (ihtiyaç
olufltu¤unda ayetlerden hüküm ç›karan büyük
‹slam alimi) hem EN BÜYÜK B‹R MÜCED-

D‹D (her yüzy›l bafl›nda dini hakikatleri dev-
rin ihtiyac›na göre ders vermek üzere gönderi-
len büyük ‹slam alimi, yenileyen, yenileyici),
hem HAK‹M, hem MEHD‹ hem MÜRfi‹D

(do¤ru yolu gösteren kifli) hem  KUTB-U

AZAM (Müslümanlar›n kendisine ba¤land›k-
lar› büyük evliyalardan, zaman›n en büyük
mürflidi)  olarak  bir zat-› nuraniyi (nurlu bir za-
t›) gönderecek ve o zat da,  Ehl-i Beyt-i Nebe-
viden (Peygamberimiz (sav)’in soyundan) ola-
cakt›r. (Mektubat, s. 411-412)

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin “en büyük müçtehid”
(ihtiyaç olufltu¤unda ayetlerden hüküm ç›karan büyük ‹s-
lam alimi) ve “en büyük müceddid” (her yüzy›l bafl›nda
dini hakikatleri devrin ihtiyac›na göre ders vermek üzere
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gönderilen büyük ‹slam alimi) s›fatlar›n› tafl›yaca¤›n› bil-
dirmifltir. “Müceddid” dini hakikatleri devrin ihtiyaçla-
r›na göre aç›klayan, “müçtehid” de ihtiyaç olufltu¤unda
ayetlerden hüküm ç›karan büyük ‹slam alimi ve önderidir.
Bu vas›ftaki büyük zatlar, ‹slam  toplumlar›na  örnek  ol-
mufl, yol göstermifl, zaman›n kutbu olmufl önderlerdir. Bu
önderlerden kimi içtihat etme (hükümleri usulüne uygun
olarak Kuran ve hadislerden istifade ile ortaya koyma) ve
hüküm verme vas›flar›ndan dolay› "mezhep önderleri" ol-
mufllard›r; Müslümanlar da onlara uymufllard›r. ‹mam Ha-
nefi, ‹mam fiafi, ‹mam Hanbeli, ‹mam Maliki bu önder-
lerden olup 4 mezhebin kurucular›d›r. Bütün ehl-i sünnet
onlar›n verdi¤i hükümlerle amel etmektedir. Bediüzza-

man bu “müçtehid ve müceddidlerin en büyüklerinin

ise Hz. Mehdi olaca¤›n›” ifade etmifltir. Bu da “Hz. Meh-

di'nin içtihat etmeye (hükümleri usulüne uygun olarak
Kuran ve hadislerden istifade ile ortaya koyma) ve hüküm

vermeye, dini hakikatleri aç›klamaya en yetkili kifli ola-

rak Risale-i Nur’u da en iyi anlayacak ve aç›klayacak

kifli olaca¤›n›” ortaya koymaktad›r.

16- R‹SALE-‹ NUR’UN 

BATIN‹ TEFS‹RE ‹HT‹YACI VAR MIDIR?

Bediüzzaman, sözlerine gizli anlamlar yüklememifl;
düz bir anlat›mla anlatmak istediklerini samimi olarak ifa-
de etmifltir. Kuran’›n tefsiri oldu¤unu ifade etti¤i Risale-
i Nuru ayr›ca tefsir etmeye gerek yoktur. 

41

AH‹R ZAMAN SORULARINA BED‹ÜZZAMAN CEVAP VER‹YOR .1.



Bediüzzaman bu konuyu flöyle aç›klam›flt›r:

“Risale-i Nur’un her bir kitab› bir Said’dir.

Siz hangi kitaba baksan›z benimle karfl› kar-

fl›ya görüflmekten on defa ziyade hem fayda-

lan›r, hem hakiki bir surette benimle görüfl-

müfl olursunuz. Risale-i Nur bana hiçbir ih-

tiyaç b›rakm›yor.” (Emirda¤ Lahikas›, s. 159)

Demek ki risaleler, herhangi bir konuda Bediüzza-
man'›n tüm kanaatlerini en aç›k ve do¤ru flekilde yans›t-
maktad›r. Ahir zaman, Hz. ‹sa'n›n ve Hz. Mehdi'nin geli-
fli ve ‹slam ahlak›n›n hakimiyeti konular›nda da risaleler-
deki aç›klamalar, Bediüzzaman'›n sözlerinin anlafl›labil-
mesi için tamamen yeterlidir.

Ancak buna ra¤men kimi çevrelerde, Bediüzzaman'›n
aç›k anlat›m›n›n ard›nda bir de bat›ni anlamlar gizlendi-
¤i; dolay›s›yla Risale-i Nur Külliyat›’n›n anlafl›labilmesi
için Bediüzzaman'›n sözlerinin “bat›ni tefsir” ile tefsir
edilmesi gerekti¤i fleklinde yanl›fl bir kanaat söz konusu-
dur. Risalelerde flifreli ve karmafl›k bir anlat›m oldu¤u, düz
okumayla anlafl›lamayaca¤› ve bu flifreleri de ancak belir-
li yeteneklere sahip özel baz› kiflilerin çözebilecekleri dü-
flünülür. 

Oysa Bediüzzaman'›n apaç›k ve hikmetli sözlerinden
oluflan Risalelerde anlat›lanlar okuyanlar taraf›ndan ko-
layl›kla anlafl›lmaktad›r. Bediüzzaman'›n veciz bir flekilde
kaleme alm›fl oldu¤u apaç›k sözlerinin bir kez daha tefsir
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edilmesi gerekti¤i düflüncesi yanl›flt›r. Bediüzzaman
“avamdan havassa ya da bir ortaokul talebesinden bir
filozofa kadar okuyan herkesin kolayl›kla anlayabilece-
¤i“ (Kastamonu Lahikası, s. 70), (fiualar, s. 549) sözleriy-
le, risalelerin böyle bat›ni bir tefsir anlay›fl›yla yorumlan-
mas›na ihtiyaç olmad›¤›n› aç›klamaktad›r. 

17- R‹SALE-‹ NURLARI TEFS‹R ETMEK 

SAKINCALI DE⁄‹L M‹D‹R?

Risale-i Nurlar›n genifl kitleler üzerindeki samimi
etkisi son derece aç›kt›r. Buna ra¤men Bediüzzaman'›n
apaç›k sözlerini bir kez daha tefsir etmek ve yorumlamak
gibi giriflimler, Bediüzzaman'›n sözlerinin asl›ndan uzak-
laflmas›na ve yanl›fl ç›kar›mlarda bulunulmas›na yol aça-
cakt›r. Bu nedenle risalelerin ‘bat›ni tefsir’ ad› alt›nda ikin-
ci bir kez daha tefsir edilmesi sak›ncal› bir yaklafl›md›r.

Bediüzzaman’›n bizzat kendisi eserlerinde pek çok
kez bu konunun önemini ifade etmifl; böylesi bir anlay›fla
karfl› oldu¤u yönündeki fikirlerini beyan etmifltir. E¤er ri-
salelerdeki metinlerin tefsire ihtiyac› varsa, bunu yine bu
metinler üzerinde yap›lacak ek aç›klamalarla izah etme-
nin uygun olaca¤›n› belirtmifltir. Bu sözlerinden birinde
Bediüzzaman, “böyle bir tefsir anlay›fl›na gidilecek olu-

nursa, bunun nas›l suistimale aç›k hale gelece¤ini ve

bu yolla risalelerde anlat›lan hakikatlerin nas›l asl›n-

dan uzaklafl›p de¤iflece¤ini” flöyle hat›rlatm›flt›r:
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Nur’un metni, izaha ihtiyacı olsa, ya satırın
üstünde, ya kenarda hâfliyecikler (aç›klama-
lar) yazılsa daha münasiptir (uygundur). Çün-
kü metin içine girse, teksir edilen nüshalar ay-
rı ayrı olur, tashih (düzeltme) lazım gelir. Hem
SU-‹ ‹ST‹’MALE KAPI AÇILIR, MUARIZ-
LAR (karfl› ç›kanlar) istifade ederler. Hem her-
kes senin gibi muhakkik (hakikati araflt›r›p in-
celeyip bulan) müdakkik (inceden inceye tet-
kik eden, en ufak gizli fleyleri bile görmeye ça-
l›flan) olmaz, YANLIfi MANA VER‹R, B‹R
KEL‹ME ‹LAVE EDER, EHEMM‹YETL‹
B‹R HAK‹KAT‹ KAYBETMEYE SEBEB
OLUR. Ben tashihatımda (düzeltmelerimde)
böyle zararlı ilaveleri çok gördüm... (Emirda¤
Lâhikası Elyazma, s. 661)

Bediüzzaman’›n bu aç›klamalar› ahir zaman konu-
sunda yapm›fl oldu¤u izahlar için de geçerlidir. Bediüzza-
man, Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda ikinci kez yeryüzüne gele-
ce¤ini, Hz. Mehdi'nin ise tüm Müslümanlara bir hidayet
önderi olarak ortaya ç›kaca¤›n› bildirmifltir. Bediüzza-
man'›n bu konulardaki tüm izahlar› çok aç›kt›r. E¤er Bedi-
üzzaman Hz. Mehdi'nin göreve bafllayaca¤› tarih için ha-
dislere dayand›rarak Hicri 1400 diyorsa, bunu baflka tür-
lü yorumlamak mant›ks›z olur. Bediüzzaman ayr›ca Hz.
Mehdi'nin üç büyük görevi birarada yerine getirece¤ini;
hem siyaset, hem diyanet, hem de saltanat alan›nda Meh-
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dilik yapaca¤›n› da aç›kça belirtmifltir. Buna ra¤men Meh-
dili¤i üçe bölmek, tek bir tanesinin Mehdilik için yeterli
olaca¤›n› söyleyerek yanl›fl yorumlamak olmaz. Veya bu
konular gibi seyyidlik konusunda da, Bediüzzaman, sey-
yid olmad›¤›n› ve bu konuda seyyid iken olmad›¤›n› söy-
lemenin dinen uygun olmad›¤›n› aç›k ve net olarak izah
etmiflken, anlam› farkl›laflt›racak flekilde tevil ve tefsir
yapmak de do¤ru de¤ildir. Ayn› flekilde Bediüzzaman, Hz.
‹sa'n›n, Hz. Mehdi'nin arkas›nda namaz k›laca¤›n› hadis
vererek aç›klam›flken, ‘asl›nda öyle demek istemedi’ di-
yerek bu bilgileri farkl› yönde tefsir etmek de do¤ru de-
¤ildir. Zira hem Peygamberimiz (sav)'in sözü, hem de Be-
diüzzaman'›n bu hadis do¤rultusundaki aç›klamalar› var-
ken, bunun aksini söylemek yanl›fl olur. Bunun gibi Bedi-
üzzaman, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin birlikte yapacaklar› fa-
aliyetleri ve tüm dünyaya Kuran ahlak›n› hakim k›lacak-
lar›n› aç›klam›fl ve bu konuda hadisler do¤rultusunda tarih-
ler de vermiflken, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin gelmeyecekle-
rini, yaln›zca birer flahs› maneviden ibaret olacaklar›n› öne
sürmek de büyük bir yan›lg› olur. Bediüzzaman'›n aç›kla-
malar›na göre Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi birer flahs› manevi ola-
rak de¤il, birer flah›s olarak geleceklerdir. Elbette onlar›n
temsil ettikleri birer flahs› manevileri de olacak, ancak flah-
s› manevilerinin bafl›nda kendileri de bizzat lider olarak
bulunacaklard›r. Tüm dünya Hz. Mehdi'nin liderli¤i alt›n-
da toplanacak, Kuran ahlak›n›n yaflanmas›yla birlikte anar-
fli ve kargafla ortam› son bulacak ve yeryüzüne huzur ve
bar›fl hakim olacakt›r.
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Dolay›s›yla Bediüzzaman'›n tüm sözlerinin, bu do¤-
rultuda, risalelerdeki aç›k izahlar› esas al›narak de¤erlen-
dirilmesi gerekir. Bunun d›fl›nda, ‘falanca kiflinin rüyas›,
falanca kiflinin özel sohbetlerde duyduklar›, falanca kifli-
ye yap›lan özel aç›klamalar’ gibi izahlarla, Bediüzzaman'›n
yaz›m›n› bizzat tashih ve tasdik etti¤i eserleri de¤ifltirme-
ye çal›flmak ise, geçerli olmayan yak›fl›ks›z hareketlerdir.

