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G‹R‹fi

Mehdiyet konusu, ‹slam tarihi boyunca gündemde olan
ve merak uyand›ran bir konudur. Öyle ki büyük ‹slam ali-
mi ve Hicri 13. asr›n müceddidi Bediüzzaman Said Nursi,
‹slam tarihinde pek çok kiflinin Hz. Mehdi'nin kendi dö-
nemlerinde gelece¤ini düflünerek yan›ld›klar›n› belirtmifl-
tir. 

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 il-
gili Said Nursi'nin ifadelerinden biri flöyledir:

“Ta ahir zamanda, hayat›n genifl dairesinde as›l sa-
hipleri, yani Hz. Mehdi ve flakirtleri (talebeleri), Ce-
nab-› Hakk’›n izniyle gelir, o daireyi geniflletir ve o to-
humlar 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 zaman-
da 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 eser-
lerinde 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 (ya-
k›n) zannetmifller. (Sözler, s. 318)

Bediüzzaman, baz› flah›slar›n Hz. Mehdi'nin geçmiflte
geldi¤ini düflünerek yan›ld›klar›n› belirtmifl ve Hz. Meh-
di'nin gelifl zaman› hakk›nda bilgi vermifltir:

Bediüzzaman bu sözleriyle ‹slam tarihinde pek çok ki-
flinin Hz. Mehdi'nin kendi dönemlerinde gelece¤ini düflü-
nerek yan›ld›klar›n› belirtmifl ve Hz. Mehdi'nin, Peygam-
berimiz (sav)'den “1400 SENE SONRA” gelece¤ini ha-
t›rlatm›flt›r. Bu çok önemli bir bilgidir. Bediüzzaman bu-
rada ne 1373, ne 1378 ne 1398 ne de baflka bir tarih verme-
mifl 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 gö-
revini yerine getiren Bediüzzaman, Hicri 1379 yani Mila-
di olarak 1960 y›l›nda vefat etmifltir. Dolay›s›yla Bediüz-
zaman Hz. Mehdi'nin gelifli için kendi yaflad›¤› dönemden
çok ileriki bir tarihi belirtmektedir. Bediüzzaman bu aç›k-
lamas›yla, aç›k ve kesin bir tarih vererek kendisinin Hz.
Mehdi olmad›¤›n› ifade etmekte, Hz. Mehdi'nin kendi ve-
fat›ndan yaklafl›k 20 sene kadar sonra gelece¤ini müjde-
lemektedir.

Bediüzzaman ayr›ca risalelerinde Peygamberimiz
(sav)'in hadislerine dayanarak “her yüz y›l bafl›nda bir

müceddid gönderilece¤ini” hat›rlatm›flt›r. Bediüzzaman
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“1400 YIL SONRA” tarihini vererek ayn› zamanda “14.

ve 15. yüzy›llar aras›nda görev yapacak olan müceddi-

din de Hz. Mehdi oldu¤unu” haber vermektedir.
Bediüzzaman Hz. Mehdi için “1400 sene sonra GE-

LECEK” ifadesini kullanarak, Hz. Mehdi'nin kesin olarak
“gelece¤ini” müjdelemektedir. Bediüzzaman bu sözleriy-
le 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 he-
nüz gelmemifl oldu¤u konusuna da aç›kl›k kazand›rmakta-
d›r. Çünkü dikkat edilirse Bediüzzaman “Hz. Mehdi gel-
di ya da gelmifl” dememekte, “gelecek zaman” belirten bir
kelime kullanmakta ve “GELECEK” demektedir.  

Bediüzzaman Hz. Mehdi için “HAK‹KAT” kelimesi-
ni kullanm›flt›r. Bediüzzaman bu ifadesiyle, Hz. Mehdi'nin
geliflinin bir hakikat yani hiçbir flüpheye yer b›rakmaya-
cak kadar “kesin bir GERÇEK” oldu¤unu belirtmifltir.

Bediüzzaman bu sözüyle ayr›ca, Hz. Mehdi'nin geli-
flinden 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 özellikleriy-
le Mehdi san›lan kiflilerden ay›rt edilip tan›naca¤›n› hat›r-
latm›flt›r.

Bediüzzaman daha önce de birçok kiflinin, Hz. Meh-
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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 Be-
diüzzaman “KAR‹B (YAKIN) ZANNETM‹fiLER” di-
yerek söz konusu kiflilerin Hz. Mehdi'nin önceki tarihler-
de ç›km›fl olabilece¤ini düflünmekle yaln›zca bir “zanda

bulunduklar›n›” ancak yan›ld›klar›n› hat›rlatm›flt›r. Ger-
çekte ise Hz. Mehdi’nin “Hicri 1400 y›l›nda” gelece¤ini
ve bu tarihten sonra faaliyetlerine bafllayaca¤›n› bildirmifl-
tir. 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 (ri-
vayetlerin)  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. Meh-
diyye veya Süfyaniyye’yi (Hz. Mehdi ve Süfyan ile il-
gili 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 ‹stan-
bul’da oldu¤u için Hz. Mehdi ile ilgili olaylar›n da bu fle-
hirde 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›la-
r›d›r. Peygamberimiz (sav)’in gelece¤ini haber verdi¤i fla-
h›slar›n baz›lar› da halen beklenmektedir. Bediüzzaman
da eserlerinde halen beklenmekte olan bu ahir zaman fla-
h›slar› hakk›nda hadisler do¤rultusunda detayl› bilgiler
vermifltir. Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin yan› s›ra, Deccal ve
Süfyan (hadislerde ahir zamanda ‹slam dünyas› içerisin-
de ortaya ç›kaca¤› ve Hz. Mehdi'ye karfl› mücadele ede-
ce¤i bildirilen ve Süfyan-› Deccal olarak an›lan flah›s) gi-
bi inkara dayal› bir mücadele verecek ahir zaman flah›sla-
r› da Bediüzzaman'›n bilgi verdi¤i bu kifliler aras›ndad›r. 

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

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

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

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

Peygamberimiz (sav)'in hadislerini aç›klayanlar, o dö-
nemlerde saltanat›n merkezi Basra, fiam, Kufe gibi yer-
lerde oldu¤u için Hz. Mehdi ile ilgili olaylar›n bu civar-
larda gerçekleflece¤ini düflünmüfllerdir. Ancak Bediüzza-
man, son saltanat ve Halifeli¤in merkezi ‹stanbul’da ol-
du¤u için Hz. Mehdi ile ilgili olaylar›n da bu flehirde ger-
çekleflece¤ini bildirmifltir. Bu ifadelerle Bediüzzaman ahir
zaman ile ilgili rivayet ve aç›klamalar›n daha iyi anlafl›l-
mas›n› sa¤lamaktad›r.

