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Hz. Mehdi’nin Üç Büyük Görevi
Bediüzzaman Said Nursi, Hz. Mehdi'nin üç görevi oldu¤unu belirtmekte, bu üç görevin birarada yerine getirilmesinin Hz. Mehdi'nin en önemli alametlerinden biri oldu¤una dikkat çekmektedir.
Çok defa mektuplar›mda iflaret etti¤im gibi, HZ. MEHD‹ AL-‹ RESUL'ÜN (Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen Hz. Mehdi'nin) TEMS‹L ETT‹⁄‹ KUDS‹
(mukaddes, kutsal) CEMAAT‹N‹N fiAHS-I MANEV‹S‹N‹N ÜÇ VAZ‹FES‹ var. E¤er çabuk k›yamet kopmazsa ve befler (insanlar) bütün bütün yoldan ç›kmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati (Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelenlerin) yapaca¤›n›
rahmet-i ‹lahiyeden (Allah'›n rahmetinden) bekliyoruz.
Ve ONUN ÜÇ BÜYÜK VAZ‹FES‹ OLACAK. (Emirda¤ Lahikas›, s. 259)
Bediüzzaman, bu sözünde Hz. Mehdi'nin ahir zamanda muhakkak gelece¤ini ve Hz. Mehdi ile mukaddes cemaatinin birlikte yerine getirecekleri üç büyük
vazife olaca¤›n› aç›klamaktad›r:
HZ. MEHD‹ AL-‹ RESUL'ÜN (PEYGAMBER‹M‹Z
(SAV)'‹N SOYUNDAN GELEN HZ. MEHD‹'N‹N)
TEMS‹L ETT‹⁄‹ KUDS‹ (MUKADDES, KUTSAL)
CEMAAT‹N‹N fiAHS-I MANEV‹S‹N‹N:
Bediüzzaman bu sözünde Hz. Mehdi ile ilgili önemli
birkaç konuyu birden aç›klam›flt›r. Bediüzzaman öncelikle "HZ. MEHD‹ AL-‹ RESUL'ÜN TEMS‹L ETT‹⁄‹"
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sözleriyle, Hz. Mehdi'nin Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelecek bir flah›s oldu¤unu hat›rlatm›flt›r. Bir flahs-›
manevinin herhangi bir soydan gelmesi kuflkusuz ki mümkün de¤ildir. Ancak bir insan›n bir baflkas›n›n soyundan
gelebilmesi söz konusu olabilir. Bediüzzaman da burada bu
gerçe¤i vurgulam›fl, Hz. Mehdi'nin manevi bir kiflilik olmad›¤›n›, "B‹R fiAHIS" oldu¤unu aç›kça ifade etmifltir.
Bediüzzaman bu sözünde ayr›ca Hz. Mehdi'nin ve cemaatinin iki ayr› kavram oldu¤unu hat›rlatarak, Hz. Mehdi'nin
bir "flahs-› manevi" oldu¤u iddias›n›n geçersizli¤ini bir kez
daha ortaya koymufltur. Bediüzzaman "HZ. MEHD‹ AL-‹
RESUL'ÜN TEMS‹L ETT‹⁄‹ kudsi cemaatin flahs-› manevisi" sözleriyle "Hz. Mehdi'nin bir cemaati" olaca¤›n› ve
"bu cemaatin bafl›nda da onu temsil eden Hz. Mehdi'nin
bizzat bulunaca¤›n›" ifade etmifltir. Hz. Mehdi'nin bir cemaatinin olabilmesi için, öncelikle Hz. Mehdi'nin bir flah›s
olarak var olmas› gerekmektedir. Çünkü bir flahs-› manevinin kendine ait bir cemaatinin olabilmesi elbette ki söz konusu de¤ildir. Bediüzzaman da bu sözünde bu gerçe¤i dile
getirmifltir. Bediüzzaman'›n belirtti¤i bu durumu birkaç soru sorarak da anlayabiliriz:
1- Bediüzzaman Hz. Mehdi Al-i Resul'ün neyi temsil etti¤ini bildirmifltir?
Kudsi cemaatinin flahs-› manevisini.
2- Bediüzzaman kudsi cemaatin flahs-› manevisini
kimin temsil etti¤ini bildirmifltir?
Hz. Mehdi'nin.
Bu sorular›n cevaplar› Hz. Mehdi ve onun mukaddes cemaatinin birbirinden ayr› kavramlar oldu¤unu bir kez daha
ortaya koymaktad›r.
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Bediüzzaman ahir zamanda Hz. Mehdi'nin yan›nda bulunan mümin toplulu¤unun mukaddes bir cemaat oldu¤unu, bu cemaatin önderli¤ini yapan Hz. Mehdi'nin de Hz.
Peygamber (sav) soyundan gelen mukaddes biri olaca¤›n› belirtmifltir. Nitekim Bediüzzaman bu sözünün son cümlesinde "ONUN ÜÇ GÖREV‹ OLACAK" cümlesiyle
bu konuya aç›kl›k getirmekte, bu üç görevi, yan›ndaki kutsal toplulukla birlikte, Hz. Mehdi'nin de bizzat bafllar›nda bulunarak yerine getirece¤ini ifade etmektedir.
Nitekim Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin manevi birer flah›s,
ruh ya da mana gibi görünmez birer güç olarak tan›mlanmas›, Kuran ayetlerinde bildirilen Allah'›n adetullah›
(Allah'›n kanunu) ile tamamen çeliflmektedir. Tarih boyunca hiçbir elçi veya peygamber, bir flahs-› manevi olarak
gelmemifltir. Kuran'da çeflitli toplumlara gönderilen elçiler, nebiler ve resullerin hayatlar›, mücadeleleri ve tebli¤leri hakk›nda pek çok bilgi verilmifltir. Yaflamlar›n›n sonuna kadar gönderildikleri kavimleri hak dine davet etmifl, onlar› Allah'›n azab›na karfl› uyar›p korkutmufl ve
iman edenleri cennetle müjdelemifllerdir. Yaflad›klar› toplumlardaki inkarc›lar›n bask›lar›na, kurduklar› tuzaklara
ve hak dine yönelik mücadelelerine sab›r ve tevekkülle
karfl› koymufl, onlar› Allah'›n raz› olaca¤› ahlak› yaflamaya ça¤›rm›fllard›r. Tüm bu bilgiler bize, tarih boyunca hiçbir elçi, nebi veya resulün manevi bir flah›s olarak gönderilmedi¤ini, tüm elçilerin birer fert olarak geldiklerini göstermektedir.
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Yüzy›llard›r süregelen bu adetullah (Allah'›n kanunu),
tüm ‹slam tarihinde oldu¤u gibi ahir zamanda gelecek olan
Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi için de söz konusudur. Ancak elbette
ki tüm peygamber ve elçilerin oldu¤u gibi Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin de kendilerinden ayr› olarak flahs-› manevileri de olacakt›r. Kuran'da, gönderilmifl olan tüm peygamber ve elçilerin çevresinde, onlara inanan ve onlar›n gösterdikleri hak yolu izleyen birer topluluk oldu¤u haber verilmifltir. Elçilere
iman eden bu kimseler ve onlar›n elçileriyle birlikte yapm›fl
olduklar› faaliyetlerin tümü, bu elçilerin flahs-› manevilerini
oluflturur. Kuran'da peygamberlerin hayatlar›n› anlatan k›ssalarda bu durum aç›kça görülmektedir. Örne¤in Peygamberimiz (sav)'in ashab›, onun flahs-› manevisini oluflturmufltur.
Fakat bu, Peygamber Efendimiz (sav)'in varl›¤› flart› ile oluflmufltur. Bu durum ahir zamanda da de¤iflmeyecek, Bediüzzaman'›n da dile getirdi¤i gibi, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi beraberlerindeki mümin topluluklar›n›n bafl›nda bizzat birer hidayet
önderi olarak bulunacaklard›r.
ONUN:
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'den bahsederken, "ONUN"
zamirini kullanarak, bir kez daha Hz. Mehdi'nin "B‹R fiAHIS" oldu¤unu belirtmektedir.
Bediüzzaman'›n da ifade etti¤i gibi, Hz. Mehdi'nin üç
büyük görevi olacakt›r. Hz. Mehdi bu görevlerini yerine
getirirken, etraf›nda bir de kendisine destek olan mübarek
bir topluluk bulunacakt›r. Bu büyük görevler "Hz. Mehdi
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ve onun kutsal cemaatinin" birarada gerçeklefltirece¤i görevlerdir. Ancak Bediüzzaman'›n "ONUN üç görevi olacak" sözleriyle aç›kça vurgulad›¤› gibi, Hz. Mehdi bu toplulu¤un bafl›nda bizzat bulunarak bu görevleri yerine getirecektir.
ÜÇ BÜYÜK VAZ‹FES‹ OLACAK:
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin "bir veya iki görevi de¤il, tam olarak ÜÇ BÜYÜK VAZ‹FES‹ OLACA⁄INI"
bildirmektedir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin temsil etti¤i
cemaatiyle birlikte bu üç görevin üçünü birden yerine getirece¤inden bahsetmifltir. Bediüzzaman bunun, Hz. Mehdi'yi kendisinden önce gelen müceddidlerden ay›ran ve tan›tan en önemli alametlerinden oldu¤unu bildirmifltir.
Bu üç büyük sorumluluk di¤er ‹slam alimlerinin dönemlerinde tam olarak yerine getirilmifl de¤ildir. Bediüzzaman eserlerinde Hz. Mehdi'den önce gelen müceddidlerin, onun üç vazifesinden yaln›zca birisini yerine getirdiklerini söylemifltir. Ancak ahir zamanda gelecek Hz.
Mehdi'nin her üç görevi de birarada yapaca¤›n› ve bu özelli¤i nedeniyle de ahir zaman›n "Büyük Mehdisi" ünvan›n› alaca¤›n› belirtmifltir.
Birincisi: FEN VE FELSEFEN‹N tasallutiyle (etkisiyle) ve MADD‹YYUN VE TAB‹‹YYUN TAUNU,
(materyalizm, Darwinizm ve ateizm hastal›¤›) befler içine intiflar etmesiyle (insanlar aras›nda yay›lmas›yla),
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herfleyden evvel FELSEFEY‹ VE MADD‹YYUN
F‹KR‹N‹ (materyalizm, Darwinizm ve ateizm gibi
Allah'› inkar eden dinsiz ak›mlar›) TAM SUSTURACAK TARZDA iman› kurtarmakt›r. Ehl-i iman› dalâletten muhafaza etmek (iman edenleri sapk›nl›ktan korumak)... (Emirda¤ Lahikas›, s. 259)
Bediüzzaman bu sözünde, Hz. Mehdi'nin üç büyük görevinden birincisini aç›klamaktad›r. Buna göre Hz. Mehdi'nin birinci görevi, "materyalist ve ateist felsefeleri tamamen susturacak bir flekilde insanlar›n imanlar›n›
kazanmas›na vesile olmak"t›r:
FELSEFEY‹ VE MADD‹YYUN F‹KR‹N‹
(MATERYAL‹ZM, DARWIN‹ZM VE ATE‹ZM
G‹B‹ ALLAH'I ‹NKAR EDEN AKIMLARI)
TAM SUSTURACAK TARZDA:
1-Fen ve Felsefe:
Bediüzzaman bu sözlerinde, fen ve felsefenin etkisiyle materyalizm, Darwinizm ve ateizm gibi Allah'› inkar
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 iman›n›n
kurtar›lmas›n›n Hz. Mehdi'nin birinci görevi oldu¤unu belirtmifltir.
Bediüzzaman burada Hz. Mehdi'nin birinci göreviyle
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ilgili olarak "fen ve felsefe"nin etkisine özellikle dikkat
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 kald›racakt›r. Ahir zamanda teknolojinin h›zla ilerlemesiyle
birçok bilim dal›nda geliflmeler olacakt›r. Allah'›n varl›¤›n›n delilleri, yeryüzündeki iman hakikatleri bilimsel delilleriyle aç›kça ortaya ç›kacakt›r. Hz. Mehdi bu gerçekleri insanlara en etkili yöntemlerle ulaflt›racak ve bu konuda dünya çap›nda bir sonuç elde edecektir. Mesih Deccal'in ahir zaman fitnesi, ancak böyle güçlü yöntemlerle
k›r›lacakt›r.
2-Maddiyyun Ve Tabiiyyun Taunu (Materyalizm, Darwinizm ve Ateizm Hastal›¤›):
Materyalizm ve ateizm, insanl›¤a büyük felaketler getiren
sapk›n ak›mlard›r. Darwinizm, materyalizm ve ateizme fikri dayanak oluflturur. Darwinizm'in iddias›, kainat›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› günümüze kadar mümkün
olmam›flt›r. Darwinizm, modern bilimin son bulgular› ve ilerleyen teknoloji vesilesiyle Hz. Mehdi döneminde tamamen ortadan kalkacakt›r. ‹nsanl›k tarihinin gördü¤ü bu en fliddetli
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fitnenin fikren susturulmas› Hz. Mehdi zaman›nda gerçeklefltirilecektir.
Bediüzzaman bu sözlerinde Hz. Mehdi'nin, "FELSEFEY‹ VE MADD‹YYUN F‹KR‹N‹ TAM SUSTURACAK
TARZDA" bir çal›flma yürüterek insanlar›n imanlar›n›n
kurtulmas›na vesile olaca¤›n› belirtmifltir. Bediüzzaman,
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, maddecilik fikri, yani Allah'› inkar üzerine kurulmufl materyalist, Darwinist
ve ateist felsefelerle mücadele etmek ve bu felsefelerin insanlar üzerindeki etkisini tam anlam›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› Bediüzzaman zaman›nda devam etti¤i gibi, vefat›ndan yani 1960 y›llar›ndan sonra da günümüze kadar devam etmifltir. Televizyon ve radyo kanallar›n›n geliflmesiyle, yaz›l› bas›n›n da deste¤iyle etkileri giderek artm›flt›r. Yani Bediüzzaman'›n vefat›ndan sonra da
materyalizm propagandas› artarak 21. yy'a kadar gelmifltir.
Dolay›s›yla kendisinin de ifade etti¤i gibi, Bediüzzaman'›n döneminde bu konuda tam bir sonuç elde edilememifltir. Bediüzzaman bu sözünde kulland›¤› "TAM SUS11
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TURACAK TARZDA" ifadesiyle bu gerçe¤e dikkat çekmifltir. Materyalizm, ateizm ve Darwinizm'in çöküflüyle
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" ifadesiyle, ancak Hz. Mehdi'nin bu mücadelede "tam bir üstünlük sa¤layaca¤›na" iflaret etmektedir.
‹kinci vazifesi: H‹LAFET-‹ MUHAMMED‹YE
(A.S.M.) ÜNVANI ‹LE (Peygamberimiz (sav)'in halifesi ünvan› ile) fiEA‹R-‹ ‹SLAM‹YEY‹ (‹slam ahlak›n›n esaslar›n›) ‹HYA ETMEKT‹R (yeniden canland›rmakt›r) ALEM-‹ ‹SLAM'IN VAHDET‹N‹ (‹slam
aleminin birli¤ini) NOKTA-‹ ‹ST‹NAD ED‹P (dayanak noktas› yap›p) befleriyeti (insanl›¤›) maddi ve mânevi tehlikelerden ve gadab-› ‹lâhi'den (Allah'›n azab›ndan) kurtarmakt›r. Bu vazifenin, nokta-i istinad› (dayanak noktas›) ve hadimleri (hizmetkarlar›), M‹LYONLARLA EFRADI (fertleri) BULUNAN ORDULAR
laz›md›r. (Emirda¤ Lahikas›, s. 259)
Bediüzzaman’›n bu aç›klamalar›na göre Hz. Mehdi,
halihaz›rda çeflitli gruplar halinde da¤›n›k olarak bulunan
Müslümanlar› birlefltirecek, ‹slam ahlak ve faziletini, Peygamberimiz (sav)'in gerçek sünnetlerini canland›racakt›r.
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‹slam aleminin birli¤ini oluflturacak, bu vesileyle insanl›¤› maddi ve manevi tehlikelerden kurtaracak ve insanlar›n Allah'›n gazab›ndan sak›nmalar›na vesile olacakt›r:
H‹LAFET-‹ MUHAMMED‹YE (A.S.M.)
ÜNVANI ‹LE (PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N
HAL‹FES‹ ÜNVANI ‹LE):
Bediüzzaman, "H‹LAFET-‹ MUHAMMED‹YE ÜNVANI ‹LE" sözleriyle Hz. Mehdi'nin ‹slam dünyas›n›n
önderi olaca¤›n› belirtmektedir. Hz. Mehdi'nin, "‹SLAM
TOPLUMUNUN L‹DER‹ VASFIYLA ‹slamiyet'i yeniden canland›rmas›, milyonlar› bulan bir toplulu¤un maddi ve manevi gücüyle hareket ederek tüm yeryüzünde ‹slam birli¤ini sa¤lamas›" özellikleri, ne Bediüzzaman ne
de ondan önceki müceddidlerin döneminde gerçekleflmemifl olaylard›r. Bediüzzaman Said Nursi, yaflad›¤› 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 derinleflmesine vesile olmufltur. Ard›nda halen Müslümanlar için önemli bir
hidayet rehberi olan hikmet dolu eserler b›rakm›fl, üstün
ilim ve ferasetiyle tüm Müslümanlara ›fl›k tutmufltur. Büyük mütefekkir Bediüzzaman, flüphesiz 13. asr›n müceddididir. Ancak kendisinin de Peygamberimiz (sav)'in hadisleri do¤rultusunda aç›klad›¤› gibi, "TÜM MÜSLÜMANLARIN L‹DER‹" vasf›n› tafl›mas› söz konusu olmam›flt›r. Allah'›n izniyle tüm ‹slam alemi için büyük müjdeler
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içeren bu olaylar, ahir zamanda Hz. Mehdi vesilesiyle yaflanacak ve bu ünvan› da Hz. Mehdi tafl›yacakt›r. Bediüzzaman, bu konuyu tüm bu delilleriyle birlikte anlatarak,
kendisinin ahir zaman Mehdisi olmad›¤›n› aç›k bir flekilde ifade etmifltir.
Bugün dünyada 1 milyar›n üzerinde Müslüman yaflamaktad›r. Dünya tarihinde ilk defa Müslümanlar say›ca bu
kadar çokturlar. Bu büyüklükte bir kitleye önderlik tarihte kimseye nasip olmam›flt›r. Bediüzzaman'›n da müjdeledi¤i gibi, bu flerefli vasf› Allah'›n izniyle ahir zaman›n
"Büyük Mehdisi" tafl›yacakt›r.
fiEA‹R-‹ ‹SLAM‹YEY‹ (‹SLAM AHLAKININ
ESASLARINI) ‹HYA ETMEKT‹R
(YEN‹DEN CANLANDIRMAKTIR):
Bediüzzaman "fiEA‹R-‹ ‹SLAM‹YEY‹ ‹HYA ETMEKT‹R" sözleriyle, Hz. Mehdi'nin ikinci vazifesinin
‹slam ahlak›n›n esaslar›n› yeniden canland›rmak oldu¤unu belirtmifltir. Bediüzzaman'›n burada kulland›¤› "‹HYA
ETMEK" kelimesi son derece önemlidir. Bu kelime "yeniden hayata kavuflturmak" anlam›ndad›r. Hz. Mehdi
‹slam ahlak›n›n dünya çap›nda yaflanmas›na vesile olacakt›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 vesilesiyle yerine getirilecektir.
14
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ALEM-‹ ‹SLAM'IN VAHDET‹N‹
(‹SLAM ALEM‹N‹N B‹RL‹⁄‹N‹)
NOKTA-‹ ‹ST‹NAD ED‹P
(DAYANAK NOKTASI YAPIP):
Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. Mehdi'nin, daha önce hiçbir müceddid taraf›ndan yerine getirilmemifl olan görevlerinden birinin "‹SLAM B‹RL‹⁄‹N‹N SA⁄LANMASI" oldu¤unu bildirmektedir. Bilindi¤i gibi bu birliktelik, dünya
Müslümanlar›n›n bir çat› alt›nda yaflad›klar› son devlet olan
Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun y›k›lmas›n›n ard›ndan ortadan
kalkm›flt›. Hz. Mehdi bu birli¤in tekrar kurulmas›na vesile
olacak, milyonlarca Müslüman› biraraya getirecektir. Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin, bu birli¤i dayanak noktas› edinerek
insanl›¤› maddi ve manevi tehlikelerden koruyaca¤›n› ve
Allah'›n gazab›ndan sak›nmalar›na vesile olaca¤›n› bildirmifltir. Bediüzzaman'›n da vurgulad›¤› gibi, ‹slam birli¤inin
sa¤lanmas› ve bu birli¤in liderli¤i ünvan›n›n tafl›nmas› Bediüzzaman'›n döneminde, ondan önceki müceddidlerin tarihinde ve günümüzde de henüz gerçekleflmifl olaylar de¤ildir.
Bediüzzaman da bu gerçe¤i vurgulam›fl, bu olaylar›n Hz.
Mehdi'nin tan›nmas›nda en önemli alametlerden biri olaca¤›n› hat›rlatm›flt›r. Hz. Mehdi geldi¤inde Bediüzzaman'›n da
belirtti¤i gibi, vesile olaca¤› bu olaylarla Allah onu tüm insanlara tan›tacakt›r.

15
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M‹LYONLARLA EFRADI (FERTLER‹)
BULUNAN ORDULAR:
Bediüzzaman "M‹LYONLARLA EFRADI (FERTLER‹) BULUNAN ORDULAR" sözleriyle, Hz. Mehdi'nin bu birlikteli¤i sa¤lamas›nda, ona yard›m edecek çok
genifl bir kitlenin var olaca¤›ndan söz etmektedir. Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin hizmetinde, Allah'›n varl›¤› ve birli¤i konusunu, iman hakikatlerini tüm insanl›¤a anlatacak,
genifl kapsaml› bir iman hizmeti yürütecek olan ilim ve
iman topluluklar› olaca¤›n› bildirmifltir.
Bediüzzaman, eserlerinde yer verdi¤i di¤er sözlerinde kendisinin de bu ilim ordusunun, onlara önceden haz›rl›k yapan bir neferi yani askeri oldu¤unu anlatmaktad›r. Yaflad›¤› dönemde, Bediüzzaman'›n hizmetinde böyle
genifl bir kitlenin deste¤i ve yard›m› söz konusu olmam›flt›r. Bediüzzaman'›n da sözlerinde pek çok kez ifade etti¤i
gibi, s›n›rl› bir topluluk olan Nur talebeleri çok k›s›tl› imkanlar içerisinde ve çok büyük fedakarl›klarla büyük bir
iman hizmeti vermifllerdir. Bediüzzaman böyle büyük bir
kitlenin deste¤inin, ancak ahir zamanda söz konusu olaca¤›n› ve bunun da Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i bu büyük göreve nasip olaca¤›n› bildirmektedir.
Üçüncü vazifesi: ... O ZAT BÜTÜN EHL-‹ ‹MANIN
(iman edenlerin) MANEV‹ YARDIMLARIYLA ve ‹TT‹HAD-I ‹SLAM'IN MUAVENET‹YLE (‹slam birli-
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¤inin yard›mlaflmas›yla) ve BÜTÜN ULEMA VE EVL‹YANIN (alimlerin ve velilerin) ve bilhassa AL-‹
BEYT'‹N NESL‹NDEN (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) HER ASIRDA KUVVETL‹ VE KESRETL‹
(çok say›da) BULUNAN M‹LYONLAR FEDAKAR
SEYY‹DLER‹N ‹LT‹HAKLARIYLA (Peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin kat›l›mlar›yla) O VAZ‹FE-‹ UZMAYI (büyük görevi) YAPMAYA ÇALIfiIR. (Emirda¤ Lahikas›, s. 260)
Bediüzzaman bu sözünde, Hz. Mehdi'nin üçüncü görevini aç›klam›flt›r. Buna göre, Hz. Mehdi Kuran ahlak›n›n göz ard› edildi¤i bir dönemde, insanlar›n yeniden din
ahlak›na yönelmesine vesile olacak, ‹slam birli¤ini kuracak ve bu büyük görevleri yerine getirirken kendisine destekçi olan pek çok salih insan bulunacakt›r.
O ZAT:
Bediüzzaman, Hz. Mehdi için Risale-i Nur'un birçok
yerinde oldu¤u gibi, bu sözlerinde de Hz. Mehdi için "O
ZAT" ifadesini kullanm›flt›r. Bediüzzaman, hem "O" kelimesiyle hem de "ZAT" ifadesiyle Hz. Mehdi'nin bir topluluk veya manevi bir kifli de¤il, bir "fiAHIS" oldu¤unu
aç›kça belirtmifltir.
Yüksek ilim ve hikmet sahibi Bediüzzaman hiç kuflkusuz ki bu vurgular› da belirli bir hikmetle yapmakta ve
17
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tüm Müslümanlar› Hz. Mehdi'nin "B‹R fiAHIS" oldu¤u
konusunda en do¤ru flekilde bilgilendirmektedir.
BÜTÜN EHL-‹ ‹MANIN (‹MAN EDENLER‹N)
MANEV‹ YARDIMLARIYLA:
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin üçüncü görevini çok önemli ve genifl kitlelerin deste¤iyle gerçeklefltirece¤ini bildirmifltir. Bediüzzaman "BÜTÜN EHL-‹ ‹MANIN MANEV‹
YARDIMLARIYLA" sözleriyle, "TÜM MÜSLÜMANLARIN" ittifak halinde oluflturacaklar› birli¤in Hz. Mehdi'nin bu görevdeki yard›mc›lar› olaca¤›n› bildirmifltir.
Hz. Mehdi ve yard›mc›lar› güçlerini Allah sevgisinden, iman coflkusundan alan cesur insanlar olacakt›r. ‹manlar›n›n nuru tüm dünyan›n ayd›nlanmas›na vesile olacakt›r. Tüm Müslümanlar›n dahil olaca¤› böyle genifl çapta
bir ittifak›n deste¤i, Bediüzzaman'›n döneminde gerçekleflmifl de¤ildir. Bediüzzaman'›n da müjdeledi¤i gibi, bu
genifl kitlenin manevi yard›mlar›, ancak ahir zamanda Hz.
Mehdi ile birlikte oluflacak ve onun üçüncü görevinin gerçeklefltirilmesinde büyük bir rol oynayacakt›r.
‹TT‹HAD-I ‹SLAM'IN MUAVENET‹YLE
(‹SLAM B‹RL‹⁄‹N‹N YARDIMLAfiMASIYLA):
Bediüzzaman "‹TT‹HAD-I ‹SLAM'IN MUAVENET‹YLE" sözleriyle, Hz. Mehdi'nin üçüncü görevini ayn›
zamanda "‹SLAM B‹RL‹⁄‹N‹N YARDIMLAfiMASIYLA" yerine getirece¤ini de bildirmifltir. Böyle bir birlik
18
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Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde henüz oluflmam›fl, dolay›s›yla da büyük bir ittifak›n yard›m› da söz konusu olmam›flt›r. Bediüzzaman ‹slam birli¤inin bu yard›mlaflmas›n›n Hz. Mehdi döneminde gerçekleflece¤ini ve onun
üçüncü görevinde büyük bir destek sa¤layaca¤›n› belirtmifltir.
BÜTÜN ULEMA VE EVL‹YANIN (AL‹MLER‹N
VE VEL‹LER‹N)... ‹LT‹HAKLARIYLA
(KATILIMLARIYLA):
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin bu üçüncü görevindeki
di¤er bir deste¤in de "BÜTÜN ULEMA VE EVL‹YANIN KATILIMLARIYLA" gerçekleflece¤ini bildirmifltir. Hz. Mehdi'nin gelifli 1400 senedir tüm ‹slam alimleri ve
iman sahipleri taraf›ndan büyük bir heyecanla beklenmektedir. Kuflkusuz ki bütün alimlerin ve velilerin kat›l›m›n›n
sa¤lanaca¤› böyle büyük bir destek, Hz. Mehdi'nin mücadelesinde ve bu görevini yerine getirmesinde son derece
önemli bir rol oynayacak ve büyük bir kolayl›k sa¤layacakt›r. Dikkat edilirse Bediüzzaman burada "BÜTÜN"
kelimesini özellikle belirtmifl ve Hz. Mehdi'yi "alimlerin
tümünün birden" destekleyece¤ini bildirmifltir. ‹slam
alimlerinin böyle büyük bir ittifakla destek vermeleri Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde gerçekleflmemifltir. Bediüzzaman bu kat›l›m›n ancak Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i bu görev ile birlikte gerçekleflece¤ini hat›rlatm›flt›r.
19
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AL-‹ BEYT‹N NESL‹NDEN (PEYGAMBER‹M‹Z
(SAV)'‹N SOYUNDAN) HER ASIRDA KUVVETL‹
VE KESRETL‹ (ÇOK SAYIDA) BULUNAN
M‹LYONLAR FEDAKAR SEYY‹DLER‹N
‹LT‹HAKLARIYLA (PEYGAMBER SOYUNDAN
GELEN FEDAKAR K‹MSELER‹N KATILIMLARIYLA):
Bediüzzaman bu sözüyle, Hz. Mehdi'nin Peygamber
Efendimiz (sav)'in mübarek soyundan olaca¤›na, ona destek verenler aras›nda da Ehl-i Beytten yani Peygamber soyundan gelen kimselerin bulunaca¤›na dikkat çekmifltir.
Bediüzzaman, tüm Müslümanlar, ‹slam alimleri ve evliyalar ile birlikte "milyonlarca seyyidin de Hz. Mehdi'nin
yan›nda yer alaca¤›n› ve bu kutlu zata destek verece¤ini" bildirmifltir. Hz. Mehdi'nin üçüncü görevindeki di¤er yard›mc›lar›nda oldu¤u gibi, böyle bir destek de daha
önce ne Bediüzzaman döneminde ne de ondan önceki müceddidlerin devrinde gerçekleflmemifltir. Bediüzzaman'›n
aç›klad›¤› gibi, "PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N SOYUNDAN GELEN M‹LYONLARCA SEYY‹D‹N KATILIMI" ancak Hz. Mehdi döneminde gerçekleflecektir.