Bu durum Bediüzzaman'›n Risalelerde anlatt›¤› her
konu için geçerlidir. Nitekim böyle bir tefsir mant›¤›n›n
Risale-i Nurlar üzerinde nas›l bir etki oluflturaca¤›n›n da iyi
düflünülmesi gerekir. Zira böyle yanl›fl bir mant›kta iste-
yen herkes Bediüzzaman'›n her sözüne kendince farkl› bir
aç›klama getirebilir ve bu flekilde Bediüzzaman'›n hiçbir
izah›n› kabul etmeyebilir. ‹steyen kifli, kendince uygun
görmedi¤i her izah›, flahsi kanaatlerine ya da çevresinden
duyduklar›na göre tefsir etme yoluna gidebilir.

Böyle bir giriflimin engellenmesi ise, ahir zaman›n
büyük müceddidi Bediüzzaman'›n büyük bir samimiyetle
kaleme ald›¤› eserlerine sahip ç›kmakla, onun gerçekte
söylemek istediklerini tam anlay›p onu desteklemekle
mümkün olacakt›r.

18- AH‹R ZAMAN KONULARINDA TEFS‹R

VE TEV‹L YOLUNA G‹DENLER‹N BAZI EN-

D‹fiELER‹ VAR MIDIR?

Risaleleri tefsir etmenin, ahir zaman konular›nda Be-
diüzzaman’›n aç›k ifadelerini tevil etmenin alt›nda “bun-
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lar do¤ruysa ne yapar›z, Bediüzzaman’›n dedikleri ç›km›-
yor” gibi düflüncelerden kaynaklanan korkular olabilir.

Bediüzzaman ele ald›¤› konular› çok titiz ve olmas›
gerekti¤i gibi net bir flekilde aç›klam›flt›r. Anlatt›klar›nda
herhangi bir çeliflki veya gerçe¤e uygun olmayan bir fley
yoktur. Ahir zamanla ilgili söyledi¤i sözler belirtti¤i ta-
rihlerde aynen gerçekleflmifl, bir ço¤u da belirtti¤i zaman
geldi¤inde gerçekleflmektedir.

Herhangi bir tevil yap›lmadan, ön yarg›s›z olarak ba-
k›ld›¤›nda konunun çok aç›k oldu¤u, her fleyin yerli yeri-
ne oturdu¤u anlafl›lacakt›r. Bediüzzaman’›n anlat›mlar›-
n›n Kuran’a ve Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerine
tam olarak uydu¤u görülecektir. Bunun sonucunda insan-
lar›n Bediüzzaman’a olan güvenleri sevgi ve ba¤l›l›klar›,
Risale-i Nur’un bütününde anlat›lanlara inançlar› artacak-
t›r. Peygamber Efendimiz (sav)’in Hz. Mehdi’yle ilgili çok
ayr›nt›l› hadislerine ra¤men hangi sebeple olursa olsun bu
konuda yanl›fll›¤a düflmek, geçe¤i inkar etmek mümine
yak›flmaz.

Allah’a güvenmek, yersiz korkulara kap›lmamak ge-
rekir. Mümine yak›flan Peygamber Efendimiz (sav)’in ha-
dislerine güvenmek, Bediüzzaman'›n aç›klamalar›na gü-
venmek, geliflen olaylar› bu çerçevede önyarg›s›z olarak
de¤erlendirmektir.
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19- HZ. MEHD‹’N‹N GEL‹fi‹ KONUSUNDA

HERHANG‹ B‹R R‹VAYET OLMASAYDI 

B‹LE, HZ. MEHD‹’N‹N GELMES‹ 

ADETULLAHA UYGUN MUDUR?

Herfleye gücü yeten Allah, Hz. Mehdi ile ‹s-
lam'›n üstündeki karanl›¤› da¤›tabilir. Ve va-
adetmifltir, vaadini elbette yapacakt›r. Kudret-
i ‹lahiye (Allah'›n gücü) noktas›nda gayet ko-
layd›r. E¤er daire-i esbab (sebepler baz›nda) ve
hikmet-i Rabbaniye (Allah'›n dilemesi) nokta-
s›nda düflünülse, yine o kadar makul ve vukua
(gerçekleflmeye) lay›kt›r ki; e¤er muhbir-i Sa-

d›k'tan (do¤ru sözlü olan Peygamber (sav)

rivayet olmazsa dahi, herhalde öyle olmak

laz›m gelir. Ve olacakt›r diye ehl-i tefekkür

(düflünenler) hükmeder." (Mektubat, s. 411-
412)

Bediüzzaman eserlerinde, gelece¤i hadislerde net
olarak aç›klanan Hz. Mehdi'nin, müjdelenmemifl dahi ol-
sa, gelmesinin adetullaha (Allah'›n kainatta koydu¤u de¤ifl-
mez hükümlere) uygun oldu¤unu belirtmifltir.

Kuran'da bahsi geçen tüm mümin topluluklar›n›n ba-
fl›nda bir elçi ya da önder yer almaktad›r. Ahir zamanda da
Kuran ahlak›n›n tüm yeryüzüne hakim olmas› gibi dünya
tarihinin çok müstesna bir döneminde müminlerin bafls›z,
kendi halinde bir topluluk olarak kalmalar› Kuran'da bil-
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dirilen adetullaha uygun de¤ildir (en do¤rusunu Allah bi-
lir). 

Ayetlerde bildirildi¤i gibi, ‹slam ahlak›n›n hakimi-
yeti Allah'›n bir vaadidir. Allah, “‹slam ahlak›n› tüm dün-

yaya hakim k›laca¤›n›, inanan kullar›n› güç ve iktidar

sahibi k›laca¤›n›” (Nur Suresi, 55) vadetmifl ve bu va-
adinin kesin oldu¤unu bildirmifltir. Rabbimiz bu vaadini
muhakkak yerine getirecektir. Ayr›ca Kuran'da, mümin
topluluklar›n mutlaka bafllar›nda bir lider bulundu¤u bil-
dirilmektedir. Her peygamber, nebi veya elçi, gönderil-
dikleri topluma önderlik yapm›flt›r. Tarih boyunca tüm ör-
neklerinde görüldü¤ü gibi, hakimiyet döneminde de Müs-
lümanlar›n bafllar›nda onlara yol gösterecek bir liderleri
mutlaka olacakt›r. Peygamberimiz (sav)'in mütevatir hadis-
lerinde (içinde yalan ihtimali olmayan ve yalan üzerine
birleflmeleri düflünülemeyecek kadar kalabal›k olan bir
cemaate ve kuvvetli haberlere dayanan hadislerle), bu dö-
nemde müminlerin liderinin “Hz. Mehdi” olaca¤› haber
verilmifltir. 

‹slam dünyas›n›n bafl›nda, tüm Müslümanlar› bira-
raya getirecek flekilde bir lider uzun süredir yoktur. Müs-
lümanlar›n bu ilk lideri, 1400 senedir müjdelendi¤i gibi
Hz. Mehdi olacakt›r. Hz. ‹sa ahir zamanda yeryüzüne ge-
lecek, müminlere önderlik edecek ve Hz. Mehdi ile birlik-
te ‹slam'›n nurunun tüm insanlar› ayd›nlatmas›na vesile
olacaklard›r.
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20- BED‹ÜZZAMAN HZ. MEHD‹ ‹Ç‹N 

"GEÇM‹fiTE KALDI" DEM‹fi M‹D‹R?

O “‹LER‹DE GELECEK” AC‹B (flafl›lan,
hayret uyand›ran, benzeri görülmeyen) fiAH-

SIN (Hz. Mehdi’nin) bir H‹ZMETKARI ve
ONA YER HAZIR EDECEK B‹R DÜMDARI
(yard›mc› kuvveti) ve O BÜYÜK KUMAN-
DANIN P‹fiDAR B‹R NEFER‹ (önden giden
bir askeri) oldu¤umu zannediyorum. (Barla La-
hikas›, s. 162)

Bediüzzaman Hazretleri, Hz. Mehdi ile ilgili yapt›-
¤› bütün aç›klamalarda, onun mutlaka “gelece¤ini” vur-
gulam›flt›r. Hz. Mehdi’nin beklenildi¤ini, kendi yaflad›¤›
dönemden daha ileriki bir zamanda gelece¤ini, o geldi¤in-
de kendisinin vefat etmifl olaca¤›n›, çal›flmalar›yla ona bir
zemin haz›rlad›¤›n›, kendisini Hz. Mehdi’nin bir askeri
olarak gördü¤ünü, ahir zamanla ilgili yüzlerce sayfa iza-
h›nda ›srarla vurgulam›flt›r.

Bediüzzaman Said Nursi’nin, Hz. Mehdi’nin geç-
miflte ç›km›fl oldu¤una dair hiçbir izah› bulunmamakla bir-
likte, Hz. Mehdi’nin ileride ki bir zamanda gelece¤ine da-
ir birçok eserinde, bir çok defa, ayr› ayr› ifadeleri bulun-
maktad›r. Afla¤›da, Bediüzzaman’›n eserlerinde Hz. Meh-
di için ileride “gelecek” ifadesinin geçti¤i baz› sayfalar
yer almaktad›r:

(Sözler, s. 318 ve s. 358; Kastamonu Lahikas›, s. 57,
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ve s. 99; Barla Lahikas›, s. 162; T›ls›mlar Mecmuas›, s.
168; Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9 ve s. 138)

21- BED‹ÜZZAMAN KEND‹ VAZ‹FES‹N‹ 

NASIL TAR‹F ETMEKTED‹R?

BEN BÖYLE B‹R NURUN ZUHURUNA

(ortaya ç›k›fl›n›) ÇOK ‹NT‹ZAR ETT‹M

(gözledim) VE ED‹YORUM. FAKAT Ç‹-

ÇEKLER BAHARDA GEL‹R. ÖYLE ‹SE

O KUDS‹ Ç‹ÇEKLERE ZEM‹N HAZIR

ETMEK LAZIM GEL‹R. VE ANLADIK

K‹, BU H‹ZMET‹M‹ZLE O NURAN‹ ZAT-

LARA (nurlu flah›slara) ZEM‹N ‹ZHAR ED‹-

YORUZ (haz›rl›yoruz). (Mektubat, s. 371)

Bediüzzaman, Hz. Mehdi ve yard›mc›lar›n› "bahar-
da gelecek kudsi çiçekler" olarak nitelendirmifl, “kendi-

sinin ise, yapt›¤› hizmetlerle bu mübarek flahsa zemin

haz›rlayan bir öncü oldu¤unu” belirtmifltir.
Bediüzzaman, "bir nur" olarak ifade etti¤i ahir za-

manda gelecek olan Hz. Mehdi'nin ortaya ç›k›fl›n› çok göz-
ledi¤ini ve hala da gözlemekte oldu¤unu ifade etmekte-
dir. Bediüzzaman bu sözleriyle çok aç›k bir flekilde ken-
disinin Hz. Mehdi olmad›¤›n› ve kendisinin de bu müba-
rek flahs›n ç›k›fl›n› büyük bir heyecanla gözledi¤ini belirt-
mektedir. Yaln›z Bediüzzaman de¤il, sahabeler dönemin-
den itibaren milyonlarca samimi Müslüman, ‹slam alimle-
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ri, mezhep imamlar›, müçtehidler Hz. Mehdi ve berabe-
rindeki müminlere karfl› derin bir sevgi beslemifllerdir.
1400 y›ld›r bu mübarek zat› sevgi ve sayg›yla anm›fllar-
d›r. Ona ve cemaatine dua etmifller, onlar için Allah'tan
yard›m dilemifllerdir. Hz. Mehdi ve cemaati gelmifl geç-
mifl tüm Müslümanlar›n ortak dostudur. Tüm inananlar
için flevk ve heyecan vesilesidir. Bediüzzaman da sözle-
rinde bu bak›fl aç›s›n› dile getirmekte, kendisinin de bü-
yük bir heyecan ve sevgiyle Hz. Mehdi'nin geliflini bekle-
di¤ini ifade etmektedir. Bediüzzaman, burada kulland›¤›
"ÇOK ‹NT‹ZAR ETT‹M VE ED‹YORUM" yani

"ÇOK GÖZLED‹M VE GÖZLÜYORUM" sözleriyle
bu durumu dile getirmifl, ancak hayatta oldu¤u süre içeri-
sinde bu kutlu flahs›n ç›k›fl›n›n gerçekleflmedi¤ini bildir-
mifltir.

