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G‹R‹ﬁ
Mehdiyet konusu, ‹slam tarihi boyunca gündemde olan
ve merak uyand›ran bir konudur. Öyle ki büyük ‹slam alimi ve Hicri 13. asr›n müceddidi Bediüzzaman Said Nursi,
‹slam tarihinde pek çok kiﬂinin Hz. Mehdi'nin kendi dönemlerinde gelece¤ini düﬂünerek yan›ld›klar›n› belirtmiﬂtir.
Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyat›'n›n pek
çok yerinde, Peygamber Efendimiz (sav)'in müjdeledi¤i
Hz. Mehdi'nin kendisinden sonra gelece¤ini haber vermiﬂ
ve Mehdiyet hakk›nda hadislerde geçen konulara aç›kl›k
getirmiﬂtir. Hz. Mehdi'nin ve talebelerinin gelece¤iyle ilgili Said Nursi'nin ifadelerinden biri ﬂöyledir:
“Ta ahir zamanda, hayat›n geniﬂ dairesinde as›l sahipleri, yani Hz. Mehdi ve ﬂakirtleri (talebeleri), Cenab-› Hakk’›n izniyle gelir, o daireyi geniﬂletir ve o tohumlar sünbüllenir.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 138 Kastamonu Lahikas›, 72)
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Fakat günümüzde baz› kimselerin, Bediüzzaman’›n ahir
zamanda gelece¤i müjdelenen Hz. Mehdi oldu¤u yan›lg›s›na düﬂtü¤ü görülmektedir.
Oysa, Bediüzzaman eserlerinde, kendisinin ahir zamanda müjdelenen Mehdi olmad›¤›n›, nedenleri ile birlikte
pek çok defa aç›klam›ﬂt›r. Bunu anlamak için kendisinin
bu konudaki sözlerini incelemek yerinde olacakt›r.
Bu kitapç›kta, Bediüzzaman Said Nursi'nin kendisinin
ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi olmad›¤›na dair eserlerinde yer verdi¤i aç›klamalar› ele al›nmaktad›r.
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‹stikbal-i dünyeviyede (dünyan›n gelece¤inde) 1400
sene sonra gelecek bir hakikati as›rlar›nda karib (yak›n) zannetmiﬂler. (Sözler, s. 318)
Bediüzzaman, baz› ﬂah›slar›n Hz. Mehdi'nin geçmiﬂte
geldi¤ini düﬂünerek yan›ld›klar›n› belirtmiﬂ ve Hz. Mehdi'nin geliﬂ zaman› hakk›nda bilgi vermiﬂtir:
Bediüzzaman bu sözleriyle ‹slam tarihinde pek çok kiﬂinin Hz. Mehdi'nin kendi dönemlerinde gelece¤ini düﬂünerek yan›ld›klar›n› belirtmiﬂ ve Hz. Mehdi'nin, Peygamberimiz (sav)'den “1400 SENE SONRA” gelece¤ini hat›rlatm›ﬂt›r. Bu çok önemli bir bilgidir. Bediüzzaman burada ne 1373, ne 1378 ne 1398 ne de baﬂka bir tarih vermemiﬂ tam olarak 1400 y›l sonras›ndan bahsetmiﬂtir. Bu tarih
Miladi 1980 y›l›na denk gelmektedir. Hicri 13. yüzy›l›n
müceddidi olarak Hicri 14. yüzy›la kadar müceddidlik görevini yerine getiren Bediüzzaman, Hicri 1379 yani Miladi olarak 1960 y›l›nda vefat etmiﬂtir. Dolay›s›yla Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin geliﬂi için kendi yaﬂad›¤› dönemden
çok ileriki bir tarihi belirtmektedir. Bediüzzaman bu aç›klamas›yla, aç›k ve kesin bir tarih vererek kendisinin Hz.
Mehdi olmad›¤›n› ifade etmekte, Hz. Mehdi'nin kendi vefat›ndan yaklaﬂ›k 20 sene kadar sonra gelece¤ini müjdelemektedir.
Bediüzzaman ayr›ca risalelerinde Peygamberimiz
(sav)'in hadislerine dayanarak “her yüz y›l baﬂ›nda bir
müceddid gönderilece¤ini” hat›rlatm›ﬂt›r. Bediüzzaman
5

BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURS‹
KEND‹S‹N‹N “AH‹R ZAMAN MEHD‹S‹”
OLMADI⁄INI NASIL AÇIKLAMIﬁTIR?

“1400 YIL SONRA” tarihini vererek ayn› zamanda “14.
ve 15. yüzy›llar aras›nda görev yapacak olan müceddidin de Hz. Mehdi oldu¤unu” haber vermektedir.
Bediüzzaman Hz. Mehdi için “1400 sene sonra GELECEK” ifadesini kullanarak, Hz. Mehdi'nin kesin olarak
“gelece¤ini” müjdelemektedir. Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. Mehdi'nin manevi bir kiﬂi olmad›¤›n›, “belirtilen
tarihte gelecek bir ﬂah›s oldu¤unu” aç›klamaktad›r.
Bediüzzaman verdi¤i bu bilgiyle ayr›ca Hz. Mehdi'nin
geçmiﬂte ve Bediüzzaman'›n kendi yaﬂad›¤› dönemde henüz gelmemiﬂ oldu¤u konusuna da aç›kl›k kazand›rmaktad›r. Çünkü dikkat edilirse Bediüzzaman “Hz. Mehdi geldi ya da gelmiﬂ” dememekte, “gelecek zaman” belirten bir
kelime kullanmakta ve “GELECEK” demektedir.
Bediüzzaman Hz. Mehdi için “HAK‹KAT” kelimesini kullanm›ﬂt›r. Bediüzzaman bu ifadesiyle, Hz. Mehdi'nin
geliﬂinin bir hakikat yani hiçbir ﬂüpheye yer b›rakmayacak kadar “kesin bir GERÇEK” oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Bediüzzaman bu sözüyle ayr›ca, Hz. Mehdi'nin geliﬂinden önce Mehdi oldu¤u san›lan ﬂah›slar›n aksine, “1400
sene sonra gelecek olan Mehdi'nin bir hakikat” olaca¤›n› belirtmiﬂtir. Yani bu kutlu zat›n, Peygamberimiz
(sav)'in hadislerinde müjdeledi¤i tüm özelliklere sahip
olan “GERÇEK MEHD‹" olaca¤›n› ve bu özellikleriyle Mehdi san›lan kiﬂilerden ay›rt edilip tan›naca¤›n› hat›rlatm›ﬂt›r.
Bediüzzaman daha önce de birçok kiﬂinin, Hz. Meh6
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di’nin geliﬂ tarihi ile ilgili çeﬂitli kanaatlere kap›ld›klar›n› ve bu mübarek zat›n “kendi yaﬂad›klar› yüzy›la yak›n”
bir tarihte gelece¤ini sand›klar›n› belirtmiﬂtir. Ancak Bediüzzaman “KAR‹B (YAKIN) ZANNETM‹ﬁLER” diyerek söz konusu kiﬂilerin Hz. Mehdi'nin önceki tarihlerde ç›km›ﬂ olabilece¤ini düﬂünmekle yaln›zca bir “zanda
bulunduklar›n›” ancak yan›ld›klar›n› hat›rlatm›ﬂt›r. Gerçekte ise Hz. Mehdi’nin “Hicri 1400 y›l›nda” gelece¤ini
ve bu tarihten sonra faaliyetlerine baﬂlayaca¤›n› bildirmiﬂtir. Nitekim Bediüzzaman'›n verdi¤i bu tarih Peygamber
Efendimiz (sav)'in hadislerinde verilen bilgilerle tam bir
uyum halindedir.
ﬁimdi, Hz. Mehdi gibi eﬂhas›n hakk›ndaki rivayat›n (rivayetlerin) ihtilafat› (farkl›l›klar›) ve s›rr› ﬂudur ki:
Ehadisi tefsir edenler (hadisleri aç›klayanlar), metn-i
ehadisi tefsirlerine (hadis metinlerindeki aç›klamalar)
ve istinbatlar›na (gizli manalar› meydana ç›karmalar›na) tatbik etmiﬂler. Mesela: Merkez-i saltanat o vakit
ﬁam’da veya Medine’de oldu¤undan, vukuat-› Hz. Mehdiyye veya Süfyaniyye’yi (Hz. Mehdi ve Süfyan ile ilgili olaylar›) merkez-i saltanat civar›nda olan Basra,
Kufe, ﬁam gibi yerlerde tasavvur ederek (düﬂünerek)
öyle tefsir etmiﬂler (aç›klam›ﬂlar). (Sözler, s. 359)
Bediüzzaman, son saltanat ve Halifeli¤in merkezi ‹stanbul’da oldu¤u için Hz. Mehdi ile ilgili olaylar›n da bu ﬂehirde gerçekleﬂece¤ini bildirmiﬂtir:
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Peygamberimiz (sav) hadislerinde, kendisinden sonra
gelecek birçok ﬂah›s olaca¤›n› bildirmiﬂtir. Bu kiﬂilerin
baz›lar› gelmiﬂ, vazifelerini yap›p vefat etmiﬂlerdir. Her
yüzy›l baﬂ›nda gönderilen müceddidler bunlardan baz›lar›d›r. Peygamberimiz (sav)’in gelece¤ini haber verdi¤i ﬂah›slar›n baz›lar› da halen beklenmektedir. Bediüzzaman
da eserlerinde halen beklenmekte olan bu ahir zaman ﬂah›slar› hakk›nda hadisler do¤rultusunda detayl› bilgiler
vermiﬂtir. Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin yan› s›ra, Deccal ve
Süfyan (hadislerde ahir zamanda ‹slam dünyas› içerisinde ortaya ç›kaca¤› ve Hz. Mehdi'ye karﬂ› mücadele edece¤i bildirilen ve Süfyan-› Deccal olarak an›lan ﬂah›s) gibi inkara dayal› bir mücadele verecek ahir zaman ﬂah›slar› da Bediüzzaman'›n bilgi verdi¤i bu kiﬂiler aras›ndad›r.
Bediüzzaman buradaki “HZ. MEHD‹ G‹B‹ EﬁHASIN (ﬁAHISLARIN)” sözleriyle öncelikle çok aç›k bir
ﬂekilde Hz. Mehdi'nin manevi bir varl›k olmad›¤›n›, “B‹R
ﬁAHIS OLDU⁄UNU” belirtmiﬂtir. Bediüzzaman bu ifadesiyle ayr›ca Hz. Mehdi gibi, di¤er ahir zaman ﬂah›slar›n›n da manevi kiﬂilikler olmad›klar›n›, ayn› ﬂekilde “BIRER ﬂAH›S” olduklar›n› aç›klam›ﬂt›r. Kuﬂkusuz ki Bediüzzaman'›n bu sözleri, ahir zaman ﬂah›slar›ndan bir k›sm›n›n birer “ﬂah›s”, bir k›sm›n›n ise birer “ﬂahs› manevi”
olarak gelecekleri iddialar›n› geçersiz k›lmaktad›r. Çünkü Bediüzzaman “Hz. Mehdi gibi ﬂah›slar” sözleriyle
bunlar›n tümünü kapsayan ve hepsi için “ﬁAHIS” tan›m8
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lamas›n› yapan bir ifade kullanmaktad›r. Nitekim Bediüzzaman eserlerinde Deccal ve Süfyan’›n birer ﬂah›s olduklar›n› ne kadar net bir ﬂekilde aç›klam›ﬂsa, Hz. ‹sa ve Hz.
Mehdi konusunda da bu gerçe¤i o kadar aç›k ve anlaﬂ›l›r
ifadelerle dile getirmiﬂtir. Deccal'in de fiziksel özelliklerini anlatm›ﬂ, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin de fiziksel özelliklerini tarif etmiﬂtir. Dolay›s›yla Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin
birer ﬂahs› manevi olacaklar› düﬂüncesi, Bediüzzaman'›n
bu aç›klamalar›na tamam›yla ters düﬂmektedir. Bediüzzaman bu sözünde Hz. Mehdi'den aç›kça bir ﬂah›s kelimesini kullanarak bahsetmekte ve aksi yöndeki düﬂüncelerin
geçersizli¤ini ortaya koymaktad›r.
Peygamberimiz (sav)'in hadislerini aç›klayanlar, o dönemlerde saltanat›n merkezi Basra, ﬁam, Kufe gibi yerlerde oldu¤u için Hz. Mehdi ile ilgili olaylar›n bu civarlarda gerçekleﬂece¤ini düﬂünmüﬂlerdir. Ancak Bediüzzaman, son saltanat ve Halifeli¤in merkezi ‹stanbul’da oldu¤u için Hz. Mehdi ile ilgili olaylar›n da bu ﬂehirde gerçekleﬂece¤ini bildirmiﬂtir. Bu ifadelerle Bediüzzaman ahir
zaman ile ilgili rivayet ve aç›klamalar›n daha iyi anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Ashâb-› Kütüb-i Sitte’den ‹mam-› Hâkim'in “Müstedrek”inde ve Ebu Dâvud'un “Kitab-› Sünen“inde, Beyhaki “ﬁuab-› ‹man”da tahriç buyurduklar› (delillere dayanarak ortaya koyduklar›): “Her yüz senede bir, Ce9
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nab-› Hak bir müceddid-i din (her yüzy›l baﬂ›nda dini hakikatleri devrin ihtiyac›na göre aç›klamak üzere
gönderilen büyük ‹slam alimi, yenileyici) gönderiyor...” hadis-i ﬂerifine mazhar (sahip, eriﬂmiﬂ) ve mâsadak (belirtilen özelliklere tam olarak uyan) ve müzhiri tam olan (uyarma görevini tam olarak yerine getiren).
(Barla Lahikas›, s. 119)
Bediüzzaman Peygamberimiz (sav)'in hadislerine dayanarak, Allah’›n her yüzy›l baﬂ›nda bir müceddid gönderece¤ini bildirmektedir:
Bediüzzaman'›n burada dikkat çekti¤i gibi, Peygamber Efendimiz (sav) "her yüzy›lda bir müceddid gönderildi¤ini" bildirmiﬂtir:
Gerçekten Aziz ve Celil olan Allah her yüz sene baﬂ›nda ﬂu ümmetin dinini bidatten (dine sonradan sokulan hurafelerden) ay›racak, yenileyecek (ilim sahibi) B‹R ZATI gönderir. (Sünen-i Ebu Davud, 5/100)
Hadiste, Allah’›n her yüz senede bir müceddid yani dini hurafelerden ar›nd›r›p tekrar Kuran’da anlat›ld›¤› ﬂekliyle ortaya koyan, Peygamberimiz (sav)'in sünnetiyle hareket eden, zaman›n ihtiyaçlar›na göre insanlar›n kafas›nda oluﬂan sorulara Kuran’dan çözümler getiren bir kiﬂiyi
gönderdi¤i belirtilmektedir. ‹lerleyen bölümlerde aç›klanaca¤› gibi, Peygamberimiz (sav)'den sonraki her yüzy›l
baﬂ›nda insanlara do¤ruyu gösterecek bir müceddid gön10
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dermiﬂtir. Ahir zaman›n büyük müceddidi de Hz. Mehdi
olacakt›r. Hz. Mehdi, pek çok hadiste bildirildi¤i gibi, Kuran ahlak›n› eksiksiz uygulayacak, dini bat›l inan›ﬂ ve uygulamalardan ar›nd›racak, Peygamberimiz (sav)'in sünnetini yeniden canland›racak ve bunu tüm dünyaya hakim
k›lacakt›r.