O VAZ‹FE-‹ UZMAYI (BÜYÜK GÖREV‹)
YAPMAYA ÇALIfiIR:
Bediüzzaman "O VAZ‹FE-‹ UZMAYI YAPMAYA
ÇALIfiIR" sözleriyle "Hz. Mehdi'nin bir flahs-› manevi
de¤il, "B‹R ‹NSAN OLARAK ‹fi BAfiINDA OLACA⁄INI" ifade etmifltir. Zira bir flahs-› manevinin bir göre20
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vi "yapmaya çal›flmas›" söz konusu de¤ildir. Böyle bir
çaba ancak bir insan›n gerçeklefltirebilece¤i bir fiildir. Bediüzzaman da bu gerçe¤i vurgulayarak Hz. Mehdi'nin bir
flah›s oldu¤unu ifade etmifltir.
Bediüzzaman sözlerinde ayr›ca Hz. Mehdi'nin yerine
getirece¤i hizmeti "BÜYÜK GÖREV" olarak nitelendirmifltir. Bediüzzaman'›n bu ifadesine göre Hz. Mehdi'nin
yapaca¤› hizmetler, kendisinden önceki dönemlerde gelen müceddidlerin görevlerinden farkl›, "ÇOK BÜYÜK
ÇAPLI" faaliyetlerdir. Hz. Mehdi ‹slam ahlak›n› dünya
çap›nda hakim k›lacak, ‹slam dünyas›n› biraraya getirecek ve tüm Müslümanlar›n liderli¤ini üstlenecektir. Bediüzzaman'›n "VAZ‹FE-‹ UZMA" sözleriyle ifade etti¤i bu
olaylar Hz. Mehdi'nin tan›nmas›n› sa¤layacak en önemli
alametlerinden olacakt›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‹FELERDEN 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 üzerinde hakim k›lmak amac›yla önceki as›rlarda da baz› Müslüman flah›slar›n geldi¤ini, ancak bunlar›n hiçbirinin, ahir zamanda Hz. Mehdi'nin yapaca¤› üç önemli görevi birarada yerine getiremediklerini ifade etmifltir:
21
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HER ASIRDA H‹DAYET ED‹C‹ B‹R NEV‹ MEHD‹
VE MÜCEDD‹D GEL‹YOR VE GELM‹fi:
Bediüzzaman bu sözüyle birkaç önemli konuya aç›kl›k
kazand›rm›flt›r. Bediüzzaman öncelikle Hz. Peygamberimiz (sav)'in hadislerine dayanarak her yüz y›l bafl›nda bir
müceddid (yenileyici) gönderilece¤ini bildirmifltir. Bediüzzaman Risalelerde Hz. Mehdi'nin de Hicri 14. yy'›n bafl›nda gelece¤ini ve 14. ve 15. yy'lar aras›ndaki müceddid
olaca¤›n› belirtmifltir.
Bediüzzaman burada ayr›ca Hz. Mehdi'nin bir flahs-›
manevi olmad›¤›n› da aç›klam›flt›r. Peygamberimiz
(sav)'den bu yana 14. yy'a kadar gelen tüm müceddidler
birer "fiAHIS" olarak gelmifllerdir. 14. yy'da bu durum
de¤iflmeyecek, Hz. Mehdi de bir flah›s olarak bizzat görev
yapacakt›r. Bediüzzaman "GEL‹YOR VE GELM‹fi"
sözleriyle bu süreklili¤i ifade etmifl, "GEL‹YOR" kelimesiyle bu adetullah›n halen devam etmekte oldu¤unu 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 müceddidlerden ay›rt edilebilece¤ini bildirmifltir. Bediüzzaman eserlerinde Hz. Mehdi'den önce gelen müceddidlerin, onun üç
vazifesinden birini yerine getirdiklerini ve bu aç›dan "bir nevi Mehdi ve müceddid görevi üstlendiklerini" söylemifltir.
Ancak Bediüzzaman, yukar›da bahsetti¤i üç vazifenin üçünü
birden yerine getirecek olan kiflinin yaln›zca "BÜYÜK
22
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MEHD‹" olaca¤›n› ve bu özelli¤iyle di¤er müceddidlerden
ay›rt edilece¤ini belirtmifltir. Nitekim Bediüzzaman'›n kulland›¤› "B‹R NEV‹ MEHD‹" ifadesi de bu durumu aç›klamaktad›r. Bediüzzaman geçmiflte gelen ve Hz. Mehdi'nin üç
büyük görevinden yaln›zca bir tanesini yapan kimselerin gerçekte ahir zaman›n beklenen Mehdisi olmad›klar›n›, bu kimseleri "bir nevi mehdi" olarak nitelendirerek ifade etmifltir.
HER B‹R‹:
Bediüzzaman kulland›¤› "HER B‹R‹" ifadesiyle Hz.
Mehdi'den önce gelmifl olan müceddidlerin de Hz. Mehdi gibi gerçek kiflilikler olduklar›na, flahs-› manevi olmad›klar›na dikkat çekmektedir. Bu aç›klamada bahsi geçen önceki
yüzy›llarda gönderilen müceddidlerin birer flah›s olduklar›
kabul görürken, Bediüzzaman'›n ayn› aç›klamalar›nda yine
bir flah›s olaca¤›n› belirtti¤i "Büyük Mehdi"nin bir flahs-› manevi olaca¤› düflüncesi elbette ki çeliflkilidir. Bu düflünceye göre, ahir zaman Mehdisi'nden önce gelen tüm müceddidlerin
de birer flahs-› manevi olmas› gerekirdi. Ancak böyle bir fley
söz konusu olmam›flt›r. Nitekim Bediüzzaman da sözlerinde
bu gerçe¤i aç›klam›flt›r. Bediüzzaman'›n da müjdeledi¤i gibi,
Peygamberimiz (sav)'in rivayetlerindeki özelliklere sahip olmas›yla tan›nacak olan Büyük Mehdi ahir zamanda "B‹R
fiAHIS" olarak ortaya ç›kacak ve Allah'›n izniyle Bediüzzaman'›n belirtti¤i üç görevi birden yerine getirecektir.
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ÜÇ VAZ‹FELERDEN B‹R‹S‹N‹ B‹R C‹HETTE
(AÇIDAN) YAPMASI ‹T‹BARIYLA (NEDEN‹YLE)
AH‹R ZAMANIN BÜYÜK MEHD‹ ÜNVANINI
ALMAMIfiLAR:
Bediüzzaman sözlerinde, iki ayr› tür Mehdi oldu¤unu belirtmifltir. Bunlardan birincisini, "sab›k (önceki) Mehdiler", di¤erini ise ahir zamanda gelecek olan "BÜYÜK MEHD‹"
olarak adland›rm›flt›r. Bediüzzaman Said Nursi, 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 dönemlerde gelen, sab›k Mehdiler
olarak adland›rd›¤› müceddidlerin bu üç görevi yerine getiremedikleri için Büyük Mehdi olamayacaklar›n› anlatm›flt›r.
Bediüzzaman eserlerinde ayr›ca söz konusu kimselerin Büyük Mehdi ünvan›n› alamamalar›n›n bir di¤er sebebinin ise,
bu kiflilerin Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde belirtti¤i
özelliklere uymamalar› oldu¤unu bildirmifltir.
Hem bu ÜÇ VEZA‹F‹ (görevi) B‹RDEN B‹R fiAHISTA YAHUT CEMAATTE BU ZAMANDA BULUNMASI VE MÜKEMMEL OLMASI VE B‹RB‹R‹N‹
CERHETMEMES‹ (birbirine engel olmamas›, zarar
vermemesi) PEK UZAK, ADETA KAB‹L (mümkün)
GÖRÜLMÜYOR. Ahir zamanda, AL-‹ BEYT-‹ NEBEV‹'N‹N (A.S.M.) (Peygamberimiz (sav)'in soyu24
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nun) CEMAAT-‹ NURAN‹YES‹N‹ (nurani cemaatini)
TEMS‹L EDEN HAZRET-‹ MEHD‹'DE VE CEMAAT‹NDEK‹ fiAHS-I MANEV‹DE ANCAK ‹ÇT‹MA
EDEB‹L‹R (biraraya gelebilir, toplanabilir). (Kastamonu Lahikas›, s. 139)
Bediüzzaman bu sözünde, Hz. Mehdi'nin üç görevi oldu¤unu belirtmekte, bu üç görevin birarada yerine getirilmesinin Hz. Mehdi'nin en önemli alametlerinden biri oldu¤una dikkat çekmektedir. Bediüzzaman kendi yaflad›¤› dönemde bu üç görevin birden yerine getirilemedi¤ini, bunu ancak Hz. Mehdi'nin gerçeklefltirebilece¤ini söylemektedir:
ÜÇ VEZA‹F‹ (GÖREV‹) B‹RDEN:
Bediüzzaman eserlerinin pek çok yerinde Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i üç görev oldu¤undan bahsetmifltir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin en önemli alametlerinden birinin bu üç görevi birden yerine getirmesi oldu¤unu
belirtmektedir. Bu görevlerin birincisi materyalist, Darwinist ve ateist 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¤inin
sa¤lanmas›, üçüncüsü ise Kuran ahlak›n›n ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetinin yeniden canland›r›lmas›yla tüm
yeryüzüne hakim k›l›nmas›d›r. Ahir zamanda gelecek olan
Hz. Mehdi, bu görevlerin üçünü birden yerine getirecek25
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tir. Bu alamet, onun tan›nmas›n› sa¤layacak ve onun en
önemli özelliklerinden 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 olaca¤›n› ve bu üç alanda birden Mehdilik yapaca¤›n› söylemifltir. Bediüzzaman, Kuran ahlak›n› dünya üzerinde hakim k›lmak amac›yla önceki as›rlarda da baz› Müslüman
flah›slar›n geldi¤ini, ancak bunlar›n hiçbirinin, ahir zamanda Hz. Mehdi'nin yapaca¤› üç önemli görevi bu flekilde birarada yerine getirmediklerini ifade etmifltir. Bu nedenle de
ahir zaman›n "BÜYÜK MEHD‹"si ünvan›n› alamad›klar›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 hizmetin
dar dairede s›n›rl› kald›¤›n›, Hz. Mehdi'nin genifl dairedeki görevlerini ise ancak Büyük Mehdi'nin gerçeklefltirece¤ini aç›klam›flt›r. Hz. Mehdi ortaya ç›kt›¤› zaman, hadislerde de belirtildi¤i gibi, Mehdili¤ini iddia etmeyecek
ya da bunun propagandas›n› yapmayacakt›r. Hz. Mehdi'nin
burada say›lan büyük icraatlar›, bu kutlu flahs›n ortaya ç›kt›¤›n›n en büyük ispat› ve delili olacakt›r.
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin "ÜÇ VEZA‹F‹ (GÖREV‹) B‹RDEN" yerine getirece¤ini belirtti¤i bu sözüyle
konunun önemini bir kez daha hat›rlatmaktad›r. Kendisi
26
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de dahil olmak üzere, önceki müceddidlerin hiçbirinin bunlar›n üçünü birarada gerçeklefltirmedi¤ine dikkat çekerek,
Hz. Mehdi'nin o dönemde henüz gelmemifl oldu¤unu ifade etmektedir.
BU ÜÇ VEZA‹F‹N (GÖREV‹N) B‹R fiAHISTA
YAHUT CEMAATTE BU ZAMANDA BULUNMASI
VE MÜKEMMEL OLMASI VE B‹RB‹R‹N‹
CERHETMEMES‹ (B‹RB‹R‹NE ENGEL OLMAMASI,
ZARAR VERMEMES‹) PEK UZAK, ADETA KAB‹L
(MÜMKÜN) GÖRÜLMÜYOR:
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. Bediüzzaman bu kanaatinin ne kadar güçlü oldu¤unu "PEK
UZAK" ve "ADETA KAB‹L (MÜMKÜN) GÖRÜNMÜYOR" sözleriyle aç›kça belirtmifltir. Bu da, Hz. Mehdi'nin Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde ortaya ç›kmad›¤›n› gösteren bir baflka önemli delildir. Bediüzzaman'›n
yaflad›¤› dönemde, üç görevin birden yerine getirilmesine imkan olmam›flt›r. Bediüzzaman ancak kendisinden bir
as›r sonra gelecek Büyük Mehdi'nin bu görevlerin hepsini yerine getirece¤ini bildirmektedir.

27
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AL-‹ BEYT-‹ NEBEV‹N‹N (PEYGAMBER‹M‹Z
(SAV)'‹N SOYUNUN) CEMAAT-‹ NURAN‹YES‹N‹
(NURAN‹ CEMAAT‹N‹) TEMS‹L EDEN:
Bediüzzaman, eserlerinde birçok kez Hz. Mehdi'nin
hadislerde bildirildi¤i üzere "seyyid" yani "Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen bir kimse" olaca¤›n›, "kendisinin ise seyyid olmad›¤›n›" belirtmifltir. Bediüzzaman bu
sözünde de bu konuya bir kez daha aç›kl›k getirmekte,
"AL-‹ BEYT'‹ NEBEV‹N‹N CEMAAT-‹ NURAN‹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.
HZ. MEHD‹ VE CEMAAT‹NDEK‹
fiAHS-I MANEV‹DE:
Bediüzzaman burada çok önemli bir gerçe¤i aç›klamaktad›r. Bu söz, Hz. Mehdi'nin manevi bir kifli de¤il, bir
flah›s olaca¤›n› göstermektedir.
Zira 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 birlik-
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te, 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› müjdelemektedir.
ANCAK ‹ÇT‹MA ED‹LEB‹L‹R
(B‹RARAYA GELEB‹L‹R, TOPLANAB‹L‹R:
Bediüzzaman'›n aç›klad›¤› üç büyük görev ancak ahir
zamanda gelecek Hz. Mehdi'nin yerine getirebilece¤i görevlerdir. Bediüzzaman, burada kulland›¤› "ANCAK" kelimesiyle bir baflkas›n›n bu görevleri baflarmas›n›n Allah'›n
dilemesiyle "‹MKANSIZ" oldu¤unu belirtmifltir. Çünkü
Allah bu vazifeleri yaln›zca Hz. Mehdi'nin yerine getirebilmesini 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 kendi yaflad›¤› devirde de bu durumun gerçekleflmedi¤ini vurgulamaktad›r.
BÜYÜK MEHD‹'N‹N ÇOK VAZ‹FELER‹ VAR VE
S‹YASET ALEM‹NDE, D‹YANET ALEM‹NDE,
SALTANAT ALEM‹NDE, MÜCADELE ALEM‹NDE ÇOK DA‹RELERDE ‹CRAATLARI (iflleri) OLDU⁄U G‹B‹... (fiualar, s. 590)
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Bediüzzaman, ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi'nin;
Siyaset,
Diyanet,
Saltanat
alanlar›nda büyük görevleri olaca¤›n› bildirmekte, ancak bu görevlerin hepsini birden tam olarak yerine getiren kiflinin Hz. Mehdi olabilece¤ini ifade etmektedir:
BÜYÜK MEHD‹'N‹N ÇOK VAZ‹FELER‹ VAR:
Bediüzzaman "Büyük Mehdi"nin, sab›k Mehdiler olarak adland›rd›¤› kiflilerden en önemli farklar›ndan birinin,
onun yerine getirece¤i "büyük görevler" oldu¤unu bildirmifltir. Bediüzzaman "ÇOK VAZ‹FELER‹ VAR" diyerek, yerine getirece¤i bu görevlerin Hz. Mehdi'yi insanlara tan›tacak önemli bir alamet oldu¤unu vurgulamaktad›r.
Bediüzzaman, bu görevlerin tamam› birden yerine getirilmedi¤i takdirde ise, bir kimsenin Hz. Mehdi olmas›n›n söz
konusu olamayaca¤›n› hat›rlatmaktad›r.
VE S‹YASET ALEM‹NDE, D‹YANET ALEM‹NDE,
SALTANAT ALEM‹NDE, MÜCADELE ALEM‹NDE
ÇOK DA‹RELERDE ‹CRAATLARI (‹fiLER‹)
OLDU⁄U G‹B‹:
Bediüzzaman bu sözlerinde "ÇOK VAZ‹FELER‹
VAR" dedi¤i Hz. Mehdi'nin bu görevlerinin neler oldu¤unu aç›klamaktad›r. Hz. Mehdi'nin, "S‹YASET MEH30
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D‹S‹, SALTANAT MEHD‹S‹ ve D‹YANET MEHD‹S‹
olarak bu üç özelli¤e birden sahip olaca¤›n› ve bu üç
alanda birden Mehdilik yapaca¤›n›" söylemektedir. Dikkat edilirse Bediüzzaman bu görevleri "üç ayr› kifli"nin
yerine getirece¤inden bahsetmemifltir. Tam tersine Hz.
Mehdi'nin bu "ÜÇ KONUDA B‹RDEN" müminlerin önderli¤ini üstlenece¤ini belirtmifltir. Bu sözleriyle ayr›ca,
"Mehdili¤i üçe bölmenin, tek bir tanesinin Mehdilik için
yeterli olaca¤›n› söylemenin" yanl›fll›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Bediüzzaman verdi¤i bu bilgilerle, Hz. Mehdi'nin imkanlar›n›n çok genifl olaca¤›n› ve bu görevlerin tam yap›lmas›n›n bu üç alanda birden güç sahibi olunmas›yla gerçeklefltirilece¤ini aç›klamaktad›r. "ÇOK DA‹RELERDE ‹CRAATLARI OLDU⁄U G‹B‹" sözleriyle ise, Hz.
Mehdi'nin bu "faaliyetlerinin ve etki alan›n›n çap›n›n
geniflli¤ini" belirtmektedir. Bediüzzaman yaflad›¤› süre
içerisinde çok büyük bir iman hizmeti yürütmüfl ancak bu
üç alanda birden imkan ve yetkilere sahip olmam›flt›r. Aksine kendisi ömrünü esaret, maddi s›k›nt›lar ve zorluklar alt›nda geçirmifltir. Çeflitli haks›zl›klara u¤ram›fl, eziyetlere
tabi tutulmufl, yaflam›n›n büyük bölümünü hapis ve sürgün gibi flartlar alt›nda sürdürmüfltür. Kuflkusuz ki e¤er
Bediüzzaman Mehdi olsa ve diyanet, saltanat ve siyaset
alanlar›ndaki üç görevi yerine getirmifl olsayd›, böyle bir
durum söz konusu olmazd›. Dolay›s›yla Bediüzzaman, Hz.
Mehdi hakk›nda verdi¤i bu bilgi ile, kendisinin Hz. Meh31
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di olamayaca¤›n› bizzat kendi sözleriyle bir kez daha delillendirmifltir.
Bediüzzaman bu sözleriyle ayr›ca Hz. Mehdi'nin "lider
vas›flar›n› tafl›yan üstün B‹R fiAHIS" oldu¤una bir kez
daha dikkat çekmifltir. Bediüzzaman'›n sayd›¤› görevlerin
her biri ancak "B‹R ‹NSAN"›n üstlenebilece¤i sorumluluklard›r. "MEHD‹" kelimesi, "H‹DAYET BULAN VE
H‹DAYETE YÖNELTEN" anlam›ndad›r. Bediüzzaman
Hz. Mehdi'nin "D‹YANET", "S‹YASET" ve "SALTANAT" aleminde bu "MEHD‹L‹K VASFINI" tafl›yarak
büyük sorumluluklar üstlenece¤ini belirtmektedir. Bir
flahs-› manevinin diyanet, siyaset ve saltanat konular›nda
yetki sahibi olmas›; bu alanlarda insanlar›n sorumluluklar›n› üstlenerek adalet sa¤lamas› hiçbir flekilde söz konusu de¤ildir. Tüm bu sorumluluklar›n yerine getirilmesi Bediüzzaman'›n da belirtti¤i gibi, "H‹DAYET BULMUfi
B‹R ‹NSANIN", "iman, ak›l ve vicdan kullanarak yerine getirebilece¤i görevler"dir. Bediüzzaman da sözleriyle bu gerçe¤i vurgulam›fl, Hz. Mehdi'nin bir flahs-› manevi olamayaca¤›n› ifade etmifltir.
"BÜYÜK MEHD‹"N‹N DÖRT EHEMM‹YETL‹
VAZ‹FES‹N‹N VE DAHA EVVEL GEL‹P GEÇEN
KÜÇÜK MEHD‹LER "BÜYÜK MEHD‹"N‹N B‹R
KISIM VAZ‹FELER‹N‹ B‹R C‹HETTE (bir aç›dan)
‹CRA ETT‹KLER‹N‹ (yerine getirdiklerini) ve fiER‹AT-I MUHAMMED‹YE'Y‹ (A.S.M.) (Peygambe32
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rimiz (sav)'in yolunu, Kuran ahlak›n›) VE HAK‹KAT‹ FURKAN‹YEY‹ (Kuran ahlak›n›n esaslar›n›, hakikatlerini) VE SÜNNET‹ AHMED‹YEY‹ (A.S.M.)
(Peygamberimiz (sav)'in sünnetini) ‹HYA ‹LE (yeniden canland›rma ile), ‹LAN VE ‹CRA ‹LE (herkese
duyurarak ve uygulayarak), BAfiKUMANDANLARI
OLAN "BÜYÜK MEHD‹"N‹N KEMAL-‹ ADALET‹N‹ (yüce adaletini) VE HAKKAN‹YET‹N‹ (haktan ve do¤ruluktan ayr›lmay›fl›n›, do¤rulu¤unu) DÜNYAYA GÖSTERMELER‹ gayet makul olmakla beraber, gayet laz›m ve zaruri ve hayat-i içtimaiye-i insaniyedeki düsturlar›n (cemiyet hayat›na ait kurallar›n)
muktezas›d›r (gere¤idir). (fiualar, s. 456)
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin ‹slam ahlak›n› yeniden
yaflan›r hale getirece¤ini, Peygamberimiz (sav)'in sünnetiyle hareket edece¤ini, üstün bir adalet anlay›fl› olaca¤›n› anlatmaktad›r:
"BÜYÜK MEHD‹"N‹N DÖRT EHEMM‹YETL‹
VAZ‹FES‹N‹N VE DAHA EVVEL GEL‹P GEÇEN
KÜÇÜK MEHD‹LER "BÜYÜK MEHD‹"N‹N B‹R
KISIM VAZ‹FELER‹N‹ B‹R C‹HETTE (B‹R AÇIDAN)
‹CRA ETT‹KLER‹N‹ (YER‹NE GET‹RD‹KLER‹N‹):
Bediüzzaman yukar›da yer alan sözlerinde, iki ayr› tür
Mehdi oldu¤unu belirtmifltir. Bunlardan birini "küçük
Mehdiler" olarak adland›rm›fl, di¤erinin ise ahir zaman33