Bediüzzaman ahir zamanda gelecek Hz. Mehdi ve
cemaatine karfl› içten ve derin bir sevgi sahibidir. Hz. Meh-
di ve yan›ndakilerin güzel ahlak›n› ve mücadelelerini "Ç‹-

ÇEKLER"e benzetmekte ve onlar›n baharda, yeryüzü-
nün tüm güzelliklerinin ortaya ç›kt›¤› dönemde gelecek-
lerini anlatmaktad›r. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin gele-
ce¤i dönemi karanl›k kara bir k›fl›n ard›ndan gelen ayd›n-
l›k, güneflli, güzelliklerle dolu bir bahara benzetmektedir.
Bediüzzaman'›n çiçek benzetmesi bu dönemde yaflanacak
huzur, bar›fl, adalet ve güzellikleri anlatmak için yap›lm›fl
çok güzel bir örneklendirmedir. Bediüzzaman bu bahar
döneminin çok yak›n oldu¤unu bildirmektedir. Bir baflka
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aç›klamas›nda ise kendisinin "acele edip k›flta geldi¤ini"
belirtmifl; nas›l k›fl›n hemen ard›ndan bahar geliyorsa, ahir
zamanda gelecek mübarek flah›s ve cemaatinin de, kendi-
sinden hemen sonra bahar› getirece¤ini müjdelemifltir. Be-
diüzzaman bu sözleriyle çok aç›k bir flekilde “kendisinin

Hz. Mehdi olmad›¤›n›, ancak bu mübarek zata ortam

haz›rlayan bir öncüsü oldu¤unu“ ifade etmifltir.
Bediüzzaman bir kez daha "KUDS‹ Ç‹ÇEKLER"

sözleriyle bahsetti¤i Hz. Mehdi ve talebelerine karfl› olan
sevgisini dile getirmifl, Hz. Mehdi'nin geliflini çok gözle-
di¤ini ve halen de gözlemeye devam etti¤ini belirtmifltir.
Bu durumda gelecek olan flah›slara, yani Hz. Mehdi ve ce-
maatine zemin haz›rlamak gerekti¤ini söyleyen Bediüz-
zaman, kendisinin ve cemaatinin bu görevi üstlendi¤ini
ifade etmifltir. Onlardan önce gelip onlar için ön bir hiz-
met ve haz›rl›k yapt›¤›n› söyleyerek, Hz. Mehdi'nin ken-
disinden sonra gelecek bir flah›s oldu¤unu bir kez daha di-
le getirmifltir.

Bediüzzaman "ANLADIK K‹" sözleriyle, kendisi-
nin Hz. Mehdi olmad›¤›, ancak yapt›¤› hizmetlerle bu mü-
barek kifliye zemin haz›rlamakta oldu¤u konusundaki ka-
naatini dile getirmektedir. "ANLADIK K‹" ifadesi, Be-
diüzzaman'›n kalbine gelen gerçe¤i ve Bediüzzaman'›n bu
gerçe¤e net ve samimi olarak inand›¤›n› göstermektedir.
Bediüzzaman bu kelimeyle, tevazu gere¤i böyle bir söz
söylemedi¤ini, delilleriyle aç›kça ortada olan bu konuda
kesin kanaatini ifade etti¤ini ortaya koymaktad›r.
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Bediüzzaman bu sözünde "H‹ZMET‹M‹ZLE" di-
yerek ço¤ul bir ifade kullanm›flt›r. Demek ki Bediüzza-
man bu hizmette tek bafl›na de¤ildir; kendisine yard›mc›
olan Nur cemaati de vard›r. Bediüzzaman "hizmetimizle"
derken tüm Nur talebelerini de bu hizmete dahil etmekte-
dir.

22- BED‹ÜZZAMAN’IN DÖNEM‹NDE 

B‹DATLAR YOK OLMUfi MUDUR?

Çok zaman evvel bir ehl-i velayetten (veli fla-
h›stan) iflittim ki; o zat, eski velilerin gaybi ifla-
retlerinden istihrac etmifl (manas›n› ortaya ç›-
karm›fl) ve kanaati gelmifl ki: 'fiark taraf›ndan
bir nur zuhur edecek (ortaya ç›kacak), bidat-

lar zulümat›n› (dine sonradan girmifl hurafe-
leri) da¤›tacak. (Mektubat, s. 371)

Kuran’da ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetinde ol-
mayan “bidat” olarak adland›r›lan baz› yanl›fl inan›fl ve
uygulamalar toplumda yerleflik adetler olarak halen var-
l›¤›n› devam ettirmektedir. Bu bidatler Bediüzzaman’›n
devrinde de vard› ve onun vefat›ndan sonra da olmaya de-
vam etti.

Hadislerde bildirildi¤ine göre Hz. Mehdi ortaya ç›k-
t›¤›nda, ‹slam dinine sonradan dahil edilmifl tüm bat›l ina-
n›fl ve uygulamalar› ortadan kald›racakt›r. "... insanlar

aras›nda Peygamberin (sav) sünneti seniyyesiyle mu-
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amele edecek" (‹slam Ansiklopedisi, 14. cilt, s.116) riva-
yetinde bildirildi¤i gibi, Peygamber Efendimiz (sav)'in
yoluna uyacak ve t›pk› onun dönemindeki gibi din ahla-
k›n›n hak haliyle yaflanmas›na vesile olacakt›r.

Hz. Mehdi hiçbir bidat› b›rakmayacak. (El-
Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Mun-
tazar, s. 43)

Mehdi kald›rmad›k bidat b›rakmayacakt›r.

Ahir zamanda ayn› Peygamber (sav) gibi di-
nin icablar›n› yerine getirecektir.” (K›yamet
Alametleri, s. 163)

23- HZ. MEHD‹'N‹N GÖREVLER‹ 

NELER OLACAKTIR?

a- Hz. Mehdi günümüze kadar etkisini sürdüren
materyalizm, Darwinizm ve ateizmi tam anlam›yla sus-
turacak tarzda imani bir çal›flma yapacakt›r.

Birincisi: FEN VE FELSEFEN‹N tasallutiy-
le (etkisiyle) ve MADD‹YYUN VE TAB‹‹Y-

YUN TAUNU, (materyalizm, Darwinizm ve
ateizm hastal›¤›) befler içine intiflar etmesiyle
(insanlar aras›nda yay›lmas›yla), herfleyden ev-
vel FELSEFEY‹ VE MADD‹YYUN F‹KR‹-

N‹ (materyalizm, Darwinizm ve ateizm gibi
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Allah'› inkar eden dinsiz ak›mlar›) TAM SUS-

TURACAK TARZDA iman› kurtarmakt›r.
Ehl-i iman› dalâletten muhafaza etmek (iman
edenleri sapk›nl›ktan korumak)...(Emirda¤ La-
hikas›, s. 259)

Bediüzzaman bu sözünde, Hz. Mehdi'nin üç büyük
görevinden birincisini aç›klamaktad›r. Buna göre Hz. Meh-
di'nin birinci görevi, "materyalist ve ateist felsefeleri ta-

mamen susturacak bir flekilde insanlar›n imanlar›n›

kazanmas›na vesile olmak"t›r.
Bediüzzaman bu sözlerinde, fen ve felsefenin etki-

siyle materyalizm, Darwinizm ve ateizm gibi Allah'› in-
kar eden dinsiz ak›mlar›n insanlar aras›nda yay›ld›¤›na
dikkat çekmifltir. Bediüzzaman bu ak›mlar›n etkisiz hale
getirilerek tam olarak susturulmas›n›n ve insanlar›n ima-
n›n›n kurtar›lmas›n›n Hz. Mehdi'nin birinci görevi oldu-
¤unu belirtmifltir.

Bediüzzaman burada Hz. Mehdi'nin birinci göreviy-
le ilgili olarak "fen ve felsefe"nin etkisine özellikle dik-
kat çekmektedir. Bilim ve felsefe, iman fluuruyla yaklaflan
insanlar›n bak›fl aç›s›yla ilerledi¤inde, büyük at›l›mlara,
Allah'›n varl›¤›n›n ve s›fatlar›n›n daha iyi anlafl›lmas›na
vesile olur. Bilimin, materyalizm savunucular› taraf›ndan
insanlar üzerinde oluflturulan yanl›fl yönlendirmelerini,
Bediüzzaman'›n da belirtti¤i gibi Hz. Mehdi ortadan kal-
d›racakt›r. Ahir zamanda teknolojinin h›zla ilerlemesiyle
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birçok bilim dal›nda geliflmeler olacakt›r. Allah'›n varl›-
¤›n›n delilleri, yeryüzündeki iman hakikatleri bilimsel de-
lilleriyle aç›kça ortaya ç›kacakt›r. Hz. Mehdi bu gerçek-
leri insanlara en etkili yöntemlerle ulaflt›racak ve bu ko-
nuda dünya çap›nda bir sonuç elde edecektir. Mesih Dec-
cal'in ahir zaman fitnesi, ancak böyle güçlü yöntemlerle
k›r›lacakt›r.

Materyalizm ve ateizm, insanl›¤a büyük felaketler
getiren sapk›n ak›mlard›r. Darwinizm, materyalizm ve ate-
izme fikri dayanak oluflturur. Darwinizm'in iddias›, kaina-
t›n ve canl›l›¤›n kör tesadüfler sonucunda kendi kendine
yaflam› var etti¤idir. Son 150 y›l›n en büyük aldatmacas›
olan bu ak›m›n fikren tam anlam›yla susturulmas› günü-
müze kadar mümkün olmam›flt›r. Darwinizm, modern bi-
limin son bulgular› ve ilerleyen teknoloji vesilesiyle Hz.
Mehdi döneminde tamamen ortadan kalkacakt›r. ‹nsanl›k
tarihinin gördü¤ü bu en fliddetli fitnenin fikren susturul-
mas› Hz. Mehdi zaman›nda gerçeklefltirilecektir. 