Baﬂtaki hadis-i ﬂerifin "her yüz sene baﬂ›nda dini tecdid edecek (yenileyecek) bir müceddidi (yenileyiciyi) gönderiyor" müjdesinin ihbar›na (verdi¤i bilgilere)
muvâzi (uygun) olarak HAZRET-‹ MEVLANA HAL‹D ekser ehl-i hakikatin tasdikiyle (din alimlerinin
büyük bir ço¤unlu¤unun onaylamas›yla ve ittifakla)
1200 senesinin yani ON ‹K‹NC‹ ASRIN MÜCEDD‹D‹D‹R. (Barla Lahikas›, s. 120)
Bediüzzaman bu sözünde, Hz. Mevlana Halid'in 12.
asr›n müceddidi oldu¤unu aç›klamaktad›r:
Peygamberimiz (sav)'den sonra, hadislerde bildirildi¤i gibi her yüzy›l baﬂ›nda insanlara din ahlak›n› ve hükümlerini anlatan, dönemin ihtiyaçlar›na göre aç›klamalarda
bulunan bir müceddid gelmiﬂtir. 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. Bu mübarek insan,
‹slam alimlerinin büyük ço¤unlu¤unun ittifak›yla, Hicri
12. ve 13. yüzy›llar aras›ndaki müceddiddir. Bediüzzaman
da bu gerçe¤e dikkat çekmektedir.
11
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Madem TAM YÜZ SENE SONRA aynen dört cihette
(yönde) tevafuk ederek (tam uyarak) R‹SALE-‹ NUR
ECZALARI (BÖLÜMLER‹) AYNI VAZ‹FEY‹
GÖRMÜﬁ... Kanaat verir ki —nass-› hadis ile (hadisin ﬂüpheye yer b›rakmayan ifadesi ile)— Risale-i Nur
tecdid-i din (dini yenileme) hususunda B‹R MÜCEDD‹D HÜKMÜNDED‹R. (Barla Lahikas›, s. 121)
Bediüzzaman bu sözünde ise, Hz. Mevlana Halid-i
Ba¤dadi'den tam yüz sene sonra kendisinin ve eserlerinin
bir müceddid görevi gördü¤ünü aç›klamaktad›r. Buna göre, 13. asr›n müceddidi Bediüzzaman Said Nursi'dir. 14.
asr›n müceddidi ise Hz. Mehdi olacakt›r:
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. Bedüzzaman, Hicri 12. asr›n müceddidi Mevlana Halid’den yüz sene sonra yani 13. as›rda büyük bir iman hizmeti gerçekleﬂtirmiﬂtir. Dolay›s›yla Bediüzzaman da 13.
ve 14. as›rlar aras›ndaki müceddiddir
Bediüzzaman Risale-i Nur’un müceddidlik yani dini
yenileme görevini tam olarak yerine getirdi¤i konusunda
büyük bir kanaati oldu¤unu belirtmiﬂtir. Risale-Nur’un etkileri ile müceddidlerin faaliyetleri tam bir uygunluk göstermiﬂ, 12. as›rdaki Hz. Mevlana Halid ile ayn› görevi,
Hicri 13. yüzy›lda Bediüzzaman'›n vesile oldu¤u Risalei Nur yerine getirmiﬂtir. Dolay›s›yla Hicri 12. asr›n mü12
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ceddidi Mevlana Halid’den tam yüz sene sonra yay›nlanan Risale-i Nur dolay›s›yla, risalelerin yazar› olan Bediüzzaman da 13. ve 14. as›rlar aras›ndaki müceddiddir.
Bediüzzaman'›n burada ortaya koydu¤u önemli bir baﬂka konu daha vard›r: Tüm elçiler ve peygamberler gibi,
Peygamberimiz (sav)’den sonra gelen ve ‹slam tarihinde
yer alan hiçbir müceddid veya müçtehid de bir ﬂahs› manevi olarak gönderilmemiﬂtir. Allah’›n Kuran’da bildirdi¤i 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 bir hidayet rehberi olabilecek birer insan olarak gelmiﬂlerdir. Ve her birinin talebeleri ve takipçilerinden meydana gelen birer ﬂahs› manevileri oluﬂmuﬂtur.
Mevlana Halid-i Ba¤dadi ve Bediüzzaman gibi müceddidler bunun en güzel örneklerindendir. Bu mübarek ﬂah›slar yaﬂad›klar› yüzy›llarda birer ﬂah›s olarak gelmiﬂ büyük ‹slam alimleridir. Her biri beklenildi¤i gibi gelip görevlerini yerine getirmiﬂlerdir. Her birinin çevresinde, talebelerinden oluﬂan ve kendilerini temsil eden ﬂahs› manevileri olmuﬂtur. Çevrelerinde bulunan ba¤l›lar› ve talebeleri büyük hizmetler yapm›ﬂlar, onlar›n ﬂahs› manevilerini oluﬂturmuﬂlard›r. Ancak elbette ki bu ﬂahs› manevilerin baﬂ›nda birer müceddid olarak hem Mevlana Halidi Ba¤dadi hem de Bediüzzaman bizzat yer alm›ﬂlard›r. Demek ki onlardan sonra gelecek olan Hz. Mehdi de ayn› ﬂekilde manevi bir ﬂah›s olmayacak, ayn› görevleri üstlene13
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bilecek, dinin hakikatlerini insanlar›n ihtiyaçlar›na göre
aç›klayabilecek ‹slam alimi ve müceddid hükmünde bir
ﬂah›s olacakt›r. Bediüzzaman bu gerçe¤i verdi¤i bilgilerle çok aç›k bir ﬂekilde ortaya koymaktad›r.
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 ﬁAHSI 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:
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‹⁄‹”
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
14
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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.
Bediüzzaman ahir zamanda Hz. Mehdi’nin yan›nda bu15
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lunan 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.
Yüzy›llard›r süregelen bu adetullah (Allah'›n kanunu),
16
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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 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.
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. Bediüz17
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zaman 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 Mehdi”si 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),
herﬂeyden evvel FELSEFEY‹ VE MADD‹YYUN
FIKRINI (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:
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 dik18
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kat 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
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- MADD‹YYUN VE TAB‹‹YYUN TAUNU
(MATERYAL‹ZM, DARW‹IN‹ZM VE
ATE‹ZM HASTALI⁄I):
Materyalizm ve ateizm, insanl›¤a büyük felaketler getiren sapk›n ak›mlard›r. Darwinizm, materyalizm ve ateizme fikri dayanak oluﬂturur. Darwinizm'in iddias›, kaina19
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t›n ve canl›l›¤›n kör tesadüfler sonucunda kendi kendine
yaﬂam› var etti¤idir. Son 150 y›l›n en büyük aldatmacas›
olan bu ak›m›n fikren tam anlam›yla susturulmas› 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 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 des20
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te¤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 SUSTURACAK 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‹LYON21
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LARLA EFRADI (fertleri) BULUNAN ORDULAR
laz›md›r. (Emirda¤ Lahikas›, s. 25)
Bediüzzaman'›n 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. ‹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:
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
22
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(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 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.
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
belirtti¤i gibi “yeniden hayata kavuﬂturma ﬂeklinde bir
canlanma”, tam anlam›yla Hz. Mehdi vesilesiyle yerine
getirilecektir.
Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. Mehdi'nin, daha önce
hiçbir müceddid taraf›ndan yerine getirilmemiﬂ olan gö23
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revlerinden 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.
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.
24
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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¤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›25
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n›n göz ard› edildi¤i bir dönemde, insanlar›n yeniden din
ahlak›na yönelmesine vesile olacak, ‹slam birli¤ini kuracak ve bu büyük görevlerinde kendisine destekçi olan pek
çok salih insan bulunacakt›r.
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.
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 Bediüzzaman'›n yaﬂad›¤› dönemde henüz oluﬂmam›ﬂ,
dolay›s›yla da böyle büyük bir ittifak›n yard›m› da söz konusu olmam›ﬂt›r. Bediüzzaman ‹slam birli¤inin bu yard›m26
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laﬂmas›n›n Hz. Mehdi döneminde gerçekleﬂece¤ini ve
onun üçüncü görevinde büyük bir destek sa¤layaca¤›n›
belirtmiﬂtir.
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.
Bediüzzaman bu sözüyle, Hz. Mehdi’nin Peygamber
Efendimiz (sav)'in mübarek soyundan olaca¤›na, ona destek verenler aras›nda da Ehl-i Beyt’ten 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
27
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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.
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 görevi
“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.
28
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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:
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
29
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üç vazifenin üçünü birden yerine getirecek olan kiﬂinin
yaln›zca “BÜYÜK MEHD‹” olaca¤›n› ve bu özelli¤iyle
di¤er müceddidlerden ay›rt edilece¤ini belirtmiﬂtir. 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
30
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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.
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. 247-250)
Hz. Mehdi'nin hadislerde bildirilen en önemli özelliklerinden biri de, “SEYYID” 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-‹
31
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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.
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 kiﬂi32
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nin 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 konusu 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 soyun33
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dan 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.
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:
Bediüzzaman, Müslümanlar›n bekledi¤i, ahir zamanda gelecek mübarek ﬂahs›n tek bir görevi olmayaca¤›n›
34
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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
H›ristiyanlarla 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. Osmanl› 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.
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 olacak35

BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURS‹
KEND‹S‹N‹N “AH‹R ZAMAN MEHD‹S‹”
OLMADI⁄INI NASIL AÇIKLAMIﬁTIR?

t›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 Deccal’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.
... Bu hakikatdan anlaﬂ›l›yor ki; SONRA GELECEK
O MÜBAREK ZAT R‹SALE-‹ NUR’U B‹R PROGRAMI OLARAK NEﬁR VE TATB‹K EDECEK
(yazma ve da¤›tma yoluyla yayacak ve uygulayacak).
(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)
Bediüzzaman bu sözüyle bir kez daha Hz. Mehdi'nin
geliﬂini müjdelemiﬂ ve bu mübarek zat›n, faaliyetlerini yerine getirirken kendisini “Hz. Mehdi'ye zemin haz›rlayan
bir öncü” olarak tan›mlayan Bediüzzaman'›n eserlerinden
de istifade edece¤ini belirtmiﬂtir.
Bediüzzaman eserlerinde, Hz. Mehdi'den önceki yüzy›l›n müceddidi olmas› sebebiyle kendisini “Hz. Mehdi’nin
bir öncüsü”, “ona zemin haz›rlayan bir askeri” olarak ta36
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n›mlam›ﬂt›r. Yine bir sözünde de, “kendisinin ekti¤i tohumlar›n Hz. Mehdi taraf›ndan geliﬂtirilece¤ini ve bu mübarek ﬂah›s vesilesiyle bu tohumlar›n sümbüllenece¤ini”
anlatarak, Hz. Mehdi'nin geliﬂinden önce yapt›¤› çal›ﬂmalarla ona “bir ön haz›rl›k” yapt›¤›n› anlatmaktad›r. Bediüzzaman bu sözünde de Risale-i Nur Külliyat›’n›n Hz. Mehdi’nin tebli¤inde kullanaca¤› bir ön haz›rl›k oldu¤unu belirtmiﬂtir. Bediüzzaman, ortaya ç›kt›¤›nda Hz. Mehdi’nin,
Risaleleri haz›r yaz›lm›ﬂ olarak bulaca¤›n› ve iman› kurtarma vazifesinde Risaleler'den faydalanaca¤›n› belirtmiﬂtir.
Bediüzzaman bu sözleriyle kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n›, Hz. Mehdi'nin “KEND‹S‹NDEN SONRAK‹ DÖNEMDE GELECEK B‹R ﬁAHIS OLDU⁄UNU” bir kez
daha aç›kl›¤a kavuﬂturmuﬂtur
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:
“‹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
37
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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 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.
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.
Peygamberimiz (sav)'in döneminden bu yana böyle bir güç
ve hakimiyet sa¤lanamam›ﬂt›r. Bediüzzaman da yaﬂad›¤›
38
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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 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 VAZ‹FE, PEK BÜYÜK
B‹R SALTANAT ve KUVVET ve M‹LYONLAR
FEDAKARLARLA (M‹LYONLARIN FEDAKARANE KATILIMIYLA) TATB‹K ED‹LEB‹L‹R(yerine getirilebilir). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)
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Bediüzzaman Hz. Mehdi’nin üçüncü vazifesinin ‹slam
toplumunu birleﬂtirmek ve H›ristiyan alemiyle ittifak yapmak oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Hz. Mehdi'nin ‹slam birli¤ini kurup H›ristiyan 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.
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. Bir Kuran ayetinde bildirildi¤i gibi, “... iman
edenlere sevgi bak›m›ndan en yak›n olarak da: "H›ristiyanlar›z" diyenleri bulursun. Bu, onlardan (birtak›m) papaz ve rahiplerin olmas› ve onlar›n gerçekte
büyüklük taslamamalar› nedeniyledir.” (Maide Suresi,
82) samimi Müslümanlar ve samimi H›ristiyanlar 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. Meh40
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di'nin kendisinden sonraki bir tarihte gelecek bir ﬂah›s oldu¤unu müjdelemektedir.
Bediüzzaman, ‹slam birli¤i ile Müslüman ve H›ristiyan 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. 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.
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› bil41
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dirmiﬂtir. 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‹,
ÜÇÜNCÜ VAZ‹FELER PEK PARLAK VE ÇOK
GEN‹ﬁ B‹R DA‹REDE (alanda) VE ﬁA’ﬁALI (gösteriﬂli) B‹R TARZDA OLDU⁄UNDANUMUMUN
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.
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 ta42
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rihinin 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› tarif etti¤i kiﬂi, kendisinden sonra gelece¤ini ve bu üç vazifeyi en gösteriﬂli biçimde yerine getirece¤ini ifade etti¤i
Hz. Mehdi'dir.
TA AH‹R ZAMANDA, HAYATIN GEN‹ﬁ DA‹RES‹NDE (dünya çap›nda) ASIL SAH‹PLER‹, YAN‹
MEHD‹ VE ﬁAK‹RTLER‹ (talebeleri) CENAB-I
HAKK’IN ‹ZN‹YLE GEL‹R , O DA‹REY‹ GEN‹ﬁLET‹R ve O TOHUMLAR SÜMBÜLLEN‹R. B‹ZLER DE KABR‹M‹ZDE SEYRED‹P ALLAH’A
ﬁÜKREDER‹Z. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 138)
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin ahir zamanda ortaya ç›kaca¤›n› haber vermektedir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi ve
talebelerini Risale-i Nur'un as›l sahipleri olarak nitelendirmekte, Risale-i Nur'un baﬂlatt›¤› hizmeti bu mübarek
ﬂahs›n tamamlayaca¤›n› müjdelemektedir:
Bediüzzaman burada kulland›¤› “TA AH‹R ZAMANDA” sözleriyle Hz. Mehdi'nin gelece¤i zaman› belirtmektedir. Bediüzzaman bu ifadesiyle öncelikle Hz. Mehdi'nin
kendisinden “‹LER‹K‹ B‹R TAR‹HTE” gelece¤ini dile getirmektedir. Bediüzzaman'›n burada kulland›¤› “TA”
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kelimesi ise bu konuya aç›kl›k getiren önemli bir ifadedir.