BED‹ÜZZAMAN AH‹R ZAMAN’I ANLATIYOR

da gelecek olan "BÜYÜK MEHD‹" oldu¤unu belirtmifltir. Bediüzzaman "BÜYÜK MEHD‹"nin çok aç›kça görülen ve taklit edilmesi mümkün olmayan baz› alametleri
oldu¤unu belirtmifltir. Peygamberimiz (sav)'in sünnetinin
yeniden canland›r›lmas› ve ‹slam ahlak›n›n tüm dünyada
hakim olmas›, tüm Müslümanlar aras›nda ‹slam birli¤inin
oluflturulmas›, Hristiyanlarla Müslümanlar›n ittifak›n›n
sa¤lanmas›, Hz. Mehdi'nin reddedilmesi mümkün olmayan alametleridir. Bediüzzaman, "küçük Mehdi" olarak
bahsetti¤i, önceki as›rlarda gelen Müslüman flah›slar›n Hz.
Mehdi'nin yapaca¤› hizmetlerden baz›lar›n› bir aç›dan yerine getirdiklerini, ancak hiçbirinin bu görevlerin hepsini
birarada yerine getiremediklerini ifade etmifltir. Bediüzzaman bu sözleriyle, ahir zamanda gelmesi beklenen "Büyük Mehdi"nin, geçmiflte gönderilen Müslüman flah›slarla kar›flt›r›lmamas› gerekti¤ini; "Büyük Mehdi"nin ancak
say›lan tüm görevlerini birarada gerçeklefltirmesiyle
tan›naca¤›n›" hat›rlatm›flt›r. Peygamberimiz (sav)'in sünnetinin yeniden canland›r›larak ‹slam ahlak›n›n tüm dünyaya hakim k›l›nmas›, ‹slam birli¤inin oluflturulmas›, Hristiyan ve Müslüman ittifak›n›n sa¤lanmas› ne Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde ne de ondan önceki devirlerde
gerçeklefltirilmemifl olaylard›r. Bediüzzaman da bu gerçe¤e dikkat çekerek Hz. Mehdi'nin kendisinden ilerideki
bir tarihte gelece¤ini ve bu mübarek insan›n, geçmiflte ‹slam'a hizmet eden di¤er Müslüman flah›slardan bu alametleriyle ay›rt edilebilece¤ini belirtmifltir.
34
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Bunun yan›nda Bediüzzaman bu aç›klamalar›yla "Hz.
Mehdi'nin B‹R fiAHIS oldu¤unu" da bir kez daha vurgulam›flt›r. Ahir zaman›n "Büyük Mehdi"sinden önce gelen tüm ‹slam büyükleri, müceddidler ve Bediüzzaman'›n
"küçük Mehdi" olarak adland›rd›¤› kimseler hep birer flah›s olmufllard›r. Bediüzzaman, Allah'›n bu adetullah›n›n
ahir zamanda da de¤iflmeyece¤ine ve "BÜYÜK MEHD‹"nin de yine "B‹R fiAHIS" olaca¤›na dikkat çekmektedir.
fiER‹AT-I MUHAMMED‹YE'Y‹ (A.S.M.)
(PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N YOLUNU, KURAN
AHLAKINI) VE HAK‹KAT-‹ FURKAN‹YEY‹
(KURAN AHLAKININ ESASLARINI,
HAK‹KATLER‹N‹) VE SÜNNET‹ AHMED‹YEY‹
(A.S.M.) (PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N SÜNNET‹N‹):
Bediüzzaman "fiER‹AT-I MUHAMMED‹YE'Y‹ VE
HAK‹KAT-‹ FURKAN‹YEY‹ VE SÜNNET‹ AHMED‹YEY‹ (A.S.M.)" sözleriyle, pek çok hadiste de bildirildi¤i gibi, Hz. Mehdi'nin ahir zamanda Peygamber Efendimiz (sav)'in sünneti ile amel edece¤ini ve dini, bidatlardan ar›nd›raca¤›n› ve ‹slam dinini özüne döndürece¤ini
belirtmektedir. Peygamberimiz (sav)'in bu konuyu bildiren
hadislerinden baz›lar› flöyledir:
Hz. Mehdi hiçbir bidat› b›rakmayacak. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
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Mehdi kald›rmad›k bidat b›rakmayacakt›r. Ahir zamanda
ayn› Peygamber (sav) gibi dinin icablar›n› yerine getirecektir. (K›yamet Alametleri, s. 163)
Hz. Mehdi ‹slam dinini, Asr-› Saadet olarak adland›r›lan Peygamberimiz (sav)'in döneminde yaflanan ve Kuran'da bildirilen flekline döndürecektir. Bu görev ‹slam tarihinde di¤er ‹slam alimlerine nasip olmam›fl, bugüne kadar böyle bir durum gerçekleflmemifltir. Bediüzzaman da
bu aç›klamas›yla, ‹slam dinini asl›na döndürme görevinin
ancak Hz. Mehdi'ye nasip olaca¤›n› ve bunun Hz. Mehdi'nin tan›nmas›n› sa¤layacak en önemli alametlerden oldu¤unu hat›rlatmaktad›r.
‹HYA ‹LE (YEN‹DEN CANLANDIRMA ‹LE),
‹LAN VE ‹CRA ‹LE (HERKESE DUYURARAK
VE UYGULAYARAK):
Bediüzzaman bu sözlerinde Hz. Mehdi'nin izleyece¤i
yolu anlatmakta, insanlar› hak dine davet ederken kullanaca¤› yöntemleri aç›klamaktad›r:
Bediüzzaman'›n burada kulland›¤› "‹HYA" kelimesinin
anlam›, "YEN‹DEN CANLANDIRMA"d›r. Bediüzzaman'›n da belirtti¤i gibi, Hz. Mehdi ahir zamanda Kuran'dan
uzaklaflm›fl olan insanlar›n yeniden Kuran ahlak›na göre yaflamalar›na vesile olacakt›r.
"‹LAN" kelimesinin anlam› ise, "HERKESE DUYURMA"d›r. Bediüzzaman'›n aç›klamalar›na göre Hz.
36
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Mehdi, Kuran'›n hakikatlerini ve Kuran ahlak›n› herkesin
görebilece¤i, ulaflabilece¤i flekilde duyuracakt›r. Kitle iletiflim araçlar›n› ve teknolojiyi çok iyi kullanaca¤› anlafl›lan Hz. Mehdi, ‹slam gerçeklerini çok çeflitli ve hikmetli
yöntemler kullanarak tüm dünyaya aç›kça gösterecek ve
ilan edecektir.
"‹CRA" kelimesinin anlam› da, "UYGULAMA"d›r.
Bediüzzaman bu sözleriyle de Hz. Mehdi'nin, Kuran ahlak›n› tüm dünyada hakim edece¤ini ve tüm toplumlarda
yaflan›r hale getirece¤ini belirtmektedir.
Bediüzzaman'›n burada Hz. Mehdi'nin faaliyetleri hakk›nda üzerinde durdu¤u büyük çapl› hizmetler, tüm dünyan›n gözleri önünde gerçekleflecek olaylard›r. Bediüzzaman bunlar›n hiçbirinin kendisi hayatta iken gerçekleflmemifl oldu¤una dikkat çekmekte, ancak bu alametlerin gerçekleflmesine vesile olan kiflinin Hz. Mehdi olabilece¤ini
belirtmektedir.
Bediüzzaman, dikkat çekti¤i bu önemli konuyla birlikte Hz. Mehdi'nin bir flahs-› manevi olmad›¤›n› da vurgulamaktad›r. Bediüzzaman, ‹slam dininin esaslar›n›, Peygamberimiz (sav)'in sünnetini "‹HYA, ‹LAN VE ‹CRA
EDECEK B‹R fiAHSIN" varl›¤›ndan söz etmektedir. Tüm
bu icraatler "iman, ak›l ve vicdan sahibi kutlu B‹R ZATIN
yerine getirebilece¤i" görevlerdir. Dolay›s›yla Bediüzzaman bu aç›klamalar›yla "HZ. MEHD‹'N‹N B‹R fiAHS-I
MANEV‹ OLAMAYACA⁄I" konusunda da kesin bir delil daha ortaya koymaktad›r.
37
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BAfiKUMANDANLARI OLAN "BÜYÜK
MEHD‹"N‹N KEMAL-‹ ADALET‹N‹ (YÜCE
ADALET‹N‹) VE HAKKAN‹YET‹N‹ (HAKTAN VE
DO⁄RULUKTAN AYRILMAYIfiINI,
DO⁄RULU⁄UNU) DÜNYAYA GÖSTERMELER‹):
Peygamber Efendimiz (sav)'den rivayet edilen birçok
hadiste Hz. Mehdi döneminde yeryüzünün adaletle dolaca¤› haber verilmektedir:
K›yametin kopmas› için zamanda sadece bir günden
baflka vakit kalmam›fl da olsa Allah, benim Ehl-i Beytimden (soyumdan) bir zat› gönderecek, yeryüzü zulümle
doldu¤u gibi, o yeryüzünü adaletle dolduracak. (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)
Mehdi bendendir, yeryüzü zulüm ve iflkence ile doldu¤u gibi onu do¤ruluk ve adaletle doldurur. (Sünen-i
Ebu Davud, 5/93)
Bu (Emir) de (Hz. Mehdi) insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurduklar› gibi, yeryüzünü adaletle dolduracakt›r. (Sünen-i ‹bn-i Mace, 10/348)
Hadislerde belirtilen, bu adalet ve huzur ortam› çok genifl çapta ve çok benzersiz olacakt›r. Bediüzzaman da "KEMAL-‹ ADALET‹" ve "HAKKAN‹YET‹" sözleriyle,
Hz. Mehdi'nin adaletinin en mükemmel flekilde olaca¤›n›
bildirmektedir. Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin bu vas›flar›n› dile getirerek öncelikle onun bir flahs-› manevi olmad›¤›n›, "ADALET YAPAB‹LECEK, HAK VE DO⁄RU
38
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YOLU ‹ZLEYEB‹LECEK B‹R fiAHIS" oldu¤unu ifade etmektedir. Bir flahs-› manevinin "adaletli olmas› ya da
hak yoldan ayr›lmama vasf›n› tafl›mas›" söz konusu de¤ildir. Bediüzzaman da Hz. Mehdi'nin ahlak›ndaki bu "MÜM‹N VASIFLARI"na dikkat çekerek, bu konuya aç›kl›k
kazand›rm›fl ve onun mübarek "B‹R ‹NSAN" oldu¤unu
hat›rlatm›flt›r.
Bediüzzaman bu sözlerinin bafl›nda ise "Büyük Mehdi"nin "BAfiKUMANDANLIK" s›fat›na dikkat çekmifltir. Bu, ancak "B‹R ‹NSAN"›n sahip olabilece¤i bir özellik ve bir insan›n üstlenebilece¤i bir görevdir. Çok aç›kt›r
ki Bediüzzaman burada bir flahs-› manevinin müminlerin
baflkumandan› olaca¤›ndan bahsetmemekte; "BU GÖREV‹ YER‹NE GET‹REB‹LECEK ÖZELL‹KLERE SAH‹P B‹R fiAHSI" ifade etmektedir.
Bediüzzaman "Baflkumandanlar› olan "Büyük Mehdi"nin kemal-i adaletini ve hakkaniyetini DÜNYAYA
GÖSTERMELER‹" sözleriyle burada ayr›ca Hz. Mehdi'nin yüce adaletinin, haktan ve do¤ruluktan ayr›lmay›fl›n›n mükemmelli¤ine "BÜTÜN DÜNYANIN fiAH‹T
OLACA⁄INI" ifade etmektedir. Tüm insanlar, bu mübarek zat› görüp tan›yacaklar, Allah'›n adil s›fat›n›n yeryüzündeki tecellilerini Hz. Mehdi'de göreceklerdir. Hz. Mehdi'nin büyük fikri mücadelesi neticesinde, belki de tüm
dünyada ilk kez zulüm ve kargafla tamamen bitecek, dünya çap›nda bar›fl, huzur ve adalet olacakt›r. Bediüzzaman
bu aç›klamalar›yla, Hz. Mehdi'nin geçmifl dönemlerde gel39
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medi¤ini, geldi¤inde ise Allah'›n bu geliflmelerle onu insanlara tan›taca¤›n› bildirmektedir.
Ümmetin bekledi¤i, AH‹R ZAMANDA GELECEK
ZATIN ÜÇ VAZ‹FES‹NDEN EN MÜH‹MM‹ (önemlisi) VE EN BÜYÜ⁄Ü VE EN KIYMETDARI (de¤erlisi) OLAN ‹MAN-I TAHK‹K‹Y‹ (gerçek iman›)
NEfiR (yazma ve da¤›tma yoluyla yaymak) VE EHL‹ ‹MANI (iman edenleri) DALALETTEN (sapk›nl›ktan) KURTARMAK.. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin üç büyük görevinden birincisinin ve en önemlisinin gerçek iman› yayarak insanlar›n sapk›nl›ktan kurtulmas›na vesile olmas› oldu¤unu
belirtmifltir:
AH‹R ZAMANDA GELECEK:
Bediüzzaman "AH‹R ZAMANDA GELECEK" diyerek Hz. Mehdi'nin kendisinden sonraki bir dönemde gelece¤ini ifade etmifltir. E¤er Bediüzzaman, kendi yaflad›¤› dönemde ya da öncesinde Hz. Mehdi'nin gelip faaliyetlerine bafllad›¤› kanaatinde olsayd›, hiç flüphesiz "GELECEK" kelimesi yerine "gelmifl" ya da "geldi" gibi sözler
kullan›rd›. Ancak böyle bir durum henüz gerçekleflmedi¤inden, Bediüzzaman da Hz. Mehdi'nin gelifl vaktinin
"‹LER‹DE" olaca¤›n› belirten bir kelime kullanm›flt›r.
Bediüzzaman "GELECEK" kelimesini, bu kitapta yer
alan Hz. Mehdi ile ilgili sözlerinde pek çok defa kullan40
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m›flt›r. Bediüzzaman, ayn› ifadeyi birçok defa tekrarlayarak bu konuya kesinlik kazand›rm›fl ve Hz. Mehdi'nin kendisinden sonraki bir zamanda ortaya ç›kaca¤› konusunda
hiçbir flüpheye yer b›rakmam›flt›r.
Bediüzzaman bu sözlerinde ayr›ca Hz. Mehdi'nin "GELECEK B‹R fiAHIS" oldu¤unu da ifade etmifltir. Zira
bir flahs-› manevinin "GELMES‹"nden de¤il, ancak
"OLUfiMASI"ndan bahsedilebilir. Bediüzzaman da bu
sebeple "ahir zamanda oluflacak" dememifl, "ahir zamanda GELECEK" sözlerini kullanarak, Hz. Mehdi'nin "B‹R
fiAHIS" oldu¤unu aç›klam›flt›r.
ZATIN:
Bediüzzaman kulland›¤› "ZAT" ifadesi ile ise, Hz.
Mehdi'nin "manevi bir varl›k" de¤il, "B‹R fiAHIS" oldu¤unu olabilecek en aç›k flekilde izah etmifltir. Bilindi¤i
gibi "ZAT" kelimesinin sözlük anlam›, "K‹fi‹, K‹MSE,
fiAHIS"d›r. Ayn› zamanda da "tekil" yani "B‹R K‹fi‹"den
bahsedildi¤ini aç›klayan bir ifadedir. Bilinen bir kifliyi belirtmek amac›yla kullan›l›r. Ayn› zamanda da bir sayg› ifadesidir. Onlarca risaleyi birbirinden hikmetli ifadelerle kaleme alan büyük ‹slam alimi Bediüzzaman da hiç flüphesiz ki bu kelimenin anlam›n› tüm detaylar›yla çok iyi bilmektedir. E¤er Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin bir flahs-› manevi olaca¤›n› anlatmak isteseydi, kuflkusuz ki bunu aç›kça belirtecek kadar kesin anlamlar ile "B‹R ‹NSAN"› ifade eden "ZAT" kelimesini kullanmazd›. Bunun yerine
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"flahs-› manevi" kavram›n› ifade edecek birbirinden hikmetli çok çeflitli kelimeler seçebilirdi. Buna ra¤men aç›kça "ZAT" kelimesini tercih etmifl olmas›, Bediüzzaman'›n
Hz. Mehdi'nin bir flah›s oldu¤u konusundaki kanaatini çok
aç›k bir flekilde ortaya koymaktad›r.
Bediüzzaman gibi yüksek ilim sahibi bir flahs›n, bir kelimeyi ayn› konuda birçok kez tekrarlamas›, elbette ki belirli bir hikmet üzerinedir. Hiç flüphe yok ki Bediüzzaman,
Hz. Mehdi'nin bir flah›s oldu¤u konusunda çok kesin bir
kanaate sahiptir ve bu kanaati do¤rultusunda müminleri
de en do¤ru flekilde bilgilendirmektedir.
ÜÇ VAZ‹FES‹NDEN:
Bediüzzaman, Müslümanlar›n bekledi¤i, ahir zamanda gelecek mübarek flahs›n tek bir görevi olmayaca¤›n›
bildirmifltir. Bu flahs›n "ÜÇ BÜYÜK VE KAPSAMLI
GÖREV‹" olaca¤›n› ifade etmifltir. Bediüzzaman bu görevlerin;
1) "‹nsanlar›n iman›n› kurtarmak,
2) ‹slam Birli¤ini kurmak ve tüm dünya Müslümanlar›n›n önderi olmak,
3) Kuran ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›lmak ve Hristiyanlarla ittifak kurmak oldu¤unu" aç›klam›flt›r. Peygamberimiz (sav)'den bu yana gönderilen müceddidler aras›nda,
1400 y›ld›r bu görevlerin birini yaln›zca belirli aç›lardan yerine getirmifl ‹slam büyükleri olmufltur. ‹slam tarihinde insanlar›n iman›na vesile olan bir çok büyük âlim vard›r. Os42
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manl› padiflahlar› ‹slam Birli¤ini yönetmifl Müslüman önderlerdir. Fakat hiçbiri, bahsedilen üç önemli görevi birden ve
dünya çap›nda yerine getirememifllerdir. Bediüzzaman da
burada Hz. Mehdi'nin bu özelli¤ini vurgulayarak, bu üstün
vas›fl› flahs›n geçmifl dönemlerde geldi¤inden bahsedilemeyece¤ini, bu görevlerin yap›lmas›n›n, onu insanlara tan›tan
alameti olaca¤›n› belirtmifltir.
EN MÜH‹MM‹ (ÖNEML‹S‹) VE EN BÜYÜ⁄Ü VE EN
KIYMETDARI (DE⁄ERL‹S‹) OLAN ‹MAN-I
TAHK‹K‹Y‹ (GERÇEK ‹MANI) NEfiR (YAZMA VE
DA⁄ITMA YOLUYLA YAYMAK) VE EHL-‹ ‹MANI
(‹MAN EDENLER‹) DALALETTEN
(SAPKINLIKTAN) KURTARMAK:
Bediüzzaman "‹MANI KURTARMA GÖREV‹"nin,
ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi'nin üç vazifesinden
birincisi oldu¤unu belirtmifltir. Ve bu görevi, Hz. Mehdi'nin "en önemli ve en k›ymetli vazifesi"olarak adland›rm›flt›r. Ahir zamanda gelecek olan bu mübarek flahs›n kendi döneminde "çok büyük ve önemli bir iman hizmeti" gerçeklefltirece¤ini bildirmifltir. Bu hizmetin çap› daha önce
kimseye nasip olmam›fl büyüklükte olacakt›r. Bediüzzaman burada kulland›¤› "NEfiR" kelimesiyle iman hakikatlerinin her türlü imkan kullan›larak, çeflitli kitle iletiflim araçlar›yla yap›laca¤›na dikkat çekmifltir. Do¤al olarak bu flekilde iman› yayma çal›flmas› da dünyadaki tüm
insanlar taraf›ndan bilinecektir. Ahir zamanda Mesih Dec43
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cal'in fitnesi tüm insanlar› çepeçevre sarm›fl olacak, bu büyüklükteki bir fitneyi etkisiz hale getirip inananlar›n iman›n› korumak da Hz. Mehdi'nin en büyük vazifelerinden
biri olacakt›r. Bediüzzaman bugüne kadar böyle büyük
çapta bir "iman› kurtarma görevi"nin hiçbir müceddid taraf›ndan yerine getirilmedi¤ine ve Hz. Mehdi'nin de bu
görevini, böyle büyük bir etki b›rakacak flekilde gerçeklefltirmesiyle tan›naca¤›na iflaret etmifltir.
O ZATIN ‹K‹NC‹ VAZ‹FES‹, fiER‹ATI (Kuran ahlak›n›n esaslar›n› ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini) ‹CRA VE TATB‹K ETMEKT‹R (uygulamak ve
yerine getirmektir). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)
Bediüzzaman, bu sözünde de Hz. Mehdi'nin ikinci görevinin Kuran ahlak›n›n esaslar›n›n tam olarak yaflanmas›na vesile olmak oldu¤unu aç›klamaktad›r:
O:
Bediüzzaman burada da tekrar Hz. Mehdi için, "B‹R
fiAHIS ZAM‹R‹" olan "O" kelimesini kullanm›flt›r. Bediüzzaman sözlerinde s›k s›k tekrarlad›¤› bu kelime ile,
ahir zamanda ortaya ç›kacak olan Hz. Mehdi'nin "manevi
bir önder" de¤il, bizzat müminlerin bafl›na geçerek, onlar› hidayete yöneltecek "B‹R fiAHIS" oldu¤unu belirtmektedir.
Bediüzzaman ayr›ca burada "onlar" gibi ço¤ul bir toplulu¤u ifade eden bir kelime de kullanmam›fl, Hz. Meh44
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di'nin "TEK B‹R K‹fi‹" oldu¤unu ifade eden "O" sözcü¤üne yer vermifltir. Bediüzzaman bu aç›klamalar›yla,
Hz. Mehdi'nin bir flahs-› manevi olmad›¤› konusundaki
kesin kanaatlerini delilleriyle birlikte ortaya koymufltur.
ZATIN:
Bediüzzaman buradaki "ZAT" kelimesiyle, ayn› cümle içerisinde Hz. Mehdi'nin "B‹R fiAHIS" oldu¤u konusuna aç›kl›k getiren ikinci bir vurgulama daha yapm›flt›r.
Bediüzzaman bu kadar çok tekrarlad›¤› bu sözüyle, Hz.
Mehdi'nin kesinlikle "manevi bir varl›k" olmad›¤›n› aç›klam›fl ve Müslümanlar›n bu kutlu "fiAHIS" hakk›nda en
do¤ru flekilde bilgilenmelerini sa¤lam›flt›r.
‹K‹NC‹ VAZ‹FES‹, fiER‹ATI (KURAN AHLAKININ
ESASLARINI VE PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N
SÜNNET‹N‹) ‹CRA VE TATB‹K ETMEKT‹R
(UYGULAMAK VE YER‹NE GET‹RMEKT‹R):
"‹CRA VE TATB‹K ETMEK", "uygulamak, yürürlü¤e sokmak, yerine getirmek" demektir. Bediüzzaman da bu sözüyle Hz. Mehdi'nin, Kuran ahlak›n›n gerekliliklerini ve esaslar›n› ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini tüm insanlar aras›nda uygulamaya koyaca¤›n› ve hayata geçirece¤ini belirtmektedir. Bu da, Hz. Mehdi'nin ‹slam Birli¤ini oluflturmas› ve tüm Müslümanlar›n liderli¤ini üstlenmesiyle gerçeklefltirilecektir. Bediüzzaman da
bu gerçe¤i hat›rlatarak, bu vazifeyi daha kimsenin yerine
45
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getirmemifl oldu¤una ve gerçekleflti¤inde de bunun, Hz.
Mehdi'nin en önemli alametlerinden biri olaca¤›na dikkat
çekmifltir.
Birinci vazife, maddi kuvvetle de¤il, belki kuvvetli 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‹LEB‹LS‹N (yerine getirilebilsin) (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin ikinci görevinin ancak
"büyük bir maddi kuvvet ve hakimiyetle" gerçeklefltirilebilece¤ini belirtmifltir:
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‹LEB‹LS‹N (YER‹NE
GET‹R‹LEB‹LS‹N):
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin ikinci görevini ancak
"BÜYÜK B‹R MADD‹ KUVVET VE HAK‹M‹YETLE"
gerçeklefltirilebilece¤ini vurgulam›flt›r. Bu güce sahip olacak tek kifli Hz. Mehdi'dir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin
bu vazifesini dünya çap›nda gerçeklefltirece¤ini hat›rlatarak, onun sahip olaca¤› maddi kuvvet ve hâkimiyetin de
çok büyük boyutlarda olaca¤›na dikkat çekmifltir. Peygam46
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berimiz (sav)'in döneminden bu yana böyle bir güç ve hakimiyet sa¤lanamam›flt›r. Bediüzzaman da 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›¤› göze alm›fl ve çok büyük bir hizmet
vermifltir. Ancak onun tebli¤i maddi bir kuvvet ve hakimiyet içerisinde de¤il, gayet zor maddi flartlarda ve benzersiz s›k›nt›lar içerisinde geçmifltir. Hem Bediüzzaman hem
de talebeleri büyük iman hizmetlerini çok k›s›tl› imkanlarla gerçeklefltirmifllerdir. Tüm bu zorluklar içerisinde,
Bediüzzaman flerefli mücadelesini sürdürmüfl ve ihlas›yla, samimiyetiyle Müslümanlara önemli bir örnek teflkil
etmifltir. Ancak bizzat kendisinin de belirtti¤i gibi, bu durum, Hz. Mehdi'nin elde 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.
O ZATIN üçüncü vazifesi, H‹LAFET-‹ ‹SLAM‹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 alimleriyle) ‹TT‹FAK ED‹P (ifl birli¤i ve dayan›flma içerisine girerek) D‹N-‹ ‹SLAM'A (‹slam dinine)
H‹ZMET ETMEKT‹R. BU VAZ‹FE, PEK BÜYÜK
B‹R SALTANAT ve KUVVET ve M‹LYONLAR FE47
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DAKARLARLA (M‹LYONLARIN FEDAKARANE
KATILIMIYLA) TATB‹K ED‹LEB‹L‹R(yerine getirilebilir). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin bir baflka görevinin de
‹slam toplumunu birlefltirmek ve Hristiyan alemiyle ittifak etmek oldu¤unu bildirmifltir:
O:
Bediüzzaman, bu sözünde yine "O" zamirini kullanm›fl ve Hz. Mehdi'nin "B‹R fiAHIS" oldu¤unu bir kez daha tekrarlam›flt›r. E¤er Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin "manevi bir isim" ya da "birçok insandan oluflan bir topluluk"
oldu¤unu düflünseydi, elbette ki tüm bu iddialar› reddedecek aç›kl›kta bir kelime kullanmaz, Hz. Mehdi'den "O
ZAT" sözleriyle bahsetmezdi. Çok aç›kt›r ki Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin "TEK B‹R fiAHIS" oldu¤unu belirtmifl ve aksi yöndeki tüm düflüncelerin geçersizli¤ini ortaya koymufltur.
ZATIN:
Bediüzzaman, "K‹fi‹, K‹MSE YA DA fiAHIS" anlam›na gelen "ZAT" kelimesini bu sözlerinde tekrarlam›fl
ve Hz. Mehdi'nin tüm dünya Müslümanlar›n›n liderli¤ini
üstlenecek, "üstün vas›fl› B‹R ‹NSAN" oldu¤unu yeniden vurgulam›flt›r.
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H‹LAFET-‹ ‹SLAM‹YE'Y‹ (‹SLAM HAL‹FEL‹⁄‹N‹)
‹TT‹HAD-I ‹SLAM'A B‹NA EDEREK (‹SLAM
B‹RL‹⁄‹N‹N ÜZER‹NE KURARAK):
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin üçüncü vazifesinin ‹slam toplumunu birlefltirmek ve Hristiyan alemiyle ittifak yapmak oldu¤unu belirtmifltir.
Hz. Mehdi'nin ‹slam birli¤ini kurup Hristiyan önderlerle ittifak etmesi ve bu vesileyle ‹slam'a hizmet etmesi
Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde ve öncesinde de gerçekleflmemifl olaylard›r. Bediüzzaman da bu vazifenin
Allah'›n izniyle Hz. Mehdi taraf›ndan yerine getirilece¤ini belirterek, kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n› bir kez daha delillendirmifltir.
‹SEV‹ RUHAN‹LER‹YLE (D‹NDAR
HR‹ST‹YANLARLA VE HR‹ST‹YAN AL‹MLER‹YLE)
‹TT‹FAK ED‹P (‹fi B‹RL‹⁄‹ VE DAYANIfiMA
‹ÇER‹S‹NE G‹REREK) D‹N-‹ ‹SLAM'A
(‹SLAM D‹N‹NE) H‹ZMET ETMEKT‹R:
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin ‹slam toplumunu birlefltirip Hristiyan önderleriyle, ‹slam ve Hristiyanl›¤›n ortak
cephesi olan "materyalizm ve dinsizli¤e" karfl› ittifak edece¤ini ve bu yolla ‹slam dinine hizmet edece¤ini bildirmektedir. Bir Kuran ayetinde bildirildi¤i gibi, "... iman
edenlere sevgi bak›m›ndan en yak›n olarak da:
"Hristiyanlar›z" diyenleri bulursun. Bu, onlardan
(birtak›m) papaz ve rahiplerin olmas› ve onlar›n ger49
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çekte büyüklük taslamamalar› nedeniyledir." (Maide Suresi, 82) samimi Müslümanlar ve 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 yaflanacakt›r. Bediüzzaman
da bu sözleriyle Hz. Mehdi'nin bu önemli alametine dikkat
çekmektedir. Bediüzzaman, kendisi hayatta iken henüz
gerçekleflmemifl olan bu geliflmeleri hat›rlatarak, Hz. Mehdi'nin kendisinden sonraki bir tarihte gelecek bir flah›s oldu¤unu müjdelemektedir.
BU VAZ‹FE PEK BÜYÜK B‹R
SALTANAT ve KUVVET:
Bediüzzaman, ‹slam birli¤i ile Müslüman ve Hristiyan
dünyas›n›n hak din ad›na ittifak etmesi gibi büyük bir olay›n ancak üç flart›n oluflmas›yla gerçekleflebilece¤ine dikkat çekmifltir. Bediüzzaman "PEK BÜYÜK B‹R SALTANAT VE KUVVET" sözleriyle bu flartlardan ikisini aç›klamaktad›r. "Saltanat" kavram›, güç ve yetki ifade eden
bir kelimedir. "KUVVET" kavram› ise "istedi¤i fleyi icra
edebilme gücü yani yetki"yi tan›mlamaktad›r. Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin ‹slam birli¤ini oluflturup bu birli¤in liderli¤ini üstlenece¤ini ve "pek büyük bir kuvvet ve yetkiye sahip olaca¤›n›" bildirmifltir. Bediüzzaman'›n "PEK
BÜYÜK" sözleri, Hz. Mehdi'nin sahip olaca¤› bu kuvvetin ve saltanat›n çap›n›n büyüklü¤ünü ifade etmektedir.
50