Bediüzzaman bu sözlerinde Hz. Mehdi'nin, "FEL-

SEFEY‹ VE MADD‹YYUN F‹KR‹N‹ TAM SUSTU-

RACAK TARZDA" bir çal›flma yürüterek insanlar›n
imanlar›n›n kurtulmas›na vesile olaca¤›n› belirtmifltir. Be-
diüzzaman, ahir zamanda ateist felsefelerin bir tehlike
oluflturaca¤›n› bildirmifl, özellikle Darwinist, materyalist
felsefelerin ateizmle güç bulacaklar›n› ve Allah'›n varl›-
¤›n› inkar edecek tehlikeli bir çizgiye geleceklerini ifade
etmifltir. Bu nedenle Hz. Mehdi'nin birinci vazifesinin,
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maddecilik fikri, yani Allah'› inkar üzerine kurulmufl ma-
teryalist, Darwinist ve ateist felsefelerle mücadele etmek
ve bu felsefelerin insanlar üzerindeki etkisini tam anla-
m›yla kald›rmak olaca¤›n› belirtmifltir. Bediüzzaman'›n
burada kulland›¤› "TAM SUSTURACAK TARZDA"

ifadesi son derece önemlidir. Bilindi¤i gibi materyalizmin
hem Türkiye'de hem de dünyada kuvvet bulmas› Bediüz-
zaman zaman›nda devam etti¤i gibi, vefat›ndan yani 1960
y›llar›ndan sonra da günümüze kadar devam etmifltir. Te-
levizyon ve radyo kanallar›n›n geliflmesiyle, yaz›l› bas›-
n›n da deste¤iyle etkileri giderek artm›flt›r. Yani Bediüz-
zaman'›n vefat›ndan sonra da materyalizm propagandas›
artarak 21. yy'a kadar gelmifltir.

Dolay›s›yla kendisinin de ifade etti¤i gibi, Bediüz-
zaman'›n döneminde bu konuda tam bir sonuç elde edile-
memifltir. Bediüzzaman bu sözünde kulland›¤› "TAM

SUSTURACAK TARZDA" ifadesiyle bu gerçe¤e dik-
kat çekmifltir. Materyalizm, ateizm ve Darwinizm'in çö-
küflüyle birlikte insanlar›n iman›n› kurtarma görevi dünya
çap›nda Hz. Mehdi'ye verilmifltir. Bediüzzaman'›n bizzat
bafllad›¤›, ancak bütünüyle sona ermeyen bu ak›mla fikri
mücadele, Hz. Mehdi ile devam edecek ve sonuca ulaflt›-
r›lacakt›r.

Bediüzzaman da "TAM SUSTURACAK" ifadesiy-
le, ancak Hz. Mehdi'nin bu mücadelede "tam bir üstün-

lük sa¤layaca¤›na" iflaret etmektedir.
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b- Hz. Mehdi Müslümanlar›n manevi önderi ola-
cakt›r.

H‹LAFET-‹ MUHAMMED‹YE (A.S.M.)

UNVAN ‹LE (Peygamberimiz (sav)'in halife-
si unvan› ile) fiEA‹R ‹ ‹SLAM‹YEY‹ (‹slam
ahlak›n›n esaslar›n›) ‹HYA ETMEKT‹R (ye-
niden canland›rmakt›r). (Emirda¤ Lahikas›, s.
259)

Bediüzzaman, "H‹LAFET-‹ MUHAMMED‹YE

UNVANI ‹LE" sözleriyle Hz. Mehdi'nin ‹slam dünyas›-
n›n önderi olaca¤›n› belirtmektedir. Hz. Mehdi'nin, "‹S-

LAM TOPLUMUNUN L‹DER‹ VASFIYLA ‹slamiyet'i

yeniden canland›rmas›, milyonlar› bulan bir toplulu-

¤un maddi ve manevi gücüyle hareket ederek tüm yer-

yüzünde ‹slam Birli¤i'ni sa¤lamas›" özellikleri, ne Be-
diüzzaman ne de ondan önceki müceddidlerin döneminde
gerçekleflmifl olaylard›r. Bediüzzaman Said Nursi, yafla-
d›¤› dönem boyunca ‹slam dünyas› ve Müslümanlar ad›na
eflsiz hizmetlerde bulunmufl, pek çok insan›n do¤ru yolu
bulmas›na, Allah'a yak›nlaflmas›na ve imanda derinleflme-
sine vesile olmufltur. Ard›nda halen Müslümanlar için
önemli bir hidayet rehberi olan hikmet dolu eserler b›rak-
m›fl, üstün ilim ve ferasetiyle tüm Müslümanlara ›fl›k tut-
mufltur. Büyük mütefekkir Bediüzzaman, flüphesiz 13. as-
r›n müceddididir. Ancak kendisinin de Peygamberimiz
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(sav)'in hadisleri do¤rultusunda aç›klad›¤› gibi, "TÜM

MÜSLÜMANLARIN L‹DER‹" vasf›n› tafl›mas› söz ko-
nusu olmam›flt›r. Allah'›n izniyle tüm ‹slam alemi için bü-
yük müjdeler içeren bu olaylar, ahir zamanda Hz. Mehdi
vesilesiyle yaflanacak ve bu unvan› da Hz. Mehdi tafl›ya-
cakt›r. Bediüzzaman, bu konuyu tüm bu delilleriyle bir-
likte anlatarak, kendisinin ahir zaman Mehdisi olmad›¤›-
n› aç›k bir flekilde ifade etmifltir.

Bugün dünyada 1 milyar›n üzerinde Müslüman yafla-
maktad›r. Dünya tarihinde ilk defa Müslümanlar say›ca bu
kadar çokturlar. Bu büyüklükte bir kitleye önderlik tarih-
te kimseye nasip olmam›flt›r. Bediüzzaman'›n da müjde-
ledi¤i gibi, bu flerefli vasf› Allah'›n izniyle ahir zaman›n
"Büyük Mehdisi" tafl›yacakt›r.

Bediüzzaman "fiEA‹R-‹ ‹SLAM‹YEY‹ ‹HYA ET-

MEKT‹R" sözleriyle, Hz. Mehdi'nin ikinci vazifesinin
‹slam ahlak›n›n esaslar›n› yeniden canland›rmak oldu¤u-
nu belirtmifltir. Bediüzzaman'›n burada kulland›¤› "‹HYA

ETMEK" kelimesi son derece önemlidir. Bu kelime "ye-

niden hayata kavuflturmak" anlam›ndad›r. Hz. Mehdi
‹slam ahlak›n›n dünya çap›nda yaflanmas›na vesile olacak-
t›r. Bediüzzaman bu konunun tohumlar›n› atm›flt›r, ancak
kendisinin de belirtti¤i gibi "yeniden hayata kavuflturma
fleklinde bir canlanma", tam anlam›yla Hz. Mehdi vesile-
siyle yerine getirilecektir.
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c- Hz. Mehdi henüz oluflmam›fl olan ‹slam Birli-
¤i'ni kuracakt›r.

ALEM-‹ ‹SLAM'IN VAHDET‹N‹ (‹slam ale-
minin birli¤ini) NOKTA-‹ ‹ST‹NAD ED‹P

(dayanak noktas› yap›p) befleriyeti (insanl›¤›)
maddi ve mânevi tehlikelerden ve gadab-› ‹lâ-
hi'den (Allah'›n azab›ndan) kurtarmakt›r. (Emir-
da¤ Lahikas›, s. 259)

Bediüzzaman'›n aç›klamalar›na göre Hz. Mehdi, ha-
lihaz›rda çeflitli gruplar halinde da¤›n›k olarak bulunan
Müslümanlar› birlefltirecek, ‹slam ahlak ve faziletini, Pey-
gamberimiz (sav)'in gerçek sünnetlerini canland›racakt›r.
‹slam aleminin birli¤ini oluflturacak, bu vesileyle insanl›-
¤› maddi ve manevi tehlikelerden kurtaracak ve insanla-
r›n Kuran ahlak›n› uygulayarak Allah'›n gazab›ndan sa-
k›nmalar›na vesile olacakt›r.

Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. Mehdi'nin, daha ön-
ce hiçbir müceddid taraf›ndan yerine getirilmemifl olan
görevlerinden birinin "‹SLAM B‹RL‹⁄‹N‹N  SA⁄LAN-

MASI" oldu¤unu bildirmektedir. Hz. Mehdi bu birli¤in
kurulmas›na vesile olacak, milyonlarca Müslüman› bira-
raya getirecektir. Bediüzzaman'›n da vurgulad›¤› gibi, ‹s-
lam Birli¤i'nin sa¤lanmas› ve bu birli¤in liderli¤i unvan›-
n›n tafl›nmas› Bediüzzaman'›n döneminde, ondan önceki
müceddidlerin tarihinde ve günümüzde de henüz gerçek-
leflmifl olaylar de¤ildir. Bediüzzaman da bu gerçe¤i vur-
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gulam›fl, bu olaylar›n Hz. Mehdi'nin tan›nmas›nda en
önemli alametlerden biri olaca¤›n› hat›rlatm›flt›r. Hz. Meh-
di geldi¤inde Bediüzzaman'›n da belirtti¤i gibi, vesile ola-
ca¤› bu olaylarla Allah onu tüm insanlara tan›tacakt›r.

d- Hz. Mehdi, gerçek ‹seviler ile ittifak edip, Kuran
ahlak›n› dünyaya yayacakt›r.

O ZATIN üçüncü vazifesi, H‹LAFET-‹ ‹S-

LAM‹YE'Y‹ (‹slam halifeli¤ini) ‹TT‹HAD-

I ‹SLAM'A B‹NA EDEREK (‹slam Birli¤i
üzerine kurarak), ‹SEV‹ RUHAN‹LER‹YLE

(dindar Hristiyanlarla ve Hristiyan alimleriy-
le) ‹TT‹FAK ED‹P (ifl birli¤i ve dayan›flma
içerisine girerek) D‹N-‹ ‹SLAM'A (‹slam di-
nine) H‹ZMET ETMEKT‹R. (Sikke-i Tasdik-
i Gaybi, s. 9)

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin üçüncü vazifesinin, ‹s-
lam toplumunu birlefltirip Hristiyan önderleriyle, ‹slam ve
Hristiyanl›¤›n ortak cephesi olan "materyalizm ve dinsiz-
li¤e" karfl› ittifak etmek ve bu yolla ‹slam dinine hizmet
etmek oldu¤unu bildirmektedir. Bir Kuran ayetinde, "...

iman edenlere sevgi bak›m›ndan en yak›n olarak da:

"Hristiyanlar›z" diyenleri bulursun. Bu, onlardan (bir-

tak›m) papaz ve rahiplerin olmas› ve onlar›n gerçekte

büyüklük taslamamalar› nedeniyledir." (Maide Suresi,
82) sözleriyle bildirildi¤i gibi, samimi Müslümanlar ve
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samimi Hristiyanlar birbirlerinin do¤al müttefikidirler.
Dinsizli¤e karfl› ortak bir fikri mücadele yürütmeleri ve
yard›mlaflmalar› gerekir. Ahir zamanda bu dayan›flman›n
en güzel örne¤i Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi vesilesiyle yaflana-
cakt›r. Bediüzzaman da bu sözleriyle Hz. Mehdi'nin bu
önemli alametine dikkat çekmektedir. 

Hz. Mehdi'nin ‹slam Birli¤i'ni kurup Hristiyan ön-
derlerle ittifak etmesi ve bu vesileyle ‹slam'a hizmet et-
mesi, Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde ve öncesinde de
gerçekleflmemifl olaylard›r. Bediüzzaman, kendisi hayat-
ta iken henüz gerçekleflmemifl olan bu geliflmeleri hat›r-
latarak, Hz. Mehdi'nin kendisinden sonraki bir tarihte ge-
lecek bir flah›s oldu¤unu müjdelemekte ve kendisinin Hz.
Mehdi olmad›¤›n› bir kez daha delillendirmektedir.

24- BU ‹TT‹FAKIN GERÇEKLEfiMES‹NE

HZ. MEHD‹’N‹N HANG‹ ÖZELL‹KLER‹ ve

K‹MLER VES‹LE OLACAKTIR?