“TA” kelimesi uzakl›k ifade eden bir kelimedir. Bediüzzaman bu ekle, ahir zaman›n kendi yaﬂad›¤› dönemin çok
daha ilerisinde, daha uzakta bir zaman oldu¤unu ifade etmektedir. Bediüzzaman Risale-i Nur'un dar dairede yani
s›n›rl› bir kesim içerisinde baﬂlatt›¤› hizmetleri daha ileriki bir tarihte gelecek olan Hz. Mehdi ve talebelerinin devam ettireceklerini ve bunu dünya çap›nda bir hizmete dönüﬂtüreceklerini bildirmiﬂtir. Bediüzzaman bu sözleriyle
kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n›, Hz. Mehdi'nin kendisinden sonraki bir dönemde gelece¤ini aç›k bir ﬂekilde ifade etmiﬂtir.
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i üç görevden bahsetti¤i kimi sözlerinde “dar ve geniﬂ daire"
(dar ve geniﬂ alemler) kavramlar›n› kullanm›ﬂt›r. Bediüzzaman Risale-i Nur’un etkisinin ve bu yolla yap›lan iman
hizmetinin dar dairede yani s›n›rl› bir bölgede yap›lan bir
faaliyet oldu¤unu ifade etmiﬂtir. Hz. Mehdi'nin yapaca¤›
faaliyetlerin ise “HAYATIN GEN‹ﬁ DA‹RES‹NDE” yani “DÜNYA ÇAPINDA” gerçekleﬂtirilece¤ini belirtmiﬂtir. Hz. Mehdi, Allah’›n izniyle Kuran ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›lacak, halihaz›rda dünyan›n pek çok yerinde da¤›n›k halde bulunan Müslümanlar aras›nda ‹slam birli¤ini sa¤layacak ve tüm Müslümanlar›n liderli¤ini üstlenecektir. Tüm bunlar Hz. Mehdi'nin “HAYATIN GEN‹ﬁ
DA‹RES‹NDE” yerine getirece¤i görevlerin delillerini
oluﬂturacak ve Hz. Mehdi'nin tan›nmas›n› sa¤layan ala44
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metler olacakt›r. Bediüzzaman da sözlerinin pek ço¤unda
bu konuyu göndeme getirerek, bunu, kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›na dair bir delil olarak göstermiﬂ, Hz. Mehdi'nin yapaca¤› faaliyetlerin etkisinin büyüklü¤ünü hat›rlatm›ﬂt›r.
Bediüzzaman Said Nursi burada ahir zamanda gelecek
ve Kuran ahlak›n› tüm dünyada hakim k›lacak olan Hz.
Mehdi’den, Bediüzzaman’›n att›¤› tohumlar›n “ASIL SAH‹PLER‹” olarak bahsetmektedir. Bu aç›klamalar›na göre, Bediüzzaman Kuran ahlak›n›n dünya hakimiyetinin tohumlar›n› atan bir müceddid, Hz. Mehdi ise bu hakimiyetin as›l sahibi olacakt›r. Hz. ‹sa ile birlikte ‹slam ahlak›n›
dünya çap›nda hakim k›lacak olan ahir zaman toplulu¤unun lideri Allah’›n izniyle Hz. Mehdi olacakt›r. Dolay›s›yla Bediüzzaman Hz. Mehdi ve onun talebeleri için burada kulland›¤› “ASIL SAH‹PLER‹” ifadesiyle Hz. Mehdi'nin ve talebelerinin dünya çap›nda yerine getirece¤i görevlerin as›l sahibinin kendisi olmad›¤›n› aç›klam›ﬂ ve
böylece kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n› da ifade etmiﬂtir.
Bediüzzaman'›n bu sözlerinde vurgulad›¤› bir baﬂka
önemli nokta ise, Hz. Mehdi ve onun ﬂahs› manevisini oluﬂturan talebelerinin iki ayr› kavram oldu¤udur. Bediüzzaman “Hz. Mehdi VE ﬂakirtleri” derken burada kulland›¤› “VE” kelimesiyle bu duruma aç›kl›k getirmektedir. Bu
ikisi birbirinden ayr›d›r ve ancak ikisinin biraraya gelmesinden Hz. Mehdi’nin ﬂahs› manevisi oluﬂmaktad›r. Ama
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bu ﬂahs› manevinin oluﬂabilmesi için baﬂta mutlaka Hz.
Mehdi bir ﬂah›s olarak bulunacakt›r. Bediüzzaman da burada “HZ. MEHD‹ VE ﬁAK‹RTLER‹” sözleriyle bu gerçe¤i dile getirmekte ve Hz. Mehdi'nin manevi bir ﬂah›s
olarak de¤il, talebelerinin baﬂ›nda ayr› bir ﬂahsiyet olarak
var olaca¤›n› ifade etmektedir.
Bediüzzaman, Hz. Mehdi’den önce gelmiﬂ, insanlar›n
Allah’›n dininden uzaklaﬂt›¤› bir ortamda Kuran ahlak› ve
iman hakikatleri üzerinde durarak çok büyük bir imani hareket baﬂlatm›ﬂt›r. “O TOHUMLAR SÜMBÜLLEN‹R”
sözleriyle bu büyük fikri mücadelesini tohum ekmeye benzetmektedir. Sonradan Hz. Mehdi zaman›nda bu iman tohumlar›n›n sümbüllenece¤ini, yani Hz. Mehdi’nin Bediüzzaman›n baﬂlatt›¤› bu imani çal›ﬂmalar› geniﬂletece¤ini ve sonuca ulaﬂt›raca¤›n› ifade etmektedir. Bediüzzaman
bu örneklendirmesiyle kendisinin Hz. Mehdi'den önceki
bir dönemde yaﬂad›¤›n›, Hz. Mehdi'nin geliﬂinin ise kendisinden sonraki bir dönemde gerçekleﬂece¤ini aç›kça ifade etmektedir.
Bediüzzaman, “B‹ZLER DE KABR‹M‹ZDEN SEYRED‹P” sözleriyle, ekti¤i iman tohumlar›n›n sümbüllenece¤i yani Hz. Mehdi'nin Kuran ahlak›n› tüm dünyaya
hakim k›laca¤› dönemde, kendisinin vefat etmiﬂ olaca¤›n› belirtmiﬂtir. Bediüzzaman bu sözüyle bir kez daha kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n›, onun gelip görevine baﬂlad›¤› dönemde kendisinin hayatta olmayaca¤›n› hat›rlatarak
ifade etmiﬂtir
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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 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:
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
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‹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 zamanda 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,
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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
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 gö49
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revlerdir. 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
Çok zaman evvel bir ehl-i velayetten (veli ﬂah›stan) iﬂittim ki; o zat, eski velilerin gaybi iﬂaretlerinden istihrac
etmiﬂ (manas›n› ortaya ç›karm›ﬂ) ve kanaati gelmiﬂ ki:
‘ﬁark taraf›ndan bir nur zuhur edecek (ortaya ç›kacak),
bidatlar zulümat›n› (dine sonradan girmiﬂ hurafeleri)
da¤›tacak BEN BÖYLE B‹R NURUN ZUHURUNA
(ortaya ç›k›ﬂ›n›) ÇOK ‹NT‹ZAR ETT‹M (gözledim)
VE ED‹YORUM. FAKAT Ç‹ÇEKLER BAHARDA
GEL‹R. ÖYLE ‹SE O KUDS‹ Ç‹ÇEKLERE ZEM‹N HAZIR ETMEK LAZIM GEL‹R. VE ANLADIK K‹, BU H‹ZMET‹M‹ZLE O NURAN‹ ZATLARA (nurlu ﬂah›slara) ZEM‹N ‹ZHAR ED‹YORUZ
(haz›rl›yoruz). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 189)
Bediüzzaman, Hz. Mehdi ve yard›mc›lar›n› “baharda
gelecek kudsi çiçekler” olarak nitelendirmiﬂ, kendisinin
ise, “yapt›¤› hizmetlerle bu mübarek ﬂahsa zemin haz›rla50
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yan bir öncü” oldu¤unu belirtmiﬂtir:
Bediüzzaman, “B‹R NUR” olarak ifade etti¤i ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi'nin ortaya ç›k›ﬂ›n› çok gözledi¤ini ve hala da gözlemekte oldu¤unu ifade etmektedir. Bediüzzaman bu sözleriyle çok aç›k bir ﬂekilde kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n› ve kendisinin de bu mübarek ﬂahs›n ç›k›ﬂ›n› büyük bir heyecanla gözledi¤ini belirtmektedir. Yaln›z Bediüzzaman de¤il, sahabeler döneminden itibaren milyonlarca samimi Müslüman, ‹slam alimleri, mezhep imamlar›, müçtehidler Hz. Mehdi ve beraberindeki müminlere karﬂ› derin bir sevgi beslemiﬂlerdir.
1400 y›ld›r bu mübarek zat› sevgi ve sayg›yla anm›ﬂlard›r. Ona ve cemaatine dua etmiﬂler, onlar için Allah’tan
yard›m dilemiﬂlerdir. Hz. Mehdi ve cemaati gelmiﬂ geçmiﬂ tüm Müslümanlar›n ortak dostudur. Tüm inananlar
için ﬂevk ve heyecan vesilesidir. Bediüzzaman da sözlerinde bu bak›ﬂ aç›s›n› dile getirmekte, kendisinin de büyük bir heyecan ve sevgiyle Hz. Mehdi'nin geliﬂini bekledi¤ini ifade etmektedir. Bediüzzaman, burada kulland›¤›
“ÇOK ‹NT‹ZAR ETT‹M VE ED‹YORUM” yani
“ÇOK GÖZLED‹M VE GÖZLÜYORUM” sözleriyle
bu durumu dile getirmiﬂ, ancak hayatta oldu¤u süre içerisinde bu kutlu ﬂahs›n ç›k›ﬂ›n›n gerçekleﬂmedi¤ini bildirmiﬂtir.
Bediüzzaman ahir zamanda gelecek Hz. Mehdi ve cemaatine karﬂ› içten ve derin bir sevgi sahibidir. Hz. Mehdi ve yan›ndakilerin güzel ahlak›n› ve mücadelelerini “Ç‹51
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ÇEKLER”e benzetmekte ve onlar›n baharda, yeryüzünün tüm güzelliklerinin ortaya ç›kt›¤› dönemde geleceklerini anlatmaktad›r. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin gelece¤i dönemi karanl›k kara bir k›ﬂ›n ard›ndan gelen ayd›nl›k, güneﬂli, güzelliklerle dolu bir bahara benzetmektedir.
Bediüzzaman'›n çiçek benzetmesi bu dönemde yaﬂanacak
huzur, bar›ﬂ adalet ve güzellikleri anlatmak için yap›lm›ﬂ
çok güzel bir örneklendirmedir. Bediüzzaman bu bahar
döneminin çok yak›n oldu¤unu bildirmektedir. Bir baﬂka
aç›klamas›nda ise kendisinin "acele edip k›ﬂta geldi¤ini"
belirtmiﬂ; nas›l k›ﬂ›n hemen ard›ndan bahar geliyorsa, ahir
zamanda gelecek mübarek ﬂah›s ve cemaatinin de, kendisinden hemen sonra bahar› getirece¤ini müjdelemiﬂtir. Bediüzzaman bu sözleriyle çok aç›k bir ﬂekilde kendisinin
Hz. Mehdi olmad›¤›n›, ancak bu mübarek zata ortam haz›rlayan bir öncüsü oldu¤unu ifade etmiﬂtir.
Bediüzzaman bir kez daha “KUDS‹ Ç‹ÇEKLER”
sözleriyle bahsetti¤i Hz. Mehdi ve talebelerine karﬂ› olan
sevgisini dile getirmiﬂ, Hz. Mehdi'nin geliﬂini çok gözledi¤ini ve halen de gözlemeye devam etti¤ini belirtmiﬂtir.
Bu durumda gelecek olan ﬂah›slara, yani Hz. Mehdi ve cemaatine zemin haz›rlamak gerekti¤ini söyleyen Bediüzzaman, kendisinin ve cemaatinin bu görevi üstlendi¤ini
ifade etmiﬂtir. Onlardan önce gelip onlar için ön bir hizmet ve haz›rl›k yapt›¤›n› söyleyerek, Hz.
Mehdi'nin kendisinden sonra gelecek bir ﬂah›s oldu¤unu bir kez daha dile getirmiﬂtir.
52
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Bediüzzaman "ANLADIK K‹" sözleriyle, kendisinin
Hz. Mehdi olmad›¤›, ancak yapt›¤› hizmetlerle bu mübarek kiﬂiye zemin haz›rlamakta oldu¤u konusundaki kanaatini dile getirmektedir. “ANLADIK K‹” ifadesi, Bediüzzaman'›n kalbine gelen gerçe¤i ve Bediüzzaman'›n bu
gerçe¤e net ve samimi olarak inand›¤›n› göstermektedir.
Bediüzzaman bu kelimeyle, tevazu gere¤i böyle bir söz
söylemedi¤ini, delilleriyle aç›kça ortada olan bu konuda
kesin kanaatini ifade etti¤ini ortaya koymaktad›r.
Bediüzzaman bu sözünde "H‹ZMET‹M‹ZLE" diyerek ço¤ul bir ifade kullanm›ﬂt›r. Demek ki Bediüzzaman
bu hizmette tek baﬂ›na de¤ildir; kendisine yard›mc› olan
Nur cemaati de vard›r. Bediüzzaman "hizmetimizle" derken tüm Nur talebelerini de bu hizmete dahil etmektedir.
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 hakikatleri 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 so53
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yundan) 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
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¤54
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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 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
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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)
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)
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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
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
57
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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
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 Müslüman58
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lar›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.
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 edebilmesi 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‹DA59
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YETE 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›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 yönel60
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tece¤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› manevi-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 NU61
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RAN‹” 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.
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.
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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, 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
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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.
Böyle bir cemaat-› azime (Peygamber Efendimiz
(sav)'in soyundan gelen büyük seyyidler cemaati) içindeki mukkades kuvveti tehyic edecek (harekete geçirecek) ve uyand›racak HAD‹SAT-I AZ‹ME (büyük olaylar) VÜCUDA GEL‹YOR (meydana geliyor). Elbette
O KUVVET-‹ AZ‹MEDEK‹ (büyük kuvvetteki) B‹R
HAM‹YET-‹ AL‹YE (yüce bir gayret) FEVERAN
EDECEK (harekete geçecek) ve HAZRET‹ MEHD‹ BAﬁINA GEÇ‹P, TAR‹K-I HAK (hak yola) VE
HAK‹KATE (gerçe¤e) SEVK EDECEK. (Mektubat,
s. 473)
Bediüzzaman, ahir zamanda Müslümanlar›n hamiyet
yani koruma duygular›n› harekete geçirecek ve gayretlerini art›racak büyük olaylar yaﬂanaca¤›na dikkat çekmekte ve Hz. Mehdi'nin Müslümanlar›n önderli¤ini üstlenerek, onlar› do¤ruya iletece¤ini aç›klamaktad›r:
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ahir zamanda insanlar› hayrete düﬂürecek çok büyük olaylar›n meydana
gelece¤i haber verilmektedir. Ahir zaman, ola¤anüstü do64
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¤a olaylar›n›n yaﬂanaca¤›, teknolojik ilerlemeler neticesinde ﬂaﬂ›rt›c› geliﬂmelerin meydana gelece¤i bir dönemdir. Hadislerde bildirildi¤ine göre, Hz. Mehdi'nin ortaya
ç›k›ﬂ›ndan önce, dünya genelinde kargaﬂa, anarﬂi ve terör
artacak, açl›k ve yokluk yayg›nlaﬂacak, Müslümanlar büyük s›k›nt›lar yaﬂayacaklard›r. ‹ﬂte böyle bir ortamda Allah,
Hz. Mehdi'yi vesile ederek insanlar› içine düﬂtükleri durumdan kurtar›p, onlar› ayd›nl›¤a ve kurtuluﬂa yöneltecektir. Bediüzzaman da “HAD‹SAT-I AZ‹ME” sözleriyle bu
gerçe¤i dile getirmiﬂ, böyle büyük olaylar›n meydana gelmesinin Hz. Mehdi'nin geliﬂinden önce oluﬂacak olan ortam›n bir alameti oldu¤unu ifade etmiﬂtir.