Ashâb-› Kütüb-i Sitte’den ‹mam-› Hâkim'in “Müsted-
rek”inde ve Ebu Dâvud'un “Kitab-› Sünen“inde, Beyha-
ki “fiuab-› ‹man”da tahriç buyurduklar› (delillere daya-
narak ortaya koyduklar›): “Her yüz senede bir, Ce-
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nab-› Hak bir müceddid-i din (her yüzy›l bafl›nda di-
ni hakikatleri devrin ihtiyac›na göre aç›klamak üzere
gönderilen büyük ‹slam alimi, yenileyici) gönderi-

yor...” hadis-i flerifine mazhar (sahip, eriflmifl) ve mâsa-
dak (belirtilen özelliklere tam olarak uyan) ve müzhir-
i tam  olan (uyarma görevini tam olarak yerine getiren).
(Barla Lahikas›, s. 119)

Bediüzzaman Peygamberimiz (sav)'in hadislerine da-
yanarak, Allah’›n her yüzy›l bafl›nda bir müceddid gönde-
rece¤ini bildirmektedir:

Bediüzzaman'›n burada dikkat çekti¤i gibi, Peygam-
ber Efendimiz (sav) "her yüzy›lda bir müceddid gönde-

rildi¤ini" bildirmifltir:

Gerçekten Aziz ve Celil olan Allah her yüz sene bafl›n-

da flu ümmetin dinini bidatten (dine sonradan soku-

lan hurafelerden) ay›racak, yenileyecek (ilim sahi-

bi) B‹R ZATI gönderir. (Sünen-i Ebu Davud, 5/100)

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

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

did edecek (yenileyecek) bir müceddidi (yenileyici-
yi) gönderiyor" müjdesinin ihbar›na (verdi¤i bilgilere)
muvâzi (uygun) olarak HAZRET-‹ MEVLANA HA-

L‹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 hüküm-
lerini anlatan, dönemin ihtiyaçlar›na göre aç›klamalarda
bulunan bir müceddid gelmifltir. Örne¤in ‹mam-› Rabba-
ni 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.
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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 (hadi-
sin flüpheye yer b›rakmayan ifadesi ile)— Risale-i Nur
tecdid-i din (dini yenileme) hususunda B‹R MÜCED-
D‹D HÜKMÜNDED‹R. (Barla Lahikas›, s. 121)

Bediüzzaman bu sözünde ise, Hz. Mevlana Halid-i
Ba¤dadi'den tam yüz sene sonra kendisinin ve eserlerinin
bir müceddid görevi gördü¤ünü aç›klamaktad›r. Buna gö-
re, 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¤da-
di’den tam 100 sene sonra, Hicri 1293 (Miladi 1878) y›-
l›nda do¤mufltur. Vefat› ise Hicri 1379 (Miladi 1960) y›-
l›d›r. Bedüzzaman, Hicri 12. asr›n müceddidi Mevlana Ha-
lid’den yüz sene sonra yani 13. as›rda büyük bir iman hiz-
meti gerçeklefltirmifltir. Dolay›s›yla Bediüzzaman da 13.
ve 14. as›rlar aras›ndaki müceddiddir

Bediüzzaman Risale-i Nur’un müceddidlik yani dini
yenileme görevini tam olarak yerine getirdi¤i konusunda
büyük bir kanaati oldu¤unu belirtmifltir. Risale-Nur’un et-
kileri ile müceddidlerin faaliyetleri tam bir uygunluk gös-
termifl, 12. as›rdaki Hz. Mevlana Halid ile ayn› görevi,
Hicri 13. yüzy›lda Bediüzzaman'›n vesile oldu¤u Risale-
i Nur yerine getirmifltir. Dolay›s›yla Hicri 12. asr›n mü-

12

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



ceddidi Mevlana Halid’den tam yüz sene sonra yay›nla-
nan Risale-i Nur dolay›s›yla, risalelerin yazar› olan Bedi-
üzzaman da 13. ve 14. as›rlar aras›ndaki müceddiddir. 

Bediüzzaman'›n burada ortaya koydu¤u önemli bir bafl-
ka 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› ma-
nevi 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 cen-
netiyle müjdeleyebilecek, onlara do¤ruyu yanl›fltan ay›-
ran bir hidayet rehberi olabilecek birer insan olarak gel-
mifllerdir. Ve her birinin talebeleri ve takipçilerinden mey-
dana gelen birer flahs› manevileri oluflmufltur.

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

Çok defa mektuplar›mda iflaret etti¤im gibi, HZ. MEH-

D‹ AL-‹ RESUL’ÜN (Peygamberimiz (sav)'in soyun-
dan gelen Hz. Mehdi'nin) TEMS‹L ETT‹⁄‹ KUDS‹

(mukaddes, kutsal) CEMAAT‹N‹N fiAHSI MANE-

V‹S‹N‹N ÜÇ VAZ‹FES‹ var. E¤er çabuk k›yamet kop-
mazsa ve befler (insanlar) bütün bütün yoldan ç›kmaz-
sa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati (Pey-
gamberimiz (sav)'in soyundan gelenlerin) yapaca¤›n›
Rahmet-i ‹lahiyeden (Allah’›n rahmetinden) bekliyo-
ruz. Ve ONUN ÜÇ BÜYÜK VAZ‹FES‹ OLACAK.

(Emirda¤ Lahikas›, s. 259)

Bediüzzaman, bu sözünde Hz. Mehdi'nin ahir zaman-
da muhakkak gelece¤ini ve Hz. Mehdi ile mukaddes ce-
maatinin birlikte yerine getirecekleri üç büyük vazife ola-
ca¤›n› aç›klamaktad›r:

Bediüzzaman bu sözünde Hz. Mehdi ile ilgili önemli
birkaç konuyu birden aç›klam›flt›r. Bediüzzaman öncelik-
le “HZ. MEHD‹ AL-‹ RESUL’ÜN TEMS‹L ETT‹⁄‹”

sözleriyle, Hz. Mehdi'nin Peygamberimiz (sav)'in soyun-
dan gelecek bir flah›s oldu¤unu hat›rlatm›flt›r. Bir flahs› ma-
nevinin herhangi bir soydan gelmesi kuflkusuz ki müm-
kün de¤ildir. Ancak bir insan›n bir baflkas›n›n soyundan
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gelebilmesi söz konusu olabilir. Bediüzzaman da burada bu
gerçe¤i vurgulam›fl, Hz. Mehdi'nin manevi bir kiflilik ol-
mad›¤›n›, “B‹R fiAHIS” oldu¤unu aç›kça ifade etmifltir.