BU VAZ‹FE, PEK BÜYÜK B‹R SALTANAT

ve KUVVET ve M‹LYONLAR FEDAKAR-

LARLA (M‹LYONLARIN FEDAKARANE

KATILIMIYLA) TATB‹K ED‹LEB‹L‹R

(yerine getirilebilir). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi,
s. 9)

Bediüzzaman, ‹slam Birli¤i ile Müslüman ve Hris-
tiyan dünyas›n›n hak din ad›na ittifak etmesi gibi büyük
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bir olay›n ancak üç flart›n oluflmas›yla gerçekleflebilece-
¤ine dikkat çekmifltir. Bediüzzaman "PEK BÜYÜK B‹R

SALTANAT VE KUVVET" sözleriyle bu flartlardan iki-
sini aç›klamaktad›r. "Saltanat" kavram›, güç ve yetki ifa-
de eden bir kelimedir. "KUVVET" kavram› ise "istedi¤i
fleyi icra edebilme gücü yani yetki"yi tan›mlamaktad›r.
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin ‹slam Birli¤i'ni oluflturup bu
birli¤in liderli¤ini üstlenece¤ini ve "pek büyük bir kuv-

vet ve yetkiye sahip olaca¤›n›" bildirmifltir. Bediüzza-
man'›n "PEK BÜYÜK" sözleri, Hz. Mehdi'nin sahip ola-
ca¤› bu kuvvetin ve saltanat›n çap›n›n büyüklü¤ünü ifade
etmektedir. Böyle büyük bir kuvvetin Bediüzzaman ve on-
dan önceki müceddidlerin zaman›nda gerçekleflmedi¤i bi-
linen bir gerçektir. Bediüzzaman da Hz. Mehdi'nin bu
önemli alametini vurgulayarak, bu mübarek zat›n kendi
yaflad›¤› dönemde henüz gelmedi¤ini, ortaya ç›kt›¤›nda
ise bu özellikleriyle tan›naca¤›n› hat›rlatm›flt›r.

Bediüzzaman "M‹LYONLAR FEDAKARLARLA

TATB‹K ED‹LEB‹L‹R" sözleriyle, Hz. Mehdi'nin üçün-
cü vazifesini yerine getirebilmesi için gerekli olan üçün-
cü flart›n "M‹LYONLARCA FEDAKARLAR" oldu¤u-
nu belirtmifltir. Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. Mehdi'ye
tabi olan, onu destekleyen milyonlarca kifli olaca¤›n› bil-
dirmifltir. Böyle genifl çapl› bir destek Bediüzzaman'›n
iman hizmetinde söz konusu olmam›flt›r. Dahas›, Bediüz-
zaman Hz. Mehdi'nin bu görevini yerine getirebilmesi için
sadece "milyonlar› aflan fedakarane bir destek" de¤il, ay-
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n› zamanda "büyük bir kuvvet, kudret ve hakimiyet"in de
bununla birarada oluflmas› gerekti¤ini belirtmifltir. Bu ger-
çe¤i hat›rlatarak da, Hz. Mehdi'nin kendi yaflad›¤› devir-
de gelmemifl oldu¤unu ortaya koymufltur.

25-TAR‹HTE BU VAZ‹FELER‹N HEPS‹N‹

B‹RDEN ‹CRA ETM‹fi K‹MSE VAR MIDIR?

Hem bu ÜÇ VEZA‹F‹ (görevi) B‹RDEN B‹R

fiAHISTA YAHUT CEMAATTE BU ZA-

MANDA BULUNMASI VE MÜKEMMEL

OLMASI VE B‹RB‹R‹N‹ CERHETMEME-

S‹ (birbirine engel olmamas›, zarar ve memesi)
PEK UZAK, ADETA KAB‹L (mümkün) GÖ-

RÜLMÜYOR. Ahir zamanda, AL-‹ BEYT-‹

NEBEV‹'N‹N (A.S.M.) (Peygamberimiz
(sav)'in soyunun) CEMAAT-‹ NURAN‹YE-

S‹N‹ (nurani cemaatini) TEMS‹L EDEN

HAZRET-‹ MEHD‹'DE VE CEMAAT‹N-

DEK‹ fiAHS-I MANEV‹DE ANCAK ‹ÇT‹-

MA EDEB‹L‹R (biraraya gelebilir, toplanabi-
lir). (Kastamonu Lahikas›, s. 139)

Bediüzzaman bu sözünde, Hz. Mehdi'nin üç görevi
oldu¤unu belirtmekte, bu üç görevin birarada yerine geti-
rilmesinin Hz. Mehdi'nin en önemli alametlerinden biri
oldu¤una dikkat çekmektedir. Bediüzzaman kendi yafla-
d›¤› ve kendisinden önceki müceddidlerin yaflad›¤› dö-
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nemlerde bu üç görevin birden yerine getirilemedi¤ini, bu-
nu ancak Hz. Mehdi'nin gerçeklefltirebilece¤ini söylemek-
tedir.

Bu görevlerin birincisi materyalist, Darwinist ve ate-
ist felsefelerle fikri mücadele yap›lmas› ve bu ak›mlar›n
fikren tam olarak susturulmas›d›r. ‹kincisi ‹slam dünyas›-
n›n liderli¤ini üstlenerek ‹slam Birli¤i'nin sa¤lanmas›,
üçüncüsü ise Kuran ahlak›n›n ve Peygamberimiz (sav)'in
sünnetinin yeniden canland›r›lmas›yla tüm yeryüzüne ha-
kim k›l›nmas›d›r. Ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi,
bu görevlerin üçünü birden yerine getirecektir. Bu alamet,
onun tan›nmas›n› sa¤layacak ve onun en önemli özellikle-
rinden olacakt›r.

Bediüzzaman eserlerinde Hz. Mehdi'nin ayn› anda,
"S‹YASET MEHD‹S‹, SALTANAT MEHD‹S‹ VE D‹-

YANET MEHD‹S‹" olarak üç özelli¤e birden sahip ola-
ca¤›n› ve bu üç alanda birden Mehdilik yapaca¤›n› söyle-
mifltir. Bediüzzaman, Kuran ahlak›n› dünya üzerinde ha-
kim k›lmak amac›yla önceki as›rlarda da baz› Müslüman
flah›slar›n geldi¤ini, ancak bunlar›n hiçbirinin, ahir zaman-
da Hz. Mehdi'nin yapaca¤› üç önemli görevi bu flekilde bi-
rarada yerine getirmediklerini ifade etmifltir. Bu nedenle de
ahir zaman›n "BÜYÜK MEHD‹"si unvan›n› alamad›k-
lar›n› belirtmifltir.

Bediüzzaman bu anlamda, Risale-i Nur'un da Hz.
Mehdi'nin üç görevinden birincisi olan "iman› kurtarmak"
görevini yerine getirdi¤ini söylemifltir. Ancak bu hizme-
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tin dar dairede s›n›rl› kald›¤›n›, Hz. Mehdi'nin genifl da-
iredeki görevlerini ise ancak Büyük Mehdi'nin gerçeklefl-
tirece¤ini aç›klam›flt›r. Hz. Mehdi ortaya ç›kt›¤› zaman,
hadislerde de belirtildi¤i gibi, Mehdili¤ini iddia etmeye-
cek ya da bunun propagandas›n› yapmayacakt›r. Hz. Meh-
di'nin burada say›lan büyük icraatlar›, bu kutlu flahs›n or-
taya ç›kt›¤›n›n en büyük ispat› ve delili olacakt›r.

Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin "ÜÇ VEZA‹F‹ (GÖ-

REV‹) B‹RDEN" yerine getirece¤ini belirtti¤i bu sözüy-
le konunun önemini bir kez daha hat›rlatmaktad›r. Kendi-
si de dahil olmak üzere, önceki müceddidlerin hiçbirinin
bunlar›n üçünü birarada gerçeklefltirmedi¤ine dikkat çe-
kerek, Hz. Mehdi'nin o dönemde henüz gelmemifl oldu¤u-
nu ifade etmektedir.

Bediüzzaman, "BU ZAMANDA" sözleriyle kendi
yaflad›¤› dönemden bahsetmektedir. Ve kendi zaman›nda,
Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i üç görevi tek bir flahs›n
ayn› anda yerine getirmesinin ve bu üç vazifenin birbirini
engellememesinin mümkün olmad›¤›n› söylemektedir. Be-
diüzzaman bu kanaatinin  ne kadar güçlü oldu¤unu "PEK

UZAK" ve "ADETA KAB‹L (MÜMKÜN) GÖRÜN-

MÜYOR" sözleriyle aç›kça belirtmifltir. Bu da, Hz. Meh-
di'nin Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde ortaya ç›kmad›-
¤›n› gösteren bir baflka önemli delildir. Bediüzzaman'›n
yaflad›¤› dönemde, üç görevin birden yerine getirilmesi-
ne imkan olmam›flt›r. Bediüzzaman ancak kendisinden bir
as›r sonra gelecek Büyük Mehdi'nin bu görevlerin hepsi-
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ni yerine getirece¤ini bildirmektedir.
Bediüzzaman, eserlerinde birçok kez Hz. Mehdi'nin

hadislerde bildirildi¤i üzere "seyyid" yani "Peygambe-

rimiz (sav)'in soyundan gelen bir kimse" olaca¤›n›,
"kendisinin ise seyyid olmad›¤›n›" belirtmifltir. Bediüz-
zaman bu sözünde de bu konuya bir kez daha aç›kl›k getir-
mekte, "AL-‹ BEYT'‹ NEBEV‹N‹N CEMAAT-‹ NU-

RAN‹YES‹N‹ TEMS‹L EDEN" sözleriyle Hz. Mehdi'nin
"Peygamberimiz (sav)'in mübarek soyundan" olaca¤›na
dikkat çekmektedir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin bu
önemli alametlerinden birini hat›rlatarak kendisinin Hz.
Mehdi olmad›¤›n› ifade etmektedir.

Bediüzzaman, "Hz. Mehdi VE cemaatindeki flahs-

› manevide" sözleriyle Hz. Mehdi'nin flahs›ndan ve onun
flahs-› manevisini oluflturan cemaatinden ayr› kavramlar
olarak bahsetmektedir. Aradaki "VE" kelimesi, "Hz.

Mehdi'nin ve cemaatinin iki farkl› varl›k oldu¤unu"

ifade etmektedir. Hz. Mehdi'nin kutlu flahs›yla birlikte, bir
de onun flahs-› manevisini oluflturan bir cemaati olacakt›r.
Hz. Mehdi'nin flahs› olmadan, böyle bir flahs-› maneviden
söz etmek mümkün de¤ildir. Bediüzzaman da bu gerçe¤i
ifade etmekte ve Hz. Mehdi'nin bir flah›s olaca¤›n› müjde-
lemektedir.

Bediüzzaman'›n aç›klad›¤› üç büyük görev ancak ahir
zamanda gelecek Hz. Mehdi'nin yerine getirebilece¤i gö-
revlerdir. Bediüzzaman, burada kulland›¤› "ANCAK" ke-
limesiyle bir baflkas›n›n bu görevleri baflarmas›n›n Allah'›n
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dilemesiyle "‹MKANSIZ" oldu¤unu belirtmifltir. Çünkü
Allah bu vazifeleri yaln›zca Hz. Mehdi'nin yerine getire-
bilmesini takdir etmifltir. Hz. Mehdi de kaderinde böyle
takdir edildi¤i için bu görevleri Allah'›n izniyle baflar›yla
yerine getirecektir. ‹slam tarihinde henüz bunu baflaran bir
kimse ya da topluluk görülmedi¤i gibi, Bediüzzaman ken-
di yaflad›¤› devirde de bu durumun gerçekleflmedi¤ini vur-
gulamaktad›r.

26- BED‹ÜZZAMAN YAfiADI⁄I DÖNEMDE

M‹LYONLARCA K‹fi‹DEN OLUfiAN BÜYÜK

B‹R K‹TLEN‹N DESTE⁄‹N‹ ALMIfi MIDIR?