Bediüzzaman “HAM‹YET-‹ AL‹YE FEVERAN
EDECEK” sözleriyle, Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ›ndan önce
Müslümanlar›n hamiyet duygular›n›n harekete geçece¤i
zorlu bir ortam olaca¤›na dikkat çekmektedir.
Bediüzzaman'a göre bu zorlu ortam, Müslümanlar›n
gayretini art›racak ve böylece Müslümanlar büyük bir manevi güç elde edeceklerdir. Bu ortam günümüzde yani ahir
zamanda meydana gelmektedir. Dünyan›n birçok yerinde
‹slam’a ve Müslümanlara karﬂ› oluﬂturulan zorlu ortamlar, Müslümanlar aras›nda ‹slami hamiyet duygusunu art›rmakta ve bu da Müslümanlar› çözüm yollar› aramaya
sevk etmektedir. Bediüzzaman da bu sözleriyle Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ›ndan önce gerçekleﬂecek olan bu durumu hat›rlatmaktad›r. Bediüzzaman burada kulland›¤› “FEVERAN EDECEK (HAREKETE GEÇECEK)” sözleriy65
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le “GELECEK B‹R ZAMANDA” gerçekleﬂecek bir olaya iﬂaret ederek “HZ. MEHD‹'N‹N ‹LER‹DEK‹ B‹R
TAR‹HTE ORTAYA ÇIKACA⁄INI” ve bu görevi üstlenece¤ini haber vermektedir. E¤er böyle bir durum Bediüzzaman'›n yaﬂad›¤› dönemde oluﬂmuﬂ olsayd›, kuﬂkusuz ki Bediüzzaman bunu o dönemin zaman›n› ifade eden
bir kelime ile aç›klard›. Ancak Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ› o dönemde henüz gerçekleﬂmemiﬂ oldu¤u için
bunu gelecek zaman ifade eden “feveran edecek” sözleriyle dile getirmiﬂtir.
Bediüzzaman bu sözüyle, Müslümanlarda oluﬂan ‹slam’› koruma gayretinin artmas› sonucunda, Hz. Mehdi’nin baﬂa geçerek insanlar› “TAR‹K-I HAK VE HAK‹KATE” yani “HAK YOLA VE GERÇE⁄E” yöneltece¤ini bildirmiﬂtir. Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin, hamiyet duygular› artan Müslüman toplumunun lideri olaca¤›n› söylemektedir. Dikkat edilirse Bediüzzaman, Hz. Mehdi'den yine “B‹R ﬁAHIS” olarak bahsetmektedir. “HZ.
MEHD‹'N‹N MÜSLÜMANLARIN ÖNDERL‹⁄‹N‹
ÜSTLENECE⁄‹N‹” bildirmektedir.
Bir ﬂahs› manevinin ya da toplulu¤un, “önderlik” veya
“liderlik” yapmas› söz konusu de¤ildir. Bediüzzaman da
ahir zamanda Hz. Mehdi'nin Müslümanlar›n lideri olaca¤›n› belirterek manevi bir kiﬂi olmad›¤›n› “B‹R ﬁAHIS”
oldu¤unu ifade etmektedir.
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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 özellikleriyle 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, “gel67
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di” 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. Tüm bunlar 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
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.
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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 Bediüzzaman'›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 etmekte69
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dir. 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
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
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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
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
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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 getirilmedi¤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.
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“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
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.
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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
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”; an74
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cak 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 özelliklerine 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) Bediüz75
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zaman, 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.
Hattâ, "HAZRET-‹ ‹SA ALEYH‹SSELAM GEL‹R,
HZ. MEHD‹’YE NAMAZDA ‹KT‹DA EDER (uyar),
TAB‹ OLUR." diye rivayeti BU ‹TT‹FAKA (birleﬂmeye) VE HAK‹KAT-I KUR’AN‹YE’N‹N METBU‹YET‹NE VE HAK‹M‹YET‹NE (Kuran hakikatlerine uyulmas›na ve tabi olunmas›na) IﬂARET EDER.
(ﬁualar, s. 493)
Peygamber Efendimiz (sav) bir hadis-i ﬂerifinde Hz.
‹sa'n›n, Hz. Mehdi'nin arkas›nda namaz k›laca¤›n› bildirmiﬂtir:
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‹mamlar› salih bir insan olan Mehdi oldu¤u halde,
Beytü’l Makdis’e s›¤›n›rlar. Orada imamlar› kendilerine sabah namaz›n› k›ld›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 omuzlar›na elini koyar ve ona der ki, "Geç öne namaz› k›ld›r. Zira kamet
(farz namaz› k›lmak için okunan ezan; namaza baﬂlama iﬂareti) senin için getirilmiﬂtir."... (Ebu Rafi'den
rivayet edilmiﬂtir; ‹mam ﬁarani, Ölüm, K›yamet, Ahiret ve
Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yay›nevi, s. 495-496)

Bediüzzaman, Peygamberimiz (sav)'in bu hadisine dikkat çekmekte, bu olay›n Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂlar›n›n önemli alametlerinden biri oldu¤unu hat›rlatmaktad›r. Bediüzzaman sözlerinde ayr›ca Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi
döneminde Allah'›n izniyle, ‹slam ahlak›n›n tüm dünyaya
hakim olaca¤›n› ifade etmektedir. Bu hakimiyete, Hz. ‹sa
ve Hz. Mehdi'nin ittifak›yla yürütülecek büyük fikri mücadelenin vesile olaca¤›n› belirtmektedir.
Bediüzzaman bu sözünde Peygamberimiz (sav)'in sahih hadisleri do¤rultusunda “HZ. ‹SA’NIN, HZ. MEHD‹ ‹LE B‹RL‹KTE NAMAZ KILACA⁄INI” belirtmiﬂtir. Namaz, Rabbimiz'in insanlar için farz k›ld›¤› bir ibadettir. ﬁahs› manevilerin birlikte namaz k›lmas›, namazda
imaml›k yapmalar› mümkün de¤ildir. Bediüzzaman da bu
gerçe¤in kuﬂkusuz ki çok iyi bilincindedir ve bu sözleriy77
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le, Hz. ‹sa’n›n ve Hz. Mehdi'nin “B‹RER ﬁAHIS” olarak
ortaya ç›kacaklar›n› haber vermektedir. Hz. ‹sa, yeryüzüne önceki geliﬂinde namaz ibadetini yerine getirdi¤i gibi
ikinci kez geliﬂinde de Allah’›n izniyle bu ibadetine devam edecektir. Kuran’da bu konu ﬂöyle bildirilmektedir:
(‹sa) Dedi ki: “ﬁüphesiz ben Allah’›n kuluyum.
(Allah) Bana Kitab› verdi ve beni peygamber k›ld›. Nerede olursam (olay›m,) beni kutlu k›ld› ve
HAYAT SÜRDÜ⁄ÜM MÜDDETÇE, BANA NAMAZI VE ZEKATI VAS‹YET (EMR) ETT‹.”
(Meryem Suresi, 30-31)
Ahir zamanda Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin mübarek ﬂah›slar› ortaya ç›kacak, Hz. ‹sa, Hz. Mehdi'nin imaml›¤›nda namaz k›lacak, bu iki mübarek zat›n yapacaklar› büyük
fikri mücadele neticesinde ‹slam ahlak› yeryüzüne hakim
olacakt›r. Bediüzzaman pek çok sahih hadiste yer alan bu
konuyu hat›rlatarak, Hz. ‹sa ile Hz. Mehdi’nin geldiklerinde karﬂ›l›kl› diyalog içerisinde olacaklar›n› bildirmektedir. Bunun için her iki kutlu ﬂahs›n da ayn› dönemde ortaya ç›kmalar› ve biraraya gelmeleri gerekmektedir. Ancak Bediüzzaman hayattayken böyle bir olay gerçekleﬂmiﬂ de¤ildir. Hz. ‹sa’n›n geliﬂi ve Hz. Mehdi'yle birlikte
namaz k›lmalar› tüm dünya Müslümanlar› taraf›ndan beklenmektedir.
Bediüzzaman, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin Kuran ahlak›78
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n›n tüm yeryüzüne hakim olmas› için ittifak edeceklerini
bildirmiﬂtir. ‹ki dinin birleﬂmesinin ‹slamiyet üzerine olaca¤›n› hadislerle aç›klayan Bediüzzaman, Kuran’›n tabi
olunan kitap olaca¤›n›, onun hükümlerinin geçerli ve hakim olaca¤›n› bildirmiﬂtir. Bu ittifak ve bu büyük geliﬂmeler henüz gerçekleﬂmemiﬂtir ve bu tarihi olay da tüm
dünya Müslümanlar› taraf›ndan büyük bir heyecanla beklenmektedir. Bediüzzaman, kendisi hayatta iken gerçekleﬂmemiﬂ olan bu olaylar›n, Hz. Mehdi'nin önemli özelliklerinden oldu¤unu belirterek, Hz. Mehdi'nin kendisinden sonraki bir zamanda gelece¤ini ifade etmiﬂtir.
“O kadar kuvvetlidir ve devam eder; YALNIZ HAZRET-‹ ‹SA (A.S.) ONU YOK EDEB‹L‹R, BAﬁKA
ÇARE OLAMAZ rivayet edilmiﬂ. Yani, ONUN MESLE⁄‹N‹ VE YIRTICI REJ‹M‹N‹ BOZACAK, YOK
EDECEK; ancak SEMAVÎ VE ULVÎ, HAL‹S (vahye
dayal› ve yüce, kat›ks›z) B‹R D‹N ‹SEVÎLERDE ZUHUR EDECEK (ortaya ç›kacak) VE HAK‹KAT-‹
KUR’AN‹YEYE (Kuran’›n hakikatlerine) ‹KT‹DA
(tabi olan) VE ‹TT‹HAD EDEN (‹slamiyet ile birleﬂen) BU ‹SEV‹ D‹N‹D‹R K‹, HAZRET-‹ ‹SA
(AS)'IN NÜZULÜ ‹LE (yeryüzüne iniﬂiyle) O D‹NS‹Z MESLEK MAHVOLUR, YOK OLUR... (ﬁualar,
s. 581)
Bediüzzaman bu sözünde Deccal'in fitnesini ancak Hz.
‹sa'n›n etkisiz hale getirebilece¤ine iﬂaret eden bir hadise
79
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dikkat çekmiﬂtir. Deccal'in inkara dayal› düzenini, sald›rgan rejimini ortadan kald›racak, “dinsizli¤i insanlar aras›nda yaymak ve mukaddesat› bozmak” olarak tarif edilen mesle¤ini bozacak olan kimselerin, Hz. ‹sa ve ona tabi olan samimi ‹seviler oldu¤unu belirtmiﬂtir. Hz. ‹sa'n›n
yeryüzüne ikinci kez geliﬂiyle Mesih Deccal'in dinsiz mesle¤i yok olup etkisiz hale gelecektir:
Bediüzzaman bu sözleriyle, Peygamberimiz (sav)'in
hadisleri do¤rultusunda Deccal'i fikren etkisiz hale getirip, onun fitnesini dünya üzerinden kald›rabilecek kiﬂinin
yaln›zca Hz. ‹sa oldu¤unu belirtmektedir. Bediüzzaman
burada kulland›¤› “ONU” kelimesiyle, Deccal'in “B‹R
ﬁAHIS” oldu¤unu dile getirmiﬂtir. Bediüzzaman'a göre,
bu ﬂahs›n inkara dayal› çabas›n› durduracak olan kiﬂi ise yine “B‹R ﬁAHIS OLAN HZ. ‹SA”d›r. Bediüzzaman'›n bu
sözleri son derece aç›kt›r. Bediüzzaman, Deccal'i etkisiz
hale getirebilecek tek ﬂahs›n Hz. ‹sa oldu¤unu aç›kça belirtmiﬂ ve tüm inananlar› bu de¤erli zat›n yeryüzüne ikinci kez geliﬂiyle müjdelemiﬂtir.
Bediüzzaman, Mesih Deccal'in fitnesinin tüm yeryüzünde büyük bir bozgunculu¤a neden olaca¤›na dikkat
çekmektedir. Bu fitnenin tam anlam›yla ortadan kald›r›lmas›n›n ise Hz. ‹sa vesilesiyle olaca¤›n› bildirmektedir.
Bediüzzaman, Mesih Deccal'in mesle¤inin dinsizli¤i tüm
yeryüzüne yaymak ve dinsizlikten dayanak bulan felaketler oluﬂturmak oldu¤unu belirtmektedir. Yeniden yeryüzüne döndü¤ünde Hz. ‹sa’n›n, Deccal'in neden oldu¤u fe80
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laket ve kötülükleri engelleyece¤ini, onun mesle¤ini etkisiz hale getirece¤ini ve ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim
k›laca¤›n› müjdelemektedir.
Hz. ‹sa Allah'›n mübarek bir elçisidir. Tüm peygamberler gibi, o da insanlar› bir ve tek olarak Allah'a iman etmeye, Allah'›n emretti¤i din ahlak›n› yaﬂamaya davet etmiﬂtir. Ancak Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na yükseltilmesinin
ard›ndan, H›ristiyanl›k inanc›nda dejenerasyon oluﬂmuﬂ,
H›ristiyanlar Hz. ‹sa'n›n kendilerine tebli¤ etti¤i hak dinden uzaklaﬂm›ﬂlard›r. Hz. ‹sa ikinci kez yeryüzüne geldi¤inde, H›ristiyanl›¤› tahrif olmuﬂ yönlerinden ar›nd›racak,
yeniden hak haline döndürecektir. Bediüzzaman da “HAL‹S B‹R D‹N ‹SEV‹LERDE ORTAYA ÇIKACAK”
sözleriyle bu gerçe¤e dikkat çekmektedir. Bediüzzaman
H›ristiyanl›¤›n Kuran’a tabi olarak ‹slamiyet ile birleﬂece¤ini bildirmiﬂ ve tüm bu geliﬂmelerin Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez geliﬂinin alametlerinden olaca¤›n› hat›rlatm›ﬂt›r. Bediüzzaman'›n müjdeledi¤i bu geliﬂmeler henüz gerçekleﬂmemiﬂtir. Bediüzzaman da yaﬂad›¤› dönemde bu konuya dikkat çekerek, hem Hz. ‹sa'n›n ileri bir tarihteki geliﬂini müjdelemiﬂ, hem de Hz. ‹sa ile ayn› dönemde yaﬂayacak olan Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ›n›n da kendisinin döneminde henüz gerçekleﬂmemiﬂ oldu¤unu vurgulam›ﬂt›r.
Bediüzzaman, Kuran ayetlerinde yer alan iﬂaretlere ve
hadislerde verilen bilgilere dayanarak, Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne yeniden gelece¤ini söylemektedir. Bediüzzaman bu81
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rada kulland›¤› “NÜZUL” kelimesiyle, Hz. ‹sa'n›n “bir
mana, bir ruh ya da temsili bir ﬂah›s” de¤il, Allah’›n bir
mucizesi olarak insani bedeniyle ikinci kez yeryüzüne gelecek “B‹R ﬁAHIS” oldu¤unu aç›klamaktad›r. Bediüzzaman, Deccal'in inkara dayal› çabalar›n›n da, Hz. ‹sa'n›n
“NÜZULÜ” yani “B‹R ﬁAHIS OLARAK YERYÜZÜNE GEL‹ﬁ‹”nin ard›ndan son bulaca¤›n› ifade etmektedir.