Bediüzzaman bu sözünde ayr›ca Hz. Mehdi’nin ve ce-
maatinin iki ayr› kavram oldu¤unu hat›rlatarak, Hz. Meh-
di'nin bir “flahs› manevi” oldu¤u iddias›n›n geçersizli¤ini
bir kez daha ortaya koymufltur. Bediüzzaman “HZ. MEH-

D‹ 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. Çün-
kü bir flahs› manevinin kendine ait bir cemaatinin olabil-
mesi elbette ki söz konusu de¤ildir. Bediüzzaman da bu
sözünde bu gerçe¤i dile getirmifltir. Bediüzzaman'›n be-
lirtti¤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 ki-
min 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 bu-
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lunan mümin toplulu¤unun mukaddes bir cemaat oldu¤u-
nu, bu cemaatin önderli¤ini yapan Hz. Mehdi’nin de Hz.
Peygamber (sav) soyundan gelen mukaddes biri olaca¤›-
n› belirtmifltir. Nitekim Bediüzzaman bu sözünün son cüm-
lesinde “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 bu-
lunarak 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›mlan-
mas›, Kuran ayetlerinde bildirilen Allah’›n adetullah›
(Allah’›n kanunu) ile tamamen çeliflmektedir. Tarih bo-
yunca hiçbir elçi veya peygamber, bir flahs› manevi ola-
rak gelmemifltir. Kuran’da çeflitli toplumlara gönderilen
elçiler, nebiler ve resullerin hayatlar›, mücadeleleri ve teb-
li¤leri hakk›nda pek çok bilgi verilmifltir. Yaflamlar›n›n so-
nuna kadar gönderildikleri kavimleri hak dine davet et-
mifl, onlar› Allah’›n azab›na karfl› uyar›p korkutmufl ve
iman edenleri cennetle müjdelemifllerdir. Yaflad›klar› top-
lumlardaki 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› yaflama-
ya ça¤›rm›fllard›r. Tüm bu bilgiler bize, tarih boyunca hiç-
bir elçi, nebi veya resulün manevi bir flah›s olarak gönde-
rilmedi¤ini, tüm elçilerin birer fert olarak geldiklerini gös-
termektedir.

Yüzy›llard›r süregelen bu adetullah (Allah'›n kanunu),
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tüm ‹slam tarihinde oldu¤u gibi ahir zamanda gelecek olan
Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi için de söz konusudur. Ancak elbet-
te ki tüm peygamber ve elçilerin oldu¤u gibi Hz. ‹sa ve
Hz. Mehdi'nin de kendilerinden ayr› olarak flahs› manevi-
leri de olacakt›r. Kuran’da, gönderilmifl olan tüm peygam-
ber ve elçilerin çevresinde, onlara inanan ve gösterdikle-
ri hak yolu izleyen birer topluluk oldu¤u haber verilmifltir.
Elçilere iman eden bu kimseler ve onlar›n elçileriyle bir-
likte yapm›fl olduklar› faaliyetlerin tümü, bu elçilerin flah-
s› manevilerini oluflturur. Kuran’da peygamberlerin ha-
yatlar›n› anlatan k›ssalarda bu durum aç›kça görülmekte-
dir. Örne¤in Peygamberimiz (sav)'in ashab› onun flahs›
manevisini oluflturmufltur. Fakat bu, Peygamber Efendi-
miz (sav)'in varl›¤› flart› ile oluflmufltur. Bu durum ahir za-
manda da de¤iflmeyecek, Bediüzzaman’›n da dile getirdi-
¤i gibi, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi beraberlerindeki mümin top-
luluklar›n›n bafl›nda bizzat birer hidayet önderi olarak bu-
lunacaklard›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 ge-
tirece¤inden bahsetmifltir. Bediüzzaman bunun, Hz. Meh-
di'yi kendisinden önce gelen müceddidlerden ay›ran ve ta-
n›tan en önemli alametlerinden oldu¤unu bildirmifltir.

Bu üç büyük sorumluluk di¤er ‹slam alimlerinin dö-
nemlerinde tam olarak yerine getirilmifl de¤ildir. Bediüz-
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zaman eserlerinde Hz. Mehdi'den önce gelen müceddid-
lerin, onun üç vazifesinden yaln›zca birisini yerine getir-
diklerini söylemifltir. Ancak ahir zamanda gelecek Hz.
Mehdi'nin her üç görevi de birarada yapaca¤›n› ve bu özel-
li¤i nedeniyle de ahir zaman›n “Büyük Mehdi”si ünva-
n›n› alaca¤›n› belirtmifltir.

Birincisi: FEN VE FELSEFEN‹N tasallutiyle (etki-
siyle) ve MADD‹YYUN VE TAB‹‹YYUN TAUNU,
(materyalizm, Darwinizm ve ateizm hastal›¤›) befler içi-
ne 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 SUSTURA-

CAK TARZDA iman› kurtarmakt›r. Ehl-i iman› dalâlet-
ten muhafaza etmek (iman edenleri sapk›nl›ktan koru-
mak)... (Emirda¤ Lahikas›, s. 259)

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

mamen susturacak bir flekilde insanlar›n imanlar›n›

kazanmas›na vesile olmak”t›r:

1- FEN VE FELSEFE:

Bediüzzaman bu sözlerinde fen ve felsefenin etkisiy-
le materyalizm, Darwinizm ve ateizm gibi Allah’› inkar
eden dinsiz ak›mlar›n insanlar aras›nda yay›ld›¤›na dik-
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kat çekmifltir. Bediüzzaman bu ak›mlar›n etkisiz hale ge-
tirilerek tam olarak susturulmas›n›n ve insanlar›n iman›n›n
kurtar›lmas›n›n Hz. Mehdi'nin birinci görevi oldu¤unu be-
lirtmifltir. 