Alem-i islam'›n vahdetini (‹slam aleminin bir-
li¤ini) nokta-i istinad edip (dayanak noktas› ya-
p›p) befleriyeti (insanl›¤›) maddi ve mânevi teh-
likelerden ve gadab-› ‹lâhi'den (Allah'›n aza-
b›ndan) kurtarmakt›r. Bu vazifenin, nokta-i is-
tinad› (dayanak noktas›) ve hadimleri (hizmet-
karlar›), M‹LYONLARLA EFRADI (fertle-
ri) BULUNAN ORDULAR laz›md›r. (Emir-
da¤ Lahikas›, s. 259)

Bediüzzaman "M‹LYONLARLA EFRADI

(FERTLER‹) BULUNAN ORDULAR" sözleriyle, Hz.
Mehdi'nin ‹slam Birli¤i'ni sa¤lamas›nda, ona yard›m ede-
cek çok genifl bir kitlenin var olaca¤›ndan söz etmektedir.
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin hizmetinde, Allah'›n varl›¤›
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ve birli¤i konusunu, iman hakikatlerini tüm insanl›¤a an-
latacak, genifl kapsaml› bir iman hizmeti yürütecek olan
ilim ve iman topluluklar› olaca¤›n› bildirmifltir.

Bediüzzaman, eserlerinde yer verdi¤i di¤er sözlerin-
de kendisinin de bu ilim ordusunun, onlara önceden ha-
z›rl›k yapan bir neferi yani askeri oldu¤unu anlatmakta-
d›r. Yaflad›¤› dönemde, Bediüzzaman'›n hizmetinde böyle
genifl bir kitlenin deste¤i ve yard›m› söz konusu olmam›fl-
t›r. Bediüzzaman'›n da sözlerinde pek çok kez ifade etti¤i
gibi, s›n›rl› bir topluluk olan Nur talebeleri çok k›s›tl› im-
kanlar içerisinde ve çok büyük fedakarl›klarla büyük bir
iman hizmeti vermifllerdir. Bediüzzaman böyle büyük bir
kitlenin deste¤inin, ancak ahir zamanda söz konusu ola-
ca¤›n› ve bunun da Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i bu bü-
yük görevde nasip olaca¤›n› bildirmektedir. 

27-GÜNÜMÜZDE KURAN AHLAKI DÜNYA

ÇAPINDA YAYGIN fiEK‹LDE YAfiANIR DU-

RUMDA MIDIR?

O ZATIN ‹K‹NC‹ VAZ‹FES‹, fiER‹ATI

(Kuran ahlak›n›n esaslar›n› ve Peygamberimiz
(sav)'in sünnetini) ‹CRA VE TATB‹K ET-

MEKT‹R (uygulamak ve yerine getirmektir).
(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)

"‹CRA VE TATB‹K ETMEK", "uygulamak, yü-

rürlü¤e sokmak, yerine getirmek" demektir. Bediüzza-
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man da bu sözüyle Hz. Mehdi'nin, Kuran ahlak›n›n gerek-
liliklerini ve esaslar›n› ve Peygamberimiz (sav)'in sünne-
tini tüm insanlar aras›nda uygulamaya koyaca¤›n› ve ha-
yata geçirece¤ini belirtmektedir. Bu da, Hz. Mehdi'nin ‹s-
lam Birli¤i’ni oluflturmas› ve tüm Müslümanlar›n liderli-
¤ini üstlenmesiyle gerçeklefltirilecektir. Bediüzzaman'›n
döneminde oldu¤u gibi günümüzde de halen Kuran ahla-
k› dünya çap›nda hakim k›l›nm›fl de¤ildir. Bediüzzaman
da bu gerçe¤i hat›rlatarak, bu vazifeyi daha kimsenin ye-
rine getirmemifl oldu¤una ve gerçekleflti¤inde de bunun,
Hz. Mehdi'nin en önemli alametlerinden biri olaca¤›na
dikkat çekmifltir.

Kuran ahlak›n›n tüm yeryüzüne hakim k›l›nmas› flu
ana kadar henüz gerçeklefltirilmemifltir. Bediüzzaman da
dahil olmak üzere, Peygamberimiz (sav)'den sonraki dö-
nemlerde gelen müceddidlerin her biri yaflad›klar› asr› ay-
d›nlatm›fl ve büyük birer iman hizmeti vermifllerdir. An-
cak bu büyük ‹slam alimlerinin hiçbiri Kuran ahlak›n›n
tüm yeryüzüne hakim olmas›n›, dinin esaslar›n›n ve Pey-
gamberimiz (sav)'in sünnetinin yeryüzünde hakim k›l›n-
mas›na vesile olmam›fllard›r. Bediüzzaman da bu sözle-
riyle bu büyük görevi Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤ini
hat›rlatm›fl ve bu özellik oluflmadan bir flahs›n Hz. Mehdi
olmas›ndan bahsedilemeyece¤ini hat›rlatm›flt›r.
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28-HZ. MEHD‹’N‹N MADD‹ ‹MKANLARI

DAR MI YOKSA GEN‹fi M‹ OLACAKTIR?

Birinci vazife, maddi kuvvetle de¤il, belki kuv-
vetli itikad (güçlü ve samimi bir iman) ve ihlas
(yaln›zca Allah'›n hoflnutlu¤unu gözetme) ve
sadakatle (kalpten ba¤l›l›kla) oldu¤u halde, BU

‹K‹NC‹ VAZ‹FE, GAYET BÜYÜK MADD‹

B‹R KUVVET VE HAK‹M‹YET LAZIM

K‹, O ‹K‹NC‹ VAZ‹FE TATB‹K ED‹LE-

B‹LS‹N (yerine getirilebilsin). (Sikke-i Tasdik-
i Gaybi, s. 9)

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin ikinci görevini ancak
"BÜYÜK B‹R MADD‹ KUVVET VE HAK‹M‹YET-

LE" gerçeklefltirilebilece¤ini vurgulam›flt›r. Bu güce sa-
hip olacak tek kifli Hz. Mehdi'dir. Bediüzzaman, Hz. Meh-
di'nin bu vazifesini dünya çap›nda gerçeklefltirece¤ini ha-
t›rlatarak, onun sahip olaca¤› maddi kuvvet ve hâkimiye-
tin de çok büyük boyutlarda olaca¤›na dikkat çekmifltir.
Bediüzzaman, yaflad›¤› süre içerisinde böyle bir güç ve
hakimiyet sahibi olmam›flt›r. Tüm hayat›n› Kuran ahlak›-
n›n tebli¤ine adam›fl, bu u¤urda her türlü fedakarl›¤› gö-
ze alm›fl ve çok büyük bir hizmet vermifltir. Ancak onun
tebli¤i maddi bir kuvvet ve hakimiyet içerisinde de¤il, ga-
yet zor maddi flartlarda ve benzersiz s›k›nt›lar içerisinde
geçmifltir. Hem Bediüzzaman hem de talebeleri büyük
iman hizmetlerini çok k›s›tl› imkanlarla gerçeklefltirmifl-
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lerdir. Tüm bu zorluklar içerisinde, Bediüzzaman flerefli
mücadelesini sürdürmüfl ve ihlas›yla, samimiyetiyle Müs-
lümanlara önemli bir örnek teflkil etmifltir. Ancak bizzat
kendisinin de belirtti¤i gibi, bu durum, Hz. Mehdi'nin el-
de edece¤i "gayet büyük maddi kuvvet ve hakimiyet"in
Bediüzzaman'›n hayat›nda söz konusu olmad›¤›n› aç›kça
ortaya koymufltur. Nitekim Bediüzzaman da, kendisine
Mehdilik isnad eden kimselere Hz. Mehdi olmad›¤›n› bu
delili de öne sürerek aç›klam›flt›r.

29- MÜSLÜMANLARIN GERÇEK 

‹SEV‹LER ‹LE ‹TT‹FAKI OLUfiMUfi 

MUDUR?

O ZATIN üçüncü vazifesi, H‹LAFET-‹ ‹SLA-
M‹YE'Y‹ (‹slam halifeli¤ini) ‹TT‹HAD-I ‹S-
LAM'A B‹NA EDEREK (‹slam Birli¤i üzeri-
ne kurarak), ‹SEV‹ RUHAN‹LER‹YLE (din-
dar Hristiyanlarla ve Hristiyan alimleriyle) ‹T-

T‹FAK ED‹P (ifl birli¤i ve dayan›flma içerisi-
ne girerek) D‹N-‹ ‹SLAM'A (‹slam dinine)
H‹ZMET ETMEKT‹R. (Sikke-i Tasdik-i Gay-
bi,  9)

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin, ‹slam toplumunu bir-
lefltirip Hristiyan önderleriyle, ‹slam ve Hristiyanl›¤›n or-
tak cephesi olan "materyalizm ve dinsizli¤e" karfl› ittifak
edece¤ini ve bu yolla ‹slam dinine hizmet edece¤ini bil-
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dirmektedir. Bir Kuran ayetinde bildirildi¤i gibi, "... iman

edenlere sevgi bak›m›ndan en yak›n olarak da: "Hris-

tiyanlar›z" diyenleri bulursun. Bu, onlardan (birta-

k›m) papaz ve rahiplerin olmas› ve onlar›n gerçekte

büyüklük taslamamalar› nedeniyledir." (Maide Suresi,
82) samimi Müslümanlar ve samimi Hristiyanlar birbirle-
rinin do¤al müttefikidirler. Dinsizli¤e karfl› ortak bir fik-
ri mücadele yürütmeleri ve yard›mlaflmalar› gerekir. Ahir
zamanda bu dayan›flman›n en güzel örne¤i Hz. ‹sa ve Hz.
Mehdi vesilesiyle yaflanacakt›r. Bediüzzaman da bu sözle-
riyle Hz. Mehdi'nin bu önemli alametine dikkat çekmek-
tedir. 

Hz. Mehdi'nin ‹slam Birli¤ini kurup Hristiyan ön-
derlerle ittifak etmesi ve bu vesileyle ‹slam'a hizmet et-
mesi Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde ve öncesinde de
gerçekleflmemifl olaylard›r. Bediüzzaman, kendisi hayat-
ta iken henüz gerçekleflmemifl olan bu önemli gerçe¤i ha-
t›rlatarak, kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n› bir kez daha
delillendirmekte ve Hz. Mehdi'nin kendisinden sonraki bir
tarihte gelecek bir flah›s oldu¤unu müjdelemektedir.

30- BED‹ÜZZAMAN SALTANAT SAH‹B‹ 

OLMUfi MUDUR?

BU VAZ‹FE, PEK BÜYÜK B‹R SALTANAT

ve KUVVET ve M‹LYONLAR FEDAKAR-

LARLA (M‹LYONLARIN FEDAKARANE

KATILIMIYLA) TATB‹K ED‹LEB‹L‹R

(yerine getirilebilir).(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s.
9)
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Önceki sat›rlarda Bediüzzaman'›n, Hz. Mehdi'nin
“pek büyük bir saltanat ve kuvvet” sahibi olaca¤›n› be-
lirtti¤i bu sözü detayl› olarak aç›klanm›flt›. Bediüzzaman,
Hz. Mehdi'nin üçüncü görevini ancak böyle bir güç ile ger-
çeklefltirebilece¤ini ve bunun da Hz. Mehdi'nin sahip ola-
ca¤› önemli özelliklerden biri olaca¤›n› ifade etmifltir. Be-
diüzzaman'›n bu sözlerinde kulland›¤› "SALTANAT"

kavram›, güç ve yetki ifade eden bir kelimedir. "KUV-

VET" kavram› ise "istedi¤i fleyi icra edebilme gücü yani
yetki"yi tan›mlamaktad›r. Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin ‹s-
lam Birli¤i'ni oluflturup bu birli¤in liderli¤ini üstlenece-
¤ini ve "pek büyük bir kuvvet ve yetkiye sahip olaca¤›-

n›" bildirmifltir. Bediüzzaman'›n "PEK BÜYÜK" sözle-
ri, Hz. Mehdi'nin sahip olaca¤› bu kuvvetin ve saltanat›n
çap›n›n büyüklü¤ünü ifade etmektedir. 