BED‹ÜZZAMAN AH‹R ZAMAN’I ANLATIYOR

Böyle büyük bir kuvvetin Bediüzzaman ve ondan önceki
müceddidlerin zaman›nda gerçekleflmedi¤i bilinen 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.
M‹LYONLAR FEDAKARLARLA (M‹LYONLARIN
FEDAKARANE KATILIMIYLA) TATB‹K ED‹LEB‹L‹R
(YER‹NE GET‹R‹LEB‹L‹R):
Bediüzzaman "M‹LYONLAR FEDAKARLARLA
TATB‹K ED‹LEB‹L‹R" sözleriyle, Hz. Mehdi'nin üçüncü vazifesini yerine getirebilmesi için gerekli olan üçüncü flart›n "M‹LYONLARCA FEDAKARLAR" oldu¤unu belirtmifltir. Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. Mehdi'ye
tabi olan, onu destekleyen milyonlarca kifli olaca¤›n› bildirmifltir. Böyle genifl çapl› bir destek Bediüzzaman'›n
iman hizmetinde söz konusu olmam›flt›r. Dahas›, Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin bu görevini yerine getirebilmesi için
sadece "milyonlar› aflan fedakarane bir destek" de¤il, ayn› zamanda "büyük bir kuvvet, kudret ve hakimiyet"in de
bununla birarada oluflmas› gerekti¤ini belirtmifltir. Bu gerçe¤i hat›rlatarak da, Hz. Mehdi'nin kendi yaflad›¤› devirde gelmemifl oldu¤unu ortaya koymufltur.
Birinci vazife, o iki vazifeden üç-dört derece daha ziyade k›ymetdard›r (de¤erlidir), fakat O ‹K‹NC‹,
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ÜÇÜNCÜ VAZ‹FELER PEK PARLAK VE ÇOK
GEN‹fi B‹R DA‹REDE (alanda) VE fiA'fiALI (gösteriflli) B‹R TARZDA OLDU⁄UNDAN UMUMUN VE
AVAMIN NAZARINDA (genelin ve halk›n gözünde)
DAHA EHEMM‹YETL‹ (önemli) GÖRÜNÜYORLAR. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin ikinci ve üçüncü görevlerinin, birincisine k›yasla çok daha genifl bir alanda etki
oluflturacak büyük icraatlar oldu¤unu aç›klam›flt›r.
O ‹K‹NC‹, ÜÇÜNCÜ VAZ‹FELER PEK PARLAK VE
ÇOK GEN‹fi B‹R DA‹REDE (ALANDA) VE fiA'fiALI
(GÖSTER‹fiL‹) B‹R TARZDA OLDU⁄UNDAN:
Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. Mehdi'nin ikinci ve
üçüncü görevlerinin çok genifl kitleleri ve co¤rafyalar›
kapsayan gösteriflli, görkemli ve genifl yank›lar uyand›ran
icraatlar oldu¤unu belirtmektedir. Nitekim, ‹slam Birli¤ini kurmak, tüm Müslümanlar›n liderli¤ini üstlenmek, Hristiyanlarla ittifak ve dayan›flma içine girmek ve sonucunda
‹slam ahlak›n› yeryüzüne hakim k›lmak, dünya tarihinin
belki de en büyük ve en görkemli olaylar›ndan olacakt›r.
Bediüzzaman'›n sözünü etti¤i bu vazifeler Bediüzzaman'›n yaflad›¤› devirde ve ‹slam tarihinin hiçbir döneminde, Hz. Mehdi döneminde olaca¤› gibi yaflanmam›flt›r. Bediüzzaman'›n ihtiflaml› faaliyetlerini bu derece detayl› ta52
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rif etti¤i kifli, kendisinden sonra gelece¤ini ve bu üç vazifeyi en gösteriflli biçimde yerine getirece¤ini ifade etti¤i
Hz. Mehdi'dir.
UMUMUN VE AVAMIN NAZARINDA (GENEL‹N
VE HALKIN GÖZÜNDE) DAHA EHEMM‹YETL‹
(ÖNEML‹) GÖRÜNÜYORLAR:
Bediüzzaman bu ifadeleriyle Hz. Mehdi'nin faaliyetlerinin, toplumun genelinin gözleri önünde, apaç›k bir flekilde gerçekleflece¤ini ve insanlarda takdir ve hayranl›k
uyand›raca¤›n› belirtmektedir. Bediüzzaman'›n da bildirdi¤i gibi, ahir zaman›n son dönemindeki bu olaylar; Hz.
Mehdi'nin iktidar ve hâkimiyeti çok aç›k delillerle ve tüm
dünyan›n flahit olaca¤› bir flekilde yaflanacakt›r. Deccal'in
fitnesi ortadan kalkacak, yeryüzünü huzur bar›fl ve adalet
dolduracakt›r. Böylesine tüm dünyan›n gözleri önünde
seyreden büyük geliflmeler ve de¤iflimler önceki müceddidlerin zaman›nda yaflanmam›flt›r. Bediüzzaman da bu önemli konuyu vurgulayarak, tüm bunlar›n yak›n bir gelecekte
Hz. Mehdi döneminde gerçekleflece¤ini müjdelemifltir.
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Bediüzzaman Hz. Mehdi’nin Siyaset
Ve Saltanat Alanlar›ndaki
Görevlerini Nas›l Aç›klam›flt›r?
BED‹ÜZZAMAN “HZ. MEHD‹’N‹N
HEM D‹YANET, HEM S‹YASET HEM DE
SALTANAT ALANLARINDA MEHD‹L‹K
YAPACA⁄INI” BEL‹RTM‹fiT‹R
Büyük ‹slam mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi eserlerinde, yüzy›llard›r tüm ‹slam aleminin bekledi¤i Hz.
Mehdi'nin gelifli hakk›nda Peygamberimiz (sav)'in hadisleri do¤rultusunda detayl› aç›klamalarda bulunmufltur. Bediüzzaman hadislerde verilen bu bilgilere dayanarak, ahir
zamanda gelecek olan Hz. Mehdi'nin üç ayr› alanda birden Mehdilik yapaca¤›n› yani, hem “S‹YASET MEHD‹S‹” hem “SALTANAT MEHD‹S‹” hem de “D‹YANET
MEHD‹S‹” olaca¤›n› belirtmifltir. Bediüzzaman’›n Hz.
Mehdi'nin bu önemli özelli¤ini aç›klad›¤› sözlerinden biri flöyledir:
“Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var. Ve S‹YASET
ALEM‹NDE, D‹YANET ALEM‹NDE, SALTANAT
ALEM‹NDE, MÜCADELE ALEM‹NDE çok dairede icraatlar› oldu¤u gibi...” (fiualar, s. 590)
Bediüzzaman'a göre Hz. Mehdi, Mehdilik görevini sa54
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dece tek bir alanda gerçeklefltirmeyecek, dört ayr› alanda birden büyük ve önemli faaliyetleri olacakt›r”.
Ancak Emirda¤ Lahikas›’na ait yay›nlanmam›fl bir mektubunda, Bediüzzaman'›n “Gerçi hakikat noktas›nda
ahir zamanda gelecek büyük Hz. Mehdi siyaseti tam
dindar ‹sevilere b›rak›p yaln›z ‹slamiyet hakikatlar›n› isbata, izhara, icraya çal›fl›r...” fleklinde bir sözü yer
almaktad›r. Bediüzzaman'›n bu sözüyle ne kastetmifl oldu¤u ise, çeflitli çevreler taraf›ndan tart›flma konusu olmaktad›r. Bediüzzaman'›n bu sözlerine dayan›larak, “Hz.
Mehdi'nin yaln›zca iman hakikatleri yönünde bir çal›flma yapaca¤›; ancak siyaset ve saltanat alanlar›nda
herhangi bir görev üstlenmeyece¤i” fleklinde yorumlar
öne sürülmektedir.
Ancak bu düflünce, Bediüzzaman'›n risalelerde yüzlerce sayfa boyunca anlatt›¤› bilgilerle tamamen çeliflmektedir. Zira Bediüzzaman eserlerinde Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i üç büyük görev hakk›nda genifl bilgi vermifl
ve Hz. Mehdi'nin “diyanet, siyaset, saltanat ve mücadele alanlar›nda Mehdilik görevini ne flekilde yerine getirece¤ini” detayl› olarak anlatm›flt›r. Bu sözlerinde Hz.
Mehdi'nin “‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›laca¤›n›, Müslümanlar›n manevi liderli¤ini üstlenerek ‹slam Birli¤i’ni sa¤layaca¤›n›, H›ristiyan dünyas›yla ittifak yapaca¤›n›” ayr›nt›l› olarak aç›klam›flt›r. Bediüzzaman'›n tüm bu izahlar› hiçbir tart›flma ya da tevile yer b›rakmayacak kadar aç›kt›r.
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Çok aç›kt›r ki e¤er Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin sadece iman hakikatleri yönünde bir hizmet yap›p, siyaset ya da
saltanat alanlar›nda görev yapmayaca¤›n› düflünseydi, risalelerde böyle bir aç›klamaya yer vermez, Hz. Mehdi'nin
bu yöndeki görevlerini Peygamberimiz (sav)'in hadislerine dayanarak bu kadar uzun ve ayr›nt›l› olarak izah etmezdi. Zira Bediüzzaman gibi derin imanlı büyük bir müceddidin, eserlerinde, düflündü¤ü ve inandı¤ı fleylerin tam tersine açıklamalarda bulunması hiçbir flekilde söz konusu
de¤ildir. Aç›kt›r ki ortada bir yanl›fl anlama vard›r ve Bediüzzaman'›n bu mektubundaki sözlerinin yanl›fl flekillerde yorumlanmas› söz konusudur. Bu durum Bediüzzaman'›n bahsi geçen mektubunu risalelere koydurtmam›fl
olmas›n›n hikmetlerini de aç›kça ortaya koymaktad›r. Bediüzzaman da bu konuyu flaibeli gördü¤ü, kafa kar›flt›r›c›
olabilece¤ini ve yanl›fl anlafl›labilece¤ini düflündü¤ü için
söz konusu mektubunu risalelere koydurtmam›flt›r. Nitekim
bu da Bediüzzaman'›n bir kerametidir. Bediüzzaman'›n endifle etti¤i durum gerçekleflmifl ve yap›lan bu yorum hatas›, Bediüzzaman'›n sözlerinin yanl›fl anlafl›lmas›na neden
olmufltur. Bu nedenle bu konunun aç›kl›¤a kavuflturulmas›nda ve Bediüzzaman'›n bu sözlerle gerçekte ne kastetmifl oldu¤unun ortaya konmas›nda fayda vard›r.
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BED‹ÜZZAMAN, HZ. MEHD‹ ‹LE ‹LG‹L‹
OLARAK KULLANDI⁄I “S‹YASET”
KAVRAMI ‹LE NE KASTETMEKTED‹R?
Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi'nin siyaset alan›ndaki görevine iliflkin sözlerinin daha iyi anlafl›labilmesi için öncelikle Bediüzzaman'›n “siyaset” kavram›n› ne anlamda kulland›¤›n›n ve “Hz. Mehdi'nin siyaset alan›nda yerine
getirece¤i icraatlar” ifadeleriyle ne kastetti¤inin tam olarak aç›klanmas› gerekmektedir.
BED‹ÜZZAMAN ESERLER‹NDE
“‹K‹ AYRI S‹YASET KAVRAMI”NDAN
BAHSETMEKTED‹R
Bediüzzaman eserlerinde “iki ayr› siyaset kavram›”ndan bahsetmektedir. Bunlardan birincisi, Bediüzzaman'›n da hayat› boyunca uzak durdu¤unu bildirdi¤i “dünya siyaseti”dir. Bediüzzaman eserlerinde bu gerçe¤i pek
çok defa dile getirmifltir. Bediüzzaman'›n bu konudaki sözlerinden baz›lar› flöyledir:
Bir zaman, bu garazkârane (maksatl›, kötü niyetli)
tarafgirlik (taraf tutma) neticesi olarak gördüm ki;
mütedeyyin (dindar, dini emirlere ve yasaklara uyan)
bir ehl-i ilim (ilim ehli), fikr-i siyasisine muhalif (siyaset fikrine karfl›) bir âlim-i sâlihi (samimi bir alimi)
tekfir derecesinde (küfürle kafirlikle, itham etme derecesinde) tezyif etti (rahats›z etti). Ve kendi fikrinde
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olan bir münafı¤ı, hürmetkârane methetti. ‹flte, siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm, eûzü billâhi mine’fl- fleytâni ve’s-siyâse (fleytandan ve siyasetten
Allah’a sı¤ınırım.) dedim. O zamandan beri hayat-ı
siyasiyeden (siyaset hayat›ndan) çekildim. (Mektubat,
22.Mektup, 4.Vecih, 4.Düstur, s.247)
Hem iman ve hakikat noktas›nda bu çeflit meraklar›n
büyük zararlar› var. Çünki gaflet verecek ve dünyaya
bo¤duracak ve hakikî vazife-i insaniyeti (insan›n gerçek vazifesini) ve âhireti unutturacak olan en genifl
daire ise, siyaset dairesidir. (Emirda¤ Lahikas›, s.46)
Bediüzzaman'›n burada “fleytandan ve siyasetten
Allah’a s›¤›n›r›m” sözleriyle bahsetti¤i “Kuran d›fl› bir
siyaset anlay›fl›”d›r. Nitekim Allah’a s›¤›nd›¤›n› söylemesi bu gerçe¤i aç›kça ortaya koymaktad›r.
Bediüzzaman eserlerinde Hz. Mehdi'nin de bu anlamda
bir siyaset ile ilgilenmeyece¤ini bildirmektedir. Ancak Bediüzzaman “... Ve S‹YASET ALEM‹NDE, D‹YANET
ALEM‹NDE, SALTANAT ALEM‹NDE, MÜCADELE
ALEMINDE çok dairede icraatlar› oldu¤u gibi...” (fiualar, s. 590) sözleriyle de, Hz. Mehdi'nin siyaset aleminde
önemli görevler üstlenece¤ini belirtmektedir. Bediüzzaman'›n burada kulland›¤› siyaset kavram›yla kastetti¤i anlam, Bediüzzaman'›n kendisinin de Allah’a s›¤›nd›¤›n› belirtti¤i siyaset anlay›fl›ndan çok farkl›d›r. Bediüzzaman
Hz. Mehdi'nin, “Peygamberimiz (sav)'in halifesi” yani
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“Müslümanlar›n manevi lideri” vasf›n› tafl›yarak tüm dünya Müslümanlar› aras›nda ‹slam Birli¤i’ni kuraca¤›n›, H›ristiyan alemiyle ittifak oluflturaca¤›n› ve Hz. ‹sa ile birlikte, ‹slam ahlak›n› tüm dünyada hakim k›laca¤›n› belirtmifltir. Bediüzzaman'›n detayl› olarak aç›klad›¤› Hz. Mehdi'nin üstlenece¤i tüm bu görevler, Hz. Mehdi'nin “Peygamberimiz (sav)'in halifesi yani tüm dünya Müslümanlar›n›n manevi lideri” vasf›n› tafl›yaca¤›n› ve “idareci” konumunda olaca¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r.
Ancak halife olmas›; yani Müslümanlar›n manevi lideri s›fat›n› tafl›mas› ayr›, siyaset ise ayr› bir konudur. Hz.
Mehdi dünya siyasetiyle bizzat ilgilenmeyebilir ama
“Müslümanlar› ilgilendiren her konuda çözüm getirecek kifli olarak manevi liderleri Hz. Mehdi olacakt›r”.
Hz. Mehdi'nin üstlenece¤i bu görevin ne flekilde adland›r›ld›¤› önemli de¤ildir. “Hz. Mehdi'nin ilgilenece¤i siyaset, ‘Kuran ahlak› içerisindeki siyaset’ olacakt›r”.
Önemli olan Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i bu vazifenin
“Kuran’›n bir hükmü” olmas›d›r. “Kuran ahlak›na uygun siyaset”in anlam› “güzel ahlakl›, flefkatli, merhametli olmak, adaletli davranmak, müminler aras›nda
birlik ve kardeflli¤i, bar›fl› ve sosyal adaleti sa¤lamak,
adaletsizli¤i gidermek, zenginlik ve refah› sa¤lamak”t›r.
Kuran’da Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i bu görev “‹slam ahlak›n›n hakimiyeti” olarak müjdelenmektedir:
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Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde
bulunanlara va'detmifltir: Hiç flüphesiz onlardan öncekileri nas›l 'güç ve iktidar sahibi' k›ld›ysa, onlar›
da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k›lacak, kendileri için seçip be¤endi¤i dinlerini kendilerine yerleflik k›l›p sa¤lamlaflt›racak ve onlar› korkular›ndan
sonra güvenli¤e çevirecektir... (Nur Suresi, 55)
Hz. Mehdi de Kuran’›n bu hükmü gere¤i, tüm Müslümanlar›n huzurunu, birlik ve beraberli¤ini sa¤layacak, ‹slam ahlak›n›n güzelli¤ini tüm dünyada yerleflik k›lacakt›r. Bediüzzaman'›n da siyaset ve saltanat kavramlar›yla
kastetti¤i ana konu budur; “Hz. Mehdi'nin tüm dünya
Müslümanlar›n›n liderli¤ini üstlenmesi ve Kuran'da
belirtilen bu hükme uygun olarak ‹slam dünyas›n›n
menfaatleri yönünde faaliyetlerde bulunmas›”d›r. Tüm
bunlar Kuran ahlak›n›n ve Kuran ayetlerinin bir gere¤idir.
Bediüzzaman'›n “o zat›n ikinci vazifesi, fleriat› (Kuran
ahlak›n›n esaslar›n› ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini)
icra ve tatbik etmektir” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)
sözleriyle belirtti¤i gibi, Hz. Mehdi de, Kuran ahlak›n›n
gerekliliklerini uygulad›¤›nda, ‹slam Birli¤i’nin oluflmamas›, Hz. Mehdi'nin idareci vasf›n› tafl›mamas›, yetki sahibi olmamas› ya da lider konumunda olmamas› söz konusu de¤ildir. Zira tüm bunlar Allah’›n tüm Müslümanlar› yaflamakla yükümlü k›ld›¤› hükümlerdir. Nitekim Bediüzzaman da Hz. Mehdi'nin bu vas›flar› tafl›yaca¤›n› “Hilafet i Muhammediye (A.S.M.) (Peygamberimiz (sav)'in
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halifesi) ünvanı ile fleair-i ‹slamiyeyi (‹slam ahlak›n›n
esaslar›n›) ihya etmektir (yeniden canland›rmakt›r).”
(Emirda¤ Lahikas›, s. 259) sözleriyle ifade etmektedir.
Bir ayette Allah Müslümanlara, içlerindeki “emir sahiplerine” uymalar›n› flöyle bildirmektedir:
Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; elçiye itaat edin
ve sizden olan emir sahiplerine de. E¤er bir fleyde
anlaflmazl›¤a düflerseniz, art›k onu Allah'a ve elçisine döndürün. fiayet Allah'a ve ahiret gününe iman
ediyorsan›z. Bu, hay›rl› ve sonuç bak›m›ndan daha
güzeldir. (Nisa Suresi, 59)
Bu ayet gibi Kuran'da, Müslümanlar›n, Allah’›n kendilerini dünyada ve ahirette kurtulufla ulaflt›rmas› için göndermifl oldu¤u elçilere uymalar›yla ilgili çok fazla ayet yer
almaktad›r. ‹flte Bediüzzaman'›n, “siyaset aleminde, diyanet aleminde, salatanat aleminde ve mücadele aleminde çok dairede icraatlar› oldu¤u gibi” sözleriyle Hz.
Mehdi için kastetti¤i siyaset anlay›fl› da budur. Bediüzzaman bu sözlerinde yer alan “siyaset ve saltanat” kavramlar›yla Hz. Mehdi'nin, Kuran’›n bu hükmünü ne flekilde
yerine getirece¤ini aç›klamaktad›r.
Nitekim risalelerdeki Hz. Mehdi'nin görevlerinin aç›kland›¤› sözler dikkatlice incelendi¤inde, Bediüzzaman'›n
bu sözleriyle ne kastetmifl oldu¤u kolayl›kla anlafl›lmakta; Hz. Mehdi'nin siyaset ve saltanat alan›nda pek çok görev üstlenece¤i aç›kça görülmektedir.
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BED‹ÜZZAMAN EM‹RDA⁄ LAH‹KASI’NDAK‹
YAYINLANMAMIfi MEKTUBUNDA BAHS‹
GEÇEN “D‹NDAR ‹SEV‹LER” SÖZLER‹YLE
K‹MLER‹ KASTETMEKTED‹R?
“Gerçi hakikat noktas›nda ahir zamanda gelecek
büyük Hz. Mehdi siyaseti tam dindar ‹sevilere b›rak›p yaln›z ‹slamiyet hakikatlar›n› isbata, izhara (aç›¤a ç›karmaya, ortaya koymaya, göstermeye), icraya
(uygulamaya, tatbik etmeye, yerine getirmeye) çal›fl›r...” (Emirda¤ Lahikas› – 1)
Bediüzzaman Emirda¤ Lahikas›’ndaki mektubunda Hz.
Mehdi'nin “siyaseti tam dindar ‹sevilere b›rakaca¤›n›”
ifade etmifltir. Bediüzzaman'›n bu sözlerinde “dindar ‹seviler” sözleriyle kimleri kastetti¤inin ortaya konulmas›,
Hz. Mehdi'nin görevleri ile ilgili konunun en do¤ru flekilde anlafl›labilmesi aç›s›ndan son derece önemlidir. Dikkat
edilirse Bediüzzaman burada “Müslümanl›¤a dönmüfl
‹seviler” dememektedir. Demek ki bahsi geçen kifliler “henüz Müslümanl›¤› kabul etmemifl H›ristiyanlar”d›r. Bu
kifliler henüz Kuran’› kabul etmemifl, ‹sevilikten dönerek
Müslümanl›¤a tabi olmam›fl kiflilerdir. Oysa ki Hz. ‹sa geldi¤inde Kuran’a tabi olacak ve Müslüman olacakt›r. Dolay›s›yla ‹sevi de¤il, Muhammedi olacakt›r. Ona ba¤lanan
‹seviler de, onun Müslüman olmas›ndan dolay›, ayn› flekilde Muhammedi olacaklard›r.
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Dolay›s›yla Bediüzzaman'›n sözlerinden, burada “bahsi geçen H›ristiyanlar›n henüz Kuran’›n tebli¤ini kabul etmemifl ve Müslümanl›¤a dönmemifl kimseler olduklar›” aç›kça anlafl›lmaktad›r. Bediüzzaman'›n “dindar ‹seviler” sözleriyle kastetti¤i “‹ncil’e ve H›ristiyanl›k dinine ba¤l›, dindar H›ristiyanlard›r”.
Bediüzzaman ahir zaman ile ilgili sözlerinde ‹seviler ile
ilgili “iki aflama”dan bahsetmektedir. “Bunlardan biri
Hz. ‹sa gelmeden önceki, di¤eri de Hz. ‹sa'n›n ortaya
ç›k›fl›ndan sonraki dönemdir”. Hz. ‹sa'n›n ikinci kez
yeryüzüne geliflinden önceki dönemde dindar ‹seviler
‘dünya siyaseti’ ile ilgileneceklerdir. Nitekim günümüzde de bu durum aç›kça görülmektedir. Bediüzzaman da bu
sözlerinde bu gerçe¤i dile getirmifltir.
Bunun yan› s›ra önceki sat›rlarda bu konuya iliflkin olarak Hz. Mehdi'nin ilgilenece¤i siyasetin yaln›zca, “Kuran ahlak› içerisindeki bir siyaset” olaca¤› aç›klanm›flt›. “‹flte Hz. Mehdi'nin bu dönemde dindar ‹sevilere b›rakt›¤› siyaset de ‘Kuran d›fl› siyaset’ olacakt›r”. Nitekim Hz. Mehdi'nin “Kuran’a uygun olmayan bir siyaseti”
“Kuran’a tabi olmayan bir toplulu¤a” b›rakmas› da çok
normaldir. Demek ki ‹slam ahlak›n›n hakim olmad›¤› bu
dönemde güç ve imkanlar, Kuran’a tabi olmam›fl bu topluluk için müsait olacakt›r.
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BED‹ÜZZAMAN HZ. MEHD‹ ‹Ç‹N KULLANDI⁄I
“ÇOK VAZ‹FELER‹ VAR” SÖZLER‹YLE
NEY‹ ‹FADE ETMEKTED‹R?
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin görevlerini aç›klad›¤› sözlerinde “Büyük Mehdi'nin ÇOK VAZ‹FELER‹ VAR...”
(fiualar, s. 590) fleklinde bildirmektedir. Bu sözlerinin devam›nda ise yine Hz. Mehdi için “ÇOK DA‹REDE ‹CRAATLARI OLDU⁄U G‹B‹...” ifadesini kullanmaktad›r.
Bahsi geçen Emirda¤ Lahikas›’ndaki yay›nlanmam›fl
mektubunda ise Hz. Mehdi için“... o zat-› mübarek’in
(mübarek flahs›n) veyahut onun cemaat-i nuraniyesinin
(nurani cemaatinin) flahs-› maneviyesinin ÇOK VAZ‹FELER‹NDEN en ehemmiyetli vazifesi olan hakaik-i
imaniyenin (iman hakikatlerinin) isbat ve neflrini (yay›lmas›n›)...” (Emirda¤ Lahikas›-1) sözlerine yer vermektedir.
Bediüzzaman'›n söz konusu mektubundaki sözlerine dayan›larak “Hz. Mehdi'nin siyaset ve saltanat alanlar›ndaki görevlerini dindar ‹sevilere b›rak›p yaln›zca birinci görevi olan iman hakikatlerine yönelik bir çal›flma yapaca¤›”
öne sürülmektedir. Ancak Bediüzzaman, yine bahsi geçen
bu mektupta “O ZAT-I MÜBAREK” olarak bahsetti¤i
Hz. Mehdi'nin “ÇOK VAZ‹FELER‹NDEN” söz etmektedir.
1) Bediüzzaman'›n Emirda¤ Lahikas›’nda bahsetti¤i ve risalelerin di¤er bölümlerinde de yer alan “ÇOK
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VAZ‹FELER‹ VAR” sözleri ne anlama gelmektedir?
Bediüzzaman, Emirda¤ Lahikas›’ndaki mektubunda oldu¤u gibi, risalelerde yüzlerce sayfa boyunca Hz. Mehdi'nin “çok vazifeleri olaca¤›”, “çok dairede icraatlar›
olaca¤›” fleklinde aç›klamalarda bulunmufl; “Hz. Mehdi'nin birinci görevi”, “ikinci görevi” ve “üçüncü görevi” olarak adland›rd›¤› pek çok sözüne yer vermifltir.
E¤er Bediüzzaman “çok vazifeleri var” diyorsa, bunun
Hz. Mehdi'nin tek bir görevini ifade etmesi mümkün de¤ildir. Demek ki “Bediüzzaman'a göre Hz. Mehdi'nin tek
bir görevi yoktur; birden fazla görevi olacakt›r”.
2) Emirda¤ Lahikas›’na ait söz konusu mektubunda
Bediüzzaman “en ehemmiyetli vazifesi olan hakaik-i
imaniyenin (iman hakikatlerinin) isbat ve neflri (yay›lmas›)” (Emirda¤ Lahikas›-I) oldu¤unu belirtmektedir.
Buradan birinci görevin ne oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Peki Hz. Mehdi'nin, Bediüzzaman'›n “çok vazifeleri”
sözleriyle ifade etti¤i di¤er görevleri nelerdir?
Bediüzzaman bu sorunun cevaplar›n› risalelerde genifl
ve ayr›nt›l› olarak izah etmifltir. Hz. Mehdi'nin “diyanet,
siyaset, saltanat ve mücadele alemlerinde görevleri oldu¤unu” aç›klam›flt›r. ‹lerleyen sat›rlarda Hz. Mehdi'nin
bu görevleri detayl› olarak anlat›lacakt›r.
Bediüzzaman'›n risalelerde ele ald›¤› bir konuyu, sadece tek bir sözüyle de¤erlendirmek, yanl›fl yorumlara neden olabilir. Zira Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyat›’n›n
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çeflitli eserlerinde Mehdiyet konusuna yer vermifl, bu konularda birbirini tamamlayan önemli aç›klamalarda bulunmufltur. Bu konuda da Bediüzzaman, Emirda¤ Lahikas›’na ait bu mektubundaki Hz. Mehdi'ye iliflkin aç›klamalar›n›, risalalerin di¤er bölümlerindeki izahlar›yla tamamlamaktad›r. Bediüzzaman bu bölümlerde siyaset ve saltanat konular›n› çok genifl bir flekilde aç›klam›flt›r.
Dolay›s›yla Bediüzzaman'›n bu mektubunda yer alan bu
sözlerinin de, Bediüzzaman'›n risalelerde bu kadar uzun
yer ay›rd›¤› ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerine dayanarak detayl› olarak anlatt›¤› di¤er sözlerinin ›fl›¤›nda de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
BED‹ÜZZAMAN, HZ. MEHD‹’N‹N
GÖREVLER‹N‹ “ÜÇ AYRI DÖNEMDE”
YER‹NE GET‹RECE⁄‹N‹ AÇIKLAMIfiTIR
Çok defa mektuplarımda iflaret etti¤im gibi, MEHD‹ AL-I RESUL’ÜN TEMS‹L ETT‹⁄‹ KUDS‹ CEMAATININ fiAHS-I MANEV‹S‹N‹N ÜÇ VAZ‹FESI VAR. E¤er çabuk kıyamet kopmazsa ve befler (insanlar) bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri
onun cemiyeti ve seyyidler (Peygamberimiz (sav)'in
soyundan gelenler) cemaati yapaca¤ını rahmet-i ‹lahiyyeden (Allah’ın rahmetinden) bekliyoruz. Ve
ONUN ÜÇ BÜYÜK VAZ‹FES‹ OLACAK. (Emirda¤
Lahikası, sf. 259)
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1. SAFHA
Hz. Mehdi'nin birinci görevi olan iman hakikatlerini tebli¤ ederek inkarc› felsefelerle mücadele etti¤i dönem
2. SAFHA
Hz. Mehdi'nin siyaset ve saltanat alanlar›ndaki ikinci
görevlerini yerine getirdi¤i dönem
3. SAFHA
Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne geldi¤i ve Hz. Mehdi
ile birlikte ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›ld›klar›
dönem
Bediüzzaman eserlerinde Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i görevleri aç›klarken, bunlar›n belirli bir s›ra içerisinde
gerçekleflece¤ini de belirtmifltir. Bediüzzaman'a göre Hz.
Mehdi'nin bu görevlerini yerine getirmesi “ÜÇ AYRI
SAFHA”da gerçekleflecektir.
B‹R‹NC‹ SAFHA: Hz. Mehdi görevine bafllad›¤› ilk
y›llarda, Bediüzzaman'›n “en ehemmiyetli vazifesi olan
hakaik-i imaniyenin (iman hakikatlerinin) isbat ve neflri (yay›lmas›)” (Emirda¤ Lahikas›-I) sözleriyle bahsetti¤i birinci vazifesini yerine getirecektir. Bu dönemde Hz.
Mehdi siyaset ve saltanat alanlar›nda görev yapmayacak,
bunu, henüz Kuran’a tabi olmam›fl olan dindar ‹sevilere
b›rakacakt›r. Bediüzzaman'›n kulland›¤› "neflr" kelime67
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sinden anlafl›ld›¤› üzere neflriyat yoluyla yani kitap, dergi, CD ve di¤er kitle iletiflim araçları yoluyla genifl kitlelere iman hakikatleri tebli¤i yapacakt›r.
‹K‹NC‹ SAFHA: Hz. Mehdi ikinci devrede ise siyaset
ve saltanat alanlar›ndaki görevlerine geçecek; ‹slam Birli¤i’ni sa¤layacak ve inkarc› felsefelere karfl› H›ristiyanlarla ittifak sa¤layacakt›r. Bu dönemde Hz. Mehdi, “Peygamberimiz (sav)'in halifesi” yani “tüm Müslümanlar›n manevi lideri” vasf›yla ‹slam aleminin bafl›na geçecektir.
ÜÇÜNCÜ SAFHA: Bu üçüncü safhaya geçilen dönem
ise, Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne gelifli ve Hz. Mehdi
ile birleflmelerinin bafllang›ç y›llar› olacakt›r. Bu dönem,
Hz. Mehdi'nin Hz. ‹sa'yla birleflerek ‹slam ahlak›n› tüm
dünyaya hakim k›lacaklar› bir devre olacakt›r.
BED‹ÜZZAMAN HZ. MEHD‹’N‹N,
B‹R‹NC‹ GÖREV‹N‹ YAPARKEN S‹YASETLE
‹LG‹LENMEYECE⁄‹N‹ NASIL AÇIKLAMIfiTIR?
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin, görevlerine bafllad›¤› birinci safhada vazifesine birinci görevi olan iman hakikatleri
konusunu esas alarak bafllayaca¤›n›; siyaset ve saltanat
alanlar›ndaki görevlerini ise daha sonraki zamanlarda gerçeklefltirece¤ini aç›klam›flt›r. Bediüzzaman'›n bu konudaki sözleri flöyledir:
... Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar (fikir ak›mlar›) var ki, herfleyi kendi hesab›na ald›¤› için,
faraza (farz edelim) hakiki beklenilen ve bir as›r son68
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ra gelecek O ZAT DAHI BU ZAMANDA GELSE,
harekât›n› o cereyanlara kapt›rmamak için SIYASET ÂLEM‹NDEK‹ VAZ‹YETTEN FERAGAT
EDECEK VE HEDEF‹N‹ DE⁄‹fiT‹RECEK D‹YE
TAHM‹N EDIYORUM.
Hem üç mes'ele var: Biri hayat, biri fleriat (Kuran ahlak›n›n esaslar›), biriimand›r. Hakikat noktas›nda en
mühimmi ve en a'zam› (büyü¤ü), iman mes'elesidir.
Fakat flimdiki umumun nazar›nda (toplumun gözünde) ve hal-i âlem ilcaat›nda (dünyan›n flu anki durumunda) en mühim mes'ele, hayat ve fleriat (‹slam dininin esaslar›) göründü¤ünden o zât flimdi olsa da, üç
mes'eleyi birden umum rûy-i zeminde (yeryüzündeki genel durumda) vaziyetlerini de¤ifltirmek nev'-i beflerdeki cârî olan (bütün insanlar için geçerli olan) âdetullaha muvaf›k (uygun) gelmedi¤inden, HERHALDE EN A'ZAM (büyük) MES'ELEY‹ ESAS YAPIP,
ÖTEK‹ MES'ELELER‹ ESAS YAPMAYACAK. Tâ
ki iman hizmeti safvetini (safl›¤›n›, halisli¤ini, samimiyetini) umumun nazar›nda bozmas›n ve avam›n (ilmi ve bilgisi az olan kimselerin) çabuk i¤fal olunabilen (aldat›labilen) ak›llar›nda, o hizmet baflka maksadlara âlet olmad›¤› tahakkuk etsin (anlafl›ls›n, delilleriyle ispat edilsin). (Kastamonu Lahikas›, s. 57)
Bediüzzaman “... harekât›n› o cereyanlara kapt›rmamak için siyaset âlemindeki vaziyetten feragat edecek
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ve hedefini de¤ifltirecek diye tahmin ediyorum...” sözleriyle Hz. Mehdi'nin görevine bafllad›¤› ilk zamanlarda
siyaset ve saltanat alanlar›ndaki ikinci ve üçüncü vazifelerinden feragat ederek bunlar› bir sonraki safhaya b›rakaca¤›n› tahmin etti¤ini ifade etmifltir. Bediüzzaman bu
ilk safhada, ortam›n Hz. Mehdi'nin siyaset ve saltanat alanlar›ndaki görevlerini gerçeklefltirebilmesi için müsait olmad›¤›n› belirtmifltir. Ancak ikinci safhada ortam de¤iflecek ve Hz. Mehdi'nin siyaset ve saltanat alanlar›ndaki ikinci ve üçüncü görevlerini yerine getirebilmesi için uygun
hale gelecektir.
Bediüzzaman “Herhalde en azam meseleyi esas yap›p, öteki meseleleri esas yapmayacak” ifadesiyle ise,
Hz. Mehdi'nin en önemli konu olan iman hakikatlerini anlatarak dinsizli¤e karfl› fikri bir mücadele yürütme görevini “birinci s›raya alaca¤›n›” belirtmifltir.
“O zat dahi bu zamanda gelse” sözleriyle de, “kendi
yaflad›¤› dönemde Hz. Mehdi'nin siyaset, saltanat ve
mücadele alemindeki görevlerinin yerine getirilebilmesinin mümkün olmad›¤›n› belirtmifl; Hz. Mehdi'nin
bu vazifelerini yerine getirebilmesinin, bu flahs›n ancak AH‹R ZAMANDA GELMES‹YLE söz konusu olabilece¤ini” bildirmifltir. Bediüzzaman'›n bu konuyu aç›klad›¤› sözü flöyledir:
HEM BU ÜÇ VEZA‹F (görevin) B‹RDEN B‹R fiAHISTA YAHUT B‹R CEMAATTE BU ZAMANDA
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BULUNMASI VE MÜKEMMEL OLMASI VE B‹RB‹R‹N‹ CERHETMEMES‹ (birbirine engel olmamas›, zarar vermemesi), PEK UZAK, ÂDETA KAB‹L
(mümkün) GÖRÜLMÜYOR, ÂH‹R ZAMANDA Ali Beyt-i Nebevî’nin (Peygamberimiz (sav)'in soyunun)
cemaat-› nuraniyesini (nurani cemaatini) temsil eden
Mehdi'de ve cemaatindeki flahs-› mânevîde ANCAK
‹ÇT‹MA EDEB‹L‹R (biraraya gelebilir, toplanabilir).
(Kastamonu Lahikas›, s. 139)
Bediüzzaman burada Hz. Mehdi'nin siyaset ve saltanat
alanlar›ndaki görevlerini yerine getirebilmesinin, bu flahs›n “ANCAK AH‹R ZAMANDA GELMES‹YLE”
mümkün olabilece¤ini belirtmektedir. “Yaln›zca, sadece” anlamlar›ndaki “ancak” kelimesi, bu konuya çok kesin olarak aç›kl›k kazand›rmaktad›r. Demek ki Hz. Mehdi
bu görevlerini yerine getirebilmek için Peygamberimiz
(sav)'in hadislerinde bildirildi¤i gibi ahir zamanda gelecek ve bu dönemde flartlar›n de¤iflmesi ile birlikte, zaman
içerisinde s›ras›yla ikinci ve üçüncü görevlerini de yerine
getirebilecektir. Zira o dönemde art›k siyaset ile ilgilenmesinin bir mahsuru olmayacakt›r.
Bu konu soru cevap fleklinde aç›kland›¤›nda, Bediüzzaman'›n kastetti¤i anlam daha iyi anlafl›labilecektir:
1) Bediüzzaman'a göre Hz. Mehdi'nin, di¤er görevleri zarar görmeden, siyaset ve saltanat alanlar›ndaki görevlerini yerine getirebilmesi için nas›l bir or71
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tam oluflmal›d›r?
Bu dönem “ahir zaman” olmal›d›r.
2) Hz. Mehdi'nin üç görevini birarada yerine getirebilmesi için ne gereklidir?
“Hz. Mehdi'nin ahir zamanda gelmesi” gerekmektedir.
3) Hz. Mehdi'nin siyaset ve saltanat alanlar›ndaki
görevlerini gerçeklefltirebilmesi ancak ne flekilde
mümkün olabilecektir?
“Ancak Hz. Mehdi'nin ahir zamanda gelmesiyle”
mümkün olabilecektir.
4) Bediüzzaman “ancak Mehdi’de ve cemaatindeki
flahs-› manevide içtima edebilir” sözleriyle ne ifade
etmektedir?
Bediüzzaman bu sözleriyle “Hz. Mehdi ve cemaati
d›fl›nda baflka hiç kimsenin bu üç görevi ayn› anda yerine getiremeyece¤ini” aç›klamaktad›r.
BED‹ÜZZAMAN “HZ. MEHD‹'N‹N, S‹YASET‹
HANG‹ DÖNEMDE TAM ANLAMIYLA D‹NDAR
‹SEV‹LERE BIRAKACA⁄INI” SÖYLEMEKTED‹R?
Bediüzzaman'›n Emirda¤ Lahikas›’na ait, yay›nlanmam›fl mektubunda bahsetti¤i “Hz. Mehdi'nin siyaseti dindar ‹sevilere b›rakt›¤› dönem; Hz. Mehdi'nin siyaset
ve saltanatla ilgilenmedi¤i, iman hakikatlerini neflr ile
u¤raflt›¤› B‹R‹NC‹ SAFHA”d›r. Bediüzzaman'a göre
Hz. Mehdi bu devrede siyaseti tam olarak dindar ‹sevile72
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re, yani henüz Müslüman olmam›fl H›ristiyanlara b›rakacakt›r.
Nitekim Bediüzzaman da sözlerinde “Hz. Mehdi'nin
siyaseti tam dindar ‹sevilere b›rakt›¤› bu dönemde yaln›z iman hakikatlerini ‹SPATA, ‹ZHARA ve ‹CRAYA
çal›flmakla ilgilenece¤ini” bildirmektedir. Bediüzzaman'›n, Hz. Mehdi'nin bu dönemde, “‹slamiyetin esaslar›n› ispat, izhar ve icraya çal›flaca¤›n›” söylemesi, bu
dönemin Hz. Mehdi'nin birinci görevini yerine getirdi¤i
“’ilk dönem’ oldu¤unu göstermektedir. Zira “‹SPAT” sözünün kelime anlam› “do¤ruyu delil gööstererek meydana koymak, delil ve flahitle bir fleyin s›hhatini göstermek”tir. “‹ZHAR” kelimesi ise “aç›¤a kavuflturma,
ortaya koyma, gösterme” anlam›na gelmektedir. Bediüzzaman'›n bu sözlerinden, Hz. Mehdi'nin siyaseti tam
dindar ‹sevilere b›rakt›¤› bu dönemde, birinci görevi olan
iman hakikatlerini anlatt›¤›, tebli¤ aflamas›n› yerine getirdi¤i aç›kça anlafl›lmaktad›r.
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BED‹ÜZZAMAN “ÇOK VAZ‹FELER‹ VAR”
SÖZLER‹YLE ‹FADE ETT‹⁄‹ HZ. MEHD‹’N‹N
GÖREVLER‹N‹ NASIL AÇIKLAMIfiTIR?
HZ. MEHD‹’N‹N B‹R‹NC‹ GÖREV‹:
Bediüzzaman, ateist felsefelerin ahir zamanda 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,
maddecilik fikri yani Allah’› inkar üzerine kurulmufl
materyalist, Darwinist ve ateist felsefelerle fikren mücadele etmek ve bu felsefelerin insanlar üzerindeki etkisini tam anlam›yla kald›rmak olaca¤›n›” belirtmifltir:
Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutiyle (etkisiyle) ve
maddiyun ve tabiiyyun taunu (materyalizm, Darwinizm
ve ateizm hastal›¤›), befler içine intiflar etmesiyle (insanlar aras›nda yay›lmas›yla, her fleyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini (materyalizm, Darwinizm ve
ateizm gibi Allah’› inkar eden dinsiz ak›mlar›) TAM
SUSTURACAK B‹R TARZDA imanı kurtarmaktır.
Ehl-i imanı dalâletten muhafaza etmek (iman edenleri sapk›nl›ktan korumak)... (Emirda¤ Lahikası, 259)
Ümmetin bekledi¤i, ahir zamanda gelecek zat›n üç
vazifesinden en mühimi ve en büyü¤ü ve en k›ymetdar› (k›ymetlisi) olan iman-› tahkikiyi neflr (delillere
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dayal› iman› yaymak) ve ehl-i iman› delaletten kurtarmak (iman edenleri sapk›nl›ktan korumak). (Sikkei Tasdik-i Gaybi, s. 9)
Bediüzzaman eserleriyle büyük bir iman hizmeti vermifl pek çok insan›n iman etmesine ve imanda derinleflmesine vesile olmufltur. Ancak Bediüzzaman'›n “TAM SUSTURACAK B‹R TARZDA” sözleriyle belirtti¤i "materyalizmi tüm dünyada, tam anlamıyla etkisiz hale getirme" görevi Bediüzzaman tarafından tam anlam›yla yapılmamıfl; dünya çapında insanların imanını kurtarma görevi Hz. Mehdi’ye verilmifltir.
Bilindi¤i gibi materyalizmin kuvvet bulmas› Bediüzzaman zaman›nda devam etti¤i gibi, vefat›ndan yani 1960
y›llar›ndan sonra da günümüze kadar devam etmifltir. Televizyon ve radyo kanallar›n›n geliflmesiyle, yaz›l› bas›n›n da deste¤iyle etkisi giderek artm›flt›r. Yani Bediüzzaman'›n vefat›ndan sonra da materyalizm propagandas› artarak 21. yy'a kadar gelmifltir.
Dolay›s›yla kendisinin de ifade etti¤i gibi, Bediüzzaman'›n döneminde bu konuda tam bir sonuç elde edilememifltir. Bediüzzaman da "tam susturacak tarzda" sözleriyle bu gerçe¤e dikkat çekmifltir. Materyalizm, ateizm ve
Darwinizm'in çöküflüyle 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, Allah’›n izniyle Hz. Meh75
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di ile devam edecek ve sonuca ulaflt›r›lacakt›r.
HZ. MEHD‹’N‹N S‹YASET
VE SALTANAT ALANLARINDAK‹
‹K‹NC‹ VE ÜÇÜNCÜ GÖREVLER‹:
Bediüzzaman'›n, Hz. Mehdi'nin ikinci ve üçüncü görevlerinden bahsetti¤i sözlerinde Hz. Mehdi'nin, Diyanet
Mehdisi olmas›n›n yan›nda ayn› zamanda Siyaset Mehdisi ve Saltanat Mehdisi olarak da üç görevi birarada yapaca¤› aç›kça görülmektedir. Bediüzzaman'›n bu konuyu delilleriyle birlikte aç›klayan sözlerinden baz›lar› flöyledir:
O zat›n ikinci vazifesi, fleriat› (Kuran ahlak›n›n esaslar›n› ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini) ‹CRA VE
TATB‹K ETMEKT‹R (uygulamak ve yerine getirmektir). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)
1) ‹CRA VE TATB‹K ETMEK:
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin ikinci vazifesinin, “‹slam
ahlak ve faziletini, Peygamberimiz (sav)'in gerçek sünnetlerini canland›rmak oldu¤unu” belirtmifltir. “‹CRA VE
TATB‹K ETMEK”, “uygulamak, yürürlü¤e sokmak,
yerine getirmek” demektir. Bediüzzaman da bu sözüyle
Hz. Mehdi’nin, Kuran ahlak›n›n gerekliliklerini ve esaslar›n› ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini tüm insanlar aras›nda uygulamaya koyaca¤›n› ve hayata geçirece¤ini belirtmektedir. Bu da, Hz. Mehdi'nin ‹slam birli¤ini olufltur76
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mas› ve tüm Müslümanlar›n manevi liderli¤ini üstlenmesiyle gerçeklefltirilecektir.
-Hz. Mehdi “icra ve tatbik etme” görevini nas›l yerine getirecektir?
Çok aç›kt›r ki bunun için Hz. Mehdi'nin “bu uygulamalar› gerçeklefltirebilecek bir “yetkiye” sahip olmas›”
gerekmektedir. Bu da “Hz. Mehdi'nin siyaset ve saltanat alan›nda görev yapaca¤›n›, tüm Müslümanlara yönelik ‘idareci bir vasf›’ olaca¤›n›” aç›kça ortaya koymaktad›r.
‹kinci vazifesi: H‹LAFET-‹ MUHAMMED‹YE
(a.s.m.) ÜNVANI ‹LE (Peygamberimiz (sav)'in halifesi ünvan› ile) fleair-i ‹slamiyeyi (‹slam ahlak›n›n
esaslar›n›) ihya etmektir (yeniden canland›rmakt›r)
ALEM-‹ ‹SLAM’IN VAHDET‹N‹ (‹slam aleminin
birli¤ini) NOKTA-I ‹ST‹NAD ED‹P (dayanak noktas› yap›p) befleriyeti (insanl›¤›) maddi ve mânevi tehlikelerden ve gadab-› ‹lâhi'den (Allah'›n azab›ndan)
kurtarmakt›r. Bu vazifenin, nokta-i istinad› (dayanak noktas›) ve hadimleri (hizmetkarlar›), M‹LYONLARLA EFRADI (fertleri) BULUNAN ORDULAR
laz›md›r. (Emirda¤ Lahikas›, s. 259)
2) H‹LAFET-‹ MUHAMMED‹YE (Peygamberimiz
(sav)'in halifesi) ÜNVANI ‹LE:
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Hz. Mehdi, halihaz›rda çeflitli gruplar halinde da¤›n›k
olarak bulunan Müslümanlar› birlefltirecek, ‹slam ahlak
ve faziletini, Peygamberimiz (sav)'in gerçek sünnetlerini
canland›racakt›r. ‹slam aleminin birli¤ini oluflturacak, bu
vesileyle insanl›¤› maddi ve manevi tehlikelerden kurtaracak ve insanlar›n Allah'›n r›zas›na uygun bir hayat yaflayarak Allah’›n azab›ndan sak›nmalar›na vesile olacakt›r.
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin bu ikinci görevini “Peygamberimiz (sav)'in halifesi” yani “Müslümanlar›n manevi lideri” s›fat›yla yerine getirece¤ini belirtmifltir. Kuflkusuz ki Hz. Mehdi'nin, "‹slam toplumunun lideri vasf›yla” ‹slamiyet'i yeniden canland›rmas›, milyonlar›
bulan bir toplulu¤un maddi ve manevi gücüyle hareket ederek tüm yeryüzünde ‹slam birli¤ini sa¤lamas›"
özellikleri, onun “siyaset ve saltanat alan›nda yapaca¤› faaliyetleri” ifade etmektedir.
3) ALEM-‹ ‹SLAM’IN VAHDET‹N‹ NOKTA-I ‹ST‹NAD ED‹P (‹slam aleminin birli¤ini dayanak noktas› yap›p):
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin, daha önce hiçbir müceddid taraf›ndan yerine getirilmemifl olan görevlerinden birinin "‹slam Birli¤i’nin sa¤lanmas›" oldu¤unu bildirmektedir. Hz. Mehdi bu birli¤in kurulmas›na vesile olacak, milyonlarca Müslüman› biraraya getirecektir. ‹slam
Birli¤i’nin sa¤lanmas› ve bu birli¤in liderli¤i ünvan›n›n
tafl›nmas› Bediüzzaman'›n döneminde, ondan önceki mü78
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ceddidlerin tarihinde ve günümüzde de henüz gerçekleflmifl olaylar de¤ildir. Bediüzzaman da bu gerçe¤i vurgulam›fl, bu olaylar›n Hz. Mehdi'nin tan›nmas›nda en önemli
alametlerden biri olaca¤›n› hat›rlatm›flt›r.
Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi'nin ikinci görevi hakk›nda
vermifl oldu¤u bu bilgiler de yine “Hz. Mehdi'nin ‘idareci’ konumda olaca¤›n› ve siyaset alan›nda önemli görevler üstlenece¤ini” hiçbir tevile yer b›rakmayacak bir
flekilde aç›klamaktad›r. Zira Hz. Mehdi bu birli¤i sa¤layan kifli olarak “lider” vasf›yla ‹slam birli¤inin bafl›nda
bulunacakt›r.
4) M‹LYONLARLA EFRADI (fertleri)
BULUNAN ORDULAR:
Bediüzzaman bu sözleriyle, Hz. Mehdi'nin bu birlikteli¤i sa¤lamas›nda, ona yard›m edecek çok genifl bir kitlenin var olaca¤›ndan söz etmektedir. Bediüzzaman, Hz.
Mehdi'nin hizmetinde, Allah'›n varl›¤› ve birli¤i konusunu, iman hakikatlerini tüm insanl›¤a anlatacak, genifl kapsaml› bir iman hizmeti yürütecek olan ilim ve iman topluluklar› olaca¤›n› bildirmifltir. Kuflkusuz say›lar› milyonlarla ifade edilen böylesine genifl bir kitlenin yönlendirilmesi Hz. Mehdi'nin “yönetici vasf›n›” tafl›yaca¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r.
Birinci vazife, maddi kuvvetle de¤il, belki kuvvetli
itikad (güçlü ve samimi bir iman) ve ihlas (yaln›zca
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Allah'›n hoflnutlu¤unu gözetme) ve sadakatle oldu¤u
halde, bu ikinci vazife, GAYET BÜYÜK MADD‹
B‹R KUVVET VE HAK‹M‹YET laz›m ki, o ikinci
vazife tatbik edilebilsin (yerine getirilebilsin). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)
5) GAYET BÜYÜK MADD‹
B‹R KUVVET VE HAK‹M‹YET:
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin ikinci görevinin ancak
"büyük bir maddi kuvvet ve hakimiyetle" gerçeklefltirilebilece¤ini belirtmifltir. Hz. Mehdi'nin bu vazifesini dünya çap›nda gerçeklefltirece¤ini hat›rlatarak, “Hz. Mehdi'nin sahip olaca¤› maddi kuvvet ve hâkimiyetin de
çok büyük boyutlarda olaca¤›na” dikkat çekmifltir.
-Hz. Mehdi'nin büyük bir kuvvet ve hakimiyete sahip
olmas› neyi ifade etmektedir?
“Kuvvet ve hakimiyet” kavramlar› “çok büyük bir
yetki ve iktidar›n varl›¤›n›” ifade etmektedir. Hz. Mehdi'nin böylesine büyük bir yetki gücüne sahip olmas›, “lider vasf›yla yönetici konumunda olaca¤›n›” aç›kça ortaya koymaktad›r.
Peygamberimiz (sav)'in döneminden bu yana böyle bir
güç ve hakimiyet sa¤lanamam›flt›r. Bediüzzaman böylesine genifl çapl› bir maddi güç ve hakimiyetin Hz. Mehdi
döneminde yaflanaca¤›n› belirterek, Hz. Mehdi'nin siyaset ve saltanat alan›nda gerçeklefltirece¤i görevlerin ehem80
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miyetini aç›kça ifade etmektedir.
O ZATIN üçüncü vazifesi, H‹LAFET-‹ ‹SLAM‹YE'Y‹ (‹slam halifeli¤ini) ‹TT‹HAD-I ‹SLAM'A B‹NA EDEREK (‹slam birli¤i üzerine kurarak), ‹SEV‹
RUHAN‹LER‹YLE (dindar H›ristiyanlarla ve H›ristiyan alimleriyle) ‹TT‹FAK ED‹P (ifl birli¤i ve dayan›flma içerisine girerek) D‹N-‹ ‹SLAM'A (‹slam dinine) H‹ZMET ETMEKT‹R. Bu vazife, PEK BÜYÜK
B‹R SALTANAT ve KUVVET ve milyonlar fedakarlarla (milyonlar›n fedakarane kat›l›mlar›yla) tatbik edilebilir (yerine getirilebilir). (Sikke-i Tasdik-i
Gaybi, s. 9)
6) H‹LAFET-‹ ‹SLAM‹YE’Y‹ (‹slam’›n halifeli¤ini):
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin bir baflka görevinin de ‹slam toplumunu birlefltirmek ve H›ristiyan alemiyle ittifak
etmek oldu¤unu bildirmifltir. Hz. Mehdi'nin bu görevini,
iman sahiplerinin, Peygamberimiz (sav)’in soyundan gelen fedakar seyyidlerin ve di¤er tüm Müslümanlar›n deste¤iyle gerçeklefltirece¤ini bildirmifltir.
Bediüzzaman bu sözüyle “Hz. Mehdi'nin dünya çap›nda tüm Müslümanlar›n manevi liderli¤ini üstlenece¤ini” bir kez daha belirterek, “Hz. Mehdi'nin siyaset
ve saltanat alanlar›nda görevlerini” aç›klam›flt›r.
Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi ile ilgili izahlar›nda defalarca tekrarlad›¤› Hz. Mehdi'nin bu özelli¤ini görmezden
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gelerek, yaln›zca iman hakikatleri yönünde faaliyet yaparak, siyaset ve saltanat alanlar›nda bir görev üstlenmeyece¤ini iddia edebilmek hiçbir flekilde söz konusu de¤ildir.
Bediüzzaman çok aç›k delillerle Hz. Mehdi'nin bu alanlarda çeflitli faaliyetlerde bulunaca¤›n› aç›klam›fl ve tüm
bunlar›n Hz. Mehdi'nin tan›nmas›nda en önemli alametlerden olaca¤›n› belirtmifltir.
7) ‹TT‹HAD-I ‹SLAM’A (‹slam birli¤ine)
B‹NA EDEREK:
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin “siyaset, saltanat ve mücadele alanlar›nda” yapaca¤› faaliyetlerden birinin ‹slam Birli¤i’ni oluflturmak oldu¤unu belirtmifltir. Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin bu göreviyle, onun “idareci” konumunda olaca¤›n› ve “Müslümanlar›n manevi liderli¤ini” üstlenece¤ini ifade etmektedir.
8) ‹SEV‹ RUHAN‹LER‹YLE (dindar H›ristiyanlarla
ve H›ristiyan alimleriyle) ‹TT‹FAK ED‹P (iflbirli¤i ve
dayan›flma içerisine girerek) D‹N-I ‹SLAM’A (‹slam
dinine) H‹ZMET ETMEKT‹R:
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin ‹slam toplumunu birlefltirip H›ristiyan önderleriyle, ‹slam ve H›ristiyanl›¤›n ortak
cephesi olan "materyalizm ve dinsizli¤e" karfl› ittifak edece¤ini ve bu yolla ‹slam dinine hizmet edece¤ini bildirmektedir. Bediüzzaman, “Hz. Mehdi'nin tüm Müslümanlar›n manevi lideri vasf›yla” H›ristiyanlarla kura82
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ca¤› bu ittifak› anlatarak Hz. Mehdi'nin “siyaset alan›nda” yürütece¤i faaliyetler hakk›nda bilgi vermektedir. Bediüzzaman tüm bu aç›klamalar›yla, Hz. Mehdi'nin yaln›zca iman hakikatleri yönünde bir görevi olmayaca¤›n›, aksine tüm dünyaya bar›fl ve huzur getirecek çok genifl çapl› hizmetlerde bulunaca¤›n› ortaya koymaktad›r.
9) PEK BÜYÜK B‹R SALTANAT VE KUVVET:
Bediüzzaman, ‹slam birli¤i ile Müslüman ve H›ristiyan
dünyas›n›n ittifak› gibi büyük bir olay›n ancak üç flart›n
oluflmas›yla gerçekleflebilece¤ine dikkat çekmifltir. Bediüzzaman “PEK BÜYÜK B‹R SALTANAT VE KUVVET” sözleriyle bu flartlardan ikisini aç›klamaktad›r.
“Saltanat” kavram›, güç ve yetki ifade eden bir kelimedir. “Kuvvet” kavram› ise "istedi¤i fleyi icra edebilme
gücü yani yetki"yi tan›mlamaktad›r. Bediüzzaman Hz.
Mehdi'nin ‹slam birli¤ini oluflturup bu birli¤in liderli¤ini
üstlenece¤ini ve "pek büyük bir kuvvet ve yetkiye sahip olaca¤›n›" bildirmifltir. Bediüzzaman'›n "PEK BÜYÜK" sözleri, Hz. Mehdi'nin sahip olaca¤› bu kuvvetin
ve saltanat›n çap›n›n büyüklü¤ünü ifade etmektedir.
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin ikinci görevinde oldu¤u
gibi, üçüncü görevini de yine çok büyük bir saltanat ve
kuvvet ile gerçeklefltirece¤ini belirtmifltir. Hz. Mehdi'nin
‹slam birli¤i ve H›ristiyan alemi aras›nda sa¤layaca¤› ittifak dünya çap›nda bir hizmet olacak; bu vazifenin gerektirdi¤i güç ve saltanat da ayn› flekilde dünya çap›nda çok
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büyük bir hakimiyetle gerçeklefltirilecektir.
Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi'nin üçüncü görevi hakk›nda sayfalar boyunca yapm›fl oldu¤u bu aç›klamalar, “Hz.
Mehdi'nin sadece Diyanet Mehdisi olarak hizmet etmeyece¤ini, hem siyaset hem de saltanat alan›nda dünya çap›nda çok büyük görevler üstlenece¤ini” ortaya
koymaktad›r.
Üçüncü Vazifesi: ... o zat, bütün ehl-i iman›n (iman
edenlerin) mânevi yard›mlar›yla ve ‹TT‹HAD-I ‹SLÂM’IN MUAVENET‹YLE (‹slam birli¤inin yard›mlaflmas›yla) ve bütün ulema ve evliyan›n (alimlerin ve
velilerin) ve bilhassa Al-i Beyt’in neslinden (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) her as›rda kuvvetli ve kesretli (çok say›da) bulunan milyonlar fedakâr seyyidlerin iltihaklar›yla (peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin kat›l›m›yla) o vazife-i uzmây› (büyük
görevi) yapmaya çal›fl›r. (Emirda¤ Lahikas›, s. 260)
10) ‹TT‹HAD-I ‹SLAM’IN MUAVENET‹YLE (‹slam birli¤inin yard›mlaflmas›yla):
Bediüzzaman burada bir kez daha Hz. Mehdi'nin ‹slam
birli¤ini oluflturaca¤›ndan bahsetmifltir. Ancak hiç kuflkusuz ki önceki sat›rlarda da aç›kland›¤› gibi, Hz. Mehdi bu
birli¤in bafl›nda tüm “Müslümanlar›n manevi lideri”
olarak bizzat bulunacakt›r. Bediüzzaman verdi¤i bu bilgilerde “siyaset aleminde görevleri olmas›yla ne kastedildi¤ini ve Hz. Mehdi'nin bu alanda nas›l bir faaliyet yü84
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rütece¤ini” aç›kça ifade etmektedir.
Birinci vazife, o iki vazifeden üç-dört derece daha
ziyade k›ymetdard›r (de¤erlidir), fakat o ikinci, üçüncü vazifeler PEK PARLAK VE ÇOK GEN‹fi B‹R
DA‹REDE (alanda) VE fiA’fiALI (gösteriflli) B‹R
TARZDA oldu¤undan umumun ve avam›n nazar›nda (genelin ve halk›n gözünde) daha ehemmiyetli
(önemli) görünüyorlar. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)
11) O ‹K‹NC‹, ÜÇÜNCÜ VAZ‹FELER PEK PARLAK VE ÇOK GEN‹fi B‹R DA‹REDE (alanda) VE
fiA’fiALI (gösteriflli) B‹R TARZDA OLDU⁄UNDAN:
Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. Mehdi'nin ikinci ve
üçüncü görevlerinin “çok genifl kitleleri ve co¤rafyalar›
kapsayan gösteriflli, görkemli ve genifl yank›lar uyand›ran icraatlar oldu¤unu” belirtmektedir. Nitekim, ‹slam Birli¤ini kurmak, tüm Müslümanlar›n liderli¤ini üstlenmek, H›ristiyanlarla ittifak ve dayan›flma içine girmek
ve sonucunda ‹slam ahlak›n› yeryüzüne hakim k›lmak,
dünya tarihinin belki de en büyük ve en görkemli olaylar›ndan olacakt›r. Bediüzzaman tüm bu aç›klamalar›yla,
“Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i hizmetlerin yaln›zca
birinci görevi olan iman hakikatleriyle s›n›rl› olmayaca¤›n›, ‘Müslümanlar›n manevi lideri’ olarak dünya
çap›nda çok büyük hizmetler verece¤ini” ortaya koymaktad›r.
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... Hazret-i Mehdi’nin, o vazifesini bizzat kendisi
görme¤e vakit ve hal müsaade edemez. Çünkü H‹LÂFET-I MUHAMMED‹YE (ASM) (Peygamberimiz (sav)'in halifeli¤i) C‹HET‹NDEK‹ (yönündeki)
SALTANATI, ONUN ILE ‹fiT‹GALE (ilgilenmeye)
VAK‹T BIRAKMIYOR. Herhalde o vazifeyi ondan
evvel bir taife (topluluk) bir cihette (yönüyle) görecek. O zat, o taifenin (toplulu¤un) uzun tedkikat› ile
(incelemelerle) yazd›klar› eseri kendine haz›r bir
program yapacak, onun ile o birinci vazifeyi tam
yapm›fl olacak... (Emirda¤ Lahikas›, s. 259)
12) H‹LÂFET-I MUHAMMED‹YE (ASM) (Peygamberimiz (sav)'in halifeli¤i) C‹HET‹NDEK‹ (yönündeki) SALTANATI, ONUN ‹LE ‹fiT‹GALE (ilgilenmeye) VAK‹T BIRAKMIYOR:
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin çal›flmalar›ndan önce, Hz.
Mehdi'nin birinci vazifesi olan iman hakikatlerini yayma
ve materyalizmi fikren y›kma yönünde kullanaca¤› ilmi
malzemeleri haz›rlayacak olan bir topluluk olaca¤›ndan
bahsetmektedir. Bediüzzaman “bir cihette” yani “bir yönüyle” sözleriyle ise bu ilmi toplulu¤un, materyalizmi fikren etkisiz hale getirilmesi çal›flmalar›n› yaln›zca bir aç›dan yürüteceklerini, dolay›s›yla “Hz. Mehdi'nin de kendisine program yaparak bu toplulu¤un çal›flmalar›ndan bu yönüyle faydalanaca¤ını” belirtmektedir. Önce86
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ki sayfalarda da belirtildi¤i gibi, materyalist felsefenin
“tam anlam›yla etkisiz hale getirilmesi” ise ancak Hz.
Mehdi'nin yerine getirece¤i hizmetler neticesinde gerçeklefltirilecektir.
Bediüzzaman Hz. Mehdi için burada “o vazifesini bizzat kendisi görme¤e vakit ve hal müsaade edemez” sözlerini kullanm›flt›r. Bunun nedeninin ise, “Hz. Mehdi'nin
dünya çap›nda tüm ‘Müslümanlar›n manevi lideri’ olarak ‘siyaset ve saltanat alan›nda gerçeklefltirece¤i büyük görevleri’ nedeniyle vakti olmamas› oldu¤unu” belirtmifltir.
Bediüzzaman'›n bu aç›klamalar› “Hz. Mehdi'nin tüm
dünya Müslümanlar›n›n manevi lideri olarak siyaset
ve saltanat alanlar›nda dünya çap›nda pek çok hizmette bulunaca¤›n›” aç›kça ortaya koymaktad›r.
... Ahir zamanda fleriat-i Muhammediyeyi (Peygamberimiz (sav)'in yolunu, Kuran ahlak›n›) ve hakikat-i
Furkaniyeyi (Kuran ahlak›n›n esaslar›n›, hakikatlerini)
ve sünnet-i Ahmediyeyi (ASM) (Peygamberimiz
(sav)'in sünnetini) ‹HYA ‹LE (yeniden canland›rma
ile), ‹LAN VE ‹CRA ‹LE (herkese duyurarak ve uygulayarak), BAfiKUMANDANLARI OLAN "BÜYÜK MEHD‹"N‹N KEMAL-‹ ADALET‹N‹ (yüce
adaletini) VE HAKKAN‹YET‹N‹ (haktan ve do¤ruluktan ayr›lmay›fl›n›, do¤rulu¤unu) dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber, gayet laz›m ve
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zaruri ve hayat-i içtimaiye-i insaniyedeki düsturlar›n (cemiyet hayat›na ait kurallar›n) muktezas›d›r (gere¤idir)...” (fiualar, s. 456)
13) fiER‹AT-I MUHAMMED‹YE’Y‹ (A.S.M.) (Peygamberimiz (sav)'in yolunu, Kuran ahlak›n›) VE HAK‹KAT-‹ FURKAN‹YEY‹ (Kuran ahlak›n›n esaslar›n›, hakikatlerini) VE SÜNNET‹ AHMED‹YEY‹
(A.S.M.) (Peygamberimiz (sav)'in sünnetini) ‹HYA ‹LE
(yeniden canland›rma ile), ‹LAN VE ‹CRA ‹LE (herkese duyurarak ve uygulayarak):
Bediüzzaman bu sözlerinde Hz. Mehdi’nin siyaset ve
saltanat alan›nda izleyece¤i yolu anlatmakta, ikinci ve
üçüncü görevlerini yerine getirirken kullanaca¤› yöntemleri aç›klamaktad›r. Bediüzzaman’›n burada kulland›¤›
“‹HYA” kelimesinin anlam›, “YEN‹DEN CANLANDIRMA”d›r. Bediüzzaman'›n da belirtti¤i gibi, Hz. Mehdi ahir
zamanda Kuran’dan uzaklaflm›fl olan insanlar›n yeniden
Kuran ahlak›na ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetine göre yaflamalar›na vesile olacakt›r.
“‹LAN” kelimesinin anlam› ise, “HERKESE DUYURMA”d›r. Bediüzzaman'›n aç›klamalar›na göre Hz.
Mehdi, Kuran’›n hakikatlerini ve Kuran ahlak›n› herkesin
görebilece¤i, ulaflabilece¤i flekilde duyuracakt›r. Kitle iletiflim araçlar›n› ve teknolojiyi çok iyi kullanaca¤› anlafl›lan Hz. Mehdi, ‹slam gerçeklerini çok çeflitli ve hikmetli
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yöntemler kullanarak tüm dünyaya aç›kça gösterecek ve
ilan edecektir.
“‹CRA” kelimesinin anlam› da, “UYGULAMA”d›r.
Bediüzzaman bu sözleriyle de Hz. Mehdi'nin, Kuran ahlak›n› tüm dünyada hakim edece¤ini ve tüm toplumlarda
yaflan›r hale getirece¤ini belirtmektedir.
-Hz. Mehdi'nin “ihya, ilan ve icra etme” vas›flar› neyi ifade etmektedir?
Bediüzzaman'›n burada kulland›¤› “ihya, ilan ve icra
ile” sözleri, bir kez daha Hz. Mehdi'nin “idareci vasf›n›”
ifade etmektedir. Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin, tüm dünyan›n flahit olaca¤› flekilde çok genifl çapl› faaliyetlerde bulunaca¤›n› ve bunlar› gerçeklefltirirken “büyük bir yetki” ve “yönetim gücü”ne sahip olaca¤›n› ifade etmektedir.
14) BAfiKUMANDANLARI OLAN ‘BÜYÜK MEHD‹’N‹N KEMAL-‹ ADALETINI (yüce adaletini) VE
HAKKAN‹YET‹N‹ (haktan ve do¤ruluktan ayr›lmay›fl›n›, do¤rulu¤unu) DÜNYAYA GÖSTERMELER‹:
Bediüzzaman, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde de
bildirildi¤i gibi, Hz. Mehdi'nin ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›lmas›yla birlikte yeryüzünde görülmemifl bir
adalet, huzur ve bar›fl ortam›n›n yaflanaca¤›n› belirtmektedir. Hz. Mehdi'nin bu yüce adaletine ve hakkaniyetine tüm
dünya flahit olacakt›r. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin dünya
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çap›nda gerçeklefltirece¤i bu görevi “baflkumandanl›k”
s›fat›yla gerçeklefltirece¤ini ifade etmifltir. Bediüzzaman bu
sözleriyle Hz. Mehdi'nin “tüm dünya Müslümanlar›n›n
liderli¤ini” üstlenece¤ini bir kez daha aç›klamaktad›r. Bu
konuda sorulacak birkaç soruya verilecek cevaplar, Hz.
Mehdi'nin bu özelli¤inin çok aç›k bir flekilde anlafl›lmas›n› sa¤layacakt›r:
-Hz. Mehdi'nin “baflkumandanl›k” s›fat›n› tafl›mas›
ne anlama gelmektedir?
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin bu s›fat›n› hat›rlatarak, Hz.
Mehdi'nin tüm dünya Müslümanlar› üzerinde “yönetici”
konumunda olaca¤›n› bir kez daha aç›kça ifade etmektedir.
-Hz. Mehdi'nin tüm dünyaya kemal-i adaletini ve
hakkaniyetini göstermesi nas›l gerçekleflecektir?
Yüce bir adalet anlay›fl›n›n ve haktan ayr›lmay›fl›n tüm
dünyaya gösterilmesi ancak “dünya çap›nda bir idare
gücüyle” söz konusu olabilir. Tüm insanlar›n Hz. Mehdi'nin adalet anlay›fl›na flahit olmalar›, Hz. Mehdi'nin “adalet sa¤layabilecek yetkilere sahip bir konumda olaca¤›n›” göstermektedir.
HZ. ‹SA YERYÜZÜNE ‹K‹NC‹ KEZ GELD‹⁄‹NDE,
TÜM MÜSLÜMAN VE HIR‹ST‹YAN ALEM‹N‹N
MANEV‹ L‹DERi HZ. MEHD‹ OLACAKTIR
Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne gelifli, yukar›da aç›kland›¤› gibi Hz. Mehdi'nin görevlerini yerine getirdi¤i
“ÜÇÜNCÜ SAFHA”da gerçekleflecektir. Bu dönemde
90