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

2- MADD‹YYUN VE TAB‹‹YYUN TAUNU 

(MATERYAL‹ZM, DARW‹IN‹ZM VE 

ATE‹ZM HASTALI⁄I):

Materyalizm ve ateizm, insanl›¤a büyük felaketler ge-
tiren sapk›n ak›mlard›r. Darwinizm, materyalizm ve ate-
izme fikri dayanak oluflturur. Darwinizm'in iddias›, kaina-
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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› günü-
müze kadar mümkün olmam›flt›r. Darwinizm, modern bi-
limin son bulgular› ve ilerleyen teknoloji vesilesiyle Hz.
Mehdi döneminde tamamen ortadan kalkacakt›r. ‹nsanl›k
tarihinin gördü¤ü bu en fliddetli fitnenin fikren susturul-
mas› Hz. Mehdi zaman›nda gerçeklefltirilecektir.  

Bediüzzaman bu sözlerinde Hz. Mehdi'nin, “FELSE-

FEY‹ VE MADD‹YYUN F‹KR‹N‹ TAM SUSTURA-

CAK TARZDA” bir çal›flma yürüterek insanlar›n imanla-
r›n›n kurtulmas›na vesile olaca¤›n› belirtmifltir. Bediüz-
zaman, ahir zamanda ateist felsefelerin bir tehlike olufltu-
raca¤›n› bildirmifl, özellikle Darwinist, materyalist felse-
felerin ateizmle güç bulacaklar›n› ve Allah’›n varl›¤›n› in-
kar edecek tehlikeli bir çizgiye geleceklerini ifade etmifl-
tir. Bu nedenle Hz. Mehdi'nin birinci vazifesinin, madde-
cilik fikri, yani Allah’› inkar üzerine kurulmufl materya-
list, Darwinist ve ateist felsefelerle mücadele etmek ve bu
felsefelerin insanlar üzerindeki etkisini tam anlam›yla kal-
d›rmak olaca¤›n› belirtmifltir. Bediüzzaman'›n burada kul-
land›¤› “TAM SUSTURACAK TARZDA” ifadesi son
derece önemlidir. Bilindi¤i gibi materyalizmin hem Türki-
ye’de hem de dünyada kuvvet bulmas› Bediüzzaman za-
man›nda devam etti¤i gibi, vefat›ndan yani 1960 y›llar›n-
dan sonra da günümüze kadar devam etmifltir. Televizyon
ve radyo kanallar›n›n geliflmesiyle, yaz›l› bas›n›n da des-
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te¤iyle etkileri giderek artm›flt›r. Yani Bediüzzaman’›n ve-
fat›ndan sonra da materyalizm propagandas› artarak 21.
yy’a kadar gelmifltir.

Dolay›s›yla kendisinin de ifade etti¤i gibi, Bediüzza-
man’›n döneminde bu konuda tam bir sonuç elde edileme-
mifltir. Bediüzzaman bu sözünde kulland›¤› “TAM SUS-

TURACAK TARZDA” ifadesiyle bu gerçe¤e dikkat çek-
mifltir. 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 mücade-
le, Hz. Mehdi ile devam edecek ve sonuca ulaflt›r›lacak-
t›r.

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

lük sa¤layaca¤›na” iflaret etmektedir.

‹kinci vazifesi: H‹LAFET-‹ MUHAMMED‹YE

(A.S.M.) ÜNVANI ‹LE (Peygamberimiz (sav)'in hali-
fesi ünvan› ile) fiEA‹R-‹ ‹SLAM‹YEY‹ (‹slam ahla-
k›n›n esaslar›n›) ‹HYA ETMEKT‹R (yeniden canlan-
d›rmakt›r) ALEM-‹ ‹SLAM’IN VAHDET‹N‹ (‹slam
aleminin birli¤ini) NOKTA-‹ ‹ST‹NAD ED‹P (daya-
nak noktas› yap›p) befleriyeti (insanl›¤›) maddi ve mâ-
nevi tehlikelerden ve gadab-› ‹lâhi’den (Allah'›n aza-
b›ndan) kurtarmakt›r. Bu vazifenin, nokta-i istinad› (da-
yanak noktas›) ve hadimleri (hizmetkarlar›), M‹LYON-
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LARLA EFRADI (fertleri) BULUNAN ORDULAR

laz›md›r. (Emirda¤ Lahikas›, s. 25)

Bediüzzaman'›n aç›klamalar›na göre Hz. Mehdi, hali-
haz›rda çeflitli gruplar halinde da¤›n›k olarak bulunan Müs-
lümanlar› birlefltirecek, ‹slam ahlak ve faziletini, Peygam-
berimiz (sav)'in gerçek sünnetlerini canland›racakt›r. ‹s-
lam 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 ÜN-

VANI ‹LE” sözleriyle Hz. Mehdi’nin ‹slam dünyas›n›n
önderi olaca¤›n› belirtmektedir. Hz. Mehdi'nin, “‹SLAM

TOPLUMUNUN L‹DER‹ VASFIYLA ‹slamiyet’i ye-

niden canland›rmas›, milyonlar› bulan bir toplulu¤un

maddi ve manevi gücüyle hareket ederek tüm yeryü-

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

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

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

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

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

ETMEK” kelimesi son derece önemlidir. Bu kelime “ye-

niden hayata kavuflturmak” anlam›ndad›r. Hz. Mehdi
‹slam ahlak›n›n dünya çap›nda yaflanmas›na vesile olacak-
t›r. Bediüzzaman bu konunun tohumlar›n› atm›flt›r, ancak
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 gö-
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revlerinden birinin “‹SLAM B‹RL‹⁄‹N‹N  SA⁄LAN-

MASI” oldu¤unu  bildirmektedir. Bilindi¤i gibi bu birlik-
telik, 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› bira-
raya getirecektir. Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin, bu birli¤i
dayanak noktas› edinerek insanl›¤› maddi ve manevi teh-
likelerden koruyaca¤›n› ve Allah’›n gazab›ndan sak›nma-
lar›na vesile olaca¤›n› bildirmifltir. Bediüzzaman'›n da vur-
gulad›¤› gibi, ‹slam birli¤inin sa¤lanmas› ve bu birli¤in li-
derli¤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›nma-
s›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 (FERT-