Bediüzzaman, yaflad›¤› süre içerisinde böyle büyük
bir güç ve hakimiyete sahip olmam›flt›r. Tüm hayat›n› Ku-
ran ahlak›n›n tebli¤ine adam›fl, bu u¤urda her türlü feda-
karl›¤› göze alm›fl ve çok büyük bir hizmet vermifltir. An-
cak onun tebli¤i maddi bir kuvvet ve hakimiyet içerisinde
de¤il, gayet zor maddi flartlarda ve benzersiz s›k›nt›lar içe-
risinde geçmifltir. Hem Bediüzzaman hem de talebeleri bü-
yük hizmetlerini çok k›s›tl› imkanlarla gerçeklefltirmifller-
dir. Tüm bu zorluklar, Bediüzzaman'›n flerefli mücadelesi-
ni daha de¤erli hale getirmifl ve ihlas›yla, samimiyetiyle
Müslümanlara önemli bir örnek teflkil etmifltir. Ancak bir
yandan da, kendisinin de belirtti¤i gibi bu durum, Hz. Meh-
di'nin elde edece¤i “pek büyük bir kuvvet ve saltanat”›n
Bediüzzaman'›n hayat›nda söz konusu olmad›¤›n› aç›kça
ortaya koymaktad›r. 
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“AKILLI TASARIM”

SAPTIRMACASI

1980’lerin ikinci yar›s›nda ABD'de evrim teorisine kar-
fl› 'ak›ll› tasar›m' ad› verilen bir teori ortaya at›lm›flt›r. Bu
teori tüm canl›lar›n, Darwinizm’in iddia etti¤i flekilde te-
sadüflerle de¤il, 'ak›ll› bir tasar›m' sonucunda meydana
geldiklerini savunmaktad›r. 

Ancak söz konusu hareketin savunucular›, tüm canl›-
lar›n Yarat›c›s›n›n alemlerin Rabbi olan Allah oldu¤unu
aç›kça dile getirmemektedirler. 

Bu hareketin önde gelen isimlerinden Michael Behe
'ak›ll› tasar›m’›n ne oldu¤unu aç›klarken, “ak›ll› tasar›m,
dine dayanan bir düflünce de¤il, ama dindar insanlar bu te-
oriden kendi tart›flmalar›nda yararlanabilirler” demekte-
dir. 

"Allah yaratm›flt›r" demeyip sadece

"ak›ll› tasar›m vard›r" demek bir

Müslüman'›n kullanaca¤› üslup de¤ildir!

Ülkemizde de 'ak›ll› tasar›m teorisi'ni savunan kimse-
ler bulunmaktad›r. Ancak bu kimselerin dikkat çeken bir
özellikleri vard›r. Bunlar, söz konusu teoriyi savunurlarken
bu hareketin Bat›l› destekçilerinin üslubunu taklit etme-
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ye çal›flmakta ve Allah'›n ismini anmaktan özellikle ka-
ç›nmaktad›rlar.

"Tüm evreni, canl› ve cans›z varl›klar› Allah yaratm›fl-
t›r" demek yerine aç›klamalar›nda, “evrende ak›ll› bir ta-
sar›m vard›r” fleklinde mu¤lak ifadelere baflvurmaktad›r-
lar. Bu tutumlar›, Allah’›n ismini anmaktan maksatl› ola-
rak kaç›nd›klar› kanaatini oluflturmaktad›r. 

Elbette ki Müslüman olmayanlar›n, dinsizlerin ya da
birtak›m felsefecilerin bu tür bir üslup kullanmalar›nda
yad›rganacak bir yön yoktur. 

Ancak, "ben Müslüman›m" diyen bir kimsenin ayn› üs-
lubu kullanmas› kabul edilebilecek bir durum de¤ildir.
"Allah yaratt›" demekten sürekli kaç›narak, "bir güç ya-
ratt›", "ak›ll› tasar›m›n eseri" fleklinde izahlar kullanmak
Müslüman bir kimsenin tavr› ve üslubu olamaz. 

Çünkü bu tür bir üslup, “Ben 'Allah' demek istemiyo-
rum, 'bir güç var, ak›ll› tasar›m var' demek istiyorum” an-
lam›na gelir ki, bunun da Kuran'la, ‹slam'la ba¤daflan hiç-
bir yönü yoktur. 

"Her fleyi Allah yaratt›", "her fley alemlerin Rabbi olan
Allah'›n 'OL' demesiyle oldu" demekten kaç›narak yaln›z-
ca "kainatta ak›ll› bir tasar›m vard›r" demek ancak, Allah'›n
varl›¤›na gerçekten iman etmemifl bir zihniyetin ürünü ola-
bilir.

Yoksa, ilkokulda okuyan bir çocuk dahi bilir ki, gökyü-
zünü, ceylanlar›, bal›klar›, kuzular›, elmay›, muzu, üzü-
mü, portakal› yaratan Allah’t›r, 'ak›ll› tasar›m' de¤il. 
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'Ak›ll› tasar›m', 'ak›ll› bir güç' ifadeleriyle 

Allah'›n d›fl›nda kim kastedilebilir? 

Allah'›n varl›¤›  gözard› edilerek (Allah'› tenzih ede-
riz) öne sürülen bir 'ak›ll› tasar›m' iddias› son derece ak›l-
s›zca ve mant›ks›zca bir iddiad›r.

Normal zekaya sahip vicdanl› bir insan, biraz düflün-
dü¤ünde, evrende tasarlanm›fl gibi bir mükemmellik var-
sa bunu yaratan›n Allah'tan baflkas› olamayaca¤›n› anlar. 

Evrendeki canl›-cans›z tüm varl›klar›n Allah'›n sonsuz
akl›n›n, ilminin, gücünün, üstün yaratma sanat›n›n tecel-
lileri oldu¤unu görür. 

Bunun sonucunda da, "ak›ll› tasar›m var", "ak›ll› bir
güç var" demez, "Allah vard›r, Allah yaratm›flt›r" der.

Bilindi¤i gibi, ‹slamiyet'ten önce Mekke'deki müflrik-
ler tafllardan ve tahtalardan yonttuklar› heykellere Allah'›n
s›fatlar›n› yak›flt›rarak kendilerine bir tak›m putlar edin-
mifllerdi. "Lât", "Menât", "Uzza", gibi çeflitli isimlerle ad-
land›rd›klar› bu putlar›n güç sahibi olduklar›n›, canl›lar›
yaratt›klar›n›, r›z›k verdiklerini, koruyup kollad›klar›n›
öne sürmekte, k›saca Allah'›n s›fatlar›n› bu putlara isnad
ederek Allah'a flirk koflmaktayd›lar.

Ayn› flekilde bugün yap›lmak istenen de, Allah'›n üs-
tün s›fatlar›n› 'ak›ll› tasar›m', 'ak›ll› güç' gibi isimlerle ad-
land›r›lan soyut kavramlara yükleyerek insanlar› Allah
inanc›ndan uzaklaflt›rmakt›r. Bunun anlam› ise 'ak›ll› ta-
sar›m' ad› verilen bir put edinmekten baflka bir fley de¤il-
dir.
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Kuran'da müflriklerin bu tutumu hakk›nda flöyle buyu-
rulmaktad›r:

"Bu (putlar ise,) sizin ve atalar›n›z›n  isimlendirdi-

¤iniz isimlerden baflkas› de¤ildir. Allah, onlarla ilgi-

li 'hiçbir delil' indirmemifltir. Onlar, yaln›zca zanna

ve nefislerinin heva olarak arzu ettiklerine uyuyor-

lar. Oysa andolsun, onlara Rablerinden yol göste-

rici gelmifltir." (Necm Suresi, 23)
Masonlar da ayn› mant›kta,  eserlerinde kainat› 'total

bir güç'ün, 'bir fluur'un yönetti¤ini fakat bundan kastettik-
lerinin kesinlikle Allah olmad›¤›n› öne sürerler. (Allah'›
tenzih ederiz)

Görüldü¤ü gibi 'ak›ll› tasar›m' taraftarlar› da masonik
izahlardaki mant›¤›n birebir ayn›s›n› savunmaktad›rlar.

Allah'›n yaratmak için tasar›m 

yapmaya ihtiyac› yoktur

Bilinmelidir ki, yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah’›n
yaratmak için herhangi bir 'tasar›m' yapmaya ihtiyac› yok-
tur. Allah tüm bunlardan münezzehtir.

Belki, Allah’›n yaratmas›ndaki mükemmellik, “tasar-
lanm›fl gibi bir mükemmellik var” fleklinde ifade edilebi-
lir, o kadar... 

Allah'›n, bir fleyin ya da bir iflin olmas›n› diledi¤inde,
onun olmas› için yaln›zca "Ol" demesi yeterlidir. Ayetler-
de flöyle buyurulmaktad›r:
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"Bir fleyi diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "Ol"

demesidir; o da hemen oluverir." (Yasin Suresi, 82)
"Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratan-

d›r. O, bir iflin olmas›na karar verirse, ona yaln›z-

ca "OL" der, o da hemen oluverir." (Bakara Suresi,
117)

'Ak›ll› tasar›m' izahlar› samimi olarak 

Allah inanc›na e¤ilim gösteren kimseleri de 

olumsuz yönde etkileyebilir

fiuras› bir gerçektir ki 21. yüzy›lda tüm dünya, h›zla
materyalist ve ateist görüflleri terk etmektedir.

Evrim teorisinin geçersizli¤inin, bu teorinin bilim ve
ak›l d›fl› oldu¤u gerçe¤inin günden güne daha çok anlafl›l-
mas›yla insanlarda Allah inanc›na do¤ru samimi bir yöne-
lifl yaflanmaktad›r.

Bunun en çarp›c› örneklerinden biri, tüm hayat›n› ate-
izmi savunmaya adam›fl olan ünlü bilim adam› Anthony
Flew’dur. Flew, geçti¤imiz aylarda kendisiyle yap›lan bir
röportajda ateizmi terk etti¤ini ve art›k Allah'a inand›¤›n›
belirtmifltir.

Yine benzer flekilde birçok bilim adam›, sanatç› ve po-
litikac› beyanatlar›nda Kuran’a karfl› duyduklar› ilgiyi ve
merak› aç›kça dile getirmektedirler. 

Durum böyleyken, 'ak›ll› tasar›m' gibi samimiyetten
ve ‹slami bilinçten uzak izahlar›n iman etme e¤iliminde
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olan kimseleri de olumsuz yönde etkileyece¤i aç›kt›r. Bu
tür ortal› ve mu¤lak izahlar dine e¤ilim gösteren insanla-
r›n tereddüt ve çeliflkiye düflmesine, kafalar›n›n kar›flma-
s›na, zihinlerinin bulanmas›na neden olabilir.

'Ak›ll› tasar›m' fleytan›n farkl› 

bir sapt›rmacas›d›r

Evrim gibi bat›l bir iddiay› reddederken fleytan›n yeni
bir tuza¤›na düflmekten fliddetle kaç›nmak gerekir. Zira
fleytan›n en büyük amaçlar›ndan biri her ne flekilde olursa
olsun, Allah'›n ad›n›n an›lmas›n› engellemek, insanlar›
Allah'›n zikrinden yüzçevirtmektir. 