BED‹ÜZZAMAN AH‹R ZAMAN’I ANLATIYOR

Hz. Mehdi, Peygamberimiz (sav)'in halifesi yani ‹slam
aleminin manevi lideri s›fat›yla dünya çap›ndaki tüm Müslümanlar aras›nda ‹slam Birli¤i'ni sa¤lam›fl olacak ve lider konumunda olacakt›r. Ayn› dönemde iki ayr› flahs›n
Peygamberimiz (sav)'in halifesi yani Müslümanlar›n manevi lideri vasf›n› tafl›mas› ise söz konusu de¤ildir. Nitekim
Hz. ‹sa geldi¤inde, Hz. Mehdi'nin bu durumunda bir de¤ifliklik olmayacak, Hz. ‹sa da Hz. Mehdi'ye yard›mc› olacakt›r.
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bu durum aç›kça
ifade edilmifl; Hz. Mehdi ve Hz. ‹sa'n›n birlikte namaz k›lacaklar› ve Hz. ‹sa'n›n “imaml›k sana verilmifltir” diyerek Hz. Mehdi'yi imaml›¤a bizzat kendisinin geçirece¤i bildirilmifltir. Bu hadislerden baz›lar› flöyledir:
‹mamlar› salih bir insan olan Mehdi oldu¤u halde,
Beytü’l Makdis’e s›¤›n›rlar. Orada imamlar› kendilerine sabah namaz›n› k›ld›rmak için öne geçti¤i bir
s›rada, bir de bakarlar ki, Meryem o¤lu ‹sa sabah
vaktinde inmifltir. Mehdi, Hz. ‹sa'y› öne geçirmek
için arkaya çekilir. HZ. ‹SA ONUN OMUZLARINA
EL‹N‹ KOYAR VE ONA DER K‹, "GEÇ ÖNE NAMAZI KILDIR. Z‹RA KAMET (namaza bafllama iflareti) SEN‹N ‹Ç‹N GET‹R‹LM‹fiT‹R." (Ebu Rafi'den
rivayet edilmifltir; ‹mam fiarani, Ölüm, K›yamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yay›nevi, s. 495496)
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... Nihayet Meryem o¤lu ‹sa Müslümanlar›n emiri
(Hz. Mehdi) ona: Gel bize namaz k›ld›r, der. Bunun
üzerine ‹sa: Hay›r, Allah’›n bu ümmete bir ikram›
olarak sizin bir k›sm›n›z di¤er bir k›s›m üzerine
emirlersiniz, der. (Sahih-i Müslim, c. 1, s. 209)
Peygamberimiz (sav)'in bu hadisleri son derece anlafl›l›rd›r. Aç›kt›r ki Allah’›n takdiri gere¤i Hz. ‹sa, Hz. Mehdi de bir eftaliyet yani üstünlük görmekte ve ona tabi olmaktad›r. Bu durum, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde
önemle vurgulanm›flt›r. Bediüzzaman da eserlerinde bu
konuyu aç›klam›fl; yeryüzüne ikinci kez geliflinde Hz.
‹sa’n›n Hz. Mehdi'ye tabi olaca¤›n› ifade etmifltir:
... Hattâ "Hazret-i ‹sa Aleyhisselâm gelir. Hazret-i
Mehdi'ye namazda iktida eder (uyar), tâbi' olur." diye rivayeti, bu ittifaka (birleflmeye) ve hakikat-i
Kur'aniyenin metbuiyetine (Kur'an hakikatlerine
uyulmas›na, tabi olunmas›na) ve hâkimiyetine iflaret
eder. (fiualar, s. 587)
Bediüzzaman bu sözlerinde Peygamberimiz (sav)'in bahsi geçen hadisinde anlat›lanlar›n aç›klamas›n› yapm›flt›r.
Hz. ‹sa'n›n namazda imaml›¤› Hz. Mehdi'ye vermesinin,
“Hz. Mehdi'nin üçüncü görevi gere¤i H›ristiyan dünyas›yla yapaca¤› ittifak›n, H›ristiyan dünyas›n›n Müslümanl›¤a dönmesi ve Kuran’a tabi olmas›yla sonuçlanaca¤›n›” aç›klam›flt›r.
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Bediüzzaman'›n yapt›¤› aç›klamalara göre “bu ittifak
s›ras›nda Hz. Mehdi ‹slam aleminin, Hz. ‹sa da Müslümanl›¤a dönmüfl olan H›ristiyan aleminin manevi lideri olacakt›r. Ama H›ristiyanl›¤›n Kuran’a tabi olmas›ndan dolay›, Peygamberimiz (sav)'in halifesi yani tüm
Müslümanlar›n manevi liderli¤i vasf›n› Hz. Mehdi tafl›yacakt›r. Dolay›s›yla “Hz. Mehdi, bu dönemde “hem
Müslüman aleminin hem de Müslüman olmufl H›ristiyan dünyas›n›n manevi lideri olacakt›r”.
BED‹ÜZZAMAN KEND‹ YAfiADI⁄I DÖNEMDE,
HZ. MEHD‹’N‹N ÜÇ GÖREV‹N‹N B‹RARADA
YER‹NE GET‹R‹LMES‹N‹N MÜMKÜN
OLMADI⁄INI BEL‹RTM‹fiT‹R
Bediüzzaman'›n yukar›da ele al›nan sözleri, Hz. Mehdi'nin, siyaset ve saltanat alan›nda yerine getirece¤i çok
büyük ve önemli faaliyetler oldu¤unu delilleriyle birlikte
ispat etmektedir. Hz. Mehdi'yi, önceki müceddidlerden
ay›racak ve insanlara tan›tacak en önemli alametlerden biri, “Hz. Mehdi'nin bu görevlerin tümünü birarada gerçeklefltirmesi” olacakt›r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ve Bediüzzaman'›n eserlerinde tüm bunlar delilleriyle birlikte çok detayl› olarak aç›klanm›flt›r.
Bediüzzaman eserlerinde Hz. Mehdi'nin üç büyük görevinin kendi yaflad›¤› dönemde henüz gerçeklefltirilmedi¤ini ve hatta o dönemde ne bir flah›s ne de flahs› manevi
olarak bir topluluk taraf›ndan bu görevlerin yerine getirilmesinin mümkün olmad›¤›n› belirtmifltir. Bediüzzaman
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bu konuyu flöyle aç›klam›flt›r:
HEM BU ÜÇ VEZA‹F (görevin) B‹RDEN BIR fiAHISTA YAHUT B‹R CEMAATTE BU ZAMANDA
BULUNMASI VE MÜKEMMEL OLMASI VE B‹RB‹R‹N‹ CERHETMEMES‹ (birbirine engel olmamas›, zarar vermemesi), PEK UZAK, ÂDETA KAB‹L
(mümkün) GÖRÜLMÜYOR, âhir zamanda Al-i
Beyt-i Nebevî’nin (Peygamberimiz (sav)'in soyunun)
cemaat-› nuraniyesini (nurani cemaatini) temsil eden
Mehdi'de ve cemaatindeki flahs-› mânevîde ancak
içtima' edebilir (biraraya gelebilir, toplanabilir). (Kastamonu Lahikas›, s. 139)
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. Bediüzzaman bu kanaatinin ne kadar güçlü oldu¤unu “PEK
UZAK” ve “ADETA KAB‹L (MÜMKÜN) GÖRÜNMÜYOR” sözleriyle aç›kça belirtmifltir. Bu da, Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde Hz. Mehdi'nin henüz gelmemifl oldu¤unu gösteren önemli bir delildir. Bediüzzaman'›n
yaflad›¤› dönemde, üç görevin birden yerine getirilmesine imkan olmam›flt›r. Bediüzzaman ancak kendisinden bir
as›r sonra gelecek Büyük Mehdi'nin bu görevleri birarada yerine getirebilece¤ini bildirmektedir (Kastamonu Lahikas›, s. 57).
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BED‹ÜZZAMAN, “D‹YANET, SALTANAT VE
S‹YASET ALANLARINDAK‹ GÖREVLER‹ B‹RARADA YER‹NE GET‹REMED‹KLER‹ ‹Ç‹N” ÖNCEK‹
MÜCEDD‹DLER‹N AH‹R ZAMANIN BÜYÜK
MEHD‹S‹ OLAMADIKLARINI BEL‹RTM‹fiT‹R
Bediüzzaman sözlerinde pek çok kez, ne önceki yüzy›llarda gelen müceddidler zaman›nda ne de kendi yaflad›¤›
dönemde, Hz. Mehdi'nin üç görevinin birarada yerine getirilemedi¤ini ve bunu ancak Hz. Mehdi'nin gerçeklefltirebilece¤ini belirtmifltir. Bediüzzaman'›n bu konuyu aç›klayan sözlerinden biri flöyledir:
Gerçi her as›rda hidayet edici, bir nevi Hz. Mehdi
ve müceddid geliyor ve gelmifl. Fakat HER B‹R‹ ÜÇ
VAZ‹FELERDEN B‹R‹N‹ B‹R C‹HETTE (aç›dan)
YAPMASI ‹T‹BARIYLA (nedeniyle) AH‹R ZAMANIN BÜYÜK MEHD‹S‹ UNVANINI ALMAMIfiLAR. (Emirda¤ Lahikas›, s. 260)
BED‹ÜZZAMAN TALEBELER‹N‹N,
HZ. MEHD‹’N‹N YALNIZCA B‹R‹NC‹ GÖREV‹N‹
D‹KKATE ALDIKLARI ‹Ç‹N KEND‹S‹NE
MEHD‹L‹K KONUSUNDA HÜSN-Ü ZAN
BESLED‹KLER‹N‹; ANCAK ‹K‹NC‹ VE ÜÇÜNCÜ
GÖREVLER‹N‹ GÖZARDI ETT‹KLER‹ ‹Ç‹N
“YANILDIKLARINI” BEL‹RTMEKTED‹R
Ve ONUN ÜÇ BÜYÜK VAZ‹FES‹ OLACAK.
(Emirda¤ Lahikas›, s. 260)
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Bediüzzaman eserlerinde “Hz. Mehdi'nin bir veya iki
görevi de¤il, tam olarak ÜÇ GÖREVI oldu¤unu” bildirmektedir. Bu üç görevi birarada yerine getirmeyen flah›slar›n ise ahir zaman›n Büyük Mehdisi olamayaca¤›n›
ifade etmifltir.
Bediüzzaman'›n bu konudaki detayl› aç›klamalar›na ra¤men, bu önemli gerçek gözard› edilerek Bediüzzaman'›n
Mehdi olabilece¤i yönünde baz› fikirler öne sürülmektedir. Halbuki Bediüzzaman eserlerinde bu konuya bizzat
aç›kl›k getirmifl, Mehdi olmad›¤›n› sayfalar boyunca delilleriyle birlikte aç›klam›flt›r. Bu konudaki tüm bu aç›k beyanlar›na ra¤men Risale-i Nur’a ve bu eserin yazar› olarak
kendisine Mehdilik konusunda hüsn-ü zan besleyenlere
ise, bu düflüncelerinin “kar›flt›rmadan kaynaklanan bir
yanl›fll›k oldu¤unu” söylemifltir:
“Risale-i Nur’un flahs-› manevisini (cemaatini) hakl› olarak Hz. Mehdi telakki ediyorlar (flahsi bir görüfl olarak kabul ediyorlar). O flahs-› manevinin de bir
mümessili (temsilcisi), Nur flakirdlerinin (talebelerinin) tesanüdünden (dayan›flmas›ndan) gelen bir flahs› manevisi ve o flahs-› maneviden bir nevi mümessili (temsilcisi) olan B‹ÇARE TERCÜMANINI ZANNETT‹KLER‹NDEN, BAZEN O ‹SM‹ (Hz. Mehdi
ismini) O’NA VER‹YORLAR. Gerçi BU, B‹R ‹LT‹BAS (kar›flt›rma) B‹R SEH‹VD‹R (hatad›r, yan›lmad›r), fakat onlar onda mes'ul de¤iller. ÇÜNK‹ Z‹YA96
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DE HÜSN-Ü ZAN, ESKIDEN BER‹ CEREYAN
ED‹YOR VE ‹T‹RAZ ED‹LMEZ. Ben de o kardefllerimin pek ziyade hüsn-ü zanlar›n› bir nevi dua ve bir temenni ve Nur talebelerinin kemal-i itikadlar›n›n (imanlar›n›n faziletinin) bir tereflfluhu (yans›mas›) gördü¤ümden onlara çok iliflmezdim... (T›ls›mlar Mecmuas›, s.
201) (Emirda¤ Lahikas›, s. 248)
Bediüzzaman Risale-i Nur’un flahs› manevisinin ve bu
eserlerin yazar› olarak kendisinin kimi zaman Hz. Mehdi
olabilece¤inin düflünüldü¤ünü, ancak bunun bir kar›flt›rma ve hata oldu¤unu belirtmifltir. Bir baflka sözünde ise
bu düflünceye sahip olan kimselerin iman hakikatlerini anlatma konusu yönünde bir de¤erlendirme yapt›klar›n›, ancak Hz. Mehdi'nin di¤er iki vazifesi olan “‹slam birli¤inin sa¤lanmas›, tüm ‹slam dünyas›n›n lideri olmas› ve
Hz. ‹sa ile birlikte ‹slam ahlak›n›n dünyaya hakim k›l›nmas›n›n kendisinde görünmedi¤i hususunu dikkate
almad›klar›n›” söylemifltir. Bundan dolay› da Risale-i
Nur’a ve kendisine yap›lan Mehdilik yak›flt›rmas›n›n
yaln›zca bir “zan”dan ibaret oldu¤unu belirtmifltir:
... O GELECEK ZATA DA‹R HABERLER‹ VE ‹fiARETLER‹, R‹SALE-‹ NUR’UN fiAHS-I MANEV‹S‹NE HATTA BAZEN TERCÜMANINA DA TATB‹KE (uydurmaya) ÇALIfiMIfiLAR ve fieriat› ihya
(Kuran ahlak›n›n esaslar›n› hat›rlatarak yeniden hayata geçirme) ve hilafeti tatbik olan ÇOK GEN‹fi DA97
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‹REDE HÜKMEDEN BU MÜH‹M VAZ‹FES‹N‹
NAZARA ALMAMIfiLAR (göz önünde bulundurmam›fllar). (T›ls›mlar Mecmuas›, s. 168)
Bediüzzaman, bu sözüyle Hz. Mehdi'ye dair haber ve iflaretlerin Risale-i Nur cemaatiyle özdefllefltirilmeye çal›fl›ld›¤›n› ancak bu benzetmenin Hz. Mehdi ile ilgili verilen
bilgilere uygun düflmedi¤ini belirtmifltir. Bediüzzaman bu
benzetmeyi yapan kimselerin Hz. Mehdi'nin iki büyük ve
önemli vazifesini gözard› ettikleri için böyle yanl›fl bir kanaate vard›klar›n› ifade etmektedir. ‹slam birli¤inin sa¤lanmas› ve Hz. Mehdi'nin tüm Müslümanlar›n liderli¤ini
üstlenmesi, H›ristiyanlarla ittifak sa¤lanmas› ve Hz. ‹sa
ile birlikte Kuran ahlak›n›n tüm yeryüzüne hakim olmas›
flu ana kadar henüz gerçekleflmemifltir. Bediüzzaman da
dahil olmak üzere, Peygamberimiz (sav)'den sonraki dönemlerde gelen müceddidlerin hiçbiri bu büyük görevleri yerine getirmifl de¤ildir. Dolay›s›yla Bediüzzaman da
bu gerçe¤i dile getirerek Risale-i Nur’un flahs› manevisini Mehdilikle vas›fland›ranlar›n yan›ld›klar›n› ifade etmektedir. Nitekim bir konuda bir kifliye hüsn-ü zan beslenmesi, bu düflüncenin gerçe¤i yans›tt›¤›n› gösteren bir
delil de¤ildir. Nitekim Bediüzzaman da risalelerinde bunu
dile getirmifltir.
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Bediüzzaman, Kendisine Mehdilik
Zann›nda Bulunan Nur Talebeleri’nin
Yan›ld›klar›n› Nas›l Aç›kl›yor?
Baz› ayat-› kerime (ayetler) ve ehadis-i flerife (hadisler) AH‹R ZAMANDA GELECEK B‹R MÜCEDD‹D-‹ EKBER‹ (en büyük müceddidi) mana-y› iflari
ile (iflari anlamda) haber veriyorlar. Fakat O GELECEK ZATIN VE CEM‹YET‹N‹N ÜÇ VAZ‹FES‹NDEN en ehemmiyetlisi (önemlisi) olan ve zahiren (görünüflte) en küçü¤ü görünen iman› kurtarmak ve hakaik-i imaniyeyi (iman hakikatlerini) günefl gibi göstermek vazifesini Risale-i Nur ve flakirdlerinin (talebelerinin) flahs-› manevisi tam yapt›klar›ndan; O GELECEK ZATA dair HABERLER‹ VE ‹fiARETLER‹,
R‹SALE-‹ NUR’UN fiAHS-I MANEV‹S‹NE HATTA BAZEN TERCÜMANINA DA TATB‹KE (uydurmaya) ÇALIfiMIfiLAR ve fieriat› ihya (Kuran ahlak›n›n esaslar›n› hat›rlatarak yeniden hayata geçirme) ve
hilafeti tatbik olan ÇOK GEN‹fi DA‹REDE HÜKMEDEN BU MÜH‹M VAZ‹FES‹N‹ NAZARA ALMAMIfiLAR (göz önünde bulundurmam›fllar).(T›ls›mlar
Mecmuas›, s. 168)
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin üç büyük görevi olaca¤›ndan bahsetmifl ve onun di¤er müceddidlerden bu özel99
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likleriyle ay›rt edilebilece¤ini hat›rlatm›flt›r:
Bediüzzaman Hz. Mehdi'den bahsederken “AH‹R ZAMANDA GELECEK” ifadesini kullanm›flt›r. E¤er, Hz.
Mehdi, Bediüzzaman’›n döneminde veya daha önce gelmifl
olsayd›, Bediüzzaman “gelecek” kelimesini de¤il, “geldi” veya “gelmifl” gibi ifadeler kullan›rd›. Ancak Bediüzzaman burada çok aç›k bir flekilde zaman bildirmifl ve Hz.
Mehdi'nin “‹LER‹K‹ B‹R TAR‹HTE GELECEK B‹R
fiAHIS” oldu¤unu belirtmifltir. Ve bu ifadeyi eserlerinde
›srarla ve defalarca tekrarlam›flt›r. Bu, Hz. Mehdi'nin geliflinin Bediüzzaman'›n kendi döneminde ya da öncesinde
gerçekleflmemifl; ancak ahir zamanda gerçekleflmesi beklenen bir olay oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Bediüzzaman burada “O gelecek zat›n ve cemiyetinin” ifadesini kullanm›flt›r. “O GELECEK ZAT” ve “BU
ZATIN CEM‹YET‹” iki ayr› kavramd›r. Bediüzzaman
“VE” kelimesini kullanarak bu ikisinin ayr› fleyleri ifade
etti¤ini aç›kça belirtmifltir. E¤er Hz. Mehdi bir flahs› manevi olsayd› ya da bu cemiyet Mehdilik görevini üstlenmifl olsayd›, Bediüzzaman burada “O gelecek cemiyet”
ya da “Mehdilik görevini üstlenecek cemiyet” gibi bu konuyu netlefltiren aç›k ifadeler kullan›rd›. Ancak Bediüzzaman hiçbir itiraza yer b›rakmayacak flekilde aç›kça “O
gelecek zat ve cemiyeti” sözlerini kullanm›fl ve Hz. Mehdi'nin, kendisini izleyenlerden oluflan bir toplulu¤un bafl›nda bulunan bir flah›s oldu¤unu belirtmifltir. Bediüzzaman'›n vurgulad›¤› bu gerçek birkaç soru soruldu¤unda da
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aç›kça görülebilmektedir:
1- Bediüzzaman ahir zamanda gelecek bu flahs›n tek
bafl›na m› oldu¤unu belirmifltir?
Hay›r, Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin beraberinde bir
cemiyetinin de olaca¤›n› aç›klam›flt›r.
2- Bediüzzaman, bahsetti¤i bu cemiyetin bafl›nda herhangi bir flahs›n olaca¤›n› belirtmifl midir?
Evet, Bediüzzaman bu cemiyetin bafl›nda Hz. Mehdi'nin bizzat bulunaca¤›n› bildirmifltir.
Bediüzzaman burada bir cemiyetin varl›¤›ndan bahsetmifltir. Bu cemiyet, Bediüzzaman'›n “o gelecek zat”
sözleriyle müjdeledi¤i Hz. Mehdi'nin yard›mc›lar›n›n ve
destekçilerinin oluflturdu¤u bir cemiyettir. Bediüzzaman
eserlerinin pek çok yerinde Peygamberimiz (sav)'in hadisleri do¤rultusunda Hz. Mehdi'nin bir cemaati olaca¤›n› ve cemaatin Hz. Mehdi'nin yapaca¤› faaliyetlerde onun
yard›mc›lar› olaca¤›n› belirtmifltir. Ancak Hz. Mehdi'nin bu
hareketin önderi ve lideri olarak, bizzat bu toplulu¤un bafl›nda bulunaca¤›n› da ifade etmifltir. Bediüzzaman, Hz.
Mehdi'ye tabi olan ve onun tebli¤ini izleyen bu kitle ve
hareketi “Hz. Mehdi'nin flahs› manevisi” olarak adland›rm›flt›r. Ancak Bediüzzaman'›n da ifade etti¤i gibi flu çok
aç›k bir gerçektir ki, bafl›nda bulunan bir flah›s, bir liderleri olmadan bir flahs› maneviden bahsetmek mümkün de¤ildir. Hz. Mehdi de bu cemiyetinin bafl›nda, onlara önderlik etmek üzere bizzat yer alacakt›r. Dolay›s›yla Bedi101
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üzzaman'›n bu aç›klamalar›na göre “HZ. MEHD‹ KEND‹S‹N‹ ‹ZLEYEN B‹R CEMAAT‹ OLAN VE ONLARA L‹DERL‹K EDEN TEK B‹R fiAHISTIR”.
HABERLER‹ VE ‹fiARETLER‹, R‹SALE-‹
NUR’UN fiAHS-I MANEV‹S‹NE sözüyle Bediüzzaman
yayg›n olarak yap›lan bir yorum hatas›na iflaret etmektedir. Bediüzzaman Hz. Mehdi'ye dair haber ve iflaretlerin
Risale-i Nur cemaatiyle özdefllefltirilmeye çal›fl›ld›¤›n› ancak bu yak›flt›rman›n Hz. Mehdi ile ilgili verilen bilgilere
uygun düflmedi¤ini belirtmifltir. Bediüzzaman bu yak›flt›rmay› yapan kimselerin Hz.Mehdi'nin iki büyük ve önemli vazifesini gözard› ettikleri için böyle yanl›fl bir kanaate
vard›klar›n› ifade etmektedir.
‹slam birli¤inin sa¤lanmas› ve Hz. Mehdi'nin tüm Müslümanlar›n liderli¤ini üstlenmesi, H›ristiyanlarla ittifak sa¤lanmas› ve Kuran ahlak›n›n tüm yeryüzüne hakim olmas›
flu ana kadar henüz gerçekleflmemifltir. Bediüzzaman da
dahil olmak üzere, Peygamberimiz (sav)'den sonraki dönemlerde gelen müceddidlerin hiçbiri bu büyük görevleri yerine getirmifl de¤ildir. Dolay›s›yla Bediüzzaman da
bu gerçe¤i dile getirerek Risale-i Nur’un flahs› manevisini Mehdilikle vas›fland›ranlar›n yan›ld›klar›n› ifade etmektedir.
Bediüzzaman, risalelerin yazar› olmas› nedeniyle, baz› çevreler taraf›ndan kendisinin de Hz. Mehdi olarak nitelendirildi¤ini belirtmifltir. Ancak yukar›da da aç›kland›¤› gibi Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i iki
102