LER‹) BULUNAN ORDULAR” sözleriyle, Hz. Meh-
di’nin bu birlikteli¤i sa¤lamas›nda, ona yard›m edecek çok
genifl bir kitlenin var olaca¤›ndan söz etmektedir. Bediüz-
zaman Hz. Mehdi'nin hizmetinde, Allah’›n varl›¤› ve bir-
li¤i konusunu, iman hakikatlerini tüm insanl›¤a anlatacak,
genifl kapsaml› bir iman hizmeti yürütecek olan ilim ve
iman topluluklar› olaca¤›n› bildirmifltir. 
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Bediüzzaman, eserlerinde yer verdi¤i di¤er sözlerin-
de kendisinin de bu ilim ordusunun, onlara önceden ha-
z›rl›k yapan bir neferi yani askeri oldu¤unu anlatmakta-
d›r. Yaflad›¤› dönemde, Bediüzzaman'›n hizmetinde böyle
genifl bir kitlenin deste¤i ve yard›m› söz konusu olmam›fl-
t›r. Bediüzzaman'›n da sözlerinde pek çok kez ifade etti¤i
gibi, s›n›rl› bir topluluk olan Nur talebeleri çok k›s›tl› im-
kanlar içerisinde ve çok büyük fedakarl›klarla büyük bir
iman hizmeti vermifllerdir. Bediüzzaman böyle büyük bir
kitlenin deste¤inin, ancak ahir zamanda söz konusu ola-
ca¤›n› ve bunun da Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i bu bü-
yük 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) YAP-

MAYA ÇALIfiIR. (Emirda¤ Lahikas›, s. 260)

Bediüzzaman bu sözünde, Hz. Mehdi'nin üçüncü gö-
revini aç›klam›flt›r. Buna göre, Hz. Mehdi Kuran ahlak›-
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n›n göz ard› edildi¤i bir dönemde, insanlar›n yeniden din
ahlak›na yönelmesine vesile olacak, ‹slam birli¤ini kura-
cak 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› bir-
li¤in Hz. Mehdi'nin bu görevdeki yard›mc›lar› olaca¤›n›
bildirmifltir.  

Hz. Mehdi ve yard›mc›lar› güçlerini Allah sevgisin-
den, iman coflkusundan alan cesur insanlar olacakt›r. ‹man-
lar›n›n nuru tüm dünyan›n ayd›nlanmas›na vesile olacak-
t›r. Tüm Müslümanlar›n dahil olaca¤› böyle genifl çapta
bir ittifak›n deste¤i, Bediüzzaman'›n döneminde gerçek-
leflmifl 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 ger-
çeklefltirilmesinde büyük bir rol oynayacakt›r.

Bediüzzaman “‹TT‹HAD-I ‹SLAM’IN MUAVENE-

T‹YLE” sözleriyle, Hz. Mehdi'nin üçüncü görevini ay-

n› zamanda “‹SLAM B‹RL‹⁄‹N‹N YARDIMLAfiMA-

SIYLA” yerine getirece¤ini de bildirmifltir. Böyle bir bir-
lik Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde henüz oluflmam›fl,
dolay›s›yla da böyle büyük bir ittifak›n yard›m› da söz ko-
nusu olmam›flt›r. Bediüzzaman ‹slam birli¤inin bu yard›m-
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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‹YA-

NIN KATILIMLARIYLA” gerçekleflece¤ini bildirmifl-
tir. Hz. Mehdi'nin gelifli 1400 senedir tüm ‹slam alimleri ve
iman sahipleri taraf›ndan büyük bir heyecanla beklenmek-
tedir. Kuflkusuz ki bütün alimlerin ve velilerin kat›l›m›n›n
sa¤lanaca¤› böyle büyük bir destek, Hz. Mehdi'nin müca-
delesinde ve bu görevini yerine getirmesinde son derece
önemli bir rol oynayacak ve büyük bir kolayl›k sa¤laya-
cakt›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 Be-
diüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde gerçekleflmemifltir. Bedi-
üzzaman bu kat›l›m›n ancak Hz. Mehdi'nin yerine getire-
ce¤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 des-
tek verenler aras›nda da Ehl-i Beyt’ten yani Peygamber
soyundan gelen kimselerin bulunaca¤›na dikkat çekmifl-
tir. Bediüzzaman, tüm Müslümanlar, ‹slam alimleri ve ev-
liyalar ile birlikte “milyonlarca seyyidin de Hz. Meh-

di’nin yan›nda yer alaca¤›n› ve bu kutlu zata destek ve-

rece¤ini” bildirmifltir. Hz. Mehdi'nin üçüncü görevindeki
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di¤er yard›mc›lar›nda oldu¤u gibi, böyle bir destek de da-
ha önce ne Bediüzzaman döneminde ne de ondan önceki
müceddidlerin  devrinde  gerçekleflmemifltir. Bediüzza-
man'›n aç›klad›¤› gibi, “PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N

SOYUNDAN GELEN M‹LYONLARCA SEYY‹D‹N

KATILIMI” ancak Hz. Mehdi döneminde gerçekleflecek-
tir.

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 ça-
ba ancak bir insan›n gerçeklefltirebilece¤i bir fiildir. Be-
diüzzaman 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 nitelendir-
mifltir. Bediüzzaman'›n bu ifadesine göre Hz. Mehdi'nin
yapaca¤› hizmetler, kendisinden önceki dönemlerde ge-
len müceddidlerin görevlerinden farkl›, “ÇOK BÜYÜK

ÇAPLI” faaliyetlerdir. Hz. Mehdi ‹slam ahlak›n› dünya
çap›nda hakim k›lacak, ‹slam dünyas›n› biraraya getire-
cek ve tüm Müslümanlar›n liderli¤ini üstlenecektir. Bedi-
üzzaman'›n “VAZ‹FE-‹ UZMA” sözleriyle ifade etti¤i bu
olaylar Hz. Mehdi'nin tan›nmas›n› sa¤layacak en önemli
alametlerinden olacakt›r.
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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 UN-

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

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

Bediüzzaman bu sözüyle birkaç önemli konuya aç›kl›k
kazand›rm›flt›r. Bediüzzaman öncelikle Hz. Peygamberi-
miz (sav)’in hadislerine dayanarak her yüz y›l bafl›nda bir
müceddid (yenileyici) gönderilece¤ini bildirmifltir. Bedi-
üzzaman Risalelerde Hz. Mehdi'nin de Hicri 14. yy’›n ba-
fl›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 mü-
ceddidlerden ay›rt edilebilece¤ini bildirmifltir. Bediüzza-
man eserlerinde Hz. Mehdi'den önce gelen müceddidle-
rin, onun üç vazifesinden birini yerine getirdiklerini ve bu
aç›dan “bir nevi Mehdi ve müceddid görevi üstlendikleri-
ni” söylemifltir. Ancak Bediüzzaman, yukar›da bahsetti¤i