“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.) (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) 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)
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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:
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 zamanda 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›, H›ristiyanlarla 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›,
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H›ristiyan 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.
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.
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:
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Hz. Mehdi hiçbir bidat› b›rakmayacak. (El-Kavlu’l
Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
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.
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.
Mehdi, Kuran’›n hakikatlerini ve Kuran ahlak›n› herkesin
görebilece¤i, ulaﬂabilece¤i ﬂekilde duyuracakt›r. Kitle ile85
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tiﬂim 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 alemetlerin 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
ﬁAHSI MANEV‹ OLAMAYACA⁄I” konusunda da kesin bir delil daha ortaya koymaktad›r.
Peygamber Efendimiz (sav)'den rivayet edilen birçok
hadiste Hz. Mehdi döneminde yeryüzünün adaletle dola86
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ca¤› haber verilmektedir:
K›yametin kopmas› için zamanda sadece bir günden
baﬂka vakit kalmam›ﬂ da olsa Allah, benim Ehli 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
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.
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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 gelmedi¤ini, geldi¤inde ise Allah’›n bu geliﬂmelerle onu insanlara tan›taca¤›n› bildirmektedir.
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Ayr›ca hem iki Deccal’in s›fatlar› ve halleri ayr› ayr› oldu¤u halde, mutlak gelen R‹VAYETLERDE ‹LT‹BAS OLUYOR (kar›ﬂt›r›l›yor), B‹R‹ ÖTEK‹ ZANNED‹L‹R. HEM “BÜYÜK MEHD‹”N‹N HALLER‹ SABIK MEHD‹LERE (önceki Mehdilere) ‹ﬁARET EDEN R‹VAYETLERE MUTABIK (uygun)
ÇIKMIYOR, hadis-i müteﬂabih (birçok anlama gelebilecek hadis) hükmüne geçer. (ﬁualar, s. 582)
Bediüzzaman, Peygamberimiz (sav)'in ahir zamanla
ilgili hadislerinde bahsi geçen Deccallerin özelliklerinin
ve faaliyetlerinin birbirine benzedi¤ini; bu sebeple birinin di¤eri zannedilebildi¤ini söylemektedir. Ancak bu hadislerde “Büyük Mehdi”ye dair bildirilen özelliklerin, “sab›k Mehdiler” olarak bahsetti¤i, önceki dönemlerde gelmiﬂ olan müceddidlerden çok farkl› oldu¤unu belirtmiﬂtir:
Bediüzzaman “‹LT‹BAS OLUYOR (KARIﬁTIRILIYOR) B‹R‹ ÖTEK‹ ZANNED‹L‹R” sözleriyle, hadislerde bahsi geçen Deccallerin kar›ﬂt›r›labildi¤ini hat›rlatm›ﬂt›r. Bediüzzaman ahir zamanda gelecek “Büyük
Mehdi” ile “sab›k Mehdiler” aras›nda ise böyle bir kar›ﬂt›rman›n söz konusu olamayaca¤›n› belirtmiﬂtir. Bunun
sebebinin de “Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde sab›k Mehdiler ile ilgili olarak verilen bilgilerin Büyük
Mehdi'nin özellikleri ile uyuﬂmamas›” oldu¤unu ifade
etmiﬂtir.
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Bediüzzaman bu sözleriyle “BÜYÜK MEHD‹”nin
“geçmiﬂ zamanlarda gelmemiﬂ oldu¤unu”, bu mübarek
ﬂahs›n, “Peygamberimiz (sav)'in bildirdi¤i tüm özelliklere birden sahip olmas›yla tan›naca¤›n›” dile getirmiﬂtir. Zira bir kiﬂinin Mehdi olabilmesi için Peygamberimiz
(sav)'in hadislerinde bildirilen özelliklerin tamam›n› birden üzerinde göstermesi gerekmektedir. Yoksa baz› alametlerin var zannedilmesiyle, o kiﬂinin Mehdi oldu¤unun
düﬂünülmesi do¤ru de¤ildir. Hz. Mehdi, Allah'›n izniyle
ortaya ç›kt›¤› zaman, Peygamberimiz (sav)'in bildirdi¤i
tüm bu alametleri üzerinde taﬂ›yacakt›r. Peygamberimiz
(sav)'in bildirdi¤i gibi “seyyid”, yani Peygamberimiz
(sav)'in soyundan olacak, ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›lacak, yeryüzüne benzersiz bir adalet, huzur, bolluk ve bereket getirecektir. Bediüzzaman da buradaki sözleriyle bu alametlerin farkl›l›¤›na dikkat çekmiﬂ, bu özelliklerle uyuﬂmayan ﬂah›slar›n Hz. Mehdi olamayaca¤›n›
hat›rlatm›ﬂt›r.
Bediüzzaman bu konuyu anlat›¤› sözlerinde bir baﬂka
konuyu daha vurgulam›ﬂ, hadislerde bildirilen Deccallerin, sab›k Mehdilerin ve Hz. Mehdi'nin “manevi kiﬂilikler” de¤il, “B‹RER ﬁAHIS” olduklar›n› belirten aç›klamalar da yapm›ﬂt›r. Zira “B‹R‹” ve “ÖTEK‹” sözleri burada “K‹ﬁ‹” ifade eden zamirler olarak kullan›lm›ﬂt›r. Bediüzzaman bu sözleriyle hem “SABIK MEHD‹LER‹N”
hem de “BÜYÜK MEHD‹”nin “B‹RER ﬁAHIS” olduklar›n› ifade etmektedir.
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Bediüzzaman eserlerinde sab›k Mehdilerin, ahir zaman Mehdisi’nin üç büyük görevini yerine getiremedikleri için Büyük Mehdi olamayacaklar›n› anlatm›ﬂt›r. Bunun bir di¤er sebebinin ise yukar›da da aç›kland›¤› gibi,
Büyük Mehdi'nin özelliklerinin Peygamberimiz (sav)'in
hadislerinde sab›k Mehdilere dair bildirdi¤i özelliklere
uymamas› oldu¤unu belirtmiﬂtir. Bediüzzaman bu aç›klamalar›yla Hz. Mehdi'nin, ortaya ç›kt›¤›nda bu özelliklere
sahip olmas›yla tan›n›p teﬂhis edilebilece¤ini hat›rlatm›ﬂt›r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirdi¤i, Hz.
Mehdi'nin ahlak›na, fiziksel özelliklerine, soyuna, mücadelesine, yerine getirece¤i faaliyetlere ait alametler görülmedi¤i takdirde ise, bir kiﬂinin Hz. Mehdi olabilece¤inden bahsedilemeyece¤ini belirtmiﬂtir. Dolay›s›yla da verdi¤i bu bilgilerle, hadislerde bildirilen müjdelerin henüz
gerçekleﬂmedi¤ine ve Hz. Mehdi'nin geçmiﬂ dönemlerde
gelmiﬂ bir ﬂah›s olmad›¤›na dikkat çekmiﬂtir.
Bediüzzaman bu sözleriyle ayn› zamanda Hz. Mehdi'nin manevi bir varl›k olmad›¤›n›, “B‹R ﬁAHIS” olarak müminlerin baﬂ›nda bulunup, onlara önderlik edece¤ini de aç›klam›ﬂt›r. ﬁöyle ki:
1- Bediüzzaman, daha önce gelen Mehdilerin birer ﬂah›s olduklar›n› anlat›p ard›ndan da Büyük Mehdi ile aralar›ndaki fark› aç›klam›ﬂt›r. Demek ki Büyük Mehdi de “B‹R
ﬁAHIS”t›r.
2- Önceki Mehdiler belirtilen görevleri yerine getirememiﬂlerdir. Ama bu görevleri Büyük Mehdi yerine geti91

BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURS‹
KEND‹S‹N‹N “AH‹R ZAMAN MEHD‹S‹”
OLMADI⁄INI NASIL AÇIKLAMIﬁTIR?

recektir. Bu görevlerin yap›labilmesi ise, bir ﬂahs›n var olmas›n› gerektirmektedir. Demek ki Büyük Mehdi de “B‹R
ﬁAHIS” olacakt›r.
3- Büyük Mehdi, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde tarif etti¤i sab›k Mehdi'lere dair özelliklere uymamaktad›r. Büyük Mehdi, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde
müjdeledi¤i ahir zaman Mehdisi’nin özelliklerini taﬂ›yacakt›r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi'nin
bir ﬂahs› manevi olmad›¤› fiziksel özellikleriyle, ahlak›yla tarif edilen bir ﬂah›s oldu¤u yüzy›llard›r tüm ‹slam alimleri taraf›ndan bilinen bir gerçektir. Bediüzzaman da burada Büyük Mehdi'nin, hadislerde anlat›lan sab›k Mehdilerden bu fark›na dikkat çekerek, yine “B‹R ﬁAHIS”tan bahsetti¤ini ifade etmiﬂtir.
Bu aç›klamalarda bahsi geçen “sab›k Mehdilerin” birer ﬂah›s olduklar› kabullenilirken, Bediüzzaman'›n ayn›
aç›klamalar›nda yine bir ﬂah›s olaca¤›n› belirtti¤i “Büyük
Mehdi”nin “bir ﬂahs› manevi” olaca¤› düﬂüncesini öne sürmek elbette ki çeliﬂkilidir. Böyle bir durumda, rivayetlerde belirtilen ahir zaman Mehdisi’nden önce gelen tüm
Mehdilerin de birer ﬂahs› manevi olmas› gerekirdi ki, böyle bir durum olmam›ﬂt›r. Dolay›s›yla da böyle bir yaklaﬂ›m son derece yanl›ﬂ ve mant›ks›zd›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 bir92
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den bizzat yerine getirecektir.
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)
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:
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.
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 MEHD‹93
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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. Mehdi olamayaca¤›n› bizzat kendi sözleriyle bir kez daha de94
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lillendirmiﬂtir.
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.
O ‹LER‹DE GELECEK AC‹B (ﬂaﬂ›lan, hayret uyand›ran, benzeri görülmeyen) ﬁAHSIN bir H‹ZMETKARI ve ONA YER HAZIR EDECEK B‹R DÜMDARI (yard›mc› kuvveti) ve O BÜYÜK KUMANDANIN P‹ﬁDAR B‹R NEFER‹ (önden giden bir askeri)
oldu¤umu zannediyorum. (Barla Lahikas›, s. 162)
Bediüzzaman bu sözünde, kendisini Hz. Mehdi'nin bir
95
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tür “öncüsü” olarak nitelendirmiﬂ ve Hz. Mehdi'nin “kendisinden sonra gelece¤ini” aç›klam›ﬂt›r:
Bediüzzaman bu ifadesinde Hz. Mehdi için, "‹LER‹DE GELECEK" sözlerini kullanm›ﬂt›r. Bediüzzaman
"gelmiﬂ" veya "geldi" gibi kendi dönemini ve öncesini kasteden ifadelere yer vermemiﬂtir; “ileride gelecek” diyerek Hz. Mehdi'nin kendi yaﬂad›¤› dönemden sonra gelece¤ini aç›klam›ﬂt›r. “‹LER‹DE” kelimesinin gelecek bir
zaman› ifade ettti¤i son derece aç›kt›r ve Bediüzzaman'›n
bu konudaki düﬂüncesini hiçbir itiraza yer b›rakmayacak
ﬂekilde ortaya koymaktad›r.
Bediüzzaman "ﬁAHIS" kelimesini kullanmakta, belli bir kiﬂiden bahsetmektedir. Bediüzzaman bu sözüyle bir
topluluktan veya ﬂahs› maneviden söz etmemektedir. E¤er
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin ﬂahs› manevi olarak gelece¤ini düﬂünüyor olsayd›, -hayat› boyunca gerçekleri ifade
etmekten asla kaç›nmam›ﬂ büyük bir alim olarak- bunu da
aç›kça ifade ederdi. Ancak Bediüzzaman, burada ve daha
birçok ifadesinde oldu¤u gibi, Hz. Mehdi'nin kutlu zat›ndan bahsetmektedir. Hz. Mehdi'nin ahir zamanda “BIR
ﬂAH›S” olarak gelece¤ini aç›kça söylemekte ve bunu, aksi bir yönde tevil edilemeyecek kadar çok say›da sözüyle
defalarca teyit etmektedir.
Bediüzzaman burada ayr›ca ﬂah›s kelimesini nitelendirmek için tekil bir ifade kullanm›ﬂt›r. Demek ki Bediüzzaman “TEK B‹R ﬁAHIS”tan bahsetmektedir, “iki veya
üç ﬂah›stan” de¤il. Bediüzzaman'›n bu sözleri, Hz. Meh96
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di'nin bir grup ya da bir topluluk olabilece¤i düﬂüncesini
tümüyle geçersiz k›lmaktad›r.
Bunun yan› s›ra Bediüzzaman “bir ﬂah›s” oldu¤unu
ifade etti¤i Hz. Mehdi'nin önemli bir özelli¤ini de vurgulam›ﬂt›r. Hz. Mehdi'nin “AC‹B B‹R ﬁAHIS” oldu¤unu
ifade etmiﬂtir. “Acib” kelimesi, “hayret veren, ﬂaﬂ›rt›c›,
benzeri görülmeyen” anlam›ndad›r. Hadislerde Hz. Mehdi'nin çok büyük bir fikri mücadelesi olaca¤›, yapt›¤› iﬂlerin dünya çap›nda etki gösterece¤i bildirilmektedir. Bediüzzaman da, Hz. Mehdi'den "AC‹B" ifadesiyle bahsetmekte, bu mübarek zat›n daha önce “BENZER‹ GÖRÜLMEM‹ﬁ B‹R K‹ﬁ‹” olaca¤›na dikkat çekmektedir.
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi'nin
kulland›¤› yöntemlerin ve mücadele ﬂeklinin al›ﬂ›lm›ﬂ›n
d›ﬂ›nda olaca¤› bildirilmiﬂtir. Bu bilgilere göre Hz. Mehdi çok etkili yöntemler kullanacak, her konuda baﬂar›l› sonuçlar elde edecektir. Bu baﬂar›s›na karﬂ›l›k, kendisine çok
yo¤un sald›r›lar olmas›na ra¤men bunlardan hiç etkilenmeyecektir. Bediüzzaman da bu sözüyle Hz. Mehdi'nin
herkesin anlayamayaca¤› vehbi (çal›ﬂmakla kazan›lmay›p
Allah'›n lütfuyla olan) ilimlere de vak›f bir ﬂah›s olaca¤›n› ifade etmiﬂtir. Bediüzzaman'›n bu sözünden anlaﬂ›ld›¤› üzere, Hz. Mehdi döneminde hayret verici olaylar da
yaﬂanacakt›r. Hadislerde bildirildi¤ine ve ‹slam alimlerinin ifadelerine göre, ola¤anüstü do¤a olaylar›, beklenmedik siyasi de¤iﬂimler, teknolojinin h›zla geliﬂmesi, dünya
çap›nda tebli¤ yap›lmas› benzeri görülmemiﬂ bir dönem
97
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olaca¤›n› anlatmaktad›r. Hz. Mehdi her an Allah’›n yak›n
takibine ve yard›m›na mazhar olacakt›r. Bu nedenle, Bediüzzaman'›n da belirtti¤i gibi, iman gözüyle bakmayanlar›n
ﬂaﬂ›raca¤›, kolay kolay aç›klayamayaca¤› harikal›kta baﬂar›lara vesile olacakt›r.