BED‹ÜZZAMAN AH‹R ZAMAN’I ANLATIYOR

büyük görev dikkate al›nmad›¤› için böyle yanl›fl bir yorumda bulunuldu¤unu ifade etmifltir. Dolay›s›yla Mehdilik konusundaki bu düflüncenin as›ls›zl›¤›n› bir kez daha
belirtmifltir.
Bediüzzaman bu düflüncenin yanl›fll›¤›n› kulland›¤›
“HATTA” kelimesiyle bir kez daha vurgulam›flt›r. Bediüzzaman “hatta” kelimesini burada, “bundan daha da
garip ve daha da acaip olan›” anlam›nda kullanm›flt›r.
Risale-i Nur’un Mehdi oldu¤unun zannedildi¤ini, bundan
daha da garip olarak kendisine yönelik de böyle bir iddiada bulunuldu¤unu belirtmifltir. Bediüzzaman bu ifadesiyle, öne sürülen bu Mehdilik iddias›n›n yanl›fll›¤›n› bir
kez daha vurgulamaktad›r.
Bediüzzaman bu sözünde ayr›ca kendisine Mehdilik
iddias›nda bulunulmas›n›n “sürekli olarak devam eden
bir iddia olmad›¤›n›” kulland›¤› “BAZEN” kelimesiyle
ifade etmifltir.
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i üç görevden bahsetti¤i kimi sözlerinde Hz. Mehdi’nin ay›rt edici bir özelli¤i olarak “ÇOK GEN‹fi DA‹REDE HÜKMETMES‹”ne dikkat çekmifltir. Hz. Mehdi'nin bu özelli¤i son derece önemlidir. Hz. Mehdi görevlerini sadece
belirli bir bölgede yerine getirmeyecek, onun etki alan›
çok genifl bir dairede, yani dünya çap›nda olacakt›r. Bediüzzaman, “dar daire” olarak ifade etti¤i “küçük çapl›” uygulamalar›n Müslümanlar› yan›ltmamas› gerekti¤ini belirtmektedir. Hz. Mehdi’nin ikinci ve üçüncü görevlerini
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genifl dairede gerçeklefltirece¤ini hat›rlatarak, Risale-i
Nur’un flahs› manevisine yap›lan Mehdilik yak›flt›rmas›n›n
yanl›fll›¤›n› delilleriyle birlikte aç›klamaktad›r.
Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤ini belirtti¤i görevler konusunda “ÇOK GEN‹fi ÇAPLI B‹R
HÜKMETME” yani “DÜNYA ÇAPINDA” bir sonuç ise
bugüne kadar gerçekleflmifl de¤ildir. Bu da Hz. Mehdi'nin
geçmifl dönemde ortaya ç›km›fl bir flah›s ya da flahs› manevi olmad›¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r. Söz konusu
üç görevin dünya çap›nda yerine getirilmesi, Allah’›n izniyle Hz. Mehdi'nin en önemli alametlerinden olacak ve
onu tüm insanlara tan›tacakt›r.
Bediüzzaman, Hz. Mehdi’nin dünya çap›nda gerçekleflecek olan ikinci (‹slam Birli¤i’ni kurmak) ve üçüncü
(Kuran ahlak›n› tüm dünyaya yaymak ) görevlerinin, onun
ay›rt edici ve tan›t›c› özellikleri oldu¤unu hat›rlatm›flt›r.
Çünkü bu görevleri dünya çap›nda yapacak olan tek flah›s
Hz. Mehdi’dir. Dolay›s›yla e¤er bu görevler bu özellikleriyle birlikte gerçekleflmemiflse, bu durumda Mehdilik konusunda herhangi bir iddiada bulunabilmek de söz konusu de¤ildir.
Çünkü böyle bir iddia Peygamberimiz (sav)'in hadisleriyle, ‹slam alimlerinin ve Bediüzzaman'›n bu do¤rultuda
yapt›klar› aç›klamalar›n tümüyle çeliflecektir.
Bediüzzaman da bu sözleriyle, Hz. Mehdi konusunda
bir iddiada bulunabilmek için dünya çap›nda gerçekleflmesi gereken bu iki büyük görevin yerine getirilip getiril104
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medi¤inin dikkate al›nmas› gerekti¤ini hat›rlatmaktad›r.
Bediüzzaman bu delillerin oluflmad›¤› bir durumda yap›lacak bir Mehdiyet benzetmesinin hatal› bir ç›kar›m olaca¤›n› belirtmektedir. Bediüzzaman kullland›¤› “NAZARA
ALMAMIfiLAR” ifadesiyle, kendisini veya Risale-i
Nur’u Hz. Mehdi zannedenlerin bu önemli hususu gözden
kaç›rd›klar›n› ve bu sebeple de yan›ld›klar›n› ifade etmifltir.
“R‹SALE-‹ NUR’UN fiAHS-I MANEV‹S‹N‹ (cemaatini) HAKLI OLARAK HZ. MEHD‹ TELAKK‹
ED‹YORLAR (flahsi bir görüfl olarak kabul ediyorlar).
O flahs-› manevinin de bir mümessili (temsilcisi), Nur
flakirdlerinin (talebelerinin) tesanüdünden (dayan›flmas›ndan) gelen bir flahs-› manevisi ve o flahs-› maneviden bir nevi mümessili olan B‹ÇARE TERCÜMANINI ZANNETT‹KLER‹NDEN, BAZEN O ‹SM‹ (Hz.
Mehdi ismini) O’NA VER‹YORLAR. Gerçi BU, B‹R
‹LT‹BAS (kar›flt›rma) B‹R SEH‹VD‹R (hatad›r yan›lmad›r)... (T›ls›mlar Mecmuas›, s. 201)
Bediüzzaman, Risale-i Nur’un ve bu eserin yazar› olarak kendisinin Hz. Mehdi olabilece¤inin düflünüldü¤ünü
ancak bunun bir hata ve kar›flt›rma oldu¤unu belirtmifltir:
Bediüzzaman burada “HAKLI OLARAK” deyimini,
Risale-i Nur cemaati’nin Mehdi kabul edilmesini hakl›
buldu¤unu vurgulamak için de¤il, böyle bir kabulün kolayca düflülebilecek ve mazur görülmesi gereken bir hata
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oldu¤unu vurgulamak için kullanm›flt›r. Konunun gelifl ve
gidiflinden, bu mana kolayca anlafl›lmaktad›r. Nitekim Bediüzzaman 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 kaynakland›¤›n› belirterek bunun “HAKLI B‹R GÖRÜfi OLMADI⁄INI” aç›klam›flt›r.
Bediüzzaman, Risaleleri kaleme alan kifli olarak, Risale-i Nurlar gibi kendisinin de Hz. Mehdi olarak de¤erlendirildi¤ini, ancak bunun “B‹R ZAN” oldu¤unu ifade etmifltir. “Zannetme” kelimesi gerçeklik de¤il, bir yan›lg›
ve aldan›fl›n söz konusu oldu¤unu ifade eden bir kelimedir.
Bediüzzaman, talebelerinin sadece Hz. Mehdi'nin önemli bir vazifesi olan iman hakikatlerini anlatma konusu yönünde bir de¤erlendirme yapt›klar›n›, ancak Hz. Mehdi'nin
di¤er iki vazifesi olan “‹slam birli¤inin sa¤lanmas›, tüm
‹slam dünyas›n›n lideri olmas› ve ‹slam ahlak›n›n dünyaya hakim k›l›nmas›”n›n kendisinde görünmedi¤i hususunu dikkate almad›klar›n› söylemifltir. Bundan dolay› da
Risale-i Nur’a ve kendisine yap›lan Mehdilik yak›flt›rmas›n›n yaln›zca bir “zan”dan ibaret oldu¤unu belirtmifltir.
Bunun yan› s›ra Bediüzzaman “zannediyorlar” diyerek burada bir kez daha kendisini bu düflüncedeki insanlara dahil etmedi¤ini, kendisinin onlarla ayn› fikri paylaflmad›¤›n› ifade etmektedir.
Bediüzzaman, kendisinin veya Risale-i Nur’un Mehdi
olarak kabul edilmesinin bir “‹LT‹BAS” oldu¤unu ifade
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etmifltir. “‹ltibas” kelimesinin anlam› “B‹RB‹R‹NE
BENZEYEN fiEYLER‹ fiAfiIRIP B‹RB‹R‹NE KARIfiTIRMAK”t›r. (Yeni Lugat, sf. 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 kendisinin Hz. Mehdi olabilece¤inin “zannedildi¤ini”; ancak gerçekte bu “bir flafl›rma ve bir kar›flt›rma” oldu¤unu belirtmektedir.
Bediüzzaman bu kar›fl›kl›¤›n, Risale-i Nur’un, Hz.
Mehdi’nin üç temel görevinden biri olan “iman› kurtarmak” vazifesini üstlenmifl olmas›ndan kaynakland›¤›n›
aç›klam›flt›r. Bediüzzaman'›n aç›klad›¤› gibi, tarih boyunca gönderilmifl olan tüm müceddidler Hz. Mehdi'nin görevlerinden bir tanesi yapm›fllard›r. Ancak Bediüzzaman
da dahil olmak üzere “üç görev, hiçbir müceddid taraf›ndan ayn› anda yerine getirilmemifltir”. Dolay›s›yla
tarihte Mehdilik konusunda bunun gibi benzetmeler pekçok kifliye yap›lm›flt›r.
Ancak Bediüzzaman, “Hz. Mehdi'nin, hepsini birarada ve dünya çap›nda gerçeklefltirece¤i görevlerini”
anlatarak, bu Mehdilik iddialar›n›n hiçbirinin do¤ru olmad›¤›n› ve Hz. Mehdi'nin ileride gelecek bir flah›s oldu¤unu aç›klam›flt›r.
Risale-i Nur’a ve Bediüzzaman'a yap›lan bu benzetmede de ayn› durum söz konusudur. Bediüzzaman, Hz.
Mehdi ile ilgili Peygamberimiz (sav)'in hadislerindeki ve
‹slam alimlerinin aç›klamalar›ndaki izahlar ve özellikleri107
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ne dair verilen bilgiler dikkate al›nmad›¤› için “bir flafl›rma ve kar›flt›rma” yap›ld›¤›n› belirtmektedir.
Bediüzzaman, kendisinin veya Risale-i Nur’un Mehdi olarak kabul edilmesinin ayn› zamanda bir “SEH‹V” oldu¤unu
söylemifltir. “SEH‹V”in kelime anlam› “HATA, YANLIfi, YANILMA”d›r. (Yeni Lugat, sf. 617) Bediüzzaman, kendisine ve
Risale-i Nur’a Hz. Mehdi isminin verilmesinin bir “kar›flt›rma” olaca¤›n› belirtmekle yetinmemekte, cümlesinin devam›nda bunun bir “sehiv” yani “hata” olaca¤›n› da ayr›ca vurgulamaktad›r. Bu son derece aç›k bir ifadedir. E¤er Bediüzzaman
kendisine ve Risale-i Nur’un flahs› manevisine yap›lan Mehdilik iddialar›nda herhangi bir do¤ruluk pay› görseydi, kuflkusuz
ki bunu bir “hata” olarak nitelendirmezdi. Aç›kça bu iddialar›n
yerinde oldu¤unu ifade eden sözler kullan›rd›. Bunun hata oldu¤unu belirtmifl olmas›, Bediüzzaman'›n bu konudaki 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.
BAZI NUR TALEBELER‹N‹N BED‹ÜZZAMAN’I
MEHD‹ ZANNETMELER‹N‹ ÜSTAD B‹R ‹LT‹BAS
(Yanl›fll›k-Kar›fl›kl›k) ve B‹R SEH‹V (Hata, Yanl›fl,
Yan›lma) OLARAK N‹TELEMEKTED‹R
Üçüncü Vazifesi: ... O ZAT BÜTÜN EHL-‹ ‹MANIN
(iman edenlerin) MANEV‹ YARDIMLARIYLA ve‹TT‹HAD-I ‹SLAM'IN MUAVENET‹YLE (‹slam
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birli¤inin yard›mlaflmas›yla) ve BÜTÜN ULEMA VE
EVL‹YANIN (alimlerin ve velilerin) ve bilhassa AL‹ BEYT'‹N NESL‹NDEN (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) HER ASIRDA KUVVETL‹ VE KESRETL‹ (çok say›da) BULUNAN M‹LYONLAR FEDAKAR SEYY‹DLER‹N ‹LT‹HAKLARIYLA (Peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin kat›l›mlar›yla) O VAZ‹FE-‹ UZMAYI (büyük görevi) YAPMAYA ÇALIfiIR. R‹SALE-‹ NUR'UN fiAHS-I MANEV‹S‹N‹ HAKLI OLARAK HZ. MEHD‹ TELAKK‹ ED‹YORLAR (flahsi bir görüfl olarak kabul ediyorlar). O flahs-› manevinin de bir mümessili (temsilcisi),
Nur flakirdlerinin (talebelerinin) tesanüdünden (dayan›flmas›ndan) gelen bir flahs-› manevisi ve o flahs-› maneviden bir nevi mümessili (temsilcisi) olan B‹ÇARE
TERCÜMANINI ZANNETT‹KLER‹NDEN, BAZEN O ‹SM‹ (Hz. Mehdi ismini) ONA VER‹YORLAR. Gerçi bu, B‹R ‹LT‹BAS (kar›flt›rma) B‹R SEH‹VD‹R (hatad›r, yan›lmad›r)... (Emirda¤ Lahikas›,
266)
Çünki ziyade hüsn-ü zan, eskiden beri cereyan ediyor ve itiraz edilmez. Ben de o kardefllerimin pek ziyade hüsn-ü zanlar›n› bir nevi dua ve bir temenni ve
Nur talebelerinin kemal-i itikadlar›n›n bir tereflfluhu gördü¤ümden onlara çok iliflmezdim. Hattâ eski evliyalar›n bir k›sm›, keramet-i gaybiyelerinde Risale-i
Nur'u ayn› o âhirzaman›n hidayet edicisi oldu¤u diye
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keflifleri, bu tahkikat ile tevili anlafl›l›r. Demek iki noktada bir iltibas var, tevil lâz›md›r:
Birincisi : Ahirde iki vazife, gerçi hakikat noktas›nda
birinci vazife derecesinde de¤iller; fakat hilafet-i Muhammediye (A.S.M.) ve ittihad-› ‹slâm, avamda ve ehli siyasette, hususan bu asr›n efkâr›nda o birinci vazifeden bin derece genifl görünüyor. Gerçi her as›rda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddid geliyor ve gelmifl, fakat her biri üç vazifeden birisini bir cihetle
yapmas› itibar›yla, âhirzaman›n büyük Mehdisi ünvan›n› almam›fllar.
‹kincisi : Ahirzaman›n o büyük flahs›, Âl-i Beyt'ten
olacak. Gerçi manen ben Hazret-i Ali'nin (R.A.) bir veled-i manevisi hükmündeyim. Ondan hakikat dersi ald›m. Âl-i Muhammed (A.S.M.) bir manada hakiki Nur
fiakirdlerine flamil olmas›ndan, ben de Âl-i Beyt'ten say›labilirim. Fakat Nur'un mesle¤inde hiçbir cihette benlik, flahsiyet, flahsî makamlar› arzu etmek, flan ve fleref
kazanmak olmaz. Nur'da ihlas› bozmamak için, uhrevi
makamat dahi bana verilse b›rakma¤a kendimi mecbur
bilirim. (Emirda¤ Lahikas›, 248)
"Ben, kendimi seyyid bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki âhir zaman›n o büyük flahs›, Âl-i Beyt'ten olacakt›r. (Emirda¤ Lahikas›, 249)
Baz› ayet-› kerime (ayetler) ve ehadis-i flerife (hadisler) AH‹R ZAMANDA GELECEK B‹R MÜCEDD‹D-‹ EKBER‹ (en büyük müceddidi) mana-y› iflari
ile (iflari anlamda) haber veriyorlar. Fakat O GELE110
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CEK ZATIN VE CEM‹YET‹N‹N ÜÇ VAZ‹FES‹NDEN en ehemmiyetlisi (önemlisi) olan ve zahiren (görünüflte) en küçü¤ü görünen iman› kurtarmak ve hakaik-i imaniyeyi (iman hakikatlerini) günefl gibi göstermek vazifesini Risale-i Nur ve flakirdlerinin (talebelerinin) flahs-› manevisi tam yapt›klar›ndan; O GELECEK ZAT dair HABERLER‹ VE ‹fiARETLER‹, R‹SALE-‹ NUR'UN fiAHS-I MANEV‹S‹NE HATTA
BAZEN TERCÜMANINA DA TATB‹KE (uydurmaya) ÇALIfiMIfiLAR ve fieriat› ihya (Kuran ahlak›n›n
esaslar›n› hat›rlatarak yeniden hayata geçirme) ve hilafeti tatbik olan ÇOK GEN‹fi DA‹REDE HÜKMEDEN BU MÜH‹M VAZ‹FES‹N‹ NAZARA ALMAMIfiLAR (göz önünde bulundurmam›fllar). Onlar›n kanaatleri, onlar›n Risale-i Nur’dan istifade cihetinde
faidelidir, zaras›zd›r; fakat Nur’un mesle¤indeki ihlasa ve hiçbir fleye alet olmamas›na ve dünyevi ve manevi makamat› aramamas›na zarar verdi¤i gibi, Nurlar›n muhaf›zlar› her taifenin hususan siyasi taifenin tenkidine ve hücumuna vesile olabilir. (T›ls›mlar Mecmuas›, 168)
BED‹ÜZZAMAN’IN
YUKARIDAK‹ ‹ZAHLARINA GÖRE;

-

Nur Talebeleri Bediüzzaman'› Neden Mehdi Zannetmektedirler?
Hz. Mehdi'nin üç büyük vazifesinden ilki olan iman›
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-

kurtarmak konusunu Risale-i Nur'da gördüklerinden
dolay›,
Hz. Mehdi'nin ikinci ve üçüncü önemli vazifeleri olan,
‹slam Birli¤i'nin sa¤lanmas› ve Hz. Mehdi'nin tüm Müslümanlar›n liderli¤ini üstlenmesi ile H›ristiyanlarla ittifak sa¤lanmas› ve Kuran ahlak›n›n tüm yeryüzüne
hakim olmas› vazifelerinin iman vazifesine göre ikinci ve üçüncü derecede görüp de¤erlendirmeye almad›klar›ndan dolay›.
Bediüzzaman'a Mehdilik Hüsn-ü Zann› Yeni Bir
Konu Mudur ve Neden Süregelmektedir?

-

Said Nursi kendisine gere¤inden fazla olan bu hüsn-ü
zann›n çok eskiden beri sürdü¤ünü ve buna itiraz edilmedi¤ini söylemektedir. Bu konuya itiraz edilmedi¤inden ve Bediüzzaman'›n da talebelerinin flevkini k›rmamak için onlara pek fazla bir fley söylememesinden dolay› bu zan süregelmektedir.
Çünki ziyade hüsn-ü zan, eskiden beri cereyan ediyor ve itiraz edilmez. Ben de o kardefllerimin pek ziyade hüsn-ü zanlar›n› bir nevi dua ve bir temenni ve
Nur talebelerinin kemal-i itikadlar›n›n bir tereflfluhu gördü¤ümden onlara çok iliflmezdim. ( E m i r d a ¤
Lahikas›, 248)
Bediüzzaman Talebelerinin Bu Hüsn-ü Zanlar›na
Neden Çok Kar›flmam›flt›r?
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-

Bunu bir dua ve temenni olarak addetti¤inden,
Talebelerinin Risale-i Nur'dan istifade etmelerine bu
zann› faydal› görüp, zararl› görmedi¤inden dolay›.
Bediüzzaman Kendisine Yap›lan Mehdilik Hüsn-ü
Zann›n› Nas›l De¤erlendiriyor?

-

Bu düflüncenin bir ‹LT‹BAS ve bir SEH‹V oldu¤u fleklinde de¤erlendirmektedir.