29

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



üç vazifenin üçünü birden yerine getirecek olan kiflinin
yaln›zca “BÜYÜK MEHD‹” olaca¤›n› ve bu özelli¤iyle
di¤er müceddidlerden ay›rt edilece¤ini  belirtmifltir. Nite-
kim Bediüzzaman'›n kulland›¤› “B‹R NEV‹ MEHD‹”

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

Bediüzzaman kulland›¤› “HER B‹R‹” ifadesiyle Hz.
Mehdi'den önce gelmifl olan müceddidlerin de Hz. Mehdi
gibi gerçek kiflilikler olduklar›na, flahs-› manevi olmad›k-
lar›na dikkat çekmektedir. Bu aç›klamada bahsi geçen ön-
ceki yüzy›llarda gönderilen müceddidlerin birer flah›s ol-
duklar› kabul görürken, Bediüzzaman'›n ayn› aç›klamala-
r›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› gerekir-
di. Ancak böyle bir fley söz konusu olmam›flt›r. Nitekim
Bediüzzaman da sözlerinde bu gerçe¤i aç›klam›flt›r. Bedi-
üzzaman'›n da müjdeledi¤i gibi, Peygamberimiz (sav)'in ri-
vayetlerindeki 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
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belirtmifltir. Bunlardan birincisini, “sab›k (önceki) Meh-
diler”, di¤erini ise ahir zamanda gelecek olan “BÜYÜK

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

BEN, KEND‹M‹ SEYY‹D (Peygamberimiz (sav)'in
soyundan) B‹LEM‹YORUM. Bu zamanda nesiller bi-
linmiyor. Halbuki AH‹R ZAMANIN O BÜYÜK fiAH-

SI AL-‹ BEYT'TEN (Peygamberimiz (sav)'in soyun-
dan) OLACAKTIR. (Emirda¤ Lahikas›, s. 247-250)

Hz. Mehdi'nin hadislerde bildirilen en önemli özellik-
lerinden 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-‹
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BEYT’‹MDEN (SOYUMDAN) B‹R ZATI (Hz. Meh-
di'yi) gönderecek. (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

Bediüzzaman da bu sözünde, kendisinin Peygamberi-
miz (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 sorul-
mas›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 kar-
fl›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 ver-
mifl 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 Pey-
gamber Efendimiz (sav)'in neslinden olmak Müslümanlar
için büyük bir flereftir. Dolay›s›yla Bediüzzaman seyyid
olsayd›, bunu hiçbir flekilde gizlemez ve aç›kça ifade eder-
di. Peygamberimiz (sav)'in soyundan oldu¤unu ifade et-
mekten büyük bir onur duyard›. Kendisine böyle bir soru
soruldu¤unda “Evet seyyidim, ama Mehdi de¤ilim” der-
di. Zira Bediüzzaman bizzat kendi eserlerinde Peygambe-
rimiz (sav)'in  hadisini  hat›rlatarak “seyyid olan bir kifli-
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nin seyyidli¤ini gizlemesinin Kuran ahlak›na uygun ol-

mad›¤›n›” belirtmifltir.

Seyyid olmayan seyyidim ve seyyid olan de¤ilim diyen-
ler, ikisi de günahkar ve duhul ve huruc (isyan) ha-
ram olduklar› gibi... hadis ve Kuran’da dahi, ziyade
veya noksan etmek memnu’dur (yasaklanm›flt›r). (Mu-
hakemat, 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, sak-
layamaz. Seyyid olmayan bir kifli de ben seyyidim diye-
mez. Bu durumda Bediüzzaman gibi de¤erli ve üstün ah-
lakl› bir flahs›n, seyyidli¤ini gizledi¤i yaklafl›m› son dere-
ce yak›fl›ks›z bir düflüncedir. Bunun yan› s›ra her seyyid
olan kifli, mutlaka Mehdi olacak diye bir durum da söz ko-
nusu de¤ildir. Dünya üzerinde milyonlarca seyyid olan in-
san bulunmaktad›r. Bir kiflinin seyyid olmas› Mehdi olma-
s›n› gerektirmedi¤i için, her insan bu gerçe¤i rahatl›kla di-
le getirebilir. Dahas› Bediüzzaman “Benim bu konudaki
tek eksikli¤im seyyidli¤im, e¤er seyyid olsayd›m Mehdi
olurdum” da dememifltir. Tam aksine Bediüzzaman Hz.
Mehdi'nin tüm özelliklerini, yapaca¤› benzersiz faaliyet-
leri uzun uzun aç›klam›fl ve bunlar›n hiçbirinin kendi ya-
flad›¤› dönemde henüz gerçekleflmedi¤ini belirtmifltir.

Bediüzzaman “AL-‹ BEYT’TEN OLACAKTIR”

sözleriyle Hz. Mehdi’nin Peygamberimiz (sav)'in soyun-
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dan gelen seyyid bir kimse olaca¤›n› belirtmifltir. Bediüz-
zaman eserlerinin çeflitli bölümlerinde Hz. Mehdi'nin bu
özelli¤ine dikkat çekerek, Hz. Mehdi'nin manevi bir var-
l›k olmad›¤›n›, belirli bir soydan gelecek olan “B‹R fiA-

HIS” 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 gelme-
si elbette ki söz konusu de¤ildir. Ayr›ca böyle bir düflünce
hem Peygamberimiz (sav)'in hadisleriyle hem de Bediüz-
zaman'›n sözleriyle çok aç›k bir flekilde çeliflmektedir. Be-
diüzzaman'›n da belirtti¤i gibi, Hz. Mehdi “PEYGAM-

BER‹M‹Z (SAV)'‹N SOYUNDAN GELEN B‹R fiA-

HIS” olacakt›r.