Bediüzzaman bu sözüyle kendi yapt›¤› çal›ﬂmalar›n,
Hz. Mehdi'ye zemin haz›rlayaca¤›n› ifade etmekte, kendisini bu mübarek zat›n "H‹ZMETKARI" olarak nitelendirmektedir. Kuﬂkusuz ki bu son derece kesin bir aç›klamad›r. E¤er Bediüzzaman’›n, kendisinin Hz. Mehdi oldu¤u yönünde bir kanaati olsayd›, kendisini “Hz. Mehdi'nin hizmetkar›” olarak nitelendirmezdi. Çünkü “bir
kiﬂinin ayn› anda hem Hz. Mehdi hem de onun hizmetkar› olabilmesi” mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla bu ifade aç›kça ortaya koymaktad›r ki Bediüzzaman burada çok aç›k
bir ﬂekilde Hz. Mehdi olmad›¤›n› belirtmiﬂti
Bediüzzaman burada “ONA YER HAZIR EDECEK”
ifadesini kullanarak, Hz. Mehdi'nin kendisinden sonra gelecek bir kimse oldu¤unu bir kez daha aç›klam›ﬂt›r. Bilindi¤i gibi “haz›rl›k” bir ﬂeyin öncesinde yap›lan bir eylemdir. Halihaz›rda mevcut olan, haz›r bulunan bir ﬂey için
haz›rl›k yap›lmas› söz konusu de¤ildir. Bediüzzaman da
burada kendisinin “Hz. Mehdi'nin geliﬂinden önce böyle bir haz›rl›k içerisinde oldu¤unu” ifade etmektedir. Bu
da Hz. Mehdi'nin, Bediüzzaman’›n yaﬂad›¤› dönemde henüz ortaya ç›kmam›ﬂ oldu¤unu, bu dönemin bir “haz›rl›k
devresi” oldu¤unu göstermektedir.
98
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Hadislerde yer alan tariflere ve Bediüzzaman'›n aç›klamalar›na göre, ahir zaman mücadelesi çok kapsaml› bir
fikri mücadele olacakt›r. Bu fikri mücadelede Hz. Mehdi
döneminde yaﬂayan salih müminler görev ald›¤› gibi, kendisinden önce gelip ona yer haz›rlayacak yard›mc›lar›,
dostlar› da olacakt›r. Bediüzzaman da bu sözleriyle bu gerçe¤e iﬂaret etmektedir. Büyük ‹slam alimi, k›ymetli hizmetleri ile ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi’ye ortam haz›rlad›¤›n› dile getirmektedir. Fikri mücadelesinin,
hizmetlerinin, eserlerinin Hz. Mehdi’nin çal›ﬂmalar›na
fayda sa¤layaca¤›n› ve bunlar›n Hz. Mehdi taraf›ndan kaynak olarak kullan›laca¤›n› ifade etmektedir. Bediüzzaman
bu aç›klamalar›yla, kendisinin ahir zaman›n beklenen
Mehdi’si olmad›¤›n› bir kez daha bizzat kendi sözleriyle
ifade etmektedir.
Bediüzzaman bu sözleriyle ayr›ca kendi konumunu da
çok aç›k bir ﬂekilde tan›mlam›ﬂt›r. Yukar›da da ifade edildi¤i gibi, bir insan›n ayn› anda hem “Hz. Mehdi olmas›”
hem de ona “yer haz›r edecek bir kimse” olabilmesi söz
konusu de¤ildir. Çünkü yer haz›r edecek olan kiﬂi, o kiﬂiyle eﬂzamanl› olarak bu görevi yapmamaktad›r. Onun
görevi olay›n öncesindedir; gelecek olan kiﬂi yani Hz.
Mehdi ise bu yer haz›r edildikten sonra yani ileriki bir zamanda görevine baﬂlayacakt›r.
“DÜMDAR” kelimesi “yard›mc› kuvvet” anlam›na
gelmektedir. Bediüzzaman, bu sözüyle kendisini, as›l mücadeleyi yürüten zata imkan haz›rlayan yard›mc› kuvvet99
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lere benzetmiﬂtir. Bu ﬂekilde kendisinden sonra gelecek
olan ve yapaca¤› büyük fikri mücadele ile ‹slam ahlak›n›n
getirdi¤i tüm güzellikleri yeryüzüne hakim edecek olan
Hz. Mehdi’nin bir yard›mc›s› oldu¤unu ifade etmektedir.
E¤er Bediüzzaman kendisinin Hz. Mehdi oldu¤unu düﬂünseydi kuﬂkusuz ki burada kendisini “Hz. Mehdi'nin
yard›mc›s›” olarak tan›mlamazd›. Çünkü “Hz. Mehdi'nin
ve yard›mc›s›n›n”, “birbirinden farkl›, iki ayr› kiﬂi” oldu¤u çok aç›kt›r. E¤er Bediüzzaman “yard›mc›s›y›m” diyorsa, bu onun Hz. Mehdi olmad›¤›n› belirtti¤i çok aç›k
bir ifadedir.
Bediüzzaman Hz. Mehdi'den bahsederken “O BÜYÜK
KUMANDAN” sözlerini kullanarak Hz. Mehdi’nin “kumandanl›k vasf›na” da dikkat çekmektedir. Bir ﬂahs› manevinin kumandanl›k s›fat› taﬂ›mas›n›n söz konusu olamayaca¤› çok aç›kt›r. Bediüzzaman burada çok aç›k bir ﬂekilde Hz. Mehdi’nin bu görevi yerine getirecek “B‹R ﬁAHIS” oldu¤unu ifade etmektedir.
Bediüzzaman'›n burada kulland›¤› “P‹ﬁDAR B‹R NEFER” ifadesi, “ÖNDEN G‹DEN ASKER” anlam›n› taﬂ›maktad›r. Bediüzzaman bu sözüyle kendisini önden giden
öncü kuvvetlere benzetirken, Hz. Mehdi’nin kendisinden
sonra gelece¤ini bir kez daha vurgulam›ﬂt›r. E¤er Bediüzzaman kendisinin Hz. Mehdi oldu¤unu belirtmek isteseydi, kuﬂkusuz ki böyle bir ifade kullanmazd›. Çünkü bu ifade aksi yönde öne sürülebilecek tüm iddialar› geçersiz k›lmakta ve konuya kesin bir aç›kl›k kazand›rmaktad›r. Be100
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diüzzaman “kendisini ÖNDEN G‹DEN” bir kiﬂi olarak
nitelendirmekle; "Hz. Mehdi'nin ise kendisinden SONRA GELEN” bir kimse oldu¤unu netleﬂtirmektedir.
Bediüzzaman burada ayr›ca “BIR NEFER” yani asker kelimesini kullanarak, kendisinin Hz. Mehdi de¤il,
onun bir yard›mc›s› ve ona hizmet eden bir görevli oldu¤unu bir kez daha ifade etmektedir. Bediüzzaman›n kendisini bir "H‹ZMETKARI, ÖNCÜSÜ" olarak vas›fland›rd›¤› ve bu kadar övgüyle, sayg›yla bahsetti¤i Hz. Mehdi,
tüm ‹slam alemi taraf›ndan as›rlard›r beklenmektedir. Bediüzzaman da bu aç›klamalar›yla, Hz. Mehdi'nin ahir zamanda, Allah'›n izniyle, muhakkak ortaya ç›kaca¤›n› müminlere müjdelemektedir.
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MEHD‹YET, G‹ZLENMES‹ DE⁄‹L;
MÜJDELENMES‹ GEREKEN B‹R KONUDUR
Hz. Mehdi'den bahsedilmesi,
Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ alametlerindendir
Hicri 13. yüzy›l›n müceddidi Bediüzzaman eserlerinde,
Hz. Mehdi’nin geliﬂi ve ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›lmas› konusunda tüm Müslümanlara yol gösterici
nitelikte önemli aç›klamalarda bulunmuﬂtur. Ancak kimi
çevreler taraf›ndan, Bediüzzaman'›n eserlerinde geniﬂ yer
verdi¤i “Mehdiyet konusundan aleni ﬂekilde bahsedilmesinin pek çok aç›dan yanl›ﬂ ve sak›ncal› olaca¤›” dile getirilmektedir.
Oysa ki “Mehdiyet meselesi gizlenmesi, örtbas edilmesi de¤il; müjdelenmesi gereken bir konudur”. Hz.
Mehdi'nin geliﬂi bizzat Peygamberimiz (sav) taraf›ndan
müjdelenmiﬂtir ve Peygamberimiz (sav)'in bu konuda mütevatir olarak kabul edilen çok say›da hadisi vard›r. Peygamberimiz (sav) bir hadisinde “HZ. MEHDI ILE MÜJDELENIN. O Kureyﬂ’ten ve Ehl-i Beyt’imden bir kiﬂidir.”
(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Ahir zaman, s.13) sözleriyle, bu konunun Müslümanlar için bir müjde oldu¤unu bildirmiﬂtir. Bir baﬂka hadisinde ise Peygamberimiz (sav)
“Mehdi zuhur eder, HERKES SADECE O’NDAN KONUﬂUR, O'nun sevgisini içer ve O'NDAN BAﬂKA BIR
ﬂEYDEN BAHSETMEZLER.” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33) sözleriyle Hz. Meh102
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di'nin ortaya ç›kaca¤› dönemde herkesin bu mübarek ﬂah›stan bahsedece¤ini haber vermiﬂtir. Peygamberimiz (sav)'in
bildirdi¤i bu hadisler günümüzde gerçekleﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r ve herkes Hz. Mehdi'den bahsetmektedir.
Bediüzzaman da eserlerinde bu konuya geniﬂ yer vermiﬂ, yüzlerce sayfa boyunca bu konuyu detaylar›yla birlikte aç›klam›ﬂt›r. Çok aç›kt›r ki e¤er bu konunu gizlenmesi gerekti¤ini ya da okunmas›n›n gereksiz oldu¤unu düﬂünseydi, bu husustaki aç›klamalar›n› risalelere koymazd›. Nitekim sak›ncal› bir konu oldu¤unda Bediüzzaman
eserlerinde bunun “mahrem” oldu¤unu ve yay›nlanmamas› gerekti¤i için risalelere konmad›¤›n› çeﬂitli yerlerde
ifade etmiﬂtir. Bediüzzaman'›n bu aç›klamalar›ndan biri
ﬂöyledir:
Risaleler ise, o gibi risalelere mahrem demiﬂiz... neﬂrini men'etmiﬂiz... (Bediüzzaman ve Talebelerinin
Mahkeme Müdafalar›, s.187)
Bediüzzaman'›n da söyledi¤i gibi, gizli olan yay›nlanmaz. Ancak Mehdiyet konusunda bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin geliﬂini
yüzlerce sayfa boyunca aç›klayarak bu konuya aleniyet
getirmiﬂ ve bunun gizlenecek bir mesele olmad›¤›n› aç›kça ifade etmiﬂtir. Nitekim y›llard›r risalelerin milyonlarca insan taraf›ndan okunuyor olmas› da bu konunun gizli
de¤il, aleniyete dökülmüﬂ bir konu oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r.
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Ancak Bediüzzaman'›n bu konuya bak›ﬂ aç›s› son derece aç›k oldu¤u halde, bu yanl›ﬂ düﬂünce, Bediüzzaman'›n
sözlerine birtak›m yanl›ﬂ anlamlar yüklenerek desteklenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu amaçla öne sürülen ve yanl›ﬂ yorumlanan Bediüzzaman'›n sözlerinden biri ﬂöyledir:
Kardeﬂlerimin ikinci iltibas› (yanl›ﬂl›¤›): Fâni (geçici)
ve çürütülebilir bir ﬂahsiyeti, bâz› cihetlerle (yönleriyle) birinci vazifede piﬂdarl›k (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 Risale-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. Elhâs›l (netice olarak): O gelecek zât›n
ismini vermek, üç vazifesi birden hât›ra geliyor, yanl›ﬂ olur. Hem hiçbir ﬂey'e âlet olmayan Nurdaki ihlâs
zedelenir, avâm-› mü'minîn (ilmi irfan› az olan müminlerin) nazar›nda hakikatlar›n kuvveti bir derece
noksanlaﬂ›r, yakîniyet-i bürhaniye (yakin derecesin104
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de bilinenen, red ve inkar için itiraz kabul edilemeyecek
surette gerçekleri ispat eden kesin delil) dahi kazâyây› makbûledeki (kabule mazhar olmuﬂ hüküm ve iddia, itimad edilir zatlar›n söyledikleri ve bu itimada binaen kabul edilen) zann-› galibe ink›lâb eder (hakikate yak›n kuvvetli kanaate dönüﬂür), daha muannid dalâlete (inatç› delile, iﬂarete) ve mütemerrid z›nd›kaya (inatç›, dikbaﬂl›, kibirli dinsizli¤e) tam galebesi (galibiyeti, üstünlü¤ü), mütehayyir (ﬂaﬂk›nl›k içerisindeki) ehl-i îmanda görünmemeye baﬂlar; ehl-i siyaset
evhama (kuruntu ve endiﬂeye) ve bir k›s›m hocalar
itiraza baﬂlar. Onun için, Nurlara o ismi vermek münasip (uygun) görülmüyor. Belki müceddiddir, onun
piﬂdar›d›r (öncüsüdür), denilebilir. (Sikke-i Tasdik-i
Gaybi, s.10)
Bediüzzaman'›n bu sözünde anlatt›¤› gerçekler çarp›t›lmakta ve “Hz. Mehdi meselesinden alenen bahsedilmesinin son derece zararl› olaca¤›n› söyledi¤i” öne sürülmektedir. Oysa ki bu düﬂünce tümüyle yanl›ﬂ bir yoruma dayanmaktad›r. Zira Bediüzzaman bu sözünde anlatt›klar›n› kendi yaﬂad›¤› döneme yönelik olarak aç›klam›ﬂt›r. Bediüzzaman talebelerinin kendisine Mehdilik konusunda
bir hüsnü 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” de105
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mektedir. Ancak dikkat edilirse Bediüzzaman burada
“Mehdilik konusundan bahsetmenin de¤il; ‘yanl›ﬂ bir
kanaate dayal› oldu¤u için kendisine yönelik olarak
Mehdi iddias›nda bulunulmas›n›n’ sak›ncal› ve zararl› olaca¤›ndan” bahsetmektedir. O dönem için Bediüzzaman'a yönelik böyle yanl›ﬂ bir düﬂüncenin gündeme getirilmesinin ihlas› zedeleyebilece¤ini, baz› siyasilerin tedirginli¤ine neden olabilece¤ini, Risale-i Nur’un neﬂredilmesine zarar verebilece¤ini ve Risale-i Nur’un inkar
edenlere karﬂ› elde edece¤i galibiyetinin yar›m kalaca¤›n› hat›rlatmaktad›r. Bediüzzaman böyle yanl›ﬂ bir hüsnü
zanda bulunulmas›n›n Mehdiyet konusunda yanl›ﬂ bir
“zann› galip” (gerçe¤e yak›n kuvvetli kanaat) oluﬂmas›na
ve böylece iman ehlinin yanl›ﬂ yönlendirilmesine neden
olaca¤›n›; bu ﬂaﬂk›nl›k sonucunda da bunun, Müslümanlar›n gerçek Hz. Mehdi'yi fark etmelerine engel olabilece¤ini söylemektedir.