‹LT‹BAS: Birbirine benzeyen fleyleri flafl›r›p, birbirine kar›flt›rmak. Yanl›fll›k. Kar›fl›kl›k SEHV: Hata, yanl›fl,
yan›lma.
Bediüzzaman bu Hüsn-ü Zann›n Yanl›fll›¤›n› Neyle
Aç›klamaktad›r?
-

-

Ahirzaman Mehdisinin üç büyük vazifesinin oldu¤unu,
kendisi dahil, flimdiye kadar gelen müceddidlerin bu 3
vazifeden sadece 1'ini bir yönüyle yerine getirdiklerini, dolay›s›yla bu üç vazifeyi yapmam›fl olan›n Mehdi
olamayaca¤›n› ifade etmifltir.
Mehdi’nin Al-i Beyt’ten (Peygamber Efendimiz
(sav)'in soyundan) olaca¤›n›n bildirilmifl olmas› ama
kendisini nesil olarak seyyid bilmedi¤ini aç›klam›flt›r.
(Emirda¤ Lahikas›, 249)
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BEN, KEND‹M‹ SEYY‹D (Peygamberimiz (sav)'in
soyundan) B‹LEM‹YORUM.Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki AH‹R ZAMANIN O BÜYÜK fiAHSI AL-‹ BEYT'TEN (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) OLACAKTIR. (Emirda¤ Lahikas›, s. 249)
Hz. Mehdi'nin hadislerde bildirilen en önemli özelliklerinden biri de, “SEYY‹D” yani Peygamber Efendimiz
(sav)'in soyundan olmas›d›r:
K›yametin kopmas› için zamanda sadece bir günden
baflka vakit kalmam›fl da olsa Allah BEN‹M EHL-‹
BEYT’‹MDEN (SOYUMDAN) B‹R ZATI (Hz. Mehdi'yi) gönderecek. (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)
Bediüzzaman da bu sözünde, kendisinin Peygamberimiz (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 oldu¤unu belirtmektedir. Kuflkusuz ki bir kifliye bir soru sorulmas›n›n nedeni, ilgili konunun do¤rusunu ö¤renmektir.
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 bunun
onlarca delilini öne sürüyorsa buna inanmak gerekir. Zira
Bediüzzaman çok aç›k bir flekilde bu konuya cevap vermifl ve “ben seyyid de¤ilim” demifltir.
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Ayr›ca Bediüzzaman e¤er seyyid olmufl olsayd›, bunu
gizlemesi için hiçbir sebep yoktur. Çünkü seyyid olmak,
saklanmas› gereken bir özellik de¤ildir. Tam aksine Peygamber Efendimiz (sav)'in neslinden olmak Müslümanlar
için büyük bir flereftir. Dolay›s›yla Bediüzzaman seyyid
olsayd›, bunu hiçbir flekilde gizlemez ve aç›kça ifade ederdi. Peygamberimiz (sav)'in soyundan oldu¤unu ifade etmekten büyük bir onur duyard›. Kendisine böyle bir soru
soruldu¤unda “Evet seyyidim, ama Mehdi de¤ilim” derdi. Zira Bediüzzaman bizzat kendi eserlerinde Peygamberimiz (sav)'in hadisini hat›rlatarak “seyyid olan bir kiflinin seyyidli¤ini gizlemesinin Kuran ahlak›na uygun olmad›¤›n›” belirtmifltir.
Seyyid olmayan seyyidim ve seyyid olan de¤ilim diyenler, ikisi de günahkar ve duhul ve huruc (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
(sav)’in hadisinde bildirildi¤i gibi, ‹slam ahlak›na göre,
seyyid olan bir kifli hiçbir nedenle bunu gizleyemez, saklayamaz. Seyyid olmayan bir kifli de ben seyyidim diyemez. Bu durumda Bediüzzaman gibi de¤erli ve üstün ahlakl› bir flahs›n, seyyidli¤ini gizledi¤i yaklafl›m› son derece yak›fl›ks›z bir düflüncedir. Bunun yan› s›ra her seyyid
olan kifli, mutlaka Mehdi olacak diye bir durum da söz ko115
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nusu de¤ildir. Dünya üzerinde milyonlarca seyyid olan insan bulunmaktad›r. Bir kiflinin seyyid olmas› Mehdi olmas›n› gerektirmedi¤i için, her insan bu gerçe¤i rahatl›kla dile 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 faaliyetleri uzun uzun aç›klam›fl ve bunlar›n hiçbirinin kendi yaflad›¤› dönemde henüz gerçekleflmedi¤ini belirtmifltir.
Bediüzzaman “AL-‹ BEYT’TEN OLACAKTIR”
sözleriyle Hz. Mehdi’nin Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen seyyid bir kimse olaca¤›n› belirtmifltir. Bediüzzaman eserlerinin çeflitli bölümlerinde Hz. Mehdi'nin bu
özelli¤ine dikkat çekerek, Hz. Mehdi'nin manevi bir varl›k olmad›¤›n›, belirli bir soydan gelecek olan “B‹R fiAHIS” oldu¤unu vurgulam›flt›r. Peygamberimiz (sav)'in de
Hz. Mehdi'nin bu özelli¤ini bildirdi¤i çok say›da hadisi
vard›r. Bir flahs› manevinin peygamber soyundan gelmesi elbette ki söz konusu de¤ildir. Ayr›ca böyle bir düflünce
hem Peygamberimiz (sav)'in hadisleriyle hem de Bediüzzaman'›n sözleriyle çok aç›k bir flekilde çeliflmektedir. Bediüzzaman'›n da belirtti¤i gibi, Hz. Mehdi “PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N SOYUNDAN GELEN B‹R fiAHIS” olacakt›r.
Gerçi HER ASIRDA H‹DAYET ED‹C‹, B‹R NEV‹
MEHDÎ VE MÜCEDD‹D GEL‹YOR VE GELM‹fi.
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Fakat HER B‹R‹ ÜÇ VAZ‹FELERDEN 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 üzerinde hakim k›lmak amac›yla önceki as›rlarda da baz› Müslüman flah›slar›n geldi¤ini, ancak bunlar›n hiçbirinin, ahir
zamanda Hz. Mehdi’nin yapaca¤› üç önemli görevi birarada yerine getiremediklerini ifade etmifltir:
Bediüzzaman bu sözüyle birkaç önemli konuya aç›kl›k
kazand›rm›flt›r. Bediüzzaman öncelikle Hz. Peygamberimiz (sav)’in hadislerine dayanarak her yüz y›l bafl›nda bir
müceddid (yenileyici) gönderilece¤ini bildirmifltir. Bediüzzaman Risalelerde Hz. Mehdi'nin de Hicri 14. yy’›n bafl›nda gelece¤ini ve 14. ve 15. yy’lar aras›ndaki müceddid
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 müceddidlerden ay›rt edilebilece¤ini bildirmifltir. Bediüzzaman eserlerinde Hz. Mehdi'den önce gelen müceddidlerin, onun üç vazifesinden birini yerine getirdiklerini ve bu
aç›dan “bir nevi Mehdi ve müceddid görevi üstlendiklerini” 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
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di¤er müceddidlerden ay›rt edilece¤ini belirtmifltir. Nitekim Bediüzzaman'›n kulland›¤› “B‹R NEV‹ MEHD‹”
ifadesi de bu durumu aç›klamaktad›r. Bediüzzaman geçmiflte gelen ve Hz. Mehdi'nin üç büyük görevinden yaln›zca bir tanesini yapan kimselerin gerçekte ahir zaman›n
beklenen Mehdisi olmad›klar›n›, bu kimseleri “bir nevi
mehdi” olarak nitelendirerek ifade etmifltir.
Bediüzzaman kulland›¤› “HER B‹R‹” ifadesiyle Hz.
Mehdi'den önce gelmifl olan müceddidlerin de Hz. Mehdi
gibi gerçek kiflilikler olduklar›na, flahs-› manevi olmad›klar›na dikkat çekmektedir. Bu aç›klamada bahsi geçen önceki yüzy›llarda gönderilen müceddidlerin birer flah›s olduklar› kabul görürken, Bediüzzaman'›n ayn› aç›klamalar›nda yine bir flah›s olaca¤›n› belirtti¤i “Büyük Mehdi”nin
bir flahs› manevi olaca¤› düflüncesi elbette ki çeliflkilidir.
Bu düflünceye göre, ahir zaman Mehdisi’nden önce gelen
tüm müceddidlerin de birer flahs› manevi olmas› gerekirdi. Ancak böyle bir fley söz konusu olmam›flt›r. Nitekim
Bediüzzaman da sözlerinde bu gerçe¤i aç›klam›flt›r. Bediüzzaman'›n da müjdeledi¤i gibi, Peygamberimiz (sav)'in rivayetlerindeki özelliklere sahip olmas›yla tan›nacak olan
Büyük Mehdi ahir zamanda “B‹R fiAHIS” olarak ortaya
ç›kacak ve Allah’›n izniyle Bediüzzaman'›n belirtti¤i üç
görevi birden yerine getirecektir.
Bediüzzaman sözlerinde, iki ayr› tür Mehdi oldu¤unu
belirtmifltir. Bunlardan birincisini, “sab›k (önceki) Mehdiler”, di¤erini ise ahir zamanda gelecek olan “BÜYÜK
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MEHD‹” olarak adland›rm›flt›r. Bediüzzaman Said Nursi, 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 dönemlerde gelen, sab›k Mehdiler olarak adland›rd›¤› müceddidlerin bu üç görevi yerine getiremedikleri için Büyük Mehdi olamayacaklar›n› anlatm›flt›r. Bediüzzaman eserlerinde ayr›ca söz konusu kimselerin Büyük Mehdi ünvan›n›
alamamalar›n›n bir di¤er sebebinin ise, bu kiflilerin Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde belirtti¤i özelliklere uymamalar› oldu¤unu bildirmifltir.
Hem bu ÜÇ VEZA‹F (görevin) B‹RDEN B‹R fiAHISTA YAHUT CEMAATTE BU ZAMANDA BULUNMASI VE MÜKEMMEL OLMASI VE B‹RB‹R‹N‹
CERHETMEMES‹ (birbirine engel olmamas›, zarar
vermemesi) PEK UZAK, ADETA KAB‹L (mümkün)
GÖRÜLMÜYOR. Ahir zamanda, AL-‹ BEYT-‹ NEBEV‹'N‹N (A.S.M.) CEMAAT-‹ NURAN‹YES‹N‹
(Peygamberimiz (sav)'in soyunun nurani cemaatini)
TEMS‹L EDEN HAZRET-‹ MEHD‹'DE VE CEMAAT‹NDEK‹ fiAHS-I MANEV‹DE ANCAK ‹ÇT‹MA
EDEB‹L‹R (bir araya gelebilir, toplanabilir) (Sikke-i
Tasdik-i Gaybi, s. 156)
Bediüzzaman bu sözünde, Hz. Mehdi'nin üç görevi ol119
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du¤unu belirtmekte, bu üç görevin birarada yerine getirilmesinin Hz. Mehdi'nin en önemli alametlerinden biri oldu¤una dikkat çekmektedir. Bediüzzaman kendi yaflad›¤› dönemde bu üç görevin birden yerine getirilemedi¤ini, bunu ancak Hz. Mehdi'nin gerçeklefltirebilece¤ini söylemektedir:
Bediüzzaman eserlerinin pek çok yerinde Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i üç görev oldu¤undan bahsetmifltir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin en önemli alametlerinden birinin bu üç görevi birden yerine getirmesi oldu¤unu
belirtmektedir. Bu görevlerin birincisi materyalist, Darwinist ve ateist 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¤inin
sa¤lanmas›, üçüncüsü ise Kuran ahlak›n›n ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetinin yeniden canland›r›lmas›yla tüm
yeryüzüne hakim 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 özelliklerinden 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 olaca¤›n› ve bu üç alanda birden Mehdilik yapaca¤›n› söylemifltir. Bediüzzaman, Kuran ahlak›n› dünya üzerinde hakim k›lmak amac›yla önceki as›rlarda da baz› Müslüman
flah›slar›n geldi¤ini, ancak bunlar›n hiçbirinin, ahir zaman120
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da Hz. Mehdi’nin yapaca¤› üç önemli görevi bu flekilde
birarada yerine getirmediklerini ifade etmifltir. Bu nedenle de ahir zaman›n “BÜYÜK MEHD‹S‹” ünvan›n› alamad›klar›n› belirtmifltir.
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin “ÜÇ VEZA‹F (GÖREV‹N) B‹RDEN” yerine getirece¤ini hat›rlatt›¤› bu sözüyle bu konunun önemini bir kez daha hat›rlatmaktad›r. Kendisi de dahil olmak üzere, önceki müceddidlerin hiçbirinin bunlar›n üçünü birarada gerçeklefltirmedi¤ini belirterek Hz. Mehdi'nin o dönemde henüz gelmemifl oldu¤unu
ifade etmektedir.
Bediüzzaman “BU ZAMANDA” sözleriyle kendi yaflad›¤› dönemden bahsetmektedir. Ve kendi zaman›nda,
Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i üç görevi birden mükemmel bir biçimde, hakk›yla ve biri di¤erine mani olmadan,
zarar vermeden, eksiksiz ve kusursuz olarak baflarabilecek bir flah›s ya da cemaat bulunmad›¤›n› belirtmektedir.
Bediüzzaman bu kanaatinin ne kadar güçlü oldu¤unu
“PEK UZAK” ve “ADETA KAB‹L (MÜMKÜN) GÖRÜNMÜYOR” sözleriyle aç›kça belirtmifltir. Bu da,
Hz. Mehdi'nin Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde ortaya ç›kmad›¤›n› gösteren bir baflka önemli delildir. Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde, üç görevin birden yerine
getirilmesine imkan olmam›flt›r. Bediüzzaman ancak kendisinden bir as›r sonra gelecek Büyük Mehdi'nin bu görevlerin hepsini yerine getirece¤ini bildirmektedir.
Bediüzzaman, eserlerinde birçok kez Hz. Mehdi'nin
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hadislerde bildirildi¤i üzere “seyyid” yani “Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen bir kimse” olaca¤›n›,
“kendisinin ise seyyid olmad›¤›n›” belirtmifltir. Bediüzzaman bu sözünde de bu konuya bir kez daha aç›kl›k getirmekte, “AL-‹ BEYT’‹ NEBEV‹N‹N CEMAAT-‹ NURAN‹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'›n aç›klad›¤› üç büyük görev ancak ahir
zamanda gelecek Hz. Mehdi'nin yerine getirebilece¤i görevlerdir. Bediüzzaman, burada kulland›¤› "ANCAK" kelimesiyle bir baflkas›n›n bu görevleri baflarmas›n›n Allah’›n
dilemesiyle “‹MKANSIZ” oldu¤unu belirtmifltir. Çünkü
Allah bu vazifeleri yaln›zca Hz. Mehdi'nin yerine getirebilmesini 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 kendi yaflad›¤› devirde de bu durumun gerçekleflmedi¤ini vurgulamaktad›r.
Ahir zaman›n en büyük fesad› zaman›nda, elbette EN
BÜYÜK B‹R MÜÇTEH‹D (ihtiyaç olufltu¤unda ayetlerden hüküm ç›karan büyük ‹slam alimi) hem EN BÜYÜK B‹R MÜCEDD‹D (her yüzy›l bafl›nda dini haki122
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katleri devrin ihtiyac›na göre ders vermek üzere gönderilen 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›klar› büyük evliyalardan, zaman›n
en büyük mürflidi) olarak B‹R ZAT-I NURAN‹Y‹ (nurlu bir zat›) GÖNDERECEK ve O ZAT da, EHL-‹
BEYT-‹ NEBEV‹DEN (Peygamberimiz (sav)’in soyundan) OLACAKTIR. Cenab-› Hak bir dakika zarf›nda beyn-es sema vel-arz alemini (yer ile gök aras›ndaki alemi) bulutlarla doldurup boflaltt›¤› gibi bir saniyede denizin f›rt›nalar›n› teskin eder (dindirir) ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini (örne¤ini) ve yazda bir saatte k›fl f›rt›nas›n› icad eden KAD‹R-‹ ZÜLCELAL (herfleye muktedir olan Yüce
Allah) HZ. MEHD‹ ‹LE DE, ALEM-‹ ‹SLAM’IN (‹slam aleminin) ZULÜMATINI (zulüm devrini, karanl›¤›n›) DA⁄ITAB‹L‹R. VE VA’DETM‹fiT‹R VAAD‹N‹ ELBETTE YAPACAKTIR. (Mektubat, s. 411-412)
Bediüzzaman ahir zaman alametlerinin fliddetlendi¤i
dönemde Allah’›n insanlar›n kurtulufluna vesile olmas›
için Peygamberimiz (sav)'in soyundan nurani bir flah›s olan
Hz. Mehdi'yi gönderece¤ini bildirmifl ve bu kutlu zat› geçmifl dönemlerdeki müceddidlerden ay›ran özellikleri anlatm›flt›r:
Peygamberimiz (sav) hadislerinde her yüzy›l bafl›nda
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insanlara din ahlak›n› ve hükümlerini anlatan, dönemin
ihtiyaçlar›na göre aç›klamalarda bulunan bir müceddid
gönderilece¤ini bildirmifltir. Örne¤in ‹mam-› Rabbani
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. Dolay›s›yla bu mübarek
insan ittifakla Hicri 12. ve 13. as›rlar aras›ndaki müceddiddir. Bediüzzaman Said Nursi ise Mevlana Halid-i Ba¤dadi’den tam 100 sene sonra, Hicri 1293 (Miladi 1878) y›l›nda do¤mufltur. Vefat› ise Hicri 1379 (Miladi 1960) y›l›d›r. Bediüzzaman da Hicri 12. asr›n müceddidi Mevlana
Halid’den tam yüz sene sonra yay›nlanan Risale-i Nur’un
müellifi (yazar›) olmas› sebebiyle kendisinin de 13. ve 14.
as›rlar aras›ndaki müceddid oldu¤unu belirtmifltir.
Bediüzzaman, Hz. Mehdi’nin ise kendisinden sonra
gelece¤ini -tarih vererek- bildirmifl, Hicri 14. ve 15. yüzy›llar aras›ndaki "müceddid"in Hz. Mehdi olaca¤›n› müjdelemifltir. Bediüzzaman bu sözünde de Hz. Mehdi için
"EN BÜYÜK MÜCEDD‹D ve EN BÜYÜK MÜÇTEH‹D" s›fatlar›n› kullanmaktad›r. "MÜCEDD‹D" dini hakikatleri devrin ihtiyaçlar›na göre aç›klayan, "MÜÇTEH‹D" de ihtiyaç olufltu¤unda ayetlerden hüküm ç›karan
büyük ‹slam alimi ve önderidir. Bu vas›ftaki büyük zatlar,
‹slam toplumlar›na örnek olmufl, 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" olmufllard›r; Müslümanlar da
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onlara uymufllard›r.
‹mam Hanefi, ‹mam fiafi, ‹mam Hanbeli, ‹mam Maliki bu önderlerden olup 4 mezhebin kurucular›d›r. Bütün
ehl-i sünnet onlar›n verdi¤i hükümlerle amel etmektedir.
Bediüzzaman bu "müçtehid ve müceddid"lerin en büyüklerinin ise Hz. Mehdi olaca¤›n› ifade etmifltir. Bu da Hz.
Mehdi'nin içtihat etme (hükümleri usulüne uygun olarak
Kuran ve hadislerden istifade ile ortaya koyma) ve hüküm
vermeye en yetkili kifli olarak, kendisinin de “tüm mezhepleri kald›raca¤›n›” göstermektedir. Zira en büyük
mezhep imam› oldu¤una göre zaten tüm di¤er mezhepleri kald›rmas› gerekir. Zaman›nda herkesin ona uyaca¤›n›n
bildirilmifl olmas› da bunu do¤rulamaktad›r.
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin “en büyük müceddid ve
müçtehid” oldu¤unu söyleyerek onun tüm mezheplerin
üstünde olaca¤›n› ifade etmifltir. Geçmiflten günümüze pek
çok ‹slam alimi eserlerinde bu konuya de¤inmifllerdir. ‹slam tarihinin en büyük alimlerinden biri olan Muhyiddin
Arabi ise "Fütühat-ül Mekkiye" isimli eserinde bu konuda
flöyle bilgi vermifltir:
... MEHD‹, D‹N‹ PEYGAMBER'‹N ZAMANINDA
OLDU⁄U G‹B‹ AYNEN UYGULAYACAK. YERYÜZÜNDE MEZHEPLER‹ KALDIRACAK. HAL‹S HAK‹K‹ D‹NDEN BAfiKA H‹ÇB‹R MEZHEP KALMAYACAK. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, K›yamet Alametleri, sf. 186-187)
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Hüseyin Hilmi Ifl›k ise, Saadet-i Ebediye adl› eserinde Hz. Mehdi'nin bu özelli¤ini flöyle haber vermifltir:
HAZRET-‹ MEHD‹, AH‹R ZAMANDA DÜNYAYA
GELECEKT‹R. Resullulah Efendimizin (sav) soyundan olacakt›r. ‹sa Aleyhisselam’la buluflacak, MEZHEPLER‹ KALDIRACAK, YALNIZ ONUN MEZHEB‹ KALACAK. (H. Hilmi Ifl›k, Saadeti Ebediye, s. 35)
Bediüzzaman Said Nursi bilindi¤i gibi fiafi mezhebindendir. Bir mezhep sahibi de¤ildir ve bir baflka mezhep
kurucusuna tabi olmufltur; ‹mam fiafi’yi imam› olarak kabul etmifltir. Bediüzzaman bu konuyu eserlerinde flöyle
ifade etmifltir:
“Evvelâ: Ben fiafiî’yim...” (Emirda¤ Lahikas›, s. 38)
“... hem hususî fiafiîce ibadetime.” (Büyük Tarihçe-i
Hayat, s. 202)
“Yaln›z bu kadar var. Ben fiafiîyim...” (Büyük Tarihçe-i Hayat, s. 206)
“Hattâ fiafiî mezhebinde oldu¤u için...” (Emirda¤ Lahikas›, s. 573)
Oysa ki Hz. Mehdi tüm mezhepleri kald›racak ve tüm
mezheplerin üzerinde olacakt›r. Bir mezhebe ba¤l› olan
Bediüzzaman da, bu özelli¤in Hz. Mehdi'ye ait olaca¤›n›
belirterek kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n› aç›klam›flt›r.
Ayr›ca Bediüzzaman bu sözüyle Hz. Mehdi'nin bir flah›s oldu¤unu bir kez daha çok aç›k deliller vererek ortaya
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koymufltur. Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin ayn› zamanda
hem “B‹R MÜCEDD‹D” hem de “B‹R MÜÇTEH‹D”
olaca¤›n› söylemifltir. Hz. Mehdi'nin bu s›fatlar›na uygun
olarak “dini devrin ihtiyaçlar›na göre aç›klayabilmesi ve
ihtiyaç oldu¤unda ayetlerden hüküm ç›karabilmesi, bir ‹slam alimi ve önderi olabilmesi” için çok aç›kt›r ki “B‹R
‹NSAN” olmas› gerekmektedir. Bir flahs› manevinin “aç›klama yapabilmesi, hüküm ç›karabilmesi ya bir ‹slam alimi
ve önderi olabilmesi” mümkün de¤ildir. Bediüzzaman da
bu özelliklerini vurgulayarak “HZ. MEHD‹'N‹N B‹R
fiAHIS OLDU⁄UNU” ifade etmifltir.
Tüm elçiler ve peygamberler gibi, Peygamberimiz
(sav)’den sonra gelen ve ‹slam tarihinde yer alan hiçbir
müceddid veya müçtehid bir flahs› manevi olarak gönderilmemifltir. Allah’›n Kuran’da bildirdi¤i adetullah›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, hidayet rehberi
olabilecek “B‹RER ‹NSAN” olarak gelmifllerdir. Örne¤in Mevlana Halid-i Ba¤dadi ve Bediüzzaman gibi müceddidler yaflad›klar› yüzy›llarda birer flah›s olarak gelmifl
büyük ‹slam alimleridir. Bediüzzaman’›n da dikkat çekti¤i gibi, 1400 senedir heyecanla beklenen Hz. Mehdi de
Allah’›n izniyle bu adetullaha uygun olarak müceddid ve
müçtehid s›fatlar›n› tafl›yabilecek “B‹R fiAHIS” olarak
gelecektir.
Bediüzzaman’›n kulland›¤› “HAK‹M” kelimesinin
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sözlük anlam›, "Hakl› ve haks›z› ay›r›p adalet üzere hükmeden, idare eden"dir. Bediüzzaman eserlerinde Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i görevlerinden bahsetmifl, halihaz›rda da¤›n›k halde bulunan tüm ‹slam dünyas›n› birlefltirip
bu birlikteli¤in liderli¤ini üstlenmenin de Hz. Mehdi'nin bu
görevlerinden biri oldu¤unu belirtmifltir. Bediüzzaman Hz.
Mehdi'nin, burada belirtti¤i “HAK‹M”lik s›fat›n› kullanarak, tüm ‹slam aleminin bafl›nda olaca¤›n› ve Müslümanlar›n meselelerine çözüm getirece¤ini bildirmifltir. Buna
göre, Hz. Mehdi karar mekanizmas›n›n bafl›nda olacak,
onun adil hükümleri ve yönlendirmesiyle ‹slam dünyas›
idare edilecektir. Böyle bir geliflme flu ana kadar gerçekleflmemifltir. Nitekim Bediüzzaman da bu gerçe¤i hat›rlatarak Hz. Mehdi'nin henüz gelmedi¤ini dile getirmifl; ortaya ç›kt›¤›nda Hz. Mehdi'nin bu “HAK‹ML‹K VASFINI
TAfiIMASIYLA TANINAB‹LECE⁄‹NE” dikkat çekmifltir.
Hz. Mehdi, Bediüzzaman’›n da ifade etti¤i gibi “hakim” olacakt›r; hükmeden yani adaleti sa¤layan mekanizman›n bafl›nda olacakt›r. Bediüzzaman Said Nursi ise, hayat›n›n 28 y›l›n› “mahkum” olarak büyük fedakarl›klarla geçirmifl, “hakim” konumda olmam›flt›r.
Bunun yan› s›ra Bediüzzaman bu sözüyle Hz. Mehdi'nin bir flahs› manevi olmad›¤› konusuna da kesin ifadelerle aç›kl›k getirmifltir. Bir flahs› manevinin “hakimlik”
s›fat›n› tafl›mas›, Müslümanlar›n liderli¤ini üstlenerek adalet konusunda hüküm verebilmesi, bir toplulu¤u idare ede128
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bilmesi hiç flüphe yok ki imkans›zd›r. Tüm bunlar ancak
bir insan›n sahip olabilece¤i özelliklerdir. Yine bunlar ancak imanla, ak›l, muhakeme ve vicdan kullanarak yerine
getirilebilecek sorumluluklard›r. Bir flahs› manevinin ise bu
özelliklerin hiçbirine sahip olmad›¤›, dolay›s›yla da hakim vasf›yla Müslümanlar› yönetemeyece¤i son derece
aç›k bir gerçektir. Bediüzzaman da sözlerinde bu gerçe¤i
aç›kça ifade etmifl, Hz. Mehdi'nin “B‹R fiAHIS” oldu¤unu aç›klam›flt›r.
Bediüzzaman Rabbimiz'in, ahir zaman›n en zorlu ortam›nda, tüm insanlar›n kurtulufluna vesile olmas› için
gönderece¤i mübarek zat›n ayr›ca “MEHD‹” vasf›n› da
tafl›yaca¤›n› bildirmifltir. “MEHD‹” kelimesi, “H‹DAYETE EREN, H‹DAYETE VES‹LE OLAN VE H‹DAYETE YÖNELTEN” anlamlar›ndad›r. Mehdi s›fat›, özel
bir lütuf olarak Allah'›n hidayetine mazhar olan ve Allah’›n
kendisine yol gösterdi¤i kifliyi tan›mlamaktad›r. Ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi de ismini bu özelli¤inden
almaktad›r. Bir flahs› manevinin “Mehdi vasf›n› tafl›mas›”
ise hiçbir flekilde söz konusu de¤ildir. Allah’tan bir lütuf
olarak verilen “H‹DAYET BULMA” özelli¤inin “B‹R
‹NSANI” tan›mlad›¤› çok aç›kt›r. Bir flahs› manevinin “hidayet bulma” ve “insanlar›n hidayetlerine vesile olma”
özellikleri olamaz. Bediüzzaman da burada bu gerçe¤i vurgulam›fl, Hz. Mehdi'nin “MEHD‹” vasf›n› belirterek, onun
“B‹R fiAHIS” oldu¤unu bir kez daha vurgulam›flt›r.
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin özelliklerinden baz›lar›129
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n› sayd›¤› bu sözünde onun ayn› zamanda hem “MÜRfi‹D” hem de “KUTB-U AZAM” olaca¤›n› bildirmifltir.
“MÜRfi‹D” kelimesi “DO⁄RU YOLU GÖSTEREN
K‹MSE” anlam›na gelmektedir. “KUTB-U AZAM” ifadesi ise “MÜSLÜMANLARIN KEND‹S‹NE BA⁄LANDIKLARI BÜYÜK EVL‹YALARDAN, ZAMANIN EN
BÜYÜK MÜRfi‹D‹” anlam›ndad›r. Bediüzzaman bu sözünün bafl›ndaki “ahir zaman›n en büyük fesad› zaman›nda” ifadesiyle, Hz. Mehdi'nin dünyan›n belki de en buhranl› devresi olan ahir zamanda, dünya çap›nda yapaca¤›
çal›flmalarla, imandan ve do¤ru yoldan, din ahlak›ndan
uzaklaflm›fl insanl›¤› gafletten uyand›r›p hidayete yöneltece¤ini bildirmifltir. Hz. Mehdi, Müslümanlar›n kendisine ba¤land›¤›, zaman›n en büyük yol göstericisi olacakt›r.
Bediüzzaman'›n bu sözünde kulland›¤› yukar›daki vas›flar, anlamlar›ndan da anlafl›laca¤› gibi “TEK B‹R K‹fi‹”ye ait olacak özelliklerdir. Bir flahs› manevinin “mürflid” ve “kutb-u azam” olmas› düflünülemez. Bediüzzaman
aç›kça Hz. Mehdi'nin yaflad›¤› dönemde “tüm Müslümanlar›n kendisine ba¤land›¤› en büyük evliyalardan, zaman›n›n do¤ru yolu gösteren en büyük mürflidi olan
B‹R fiAHIS” olaca¤›n› ifade etmifltir.
Bediüzzaman burada Hz. Mehdi’nin “B‹R ZAT-I NURAN‹” oldu¤undan bahsetmektedir. E¤er Bediüzzaman
Hz. Mehdi’nin bir flahs› manevi oldu¤unu vurgulamak isteseydi burada “bir zat-› nuraniden” de¤il, “bir flahs› ma130
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nevi-i nuraniden” bahsederdi. Ancak çok aç›k olarak Hz.
Mehdi için “B‹R ZAT” ifadesini kullanm›flt›r. Ayr›ca
“NURAN‹” kelimesiyle de bu mübarek zat›n bir özelli¤ini de vurgulam›fl, onun “NURLU B‹R fiAHIS” oldu¤unu belirtmifltir. Bir flahs› manevinin “NURLU” olmas›ndan söz edebilmek mümkün de¤ildir. Bu bir insanda
görülebilecek bir özelliktir. Bediüzzaman da tüm bu vurgular› ve aç›klamalar›yla Hz. Mehdi'nin bir flahs› manevi
olmad›¤›n›, mübarek “B‹R ‹NSAN” oldu¤unu aç›kça belirtmifltir.
Ayr›ca Bediüzzaman burada “iki zat” ya da “üç zat”
gibi ifadelere yer vermemifl, kulland›¤› “B‹R ZAT-I NURAN‹” ifadesiyle Hz. Mehdi'nin yaln›zca “TEK B‹R fiAHIS” oldu¤unu da ifade etmifltir.
Bediüzzaman bunun yan› s›ra bu sözündeki “GÖNDERECEK” ifadesiyle de Hz. Mehdi'nin geliflinin
Allah’›n izniyle kesin olarak gerçekleflece¤ini umdu¤unu
belirtmektedir. Bediüzzaman bu sözüyle ayn› zamanda Hz.
Mehdi'nin geliflinin geçmiflte ya da kendi döneminde henüz gerçekleflmemifl oldu¤unu da belirtmektedir. E¤er böyle bir kanaati olsayd› hiç kuflkusuz ki Bediüzzaman “Cenab-› Hak... gönderdi” ya da “göndermifl” gibi, geçmifl zaman› ifade eden bir fiil kullan›rd›. Ancak Bediüzzaman bu
ifadelerin hiçbirine yer vermemifl ve gelecek zamana iflaret ederek Rabbimiz'in Hz. Mehdi'yi kendisinden “‹LER‹DEK‹ B‹R ZAMANDA GÖNDERECE⁄‹N‹” bildirmifltir.
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Bediüzzaman “HZ. MEHD‹'N‹N PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N SOYUNDAN GELEN B‹R fiAHIS
OLACA⁄INI” belirtmektedir. Bediüzzaman eserlerinde
bu konuyu da çok s›k olarak vurgulamaktad›r. Bediüzzaman bir flahs› manevinin, peygamber soyundan gelemeyece¤ini kuflkusuz ki çok iyi bilmektedir. Bu özelli¤ini hat›rlatarak Hz. Mehdi'nin mübarek bir soydan gelen “B‹R
‹NSAN” olaca¤›n› ifade etmektedir. Bunun yan› s›ra Bediüzzaman risalelerde birçok kez kendisinin Peygamberimiz (sav)'in soyundan olmad›¤›n› belirtmifl ve Hz. Mehdi
geldi¤inde, di¤er müceddidlerden bu özelli¤iyle ay›rt edilebilece¤ine dikkat çekmifltir.
Bediüzzaman, Celal ve Kudret sahibi olan Rabbimiz'in,
Hz. Mehdi ile dinsizlik ve zulüm devrini ortadan kald›raca¤›n› belirtmifltir. Rabbimiz'in, yer ile gök aras›ndaki tüm
alemi bulutlarla bir dakika içinde doldurup boflaltt›¤›, bir
saniyede denizin f›rt›nalar›n› durdurdu¤u ve bahar mevsiminde bir saatte yaz mevsiminin örne¤ini ve yaz›n da bir
saatte k›fl f›rt›nas›n› yaratt›¤› gibi, bu olay› da hemen gerçeklefltirmeye kadir oldu¤unu hat›rlatm›flt›r. Bediüzzaman, Allah’›n bu vaadinin hak oldu¤unu ve vaadini mutlaka gerçeklefltirece¤ini ifade etmifltir.
Hz. Mehdi Allah’›n izniyle ‹slam dünyas›n›n karfl› karfl›ya kald›¤› zulüm ve zorluklara son vermekle görevli kifli
olacak ve çal›flmalar›yla tüm dünya çap›nda etkili olacakt›r. Ancak böylesine tüm dünyan›n gözleri önünde gerçekleflecek bir durum ne Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde,
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ne de daha önce gerçekleflmemifltir. Bediüzzaman'›n
döneminde bu zulüm devam etmekteydi; komünizm dahi
henüz y›k›lmam›fl durumdayd›. Müslümanlara yap›lan
zulüm ise tüm dünyan›n gözleri önünde gerçekleflmekteydi. Çok yak›n tarihe kadar Bosna'da, günümüzde hala Keflmir'de, Moro'da, Filistin'de ve daha dünyan›n birçok yerinde Müslümanlar›n en temel haklar›n›n bile elinden al›nd›¤›, haks›z yere öldürüldükleri bilinmektedir.
Dolay›s›yla Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde zulüm
ve esaretin ortadan kald›r›lmas› hiçbir flekilde söz konusu
olmam›flt›r. Hatta Bediüzzaman'›n bizzat kendisi bu flartlar nedeniyle hayat›n›n çok büyük bir bölümünü zulüm ve
esaret alt›nda geçirmifltir. Bediüzzaman, hadislerde bildirildi¤i gibi, ‹slam dünyas›n›n üzerindeki bu zulmü kald›racak kiflinin ancak Hz. Mehdi olaca¤›n› belirtmifltir.
Kendisinin böyle bir olaya vesile olmad›¤›n› ve bu görevi yerine getirecek olan›n Hz. Mehdi oldu¤unu ifade etmifltir.