Ümmetin bekledi¤i, AH‹R ZAMANDA GELECEK

ZATIN ÜÇ VAZ‹FES‹NDEN EN MÜH‹MM‹ (önem-
lisi) 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›k-
tan) KURTARMAK... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin üç büyük görevinden bi-
rincisinin ve en önemlisinin gerçek iman› yayarak insan-
lar›n sapk›nl›ktan kurtulmas›na vesile olmas› oldu¤unu
belirtmifltir:

Bediüzzaman, Müslümanlar›n bekledi¤i, ahir zaman-
da gelecek mübarek flahs›n tek bir görevi olmayaca¤›n›
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bildirmifltir.  Bu  flahs›n  “ÜÇ BÜYÜK VE KAPSAMLI

GÖREV‹” olaca¤›n› ifade etmifltir. Bediüzzaman bu gö-
revlerin; 

1) ‹nsanlar›n iman›n› kurtarmak, 

2) ‹slam Birli¤ini kurmak ve tüm dünya Müslüman-

lar›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 Müs-
lüman önderlerdir. Fakat hiçbiri, bahsedilen üç önemli gö-
revi birden ve dünya çap›nda yerine getirememifllerdir.
Bediüzzaman da burada Hz. Mehdi'nin bu özelli¤ini vur-
gulayarak, bu üstün vas›fl› flahs›n geçmifl dönemlerde gel-
di¤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. Meh-
di’nin “en önemli ve en k›ymetli vazifesi”olarak adland›r-
m›flt›r. Ahir zamanda  gelecek  olan  bu  mübarek flahs›n
kendi   döneminde  “çok   büyük   ve  önemli  bir  iman
hizmeti”gerçeklefltirece¤ini bildirmifltir. Bu hizmetin ça-
p› daha önce kimseye nasip olmam›fl büyüklükte olacak-
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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 dünyada-
ki tüm insanlar taraf›ndan bilinecektir. Ahir zamanda Me-
sih Deccal’in fitnesi tüm insanlar› çepeçevre sarm›fl olacak,
bu büyüklükteki bir fitneyi etkisiz hale getirip inananla-
r›n iman›n› korumak da Hz. Mehdi’nin en büyük vazife-
lerinden biri olacakt›r. Bediüzzaman bugüne kadar böyle
büyük çapta bir “iman› kurtarma görevi”nin hiçbir müced-
did taraf›ndan yerine getirilmedi¤ine ve Hz. Mehdi'nin de
bu görevini, böyle büyük bir etki b›rakacak flekilde ger-
çeklefltirmesiyle tan›naca¤›na iflaret etmifltir.

... Bu hakikatdan anlafl›l›yor ki; SONRA GELECEK

O MÜBAREK ZAT R‹SALE-‹ NUR’U B‹R PROG-

RAMI 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 ye-
rine 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 yüz-
y›l›n müceddidi olmas› sebebiyle kendisini “Hz. Mehdi’nin
bir öncüsü”, “ona zemin haz›rlayan bir askeri” olarak ta-
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n›mlam›flt›r. Yine bir sözünde de, “kendisinin ekti¤i to-
humlar›n Hz. Mehdi taraf›ndan gelifltirilece¤ini ve bu mü-
barek flah›s vesilesiyle bu tohumlar›n sümbüllenece¤ini”
anlatarak, Hz. Mehdi'nin geliflinden önce yapt›¤› çal›flma-
larla ona “bir ön haz›rl›k” yapt›¤›n› anlatmaktad›r. Bediüz-
zaman bu sözünde de Risale-i Nur Külliyat›’n›n Hz. Meh-
di’nin tebli¤inde kullanaca¤› bir ön haz›rl›k oldu¤unu be-
lirtmifltir. Bediüzzaman, ortaya ç›kt›¤›nda Hz. Mehdi’nin,
Risaleleri haz›r yaz›lm›fl olarak bulaca¤›n› ve iman› kurtar-
ma vazifesinde Risaleler'den faydalanaca¤›n› belirtmifltir.
Bediüzzaman bu sözleriyle kendisinin Hz. Mehdi olma-
d›¤›n›, Hz. Mehdi'nin “KEND‹S‹NDEN SONRAK‹ DÖ-

NEMDE GELECEK B‹R fiAHIS OLDU⁄UNU” bir kez
daha aç›kl›¤a kavuflturmufltur

O ZATIN  ‹K‹NC‹ VAZ‹FES‹, fiER‹ATI (Kuran ah-
lak›n›n esaslar›n› ve Peygamberimiz (sav)'in sünneti-
ni) ‹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 gö-
revinin Kuran ahlak›n›n esaslar›n›n tam olarak yaflanma-
s›na vesile olmak oldu¤unu aç›klamaktad›r:

“‹CRA VE TATB‹K ETMEK”, “uygulamak, yürür-

lü¤e sokmak, yerine getirmek” demektir. Bediüzzaman
da bu sözüyle Hz. Mehdi’nin, Kuran ahlak›n›n gereklilik-
lerini ve esaslar›n› ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini
tüm insanlar aras›nda uygulamaya koyaca¤›n› ve hayata
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geçirece¤ini belirtmektedir. Bu da, Hz. Mehdi'nin ‹slam
birli¤ini oluflturmas› ve tüm Müslümanlar›n liderli¤ini üst-
lenmesiyle gerçeklefltirilecektir. Bediüzzaman da bu ger-
çe¤i hat›rlatarak, bu vazifeyi daha kimsenin yerine getir-
memifl oldu¤una ve gerçekleflti¤inde de bunun, Hz. Meh-
di'nin en önemli alametlerinden biri olaca¤›na dikkat çek-
mifltir.

Birinci vazife, maddi kuvvetle de¤il belki kuvvetli iti-
kad (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, GA-

YET 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 Gay-
bi, s. 9)

Bediüzzaman, Hz. Mehdi’nin ikinci görevinin ancak
“büyük bir maddi kuvvet ve hakimiyetle” gerçeklefltirile-
bilece¤ini belirtmifltir.

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

LE” gerçeklefltirilebilece¤ini vurgulam›flt›r. Bu güce sahip
olacak tek kifli Hz. Mehdi’dir. Bediüzzaman, Hz. Meh-
di'nin bu vazifesini dünya çap›nda gerçeklefltirece¤ini ha-
t›rlatarak, onun sahip olaca¤› maddi kuvvet ve hâkimiye-
tin de çok büyük boyutlarda olaca¤›na dikkat çekmifltir.
Peygamberimiz (sav)'in döneminden bu yana böyle bir güç
ve hakimiyet sa¤lanamam›flt›r. Bediüzzaman da yaflad›¤›
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süre içerisinde böyle bir güç ve hakimiyet sahibi olmam›fl-
t›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 Bediüzza-
man hem de talebeleri büyük iman hizmetlerini çok k›s›t-
l› imkanlarla gerçeklefltirmifllerdir. Tüm bu zorluklar içe-
risinde, 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 ko-
nusu olmad›¤›n› aç›kça ortaya koymufltur. Nitekim Bedi-
üzzaman 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›ris-
tiyan alimleriyle) ‹TT‹FAK ED‹P (ifl birli¤i ve dayan›fl-
ma 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 FEDAKA-

RANE KATILIMIYLA) TATB‹K ED‹LEB‹L‹R(ye-
rine 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 yap-
mak  oldu¤unu belirtmifltir.