Nitekim fleytan evrimle aldatamad›¤› insanlar› bu sefer
de "ak›ll› tasar›m" gibi farkl› bir yöne sapt›rarak yine ama-
c›na ulaflm›fl, insanlar› Allah'›n ad›n› anmaktan uzaklafl-
t›rm›fl olacakt›r.

fieytan›n bu flekilde hak ad›na ortaya ç›k›p insanlar›n
do¤ru yollar›na oturarak onlar› sapt›rmas›na Kuran'da flöy-
le dikkat çekilmektedir:

"Dedi ki: "Madem öyle, beni azd›rd›¤›ndan dolay›

onlar(› insanlar› sapt›rmak) için mutlaka Senin dos-

do¤ru yolunda oturaca¤›m. Sonra muhakkak önle-

rinden, arkalar›ndan, sa¤lar›ndan ve sollar›ndan

sokulaca¤›m. Onlar›n ço¤unu flükredici bulmaya-

caks›n." (Araf Suresi, 16-17)
Bilinmelidir ki evrim teorisinin çürütülmesi ve tesa-
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düf mant›¤›n›n geçersizli¤inin ortaya konmas› ak›ll› tasa-
r›m› de¤il Allah'›n varl›¤›n›, her fleyi Allah'›n yaratt›¤›n›
gözler önüne serer.

"Evrim yoksa ak›ll› tasar›m vard›r" demek evrimden
sonra yeni bir sahte ilah edinmekten baflka  bir fley de¤il-
dir.

Müslümana yak›flan Kuran'da örnek 
verilen peygamberlerin ve elçilerin

yolunu benimsemesidir

Müslümanlar flu veya bu bilim adam›n›n ya da bilimsel
ak›m›n de¤il, Kuran'da örnek verilen peygamberlerin ve
elçilerin yolunu izlemekle, bu mübarek flah›slar›n üslubu-
nu örnek almakla sorumludurlar.

Resullerin her devirde kavimlerine tebli¤ yaparken kul-
land›klar› üslup son derece aç›k, net, kararl› ve anlafl›l›rd›r.
Hepsi kavimlerine Allah'›n varl›¤›n› ve birli¤ini, Allah'tan
baflka ilah olmad›¤›n›, her fleyi Allah'›n yaratt›¤›n› aç›kça
tebli¤ etmifl, insanlar› yaln›zca Allah'a kulluk etmeye da-
vet etmifllerdir. Hiçbiri de tebli¤ yaparken Allah'›n ad›n›
aç›kça ve cesurca zikretmekten çekinmemifltir.

Nitekim Resullerin bu karakterlerinin tarif edildi¤i
ayetlerden baz›lar› flöyledir:

"Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak)

gönderdik. Böylece kavmine dedi ki: "Ey kavmim,

Allah'a kulluk edin. O'nun d›fl›nda sizin baflka
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ilah›n›z yoktur, yine de sak›nmayacak m›s›n›z?"

(Müminun Suresi, 23)

"‹brahim de; hani kavmine demiflti ki: "Allah'a kul-

luk edin ve O'ndan sak›n›n, e¤er bilirseniz bu sizin

için daha hay›rl›d›r. (Ankebut Suresi, 16)
"Ey zindan arkadafllar›m, birbirinden ayr› (bir sü-

rü) Rabler mi daha hay›rl›d›r, yoksa kahhar (kah-

redici) olan bir tek Allah m›?" "Sizin Allah'tan bafl-

ka tapt›klar›n›z, Allah'›n kendileri hakk›nda hiçbir

delil indirmedi¤i, sizin ve atalar›n›z›n ad olarak ad-

land›rd›klar›n›zdan baflkas› de¤ildir. Hüküm, yal-

n›zca Allah'›nd›r. O, Kendisi'nden baflkas›na kul-

luk etmemenizi emretmifltir. Dosdo¤ru olan din ifl-

te budur, ancak insanlar›n ço¤u bilmezler." (Yusuf
Suresi, 39-40)
"Hani onlara kardeflleri Lut: "Sak›nmaz m›s›n›z?"

demiflti. "Gerçek flu ki, ben size gönderilmifl güve-

nilir bir elçiyim. Art›k Allah'tan korkup-sak›n›n ve

bana itaat edin.” (fiuara Suresi, 161-164)
"... (fiuayb) "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin

O'ndan baflka ‹lah›n›z yoktur..." (Araf Suresi, 85)
"(‹sa) "fiüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin

de Rabbinizdir; flu halde O'na kulluk edin. Dosdo¤-

ru yol budur." (Zuhruf Suresi, 64)
Görüldü¤ü üzere Kuran’da anlat›lan peygamberlerin

hiçbirisi “tasar›mc›”, “ak›ll› tasar›mc›” veya benzeri kav-
ramlar› de¤il kullanmak, ima dahi etmemektedir. Resul-
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lerin her biri aç›kça Allah’›n Yüce ismini zikrederek ce-
surca Allah’›n hükmünü beyan etmektedir. 

Kuran’›n ve sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed
(sav)'in yolunu benimseyen her Müslüman da, Resullerin
bu üstün ahlak›n›, örnek tav›r ve üslubunu kendisine reh-
ber edinmekle yükümlüdür.

84

AH‹R ZAMAN SORULARINA BED‹ÜZZAMAN CEVAP VER‹YOR .1.



EK BÖLÜM:

EVR‹M TEOR‹S‹N‹N SONU

Darwinizm; ara fosil olmad›¤› halde varm›fl telkini ya-
par… Geçersiz deliller sunar… Bulunan bütün fosiller ya-
rat›l›fl› ispat etti¤i halde bunun tam aksini savunur… Tesa-
düfler sonucu oluflma ihtimali ancak 10 950'de 1 olan, -
yani "oluflmas› imkans›z olan" proteinlerle- yine tesadüf-
ler sonucunda, sanatç›lar, bilim adamlar›, profesörler mey-
dana gelece¤ine inand›rmaya çal›fl›r. Hatta meydana ge-
len profesörlerin, kendilerinin nas›l tesadüfen meydana
geldi¤ini üniversiteler kurarak araflt›rd›¤›na da inand›rma-
ya çal›fl›r…

Darwinizm; bir canl› hücre kromozomunda dev bir kü-
tüphaneden daha fazla bilgi kodlanm›fl olmas›n›, kör tesa-
düflerin mucizesi olarak görür… Görmeyen, duymayan,
hissetmeyen, fluursuz atomlar›n, gören, duyan, hisseden,
düflünen fluurlu insanlar haline gelmesini, tesadüflerin ila-
hi gücünden oldu¤unu iddia eder… Tesadüf, Darwinizm'in
mucizeler meydana getiren ilah›d›r. 

1. Darwinizm art›k proteinlerin evrimle oluflabilece¤i-

ni iddia edemiyor. Çünkü tek bir proteinin bile tesadüfen
do¤ru dizilimle oluflma ihtimali teorik olarak 10950'de 1
dir. Bu ise gerçekleflmesi matematiksel olarak imkans›z
bir ihtimaldir.
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2. Darwinizm art›k fosilleri evrime delil olarak göste-

remiyor. Çünkü 19. yüzy›l›n ortalar›ndan bu yana dünya-
n›n dört bir yan›nda yap›lan arkeolojik çal›flmalarda, ev-
rimcilerin milyonlarca oldu¤unu iddia ettikleri "ara geçifl
formu" fosillerinden tek bir tane bile bulunamad›. "Kay›p
halkalar›n" bilim d›fl› bir efsane oldu¤u anlafl›ld›.

3. Evrimciler bugüne kadar bulunmufl olan say›s›z fo-

sil karfl›s›nda çaresiz kalm›fllard›r. Çünkü bulunan tüm
fosiller yarat›l›fl› destekler, ispat eder mahiyettedir.

4. Evrimciler art›k Archaopteryx'in kufllar›n atas› ol-

du¤unu iddia edemiyor. Çünkü Archaopteryx fosilleri
üzerinde yap›lan son incelemeler bu canl›n›n "yar›m kufl"
oldu¤u iddias›n› çürütmüfltür. Archaopteryx'in uçufl için
gerekli anatomi ve beyin yap›s›n› kusursuz olarak bar›nd›r-
d›¤› yani bir kufl oldu¤u anlafl›lm›fl, böylece "kufllar›n ev-
rimi masal›" evrimciler için savunulamaz olmufltur.

5. Darwinizm art›k "At Serisi" diye ortaya konulan

sahte dizilimi kullanam›yor. Çünkü bu sahte serinin di-
zilimi kullanam›yor. Çünkü bu sahte serinin geçmiflte fark-
l› devirlerde ve farkl› co¤rafyalarda yaflam›fl ba¤›ms›z can-
l› türlerinden ibaret oldu¤u anlafl›ld›.
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6. Darwinizm art›k sudan karaya ç›k›fl hikayesi için

Coelecanth isimli fosili kullanam›yor. Çünkü soyu tü-
kenmifl bir ara-form oldu¤u iddia edilen bu canl›n›n halen
yaflamakta olan bir dip bal›¤› oldu¤u ortaya ç›km›flt›r ve
bu canl› bugüne kadar 200'den fazla say›da -canl› olarak-
yakalanm›flt›r.

7. Darwinizm, Ramapithecus, Australopithecus Seri-

si (A. Bosei, A Robustus, A. Aferensis, Africanus vb.) gi-

bi canl›lar›n insanlar›n atalar› olduklar› iddias›n› art›k

savunam›yor. Çünkü bu fosiller üzerinde yap›lan araflt›r-
malar, bunlar›n insan ile hiçbir ilgisi olmad›¤›n› ve tama-
m›n›n geçmiflte yaflam›fl maymun türlerinden ibaret oldu-
¤unu ortaya koymufltur.

8. Darwinizm rekonstrüksiyon (canland›rma) çizim-

lerle art›k insanlar› kand›ramayacak. Çünkü eskiden
yaflam›fl hayvanlar›n kal›nt›lar›na dayan›larak yap›lan bu
canland›rmalar›n (rekonstrüksiyon) hiçbir bilimsel de¤e-
re sahip olmad›¤› ve tamamen güvenilmez olduklar› bilim
adamlar›nca aç›kça ortaya konmufltur.

9. Darwinizm art›k "Piltdown Adam›"n› evrime delil

olarak gösteremiyor. Çünkü, yap›lan araflt›rmalar "Pilt-
down Adam›" diye bir fosilin hiçbir zaman var olmad›¤›-
n›, insana ait bir kafatas›na orangutan çenesi eklenerek in-
sanlar›n 40 y›l boyunca kand›r›ld›¤›n› ortaya ç›kard›.
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10. Darwinizm "Nebraska Adam›"n›n ve sözde ailesi-

nin evrimi ispatlad›¤›n› art›k savunam›yor. Çünkü
"Nebraska Adam›" hikayesinin dayand›r›ld›¤› az› difl ka-
l›nt›s›n›n asl›nda soyu tükenmifl yabani bir domuza ait ol-
du¤u tespit edildi.

11. Darwinizm art›k "Do¤al Seleksiyonun evrime se-

bep oldu¤u iddias›n› savunam›yor. Çünkü, söz konusu
mekanizman›n canl›lar› evrimlefltiremeyece¤i, onlara ye-
ni özellikler kazand›rmayaca¤› bilimsel olarak ispatlan-
m›flt›r.

Darwinistlerin yukar›da say›lanlardan baflka daha pek
çok yanl›fl bilgilendirmesi söz konusudur. Bunlar›n tama-
m›n›n geçersizli¤i zaman içinde ortaya ç›km›flt›r. Örne-
¤in; evrimlefltirici özelli¤i oldu¤u iddia edilen mutasyon-
lar›n tamamen tahrip edici özelli¤e sahip oldu¤u ve canl›-
lara geliflme de¤il hastal›k, sakatl›k veya ölüm getirdi¤i
görülmüfltür… Darwinistlerin insan embriyosunda solun-
gaç olarak gösterdi¤i yap›n›n gerçekte insan›n orta kulak
kanal›n›n, paratiroidlerinin ve timüs bezlerinin bafllang›-
c› oldu¤u anlafl›lm›fl, üstelik embriyo çizimlerinde evrimi
desteklemek için de¤ifliklikler yap›ld›¤› da ortaya ç›km›fl-
t›r. Bakterilerdeki antibiyotik direncine ait genetik bilginin
bakterinin "var oldu¤u andan itibaren" DNA's›nda bulun-
du¤u ortaya ç›kar›lm›flt›r…
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