Bediüzzaman ayr›ca burada kulland›¤› ifadelerle, kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n› da pek çok kez aç›kça belirtmiﬂtir. Örne¤in “ben Hz. Mehdi'nin üç görevini birden
yerine getirdim” dememektedir. Dikkat edilirse kendisinin “yaln›zca Hz. Mehdi'nin birinci vazifesi olan iman
hakikatleri konusunda Hz. Mehdi'ye sadece öncülük
etti¤ini ve bunu da yaln›zca baz› cihetlerde (yönlerde)
yerine getirdi¤ini” ifade etmektedir. “O gelecek zat›n ismini vermek... yanl›ﬂ olur” sözleriyle “bu ismin Hz.
Mehdi olmad›¤› halde kendisine verilmesinin yanl›ﬂ
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olaca¤›n› ve ihlasa zarar verece¤ini; bu nedenle Hz.
Mehdi isminin kendisine de¤il, o gelecek zata verilmesini” belirtmektedir. Kendisi için ise “belki müceddid
ve Hz. Mehdi'nin piﬂdar› yan› öncüsüdür diyebilirsiniz” demektedir.
Tüm bunlar›n yan› s›ra Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi'nin
ç›k›ﬂ› ile ilgili olarak verdi¤i tarih bilindi¤i gibi 2011 y›l›d›r. Böylesine önemli bir olay›n gerçekleﬂmesine bu kadar az bir süre kala, bu konudan hala bahsedilmemesi ve
gizli tutulacak olmas› elbette ki söz konusu de¤ildir.
Bediüzzaman'›n sözleri son derece aç›kt›r. Bediüzzaman risalelerin “avamdan havassa (ilmi az olan s›radan
bir insandan, Kurani ve manevi s›rlara ve hususlara vak›f
bulunan, ilim, ibadet ve takva yolunda yükselmiﬂ Evliyaullah’a) ya da bir ortaokul talebesinden bir filozofa kadar okuyan herkesin kolayl›kla anlayabilece¤i” (Kastamonu Lahikası, s. 70) (ﬁualar, s. 549) eserler oldu¤unu
belirtmiﬂtir. Bediüzzaman'›n bu konudaki sözlerinden baz›lar› ﬂöyledir:
... Risale-i Nur bu vazifeyi; en dehﬂetli bir zamanda ve
en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayaca¤ı
bir tarzda, hakaik-i Kur'aniye (Kuran hakikatleri) ve
imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlar (deliller) ile ispat eder. (ﬁualar, sf. 748)
... Risâle-i Nur'u kadın, erkek, memur ve esnaf, âlim
ve feylesof gibi her türlü halk tabakası okuyup anlayabiliyor... (ﬁualar, sf. 549)
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Buna ra¤men risaleleri yaln›zca özel s›rlara vak›f, özel
tefsir gücü olan ve özel yeteneklere sahip baz› özel kiﬂilerin anlayabilece¤ini öne sürerek, Bediüzzaman'›n sözlerine apaç›k anlam›ndan farkl› yorumlar getirmek son derece yanl›ﬂt›r. Bu durumda isteyen herkes Bediüzzaman'›n
sözlerinden kendi bak›ﬂ aç›s›na göre yeni yanl›ﬂ ç›kar›mlarda bulunabilecektir. Bu ﬂekilde risaleler de, Bediüzzaman’›n gerçek sözlerini de¤il, bu sözleri kendi bilgi ve anlay›ﬂ› içerisinde tefsir eden kiﬂilerin düﬂüncelerini yans›tan eserlere dönüﬂecektir. Böyle bir tefsir mant›¤›n›n Bediüzzaman’›n veciz ve samimi bir dille kaleme ald›¤› Külliyat› üzerinde nas›l bir bozucu etki oluﬂturaca¤› dikkatle
de¤erlendirilmesi gereken bir konudur.
Bediüzzaman, kendisine Mehdilik konusunda
hüsn-ü zan besleyenlere Mehdi olmad›¤›n›
delilleriyle birlikte aç›klam›ﬂt›r
Yaﬂad›¤› dönem içerisinde talebelerinden ve yak›n çevresinden Bediüzzaman’a Mehdi olup olmad›¤› konusunda birtak›m sorular yöneltilmiﬂtir. Nitekim tarih boyunca
benzeri sorular Bediüzzaman’dan önce yaﬂam›ﬂ olan müceddidlere de yöneltilmiﬂ, talebelerinden kendilerine Mehdilik iddias›yla yaklaﬂanlar olmuﬂtur. Onlar da talebelerine, Mehdi olmad›klar›n›; Hz. Mehdi’nin özelliklerinin kendileriyle uyuﬂmad›¤›n› delilleriyle birlikte aç›klam›ﬂlard›r. Hz. Mehdi'nin ne zaman ve nerede ç›kaca¤›n›, ne gibi özelliklere sahip olaca¤›n›, mücadelesini, ‹slam ahla108

BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURS‹
KEND‹S‹N‹N “AH‹R ZAMAN MEHD‹S‹”
OLMADI⁄INI NASIL AÇIKLAMIﬁTIR?

k›n› ne ﬂekilde hakim k›laca¤›n› detaylar›yla tarif etmiﬂlerdir. “Ben Mehdi de¤ilim, çünkü Hz. Mehdi ﬂu yaﬂ›nda
olacak, ﬂuradan ç›kacak, ﬂu özelliklere sahip olacak, seyyid olacak” gibi Peygamberimiz (sav)'in hadisleri do¤rultusunda birtak›m yorumlarda bulunmuﬂlard›r.
Bediüzzaman’›n da bu konudaki düﬂüncelerini soranlara iki türlü cevab› olmuﬂtur;
1) Aç›kça kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n› belirtmiﬂ ve
kendisine Mehdilik iddiasıyla yaklaﬂan kimselere
“Mehdi olmadı¤ını ve neden olamayaca¤ını” eserlerinde yaptı¤ı sayfalar dolusu izahlarla açıklamıﬂtır.
2) Kendisine Mehdilik iddias›yla yaklaﬂanlara “hüsn-ü
zan eskiden beri cereyan ediyor, buna itiraz edilmez;
bu nedenle ben de hüsn-ü zan besleyenlere iliﬂmezdim” diyerek cevap vermiﬂ ancak bu kimselere de kendisine yöneltilen “Mehdilik iddias›n› kabul etmedi¤ini” aç›klam›ﬂt›r.
1) Bediüzzaman “Mehdilik isnad›n› hiç kabul etmedi¤imi bütün kardeﬂlerim ﬂahadet ederler” (ﬁualar,
s. 365) demiﬂ ve bunu risalelerde yüzlerce sayfa boyunca delillendirmiﬂtir:
Bir konuda soru soruldu¤unda Bediüzzaman'›n bu konuya ne cevap verdi¤i önemlidir ve kendisi Hz. Mehdi olmad›¤›n› aç›kça söylemiﬂtir. Bediüzzaman eserlerinde,
“kendisinin Hz. Mehdi olmadı¤ını” (Emirda¤ Lâhikası,
109
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s. 266), “Hz. Mehdi'nin kendisinden bir yüz yıl sonra
gelece¤ini” (Kastamonu Lâhikası, s. 57), “kendisinin Hz.
Mehdi'nin bir eri, neferi ve öncüsü oldu¤unu” (Barla
Lâhikası, s. 162), “eserleri ve yaptı¤ı çalıﬂmalar ile Hz.
Mehdi'ye zemin hazırladı¤ını” (Sikke-i Tasdik-ı Gaybî,
s. 189) , “kendisinin ve Risale-i Nurlar’›n Mehdi san›lmas›n›n ise bir hata ve kar›ﬂt›rma oldu¤unu” (Emirda¤
Lahikası, s. 266) ifade etmiﬂtir.
“Hz. Mehdi’nin ‘seyyid’ olaca¤›n›” (Tenvir, ﬁualar, s.
365), “siyaset, saltanat ve diyanet aleminde üç büyük
vazifeyi birarada yerine getirece¤ini” (ﬁualar, s. 456)
(ﬁualar, s. 590) (Emirda¤ Lahikası, s. 259-260), “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),
“tüm dünyaya bar›ﬂ ve adalet getirece¤ini” (Emirda¤
Lahikası, s. 259) (Mektubat, s. 411-412), “‘Müceddid-i
Ekber’ yani ‘en büyük müceddid’ vasf›n› taﬂ›yaca¤›n›”
(Tılsımlar Mecmuası, s. 168), “‹slam birli¤ini sa¤layaca¤›n›” (Emirda¤ Lahikası, s. 260), “tüm ‹slam alimlerinin, Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen seyyidlerin ve tüm Müslümanların deste¤ini alaca¤›n›” (Emirda¤ Lahikası, s. 260), “H›ristiyan dünyas›yla ittifak yapaca¤›n›” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9), “Hz. ‹sa’yla birlikte namaz k›lacaklar›n›” (ﬁualar, s. 493), “Kuran ahlakını tüm dünyaya yerleﬂik k›laca¤›n› ve tüm insanlar› do¤ru yola sevk edece¤ini” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s.
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9) (Mektubat, s. 473) ayr›nt›l› olarak anlatm›ﬂt›r.
Bediüzzaman yaﬂadı¤ı dönemde “tüm Müslümanları
tek bir çatı altında toplayarak ‹slam birli¤ini oluﬂturmamıﬂ; tüm inananların halifesi (manevi lideri) vasfını taﬂımamıﬂtır”. “Tüm dünyaya adalet ve hakkaniyet
getirmemiﬂ”, “‹slam ahlakını tüm yeryüzüne hakim
kılmamıﬂtır”. “Müceddid-i ekber ve Hakim vas›flarına
sahip olmamıﬂ”, “tüm ‹slam alimlerinin, Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen seyyidlerin ve tüm Müslümanların deste¤ini almamıﬂtır.” Hayatını Kuran ahlakının tebli¤ine adamıﬂ, bu u¤urda her türlü fedakarlı¤ı göze almıﬂ ve çok büyük bir iman hizmeti vermiﬂtir. Yaﬂadı¤ı yüzyılın müceddidi olarak üstlendi¤i görevi en ﬂerefli ﬂekilde yerine getirmiﬂtir. Ancak onun tebli¤i kuvvet ve hakimiyet içerisinde de¤il, maddi ve manevi açıdan gayet
zor ﬂartlarda ve benzersiz sıkıntılar içerisinde geçmiﬂtir.
Hakim konumunda olmamıﬂ; aksine baskı altına alınmıﬂ,
ömrünü esaret, maddi sıkıntılar ve zorluklar altında geçirmiﬂtir. Sayıldı¤ı gibi geniﬂ bir kesimin deste¤ini almamıﬂ;
aksine çeﬂitli haksızlıklara u¤ramıﬂ, eziyetlere tabi tutulmuﬂ, yaﬂamının büyük bölümünü hapis ve sürgün gibi ﬂartlar altında sürdürmüﬂtür. Yukarıda sayılan imkanların ve
yerine getirilecek olan sorumlulukların ise, kendisinden
sonraki yüzyılın müceddidi olarak Hz. Mehdi’ye nasip olaca¤ını bildirmiﬂtir.
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2) Bediüzzaman Mehdi olmad›¤›n› delilleriyle birlikte aç›klam›ﬂ, ancak kendisine hüsn-ü zan besleyenlere iliﬂmedi¤ini belirtmiﬂtir:
Yaﬂad›¤› dönem içerisinde, yak›n çevresinden Bediüzzaman'a Mehdilik konusunda hüsn-ü zan besleyenler olmuﬂtur. Hatta Bediüzzaman talebelerinin bu yaklaﬂ›mlar›n› ifade eden sözlerini risalelerin çeﬂitli bölümlerine eklemiﬂtir. Ancak bilindi¤i gibi 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. “Kendisine hüsn-ü zan besleyen kimseler olabilece¤ini; bunun eskiden beri oldu¤unu, buna itiraz edilemeyece¤ini; ancak gerçekte bunun bir kar›ﬂt›rma ve yanl›ﬂl›k oldu¤unu” ifade etmiﬂtir. Bediüzzaman’›n bu konuyu aç›klad›¤› sözlerinden biri ﬂöyledir:
... Risale-i Nur'un ﬂahs-› manevîsini hakl› olarak bir
nevi Mehdi telakki ediyorlar (ﬂahsi bir görüﬂ olarak kabul ediyorlar). O ﬂahs-› manevînin de bir mümessili
(temsilcisi), Nur ﬂakirdlerinin tesanüdünden (talebelerinin dayan›ﬂmas›ndan) gelen bir ﬂahs-› manevîsi ve o
ﬂahs-› manevîde bir nevi mümessili (temsilcisi) olan
bîçare tercüman›n› zannettiklerinden, bazan o ismi
(Hz. Mehdi ismini) ona da veriyorlar. Gerçi bu bir iltibas (kar›ﬂt›rma) ve bir sehivdir (hatad›r, yan›lmad›r),
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fakat onlar onda mes'ul (sorumlu) de¤iller. 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 (yans›mas›) gördü¤ümden onlara çok iliﬂmezdim. (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. 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 ‹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.
Bediüzzaman “Hz. Mehdi’nin seyyid olaca¤›n›;
kendisinin ise seyyid de¤il, Kürt oldu¤unu”
eserlerinde pek çok kez ifade etmiﬂtir
Bediüzzaman kendisinin Hz. Mehdi olmadı¤ını açıkladı¤ı delillerden birinde “Hz. Mehdi'nin seyyid olaca¤ını ancak kendisinin seyyid olmadı¤ını” ifade etmiﬂtir.
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Bediüzzaman'ın bu gerçe¤i açıkça dile getirdi¤i sözlerinden bazıları ﬂöyledir:
... Hem mehdilik isnad›n› hiç kabul etmedi¤imi bütün kardeﬂlerim ﬂehadet ederler. Hatta Denizli’deki
ehli vukuf (bilgi sahibi kiﬂiler) e¤er Said mehdili¤ini ortaya atsa bütün ﬂakirtleri (talebeleri) kabul edecek dediklerine mukabil (karﬂ›l›k), Said itiraznamesinde demiﬂ ki: “ben seyyid de¤ilim Mehdi seyyid olacak” diye onlar› reddetmiﬂ... (ﬁualar, s. 365)
Ben, kendimi seyyid (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor.
Halbuki ahir zaman›n o büyük ﬂahs› Al-‹ Beyt’ten
(Peygamberimiz (sav)'in soyundan) olacakt›r. (Emirda¤ Lahikası, s. 247-250)
Bediüzzaman ayr›ca eserlerinde Peygamberimiz (sav)'in
bir hadisini hat›rlatm›ﬂ; “seyyid olan bir kiﬂinin seyyidli¤ini gizlemesinin Kuran ahlak›na uygun olmad›¤›n›”
belirterek, bu konudaki sözünün kesin olarak do¤ru oldu¤unu ifade etmiﬂtir:
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)
E¤er Bediüzzaman seyyid olsaydı, bunu gizlemesi için
hiçbir sebep yoktur. Çünkü Peygamber Efendimiz (sav)'in
neslinden olmak, saklanması gereken bir özellik de¤ildir;
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tam aksine Müslümanlar için büyük bir ﬂereftir. Dünya
üzerinde milyarlarca seyid vard›r ve her biri de kendilerine soruldu¤unda bu gerçe¤i aç›kça dile getirmektedirler.