133

Bediüzzaman Eserlerinde,
Kendisinin “Son Müceddid”
Ve “Mehdi” Olmad›¤›n›
Delilleriyle Birlikte Aç›klam›flt›r
R‹SALE-‹ NUR’UN GELECEK ASIRLARA IfiIK
TUTAN B‹R ESER OLMASI, BED‹ÜZZAMAN’IN
SON MÜCEDD‹D YA DA MEHD‹ OLDU⁄UNU
GÖSTEREN B‹R DEL‹L DE⁄‹LD‹R; TÜM ‹SLAM
AL‹MLER‹N‹N ESERLER‹ GELECEK ASIRLARI
AYDINLATMAKTADIR
Büyük ‹slam alimi Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nur
Külliyat›’nda, sahih hadislerle bildirilen Hz. Mehdi'nin ç›k›fl› ve ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›lmas› konusuna genifl yer vermifltir. Bediüzzaman bu aç›klamalar›nda
kendisinin Mehdi olmad›¤›n› da aç›kça ifade etmifltir. Mehdiyet konusunda kendisine hüsn-ü zan besleyen kimselere “kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n›” (Emirda¤ Lahikas›, s. 266), “Hz. Mehdi'nin yaln›zca bir eri, neferi ve
öncüsü oldu¤unu” (Barla Lahikas›, s. 162), “eserleri ve
yapt›¤› çal›flmalar ile Hz. Mehdi'ye zemin haz›rlad›¤›n›” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 189), “Hz. Mehdi'nin kendisinden bir yüzy›l sonra gelece¤ini” (Kastamonu Lahikas›, s. 57) belirterek bu konuya aç›kl›k kazand›rm›flt›r.
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Ancak Bediüzzaman eserlerinde bu konuyu hiçbir flüphe b›rakmayacak flekilde, delilleriyle birlikte aç›klad›¤›
halde, Bediüzzaman'›n “...Bu hakikatdan anlafl›l›yor ki;
sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur’u bir program› olarak neflr ve tatbik edecek (yazma ve da¤›tma yoluyla yayacak ve uygulayacak). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)
sözleri do¤rultusunda “Hz. Mehdi'nin Risale-i Nur’u kendisine bir program yapmas›n›n, Bediüzzaman'›n “son müceddid” oldu¤unu gösterdi¤i” fleklinde baz› yanl›fl fikirler
öne sürülmektedir. Bediüzzaman'›n “Risale-i Nur, bu asr› ve gelecek as›rlar› tenvir edecek (ayd›nlatacak, nurland›racak) olan bir mucize-i Kur'âniyedir (Kuran mucizesidir)." (Tarihçe-i Hayat, s. 463) sözleri de bu do¤rultuda yanl›fl flekillerde yorumlanmakta; “Risale-i Nur’un gelecek as›rlara yol gösterici özellikte olmas›n›n, Bediüzzaman'›n Mehdi olabilece¤inin iflareti oldu¤u” dile getirilmektedir. Oysa ki “Hz. Mehdi'nin görevlerini yerine getirirken Risale-i Nur’dan istifade etmesi, Bediüzzaman'›n ya da Risale-i Nur’un Mehdiyet görevini üstlenmifl oldu¤unun bir göstergesi de¤ildir.”
Bediüzzaman'›n kaleme ald›¤›, hem çok derin bir Kuran tefsiri, hem de materyalist felsefeyi reddeden ve iman
hakikatlerini en iyi flekilde ortaya koyan çok önemli bir
eser olan Risale-i Nur Külliyat›, yüzlerce insan›n iman etmesine, Allah’a yak›nlaflmas›na ve do¤ru yolu görmesine
vesile olmufltur. Bediüzzaman, samimi ve hikmetli üslubuyla ahiret, kader, iman gibi birçok konuyu ülfet k›r›c›
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ve düflündürücü bir üslupla anlatm›fl ve bu yolla yarat›l›fl
hakikatlerinin, ak›llara ve vicdanlara yerleflmesine vesile
olmufltur. Bediüzzaman Said Nursi’nin eserleri Müslümanlara yol gösterici bu nitelikleriyle son derece önemlidir.
Hz. Mehdi, görevlerini yerine getirirken hak kitab›m›z
Kuran Kerim-i ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerini kendisine rehber edinecektir. Ancak bunun yan› s›ra, Peygamberimiz (sav)'den bu yana gelmifl geçmifl tüm büyük ‹slam
alimlerinin, bugüne kadar yaflam›fl olan müceddidlerin
eserlerinden ve fikirlerinden istifade edecektir. ‹mam Gazali, ‹mam Rabbani, Mevlana Halid, ‹mam Suyuti, Bediüzzaman Said Nursi gibi büyük ‹slam alimleri arkalar›nda
Müslümanlara yol gösterici nitelikte önemli eserler b›rakm›fllard›r. Hz. Mehdi, Risale-i Nur Külliyat›’ndan oldu¤u
kadar, bu de¤erli mütefekkirlerin çal›flmalar›ndan da ayn›
flekilde faydalanacakt›r. Bu eserlerin her biri Risale-i Nur
Külliyat› gibi gelecek as›rlar› tenvir edecek yani Müslümanlara ›fl›k tutacak, yol gösterecek eserlerdir. Hz. Mehdi geldi¤inde tüm bu eserlerin yürürlükten kalkmas› için
hiçbir sebep yoktur. Elbette ki Müslümanl›¤›n esaslar› hakk›nda derin tefekkürler içeren tüm bu eserlerden istifade
edilecektir. Ancak “Hz. Mehdi'nin, ‹mam Gazali’nin,
‹mam Rabbani’nin ya da Mevlana Halid’in eserlerinden istifade etmesi bu ‹slam alimlerinin son müceddid
ya da Mehdi olduklar›n› nas›l göstermez ise, Risale-i
Nur Külliyat›’ndan istifade etmesi de Bediüzzaman'›n
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son müceddid oldu¤unu gösteren bir delil de¤ildir”.
Hz. Mehdi olmak ayr›, bir eserin gelecek nesillere ›fl›k
tutmas›, yol göstermesi ayr› bir konudur. Nitekim Hz. Mehdi görevlerini yerine getirirken, dünyadaki tüm bilimsel
eserlerden; biyoloji ya da felsefe üzerine haz›rlanm›fl çal›flmalardan da faydalanacakt›r. Ya da Materyalizmin geçersizli¤ini ortaya koyarken materyalist felsefe aleyhinde yaz›lm›fl bilimsel çal›flmalar› veya Darwinizm ile ilgili eserleri de kullanacakt›r. Hz. Mehdi'nin bu bilimsel eserlerden faydalanmas› da herhangi bir fleyin göstergesi de¤ildir. Önemli olan Hz. Mehdi'nin dünya çap›nda yapaca¤›
icraatlard›r.
Bir flahs›n Hz. Mehdi olabilece¤inden bahsedilmek için,
bu flahs›n herfleyden önce Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde belirtilen özelliklere uymas› ve yerine getirece¤i
bildirilen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ve Bediüzzaman gibi büyük ‹slam alimlerinin eserlerinde Hz. Mehdi ortaya ç›kt›¤›nda gerçekleflmifl olmas› gereken pek çok alemet say›lmaktad›r. Hz. Mehdi'nin soyu, fiziksel özellikleri, icraatlar› yüzlerce sahih hadis ile bildirilmifltir. Hz. Mehdi ortaya ç›kt›¤›nda tüm Müslümanlar aras›nda ‹slam Birli¤i'ni
kuracak, H›ristiyan dünyas›yla ittifak yapacak, Hz. ‹sa'yla buluflacak ve birlikte namaz k›lacak, Hz. ‹sa'yla beraber ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›lacakt›r. Bu özellikleri tafl›mayan ve bu büyük görevlerin hepsini birarada
yerine getirmemifl bir flahs›n Hz. Mehdi olmas›ndan bah137
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sedebilmek mümkün de¤ildir. Bediüzzaman da yaflad›¤›
yüzy›l›n kutbu olarak çok büyük bir iman hizmeti vermifltir ancak bu görevleri yerine getirmemifltir. Bu nedenle
Hz. Mehdi oldu¤undan bahsedebilmek söz konusu de¤ildir. Nitekim kendisi de eserlerinde bunu çok aç›k bir flekilde ifade etmifltir.
BED‹ÜZZAMAN, R‹SALE-‹ NUR’UN
HZ. MEHD‹’N‹N “B‹R‹NC‹ VAZ‹FES‹NE
BAZI C‹HETLERDE YALNIZCA ÖNCÜLÜK
ETT‹⁄‹N‹” BEL‹RTM‹fiT‹R;
HZ. MEHD‹’N‹N BU ESERLERDEN ‹ST‹FADE
ETMES‹ BED‹ÜZZAMAN’IN MEHD‹
OLDU⁄UNUN B‹R GÖSTERGES‹ DE⁄‹LD‹R
Kardefllerimin ikinci iltibas› (yanl›fll›¤›): Fâni (geçici) ve çürütülebilir bir flahsiyeti, BÂZI C‹HETLERLE (yönleriyle) B‹R‹NC‹ VAZ‹FEDE P‹fiDARLIK
(öncülük) EDEN Nur fiâkirdlerinin (talebelerinin)
flahs-› mânevîsini temsil eden o âciz kardefline veriyorlar. Halbuki bu iki iltibas (yanl›fll›k, kar›flt›rma)
da Risale-i Nurun hakikî ihlâs›na ve hiçbir fley'e, hattâ mânevî ve uhrevî makamata dahi âlet olmamas›na bir cihette (yönden) zarar verdi¤i gibi, ehl-i siyaseti de (siyaset ehlini de) evhama (kuruntuya, vehime,
olmayan bir fleyi olur zann› ile endifleye) düflürüp Ri138
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sale-i Nur’un neflrine (yay›nlanmas›na, da¤›t›lmas›na, duyurulmas›na) zarar gelir. Bu zaman, flahs-› mânevi zaman› oldu¤u için, böyle büyük ve bâki (ebedi)
hakikatlar, fâni (geçici) ve âciz ve sukut edebilir (kusur iflleyebilen) flahsiyetlere bina edilmez.
Bediüzzaman Nur talebelerinin Mehdilik konusunda
kendisine hüsn-ü zan beslediklerini ancak bunun, “kar›flt›rmadan kaynaklanan bir yanl›fll›k oldu¤unu” dile getirmektedir. Bu sebeple de kendisi için, “bu flekilde söylemeyin; böyle bir Mehdilik iddias›nda bulunmay›n”
demektedir. Bediüzzaman böyle yanl›fl bir hüsn-ü zanda
bulunulmas›n›n Mehdiyet konusunda “yanl›fl bir zan”
oluflmas›na ve böylece iman ehlinin yanl›fl yönlendirilmesine neden olaca¤›n›; sonuçta da bu durumun, Müslümanlar›n gerçek Hz. Mehdi'yi fark etmelerine engel olabilece¤ini söylemektedir.
Dikkat edilirse Bediüzzaman bu sözlerinde ne kendisinin ne de Nur flakirtlerinin, Hz. Mehdi'nin birinci vazifesini yerine getirdiklerini söylememektedir. Kendisinin
“Hz. Mehdi'nin birinci vazifesi olan iman hakikatleri
konusunda HZ. MEHD‹'YE SADECE ÖNCÜLÜK ETT‹⁄‹N‹ ve BUNU DA YALNIZCA “BAZI C‹HETLERDE (yönlerde)” YER‹NE GET‹RD‹⁄‹N‹” ifade etmektedir. Hz. Mehdi'nin birinci vazifesi olan materyalist felsefenin “TÜM DÜNYADA VE TAM ANLAMIYLA ET139
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K‹S‹Z HALE GET‹R‹LEREK YIKILMASI”n›n ise ancak Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i hizmetler neticesinde
gerçeklefltirilece¤ini belirtmektedir (Emirda¤ Lahikas›,
259).
Önceki sat›rlarda da aç›kland›¤› gibi Hz. Mehdi'ye birinci vazifesinde öncülük edecek olan bu çal›flmalar, Hz.
Mehdi'nin yararlanaca¤› pek çok ilmi eserden biri olacakt›r. Ancak nas›l ki ‹slam alimlerinin eserlerinden, bilimsel ya da felsefi çal›flmalardan istifade etmesi, bu
çal›flmalar›n Mehdilik görevini üstlendi¤inin bir delili de¤ilse, “Hz. Mehdi'nin Risale-i Nur’u kendine bir
program yapmas› ve bunlardan yararlanmas› da bu
eserlerin Mehdiyet görevini gördü¤ünün bir ifadesi de¤ildir”.
BED‹ÜZZAMAN’IN NEDEN MEHD‹
OLAMAYACA⁄INI YÜZLERCE SAYFA BOYUNCA
DEL‹LLER‹YLE B‹RL‹KTE AÇIKLAMIfi OLMASI,
“BEN MEHD‹ DE⁄‹L‹M” SÖZLER‹N‹
“USULEN” SÖYLEMED‹⁄‹N‹ AÇIKÇA
ORTAYA KOYMAKTADIR
Yaflad›¤› dönemde yak›n çevresinde Bediüzzaman'a Hz.
Mehdi olup olmad›¤› yönünde sorular yöneltilmifltir. Bediüzzaman kendisine sorulan bu soruya “Hay›r, ben Mehdi de¤ilim” diyerek cevap vermifl, ancak bunun yan›nda
yüzlerce sayfa boyunca neden Mehdi olamayaca¤›n› gerekçeleriyle birlikte delillendirerek aç›klam›flt›r. Aç›kt›r
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ki e¤er Bediüzzaman Mehdi olsayd›, sadece “ben Mehdi
de¤ilim” derdi ve böylece konu kapan›rd›. Aksini ispatlamak için yüzlerce sayfa boyunca uzun uzun aç›klama yapmaya hiçbir flekilde ihtiyaç duymazd›. Onu böyle detayl›
bir aç›klamaya yapmaya ne zorlayabilirdi ki? Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi'nin “Mehdilik iddias›yla ortaya ç›kmayaca¤›” belirtilmifltir. Ancak böyle
bir fleyin gizlenmesi gerekiyorsa, bunun için sadece tek
bir cümle ile “ben Mehdi de¤ilim” demek yeterlidir. Bu
sözler neden ikna edici olmas›n; reddetmek için uzun uzun
yüzlerce sayfa yalan söylenmesine neden gerek olsun? Nitekim ‹mam Rabbani, Mevlana Halid gibi tarih boyunca
yaflam›fl olan birçok ‹slam alimine ve müceddide Hz. Mehdi olup olmad›klar› soruldu¤unda, bu kifliler de “Ben Mehdi de¤ilim” demifllerdir. Eserlerinde de Peygamberimiz
(sav)’in hadisleri do¤rultusunda ahir zamanda gelecek Hz.
Mehdi’nin özellikleri detayl› olarak anlatm›fllard›r.
Ancak Hz. Mehdi geldi¤inde, ona da böyle bir soru yöneltildi¤inde “ben Mehdilik iddias›nda bulunmuyorum”
diyecektir. Ama yüzlerce sayfa boyunca aç›klama yap›p
bunun aksini ispatlamaya da çal›flmayacakt›r. Hz. Mehdi
seyyid olacak, ancak, “ben seyyid de¤ilim, Hz. Mehdi flu
özelliklere sahip olacak, flu görevleri yerine getirecek ben
bu özellikleri tafl›m›yorum” gibi izahlar yapmayacakt›r.
Ama e¤er bu durumu aç›klayabilmek için, “ben Hz.
Mehdi de¤ilim” denmesi yeterli de¤ildir, yüzlerce sayfa
yalan söylenmesi gerekiyor” deniyorsa, bunun mant›¤›141
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n›n da aç›klanmas› gerekir. Bediüzzaman'›n risalelerdeki
“Hz. Mehdi'nin kendisinden bir yüzy›l sonra gelece¤i, kendisinin Hz. Mehdi'nin sadece bir eri, neferi ve öncüsü oldu¤u, yapt›¤› çal›flmalarla Hz. Mehdi'nin hizmetleri için
zemin haz›rlad›¤›, Hz. Mehdi'nin üç büyük vazifesini birarada yerine getirmesiyle tan›naca¤›n›, kendisinin ise bunu gerçeklefltirmedi¤i” yönündeki yüzlerce sayfa aç›klamalar›n›n tümünün yaln›zca “Mehdili¤ini kabul etmemek
için usulen söylenmifl sözler” oldu¤unu iddia etmenin hiçbir mant›¤› yoktur. Bediüzzaman gibi büyük bir ‹slam
aliminin, ‘s›rf usulen söylenmifl olmas› için’ yüzlerce
sayfa boyunca tüm ‹slam ümmetini aldatacak izahlara
yer vermesi, üstelik de tüm bunlar› Peygamberimiz
(sav)'in sahih hadislerine dayand›rmas› hiçbir flekilde
söz konusu de¤ildir. Bediüzzaman'›n Mehdili¤ini kabul
etmemek için yüzlerce sayfa boyunca yalan söyledi¤ini
ve Müslümanlar› yanl›fl bilgilendirdi¤ini iddia etmek, çok
aç›kt›r ki, derin bir Allah korkusuna ve güçlü bir imana sahip böyle de¤erli bir ‹slam alimine karfl› çok büyük bir
bühtan ve iftira olur. Vefat›ndan y›llar sonra böyle bir iddia ile ortaya ç›k›lmas› ise, her ne kadar iyilik ad›na ve Bediüzzaman’a duyulan sevgi ad›na da yap›lm›fl olsa, vicdanen hiçbir flekilde kabul edilemez. Bu nedenle Bediüzzaman'›n Mehdiyet konusundaki gerçek düflüncelerinin tam
anlam›yla ortaya konmas›nda fayda vard›r.
Bu kitap boyunca yer verilen, Bediüzzaman'›n eserlerinde yüzlerce sayfa boyunca anlatt›¤› Mehdiyet konusuy142
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la ilgili tüm izahlar›, Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi olmad›¤›n› delilleriyle birlikte ortaya koymaktad›r. Bu gerçe¤in
anlafl›lmas› için Bediüzzaman'›n bu konuda verdi¤i delillerden baz›lar›n› k›saca flöyle s›ralayabiliriz:
1. Bediüzzaman “Hz. Mehdi'nin seyyid olaca¤›n›; kendisinin ise seyyid de¤il Kürt oldu¤unu” (Emirda¤
Lâhikas›, s. 266), (Tenvir, fiualar, s. 365) (Münazarat,
s.84; Tarihçe-i Hayat, s.228; Bediüzzaman ve Talebelerinin Mahkeme Müdafalar›, s.18);
2. “kendisinin Hz. Mehdi'nin bir eri, neferi ve öncüsü oldu¤unu” (Barla Lâhikas›, s. 162);
3. “eserleri ve yapt›¤› çal›flmalar ile Hz. Mehdi'ye zemin haz›rlad›¤›n›” (Sikke-i Tasdik-› Gaybî, s. 189);
4. “Hz. Mehdi'nin kendi yaflad›¤› dönemden bir yüz
y›l sonra gelece¤ini” (Kastamonu Lâhikas›, s. 57);
5. “Hz. Mehdi geldi¤inde kendisinin vefat etmifl olaca¤›n›” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 172)
6. “kendisinin ve Risale-i Nur’un Mehdi san›lmas›n›n bir hata ve kar›flt›rma oldu¤unu” (Emirda¤ Lahikas›, s. 266) aç›klayarak Mehdi olmad›¤›n› ifade
etmifltir.
7. “Hz. Mehdi'nin siyaset, saltanat ve diyanet aleminde üç büyük vazifeyi birarada yerine getirece¤ini”
(fiualar, s. 456), (fiualar, s. 590), (Emirda¤ Lahikas›,
s. 259-260) belirtmifltir; ancak kendisi bu üç görevi
birarada yerine getirmemifltir.
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8. “Hz. Mehdi'nin “materyalizm, ateizm ve Darwinizm gibi temeli Allah’› inkar etme üzerine kurulmufl olan dinsiz ak›mlar› “tam anlam›yla” etkisiz
hale getirerek insanlar›n iman›n› kurtaraca¤›n›”
(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9), (Emirda¤ Lahikas›, s.
259) belirtmifltir; ancak bu dinsiz ak›mlar›n ortadan kalkmas› Bediüzzaman hayattayken “tam anlam›yla” gerçekleflmemifltir.
9. “Hz. Mehdi'nin, “Peygamberimiz (sav)’in halifesi
ve tüm Müslümanlar›n manevi lideri” ünvan›n› tafl›yarak ‹slam ahlak›n›n esaslar›n› yeniden canland›raca¤›n›” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9), aç›klam›flt›r; ancak kendisi tüm inananlar›n halifesi (manevi lideri) vasf›n› tafl›mam›flt›r.
10. “Hz. Mehdi'nin tüm dünyaya bar›fl, adalet ve hakkaniyet getirece¤ini ve ‹slam alemi üzerindeki zulmü kald›raca¤›n›” (Emirda¤ Lahikas›, s. 259), (Mektubat, s. 411-412), (Mektubat, s. 440), (fiualar, s. 456)
belirtmifltir; ancak bu durum Bediüzzaman hayattayken gerçekleflmemifltir.
11. “Hz. Mehdi'nin ‘Müceddid-i Ekber’ yani ‘en büyük müceddid’ vasf›n› tafl›yaca¤›n›” (T›ls›mlar Mecmuas›, s. 168) bildirmifltir; ancak Bediüzzaman bu
ünvana sahip olmam›flt›r.
12. “Hz. Mehdi'nin tüm mezhepleri kald›raca¤›n› ve
“en büyük müçtehid” (ihtiyaç olufltu¤unda ayetlerden hüküm ç›karan büyük ‹slam alimi ve önderi) olarak
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içtihad yapaca¤›n› (T›ls›mlar Mecmuas›, s. 168),
(Mektubat, s. 411-412) belirtmifltir; ancak Bediüzzaman mezhepleri kald›rmam›fl, fiafi mezhebine uymufltur. (Emirda¤ Lahikas›, s. 38), (Büyük Tarihçe-‹
Hayat, s.202), (Büyük Tarihçe-‹ Hayat, s. 206) (Emirda¤ Lahikas›, s.573)
13. “Hz. Mehdi'nin ‹slam Birli¤i’ni sa¤layaca¤›n›”
(Emirda¤ Lahikas›, s. 260) belirtmifltir; ancak Bediüzzaman yaflad›¤› dönemde tüm dünya Müslümanlar›n› tek bir çat› alt›nda toplayarak ‹slam Birli¤i’ni
oluflturmam›flt›r.
14. “Hz. Mehdi'nin, tüm ‹slam alimlerinin, Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen seyyidlerin ve tüm
Müslümanlar›n deste¤ini alaca¤›n›” (Emirda¤ Lahikas›, s. 260) aç›klam›flt›r; ancak Bediüzzaman yaflad›¤› dönemde böyle genifl bir kesimin deste¤ini almam›flt›r.
15. “Hz. Mehdi'nin “üç büyük vazifesini” yerine getirirken çok büyük bir maddi güç ve hakimiyet sahibi olaca¤›n›” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9) belirtmifltir; ancak Bediüzzaman böyle büyük bir maddi kuvvet ve hakimiyet elde etmemifltir.
16. “Hz. Mehdi'nin H›ristiyan dünyas›yla ittifak yapaca¤›n›” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9) bildirmifltir; ancak Bediüzzaman böyle bir ittifak› gerçeklefltirmemifltir.
17. “Hz. Mehdi'nin Hz. ‹sa’yla birlikte namaz k›lacak145
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lar›n›” (fiualar, s. 493) belirtmifltir; ancak Bediüzzaman yaflad›¤› süre içerisinde Hz. ‹sa'yla birlikte
olmam›fl ve birlikte namaz k›lmam›flt›r.
18. “Hz. Mehdi'nin Kuran ahlak›n› tüm dünyaya yerleflik k›laca¤›n› ve tüm insanlar› do¤ru yola sevk
edece¤ini” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9) (Mektubat, s.
473) söylemifltir; ancak ‹slam ahlak›n›n dünya hakimiyeti de Bediüzzaman hayattayken gerçekleflmemifltir.
19. “Hz. Mehdi'nin, Hz. ‹sa ile birlikte Süfyaniyet ve
Deccaliyet’in fikir sistemini etkisiz hale getireceklerini” aç›klam›flt›r; ancak Bediüzzaman Hz. ‹sa ile
biraraya gelmemifl ve bu fikir sistemleri etkisiz hale getirilmemifltir.
BED‹ÜZZAMAN’IN SÖZLER‹ AÇIKTIR;
TÜM BUNLARIN “BATIN‹ TEFS‹R” ADI ALTINDA
FARKLI fiEK‹LLERDE YORUMLANMASI
GEREKT‹⁄‹ MANTI⁄I, BED‹ÜZZAMAN’IN
‹ZAHLARIYLA ÇEL‹fiMEKTED‹R
Bir kimsenin Hz. Mehdi olabilece¤inden bahsedebilmek için Bediüzzaman'›n yukar›da say›lan sözlerindeki
tüm özelliklerin “tek bir flah›s” üzerinde görülmesi gerekmektedir. Bediüzzaman hayat›n› ‹slam ahlak›n›n tebli¤ine adam›fl, bu do¤rultuda çok büyük ve flerefli bir mücadele vermifltir. Ancak Hz. Mehdi'nin bu özelliklerine sahip olmam›fl, dünya çap›nda yerine getirece¤i görevleri
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yerine getirmemifltir.
Bediüzzaman'›n sözleri ve Hz. Mehdi'ye dair henüz gerçekleflmemifl alametler, Bediüzzaman'›n Mehdi olmad›¤›n›
aç›kça ortaya koymaktad›r. Ancak bu gerçek, zaman zaman
çeflitli flekillerde tevil edilmeye çal›fl›lmakta; Bediüzzaman'›n sözlerine gerçek anlamlar›n›n d›fl›nda birtak›m
yorumlar eklenerek farkl› düflünceler gündeme getirilebilmektedir. Hatta bu bak›fl aç›s› öyle bir dereceye gelebilmektedir ki, Bediüzzaman'a büyük bir sevgi ve sayg› duyan
kimseler dahi, Bediüzzaman’›n söylediklerinin anlafl›labilmesi için “risalelerdeki sözlerinin yeterli olmayaca¤›n›”
öne sürebilmektedirler. Bu sözleri, yaln›zca özel s›rlara
vak›f, özel tefsir gücü olan, özel yeteneklere ve hislere
sahip baz› özel kiflilerin “bat›ni tefsir” yaparak anlayabilece¤ini savunmaktad›rlar. Oysa bu gibi iddialar,
böylesine de¤erli bir müceddidin kaleme ald›¤› risalelerin
tümünü flüpheli hale getirecek son derece tehlikeli giriflimlerdir.
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
risalelerdeki metinlerin tefsire ihtiyac› varsa, bunu yine
bu metinler üzerinde yap›lacak ek aç›klamalarla aç›klaman›n uygun olaca¤›n› belirtmifltir. Bu sözlerinden birinde “Bediüzzaman böyle bir tefsir anlay›fl›na gidilecek
olunursa, bunun nas›l suistimale aç›k hale gelece¤ini
ve bu yolla risalelerde anlat›lan hakikatlerin nas›l as147
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l›ndan uzaklafl›p de¤iflece¤ini” flöyle hat›rlatm›flt›r:
Nur’un metni, izaha ihtiyac› olsa, ya sat›r›n üstünde,
ya kenarda hâfliyecikler (aç›klamalar) yaz›lsa daha
münasiptir (uygundur). Çünkü metin içine girse, teksir edilen nüshalar ayr› ayr› olur, tashih (düzeltme) laz›m
gelir. Hem SU-‹ ‹ST‹’MALE KAPI AÇILIR,
MUARIZLAR (karfl› ç›kanlar) istifade ederler. Hem
herkes senin gibi muhakkik (hakikati araflt›r›p inceleyip bulan) müdakkik (inceden inceye tetkik eden,
en ufak gizli fleyleri bile görmeye çal›flan) olmaz, YANLIfi MANA VER‹R, B‹R KEL‹ME ‹LAVE EDER,
EHEMM‹YETL‹ B‹R HAK‹KATI KAYBETMEYE
SEBEB OLUR. Ben tashihat›mda (düzeltmelerimde)
böyle zararl› ilaveleri çok gördüm... (Emirda¤ Lâhikas›
Elyazma, s. 661)
Yaflad›¤› yüzy›l›n müceddidi olan böyle mübarek bir
flahs›n, tüm dünya Müslümanlar›n› yak›ndan ilgilendiren
Mehdiyet konusundaki önemli aç›klamalar›n›n da bat›ni
tefsir ad› alt›nda yanl›fl yorumlanmamas› son derece önemlidir. Böyle bir bak›fl aç›s›, Risalelerin orijinal halinden
uzaklaflmas›na ve Müslümanlar›n yanl›fl bilgilendirilmelerine neden olacakt›r. Bu da, Bediüzzaman’›n hikmetli sözlerinin ve k›ymetli aç›klamalar›n›n gere¤i gibi takdir edilememesine yol açacakt›r.
Bediüzzaman eserlerinde “Risale-i Nur’un her bir
kitab› bir Said’dir. Siz hangi kitaba baksan›z benimle
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karfl› karfl›ya görüflmekten on defa ziyade hem faydalan›r,
hem hakiki bir surette benimle görüflmüfl olursunuz.
Risale-i Nur bana hiçbir ihtiyaç b›rakm›yor.” (Emirda¤
Lahikas›, s. 159) fleklinde bildirmifltir. Demek ki risaleler, herhangi bir konuda Bediüzzaman'›n tüm kanaatlerini
en aç›k ve do¤ru flekilde yans›tmaktad›r. Mehdiyet
konusunda da Bediüzzaman çok anlafl›l›r aç›klamalarda
bulunmufl, “kendisinin ya da onun flahs› manevisi olarak
Risale-i Nur’un Mehdiyet vazifesini üstlenmemifl oldu¤unu; ahir zaman›n “Büyük Mehdi”sinin, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ve risalelerde yüzlerce
sayfa boyunca anlat›lan özelliklere sahip olmas›yla
tan›naca¤›n›” hiçbir tart›flmaya yer b›rakmayacak flekilde izah etmifltir.
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EK BÖLÜM: EVR‹M TEOR‹S‹N‹N SONU
Darwinizm; ara fosil olmad›¤› halde varm›fl telkini yapar…
Geçersiz deliller sunar… Bulunan bütün fosiller yarat›l›fl› ispat etti¤i halde bunun tam aksini savunur… Tesadüfler sonucu
oluflma ihtimali ancak 10 950'de 1 olan, -yani "oluflmas› imkans›z olan" proteinlerle- yine tesadüfler sonucunda, sanatç›lar, bilim adamlar›, profesörler meydana gelece¤ine inand›rmaya çal›fl›r. Hatta meydana gelen profesörlerin, kendilerinin nas›l tesadüfen meydana geldi¤ini üniversiteler kurarak araflt›rd›¤›na
da inand›rmaya çal›fl›r…
Darwinizm; bir canl› hücre kromozomunda dev bir kütüphaneden daha fazla bilgi kodlanm›fl olmas›n›, kör tesadüflerin
mucizesi olarak görür… Görmeyen, duymayan, hissetmeyen,
fluursuz atomlar›n, gören, duyan, hisseden, düflünen fluurlu insanlar haline gelmesini, tesadüflerin ilahi gücünden oldu¤unu
iddia eder… Tesadüf, Darwinizm'in mucizeler meydana getiren ilah›d›r.
1. Darwinizm art›k proteinlerin evrimle oluflabilece¤ini
iddia edemiyor. Çünkü tek bir proteinin bile tesadüfen do¤ru
dizilimle oluflma ihtimali teorik olarak 10 950'de 1 dir. Bu ise
gerçekleflmesi matematiksel olarak imkans›z bir ihtimaldir.
2. Darwinizm art›k fosilleri evrime delil olarak gösteremiyor. Çünkü 19. yüzy›l›n ortalar›ndan bu yana dünyan›n dört bir
yan›nda yap›lan arkeolojik çal›flmalarda, evrimcilerin 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›.
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3. Evrimciler bugüne kadar bulunmufl olan say›s›z fosil
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› oldu¤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›rd›¤› yani bir kufl oldu¤u anlafl›lm›fl, böylece "kufllar›n evrimi masal›" evrimciler
için savunulamaz olmufltur.
5. Darwinizm art›k "At Serisi" diye ortaya konulan sahte
dizilimi kullanam›yor. Çünkü bu sahte serinin dizilimi kullanam›yor. Çünkü bu sahte serinin geçmiflte farkl› devirlerde ve
farkl› co¤rafyalarda yaflam›fl ba¤›ms›z canl› türlerinden ibaret
oldu¤u anlafl›ld›.
6. Darwinizm art›k sudan karaya ç›k›fl hikayesi için Coelecanth isimli fosili kullanam›yor. Çünkü soyu tükenmifl 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 Serisi (A.
Bosei, A Robustus, A. Aferensis, Africanus vb.) gibi canl›lar›n insanlar›n atalar› olduklar› iddias›n› art›k savunam›yor. Çünkü bu fosiller üzerinde yap›lan araflt›rmalar, bunlar›n
insan ile hiçbir ilgisi olmad›¤›n› ve tamam›n›n geçmiflte yaflam›fl maymun türlerinden ibaret oldu¤unu ortaya koymufltur.
8. Darwinizm rekonstrüksiyon (canland›rma) çizimlerle
art›k insanlar› kand›ramayacak. Çünkü eskiden yaflam›fl hayvanlar›n kal›nt›lar›na dayan›larak yap›lan bu canland›rmalar›n
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(rekonstrüksiyon) hiçbir bilimsel de¤ere 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 "Piltdown Adam›" diye bir fosilin hiçbir zaman var olmad›¤›n›, insana ait bir
kafatas›na orangutan çenesi eklenerek insanlar›n 40 y›l boyunca kand›r›ld›¤›n› ortaya ç›kard›.
10. Darwinizm "Nebraska Adam›"n›n ve sözde ailesinin evrimi ispatlad›¤›n› art›k savunam›yor. Çünkü "Nebraska Adam›" hikayesinin dayand›r›ld›¤› az› difl kal›nt›s›n›n asl›nda soyu tükenmifl yabani bir domuza ait oldu¤u tespit edildi.
11. Darwinizm art›k "Do¤al Seleksiyonun evrime sebep oldu¤u iddias›n› savunam›yor. Çünkü, söz konusu mekanizman›n canl›lar› evrimlefltiremeyece¤i, onlara yeni özellikler kazand›rmayaca¤› bilimsel olarak ispatlanm›flt›r.
Darwinistlerin yukar›da say›lanlardan baflka daha pek çok
yanl›fl bilgilendirmesi söz konusudur. Bunlar›n tamam›n›n
geçersizli¤i zaman içinde ortaya ç›km›flt›r. Örne¤in; evrimlefltirici özelli¤i oldu¤u iddia edilen mutasyonlar›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 solungaç 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›flt›r. Bakterilerdeki antibiyotik direncine ait genetik
bilginin bakterinin "var oldu¤u andan itibaren" DNA's›nda
bulundu¤u ortaya ç›kar›lm›flt›r…
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