Dolay›s›yla Bediüzzaman da e¤er seyyid olsayd› kendisine böyle bir soru soruldu¤unda “Evet seyyidim, ﬂerifim,
ama Mehdi de¤ilim” der; kendisinin Peygamberimiz
(sav)'in soyundan oldu¤unu ifade etmekten büyük onur
duyard›. Çünkü “seyyid oldu¤unu kabul etmesi Hz. Mehdi oldu¤unu da kabul etmesini” gerektiren bir konu de¤ildir. Ancak buna ra¤men seyyid olmad›¤›n› çok aç›k bir
ﬂekilde pek çok kez belirtmiﬂtir. Ayr›ca Bediüzzaman risalelerde yine birçok kez “Kürt” oldu¤unu ifade ederek
bu gerçe¤i delillendirmiﬂtir (Münazarat, s.84; Tarihçe-i
Hayat, s.228; Bediüzzaman ve Talebelerinin Mahkeme
Müdafalar›, s.18). Aynı ﬂekilde e¤er kendisinin Hz. Mehdi oldu¤u yönünde bir kanaati olsaydı, milyonlarca kiﬂinin okudu¤u eserlerinde buna taban tabana zıt yüzlerce
sayfa izah yapmaz; Hz. Mehdi'nin özelliklerinin kendisiyle uyuﬂmadı¤ını ve bu mübarek zatın kendisinden sonraki dönemde gelece¤ini onlarca deliliyle birlikte açıklamazdı.
Bunun yanı sıra “her seyyid olan kiﬂi, mutlaka Mehdi olacak diye bir durum da söz konusu de¤ildir”. Dünya üzerinde milyonlarca seyyid olan insan bulunmaktadır.
Bir kiﬂinin seyyid olması Mehdi olmasını gerektirmedi¤i
için, seyyid olan her insan bu gerçe¤i rahatlıkla ve iftiharla dile getirmektedir. Dahası Bediüzzaman “Benim bu
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konudaki tek eksikli¤im seyyidli¤im, e¤er seyyid olsaydım Mehdi olurdum” da dememiﬂtir. Tam aksine “Hz.
Mehdi'nin tüm özelliklerini, yapaca¤ı benzersiz faaliyetleri uzun uzun açıklamıﬂ ve bunların kendi yaﬂadı¤ı dönemde henüz gerçekleﬂmedi¤ini belirtmiﬂtir”.
Hz. Mehdi karﬂ›t› Deccaliyet ve Süfyaniyet’in
etkisi, Bediüzzaman hayattayken günümüzdeki
ﬂiddeti ile yaﬂanmam›ﬂt›r
Günümüzde ‹slam ülkelerinin ve tüm dünya Müslümanlar›n›n içerisinde bulundu¤u durum, Hz. Mehdi'nin yerine
getirece¤i vazifelerin Bediüzzaman'›n döneminde gerçekleﬂtirilmemiﬂ oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. Süfyaniyet ve Deccaliyet’in etkisi, Müslüman ülkeler üzerinde tüm gücüyle hissedilmektedir. Dünyan›n çeﬂitli ülkelerinde din hürriyeti gere¤i gibi yaﬂanamamaktad›r. Bediüzzaman hayatta iken ise, Müslümanlar›n maruz kald›klar› zorluk, s›k›nt› ve eziyetler ise bu derece ﬂiddetli de¤ildi. Bu da Hz. Mehdi gibi, Süfyan ve Deccal'in faaliyetlerinin de o dönemde henüz gerçekleﬂmemiﬂ oldu¤unu
göstermektedir. Deccal ve Süfyan ile mücadele ortam›
oluﬂmadan Hz. Mehdi'nin vazifesini yerine getirebilmesinden bahsedebilmek ise hiçbir ﬂekilde söz konusu de¤ildir.
Bunun yan› s›ra günümüzde tüm ‹slam alemi ve Müslümanlar kendi içlerinde paramparçad›r. Bediüzzaman yaﬂad›¤› dönemde tüm dünya Müslümanlar› üzerinde birleﬂ116
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tirici bir rol oynamam›ﬂt›r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde tüm Müslümanlar› birleﬂtirici vasf›n› Hz. Mehdi'nin taﬂ›yaca¤› bildirilmektedir. Bediüzzaman da Hz.
Mehdi'nin bu özelli¤ini ﬂöyle bildirmektedir:
... o zât, bütün ehl-i iman›n (iman edenlerin) manevî
yard›mlar›yla ve ittihad-› ‹slâm›n muavenetiyle (‹slam
birli¤inin yard›mlaﬂmas›yla) ve bütün ülema ve evliyan›n (alimlerin ve velilerin) ve bilhassa Âl-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›mlar›yla) o vazife-i
uzmay› (büyük görevi) yapma¤a çal›ﬂ›r. (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 tüm Müslümanlar›n birleﬂerek ittifak halinde Hz. Mehdi'nin bu görevdeki yard›mc›lar› olaca¤›n› bildirmiﬂtir.
Tüm Müslümanlar›n dahil olaca¤› böyle geniﬂ çapta bir ittifak ve destek, 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 ‹slam ahlak›n›n tüm dünyaya hakim
k›l›nmas›nda büyük rol oynayacakt›r.
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Bediüzzaman, her konuda risalelerdeki
aç›klamalar›n›n yeterli oldu¤unu söylemiﬂtir
Bediüzzaman “Bir Risale-i Nur talebesi olarak ben de
bunlara uyuyorum” diyerek, hayatta oldu¤u süre içerisinde eserlerinde yazdıklarının do¤rulu¤unu defalarca tasdik
etmiﬂtir. Risalelerin her biri, binlerce nüshası olan kitaplardır. Dolayısıyla eserlerinde açıkça “Ben kendimi seyyid bilmiyorum” diyorsa, bazı kiﬂilerin “Bediüzzaman'ın bu açıklamaları do¤ru de¤ildir; kendisi falanca gün bizi ça¤ırmıﬂ, hem ﬂerif, hem seyyid hem de Hz.
Mehdi’yim demiﬂtir” demeleri Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’ne karﬂı çok galiz bir hakaret, büyük bir
zulüm ve iftira olur. Zira bu, Bediüzzaman gibi de¤erli
ve üstün ahlaklı bir ﬂahsın bu konuda yazdıklarının “yalan” oldu¤unu iddia etmek anlamına gelir. Yüzlerce sayfa boyunca yazdıklarının aksine, Bediüzzaman'ın “-yalnızca iki üç kiﬂiye- tüm yazdıklarının yalan oldu¤unu
söyledi¤i” ﬂeklinde bir iddia, bu tür iddiaların sahiplerini
töhmet altında bırakır. “Bediüzzaman Hazretleri milyonlarca insan› aldatt›, yalan söyledi; fakat bu konun
do¤rusunu üç beﬂ kiﬂiye aç›klad›” ﬂeklinde bir iddia hiçbir ﬂekilde kabul edilemez. Risale-i Nur’da, Bediüzzaman
Hazretleri’nin “yüzlerce sayfa çok kapsaml› ve detayl›
yalan söyledi¤ini; ümmeti aldatt›¤›n›, bu yaz›lanlar›n
bir aldatmaca oldu¤unu” iddia etmek bir hezeyand›r.
Sevgi ad›na da olsa böyle a¤›r bir hakaret yap›lamaz.
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Bediüzzaman gibi derin imanlı büyük bir müceddidin,
eserlerinde, düﬂündü¤ü ve inandı¤ı ﬂeylerin tam tersine
açıklamalarda bulunması hiçbir ﬂekilde söz konusu de¤ildir. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın vefatından yıllar sonra
böyle bir iddia ile ortaya çıkmak, her ne kadar iyilik adına, Bediüzzaman'ı sevme adına yapılmıﬂ dahi olsa, Bediüzzaman adına çok büyük bir iftira olur. Onu yalancılıkla
itham eden ve yüzlerce sayfa ile ümmeti aldattı¤ını iddia
eden böyle bir yaklaﬂım ise hiçbir vicdanın kabul etmeyece¤i bir davranıﬂtır.
Bunun yan› s›ra, hiçbir delile dayanmayan bu iddian›n
destelenebilmesi için Hz. ‹sa ile ilgili de gerçek d›ﬂ› birtak›m iddialar öne sürülebilmektedir. Bilindi¤i gibi Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi döneminde
Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne gelece¤i bildirilmektedir. Hz. Mehdi'nin imaml›¤›nda Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi birlikte namaz k›lacak, yedi sene yeryüzünde birlikte hüküm
süreceklerdir. Ancak bu geliﬂmelerin hiçbiri Bediüzzaman
hayatta iken gerçekleﬂmemiﬂtir. Bediüzzaman Hz. ‹sa ile
birlikte olmam›ﬂt›r. Bu durum da çeﬂitli ﬂekillerde tevil
edilmeye çal›ﬂ›lmakta; Hz. ‹sa'n›n yaln›zca bir ruh olarak
gelece¤i ya da Bediüzzaman hayatta iken geldi¤i ve vefat
edip gömüldü¤ü gibi as›ls›z fikirler öne sürülmektedir.
Oysa ki Bediüzzaman eserlerinde çok aç›k bir dille ve pek
çok kez Hz. ‹sa'n›n -cismi bedeniyle- “bir ﬂah›s” olarak
yeryüzüne gelece¤ini ifade etmiﬂtir. Hz. ‹sa'n›n “H›ristiyan ruhanileriyle ittifak edece¤ini, Deccal ile mücade119
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le ederek onu fikren etkisiz hale getirece¤ini” belirtmiﬂtir. Bu sözlerinden birinde Bediüzzaman Hz. ‹sa'n›n bir
ﬂahs› manevi de¤il, bir ﬂah›s oldu¤unu ﬂöyle ifade etmektedir:
... âlem-i semavatta (gökler aleminde) C‹SM-‹ BEﬁER‹S‹YLE (insani cismiyle) bulunan ﬁAHS-I ‹SA
ALEYH‹SSELAM, o din-i hak cereyan›n›n (Hak dinin) baﬂ›na geçece¤ini.... (Mektubat, sf. 60)
Bunun yan› s›ra Bediüzzaman, Hz. ‹sa'n›n Deccal ile
olan mücadelesini anlatt›¤› sözlerinde de bir ﬂahs› manevi ile bir ﬂahs› manevi aras›nda yaﬂanacak bir konudan de¤il; Hz. ‹sa'n›n direk ﬂahs›yla Deccal'in ﬂahs›na karﬂ› yapaca¤› bir mücadeleden bahsetmektedir:
... Elcevap: Hadîs-i sahihte (do¤rulu¤u kesin olan hadiste) rivayet edilen: "Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm'›n gelece¤ini ve ﬁeriat-› ‹slâmiye ile amel edece¤ini, Deccal'› öldürece¤ini" iman› zaîf (zay›f) olanlar istib'ad
ediyorlar (ihtimal vermiyorlar, uzak görüyorlar, olmayacak san›yorlar). Onun hakikat› izah edilse, hiç istib'ad (uzak görünecek) yeri kalmaz. (Mektubat, s. 5859)
Bir baﬂka sözünde ise Bediüzzaman Deccal'in etkisinin
ancak mucize sahibi bir peygamber taraf›ndan ortadan kald›r›labilece¤ini belirterek, Hz. ‹sa'n›n bir ﬂahs› manevi de¤il, mucizeler gösterecek özelliklere sahip bir ﬂah›s ola120
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ca¤›n› bir kez daha aç›kça ifade etmiﬂtir:
... ancak hârika ve mu'cizatl› (mucizeler sahibi) ve
umumun makbulü (umumun kabul etti¤i) B‹R ZAT
olabilir ki: O ZAT, en ziyade alâkadar ve ekser (birçok) insanlar›n peygamberi olan HAZRET-‹ ‹SA
ALEYH‹SSELAM’d›r..... (ﬁualar, sf. 463)
Bediüzzaman'›n, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin geliﬂi ile ilgili bu çok aç›k sözlerine ra¤men, özel sohbetler delil gösterilerek öne sürülen bu gibi iddialar, böylesine de¤erli bir
müceddidin kaleme aldı¤ı risalelerin tümünü ﬂüpheli hale getirecek son derece tehlikeli giriﬂimlerdir. Bunun gibi
pek çok kiﬂi, birbirinden farklı iddialarla ortaya çıkıp “Bediüzzaman Said Nursi burada böyle demiﬂtir ama bunların tamamı bir taktiktir, yalandır; do¤rusunu bize söyledi” dese bu ne kadar geçerli olacaktır? Böyle bir durumda
bir süre sonra Risale-i Nur’da yer alan her konu için bir
ﬂey söylenebilir ve Bediüzzaman'ın eserleri gerçek manasından ve hikmetinden giderek uzaklaﬂır. Böyle bir tehlikeyi önlemek ise, Bediüzzaman gibi de¤erli bir ‹slam aliminin bizzat yazıp tasdik etti¤i apaçık sözlerini korumakla mümkün olacaktır. Nitekim Bediüzzaman da eserlerinde, her konuda oldu¤u gibi bu konuda da en do¤ru aç›klamalar›n risalelerde bulunabilece¤ini hat›rlatm›ﬂ, risalelerde yaz›lanlar okundu¤unda adeta kendisiyle görüﬂülmüﬂ
gibi en do¤ru bilgilere ulaﬂ›labilece¤ini belirtmiﬂtir.
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Risale-i Nur’un her bir kitab› bir Said’dir. Siz hangi
kitaba baksan›z benimle 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)
… Çünkü der: "Benimle görüﬂmek isteyen, e¤er âhiret için, Risale-i Nur için ise; Risale-i Nur bana kat'iyyen ihtiyaç b›rakmam›ﬂ. Milyonlar nüshas› her birisi
on Said kadar faide veriyor… E¤er Risale-i Nur'un hizmetine, intiﬂar›na (yay›lmas›na) ait olsa; bana hizmet
eden hakikî fedakâr talebelerim ve manevî evlâdlar›m
ve kardeﬂlerim benim bedelime görüﬂmeleri kâfi, bana
hiç ihtiyaç yok… (Emirda¤ Lâhikas›-2, s. 214)
Bediüzzaman eserlerinde ayn› gerçe¤i dile getiren talebelerinin sözlerine de yer vermiﬂtir. Bunlardan baz›lar›
ﬂöyledir:
Ey hocalar ve ehl-i kalb! Soraca¤›n›z suallerin cevaplar›n› Risale-i Nur’da bulabilirsiniz. Ehl-i keﬂf (gözle
görülmeyen gaybi hakikatleri Allah’›n lütfuyla keﬂfedip bilen evliyalar) ve kalbden birisi, benim gibi aciz
bir insandan Mehdi’yi soruyor. “Ne vakit gelecek...”
Daha Mehdi’yi anlamam›ﬂ. Dabbetü’l Arz kimler oldu¤unu bilmiyor. Bunlara dair, risalelerde bir bahis
(söz, aç›klama) vard›r. Her müﬂkil sualin (zor sorunun) cevab›n› o risalelerden aray›n›z, bulursunuz.
(Mustafa Hulusi, Barla Lahikas›, s. 143)
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… bu hususta arzedeyim ki, üstad›m›z Bediüzzaman,
bir Nur talebesine Risale-i Nur'dan bazan okuyuvermek lütfunu bahﬂederken izah etmiyor, diyor ki:
"Risale-i Nur, imanî mes'eleleri lüzumu derecesinde
izah etmiﬂ. Risale-i Nur'un hocas›, Risale-i Nur'dur.
Risale-i Nur, baﬂkalar›ndan ders alma¤a ihtiyaç b›rakm›yor. (Sözler, s. 772)
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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.
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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›.
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 ev125
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rimi 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› olarakyakalanm›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.
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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 (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.
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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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