Hz. Mehdi'nin ‹slam birli¤ini kurup H›ristiyan önder-
lerle ittifak etmesi ve bu vesileyle ‹slam'a hizmet etmesi
Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde ve öncesinde de ger-
çekleflmemifl olaylard›r. Bediüzzaman da bu vazifenin
Allah’›n izniyle Hz. Mehdi taraf›ndan yerine getirilece¤i-
ni belirterek, kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n› bir kez da-
ha delillendirmifltir.

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

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

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

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

büyüklük taslamamalar› nedeniyledir.” (Maide Suresi,
82) samimi Müslümanlar ve samimi H›ristiyanlar birbir-
lerinin do¤al müttefikidirler. Dinsizli¤e karfl› ortak bir fik-
ri mücadele  yürütmeleri  ve  yard›mlaflmalar›   gerekir.
Ahir  zamanda  bu dayan›flman›n en güzel örne¤i Hz. ‹sa
ve Hz. Mehdi vesilesiyle yaflanacakt›r. Bediüzzaman da
bu sözleriyle Hz. Mehdi’nin bu önemli alametine dikkat
çekmektedir. Bediüzzaman, kendisi hayatta iken henüz
gerçekleflmemifl olan bu geliflmeleri hat›rlatarak, Hz. Meh-
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di'nin kendisinden sonraki bir tarihte gelecek bir flah›s ol-
du¤unu müjdelemektedir.

Bediüzzaman, ‹slam birli¤i ile Müslüman ve H›risti-
yan 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 SAL-

TANAT VE KUVVET” sözleriyle bu flartlardan ikisini
aç›klamaktad›r. “Saltanat” kavram›, güç ve yetki ifade
eden bir kelimedir. “KUVVET” kavram› ise “istedi¤i fle-
yi icra edebilme gücü yani yetki”yi tan›mlamaktad›r. Be-
diüzzaman Hz. Mehdi'nin ‹slam birli¤ini oluflturup bu bir-
li¤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 etmek-
tedir. 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 özel-
likleriyle tan›naca¤›n› hat›rlatm›flt›r.

Bediüzzaman “M‹LYONLAR FEDAKARLARLA

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

Birinci vazife, o iki vazifeden üç-dört derece daha zi-
yade 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 (gös-
teriflli) B‹R TARZDA OLDU⁄UNDANUMUMUN

VE AVAMIN NAZARINDA (genelin ve halk›n gözün-
de) DAHA EHEMM‹YETL‹ (önemli) GÖRÜNÜ-

YORLAR. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)

Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin ikinci ve üçüncü görev-
lerinin, 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¤i-
ni kurmak, tüm Müslümanlar›n liderli¤ini üstlenmek, H›-
ristiyanlarla ittifak ve dayan›flma içine girmek ve sonu-
cunda ‹slam ahlak›n› yeryüzüne hakim k›lmak, dünya ta-
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rihinin belki de en büyük ve en görkemli olaylar›ndan ola-
cakt›r.

Bediüzzaman'›n sözünü etti¤i bu vazifeler Bediüzza-
man'›n yaflad›¤› devirde ve ‹slam tarihinin hiçbir dönemin-
de, Hz. Mehdi döneminde olaca¤› gibi yaflanmam›flt›r. Be-
diüzzaman'›n ihtiflaml› faaliyetlerini bu derece detayl› ta-
rif etti¤i kifli, kendisinden sonra gelece¤ini ve bu üç vazi-
feyi en gösteriflli biçimde yerine getirece¤ini ifade etti¤i
Hz. Mehdi'dir.

TA AH‹R ZAMANDA, HAYATIN GEN‹fi DA‹RE-

S‹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‹fi-

LET‹R ve O TOHUMLAR SÜMBÜLLEN‹R. B‹Z-

LER 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 nitelen-
dirmekte, Risale-i Nur'un bafllatt›¤› hizmeti bu mübarek
flahs›n tamamlayaca¤›n› müjdelemektedir:

Bediüzzaman burada kulland›¤› “TAAH‹R ZAMAN-

DA” sözleriyle Hz. Mehdi'nin gelece¤i zaman› belirtmek-
tedir. Bediüzzaman bu ifadesiyle öncelikle Hz. Mehdi'nin
kendisinden “‹LER‹K‹ B‹R TAR‹HTE” gelece¤ini di-
le 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. Bediüzza-
man bu ekle, ahir zaman›n kendi yaflad›¤› dönemin çok
daha ilerisinde, daha uzakta bir zaman oldu¤unu ifade et-
mektedir. Bediüzzaman Risale-i Nur'un dar dairede yani
s›n›rl› bir kesim içerisinde bafllatt›¤› hizmetleri daha ileri-
ki bir tarihte gelecek olan Hz. Mehdi ve talebelerinin de-
vam ettireceklerini ve bunu dünya çap›nda bir hizmete dö-
nüfltüreceklerini bildirmifltir. Bediüzzaman bu sözleriyle
kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n›, Hz. Mehdi'nin kendi-
sinden sonraki bir dönemde gelece¤ini aç›k bir flekilde ifa-
de etmifltir.

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i üç gö-
revden bahsetti¤i kimi sözlerinde “dar ve genifl daire"

(dar ve genifl alemler) kavramlar›n› kullanm›flt›r. Bediüz-
zaman 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” ya-
ni “DÜNYA ÇAPINDA” gerçeklefltirilece¤ini belirtmifl-
tir. Hz. Mehdi, Allah’›n izniyle Kuran ahlak›n› tüm dün-
yaya hakim k›lacak, halihaz›rda dünyan›n pek çok yerin-
de da¤›n›k halde bulunan Müslümanlar aras›nda ‹slam bir-
li¤ini sa¤layacak ve tüm Müslümanlar›n liderli¤ini üstle-
necektir. 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 ala-
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metler olacakt›r. Bediüzzaman da sözlerinin pek ço¤unda
bu konuyu göndeme getirerek, bunu, kendisinin Hz. Meh-
di olmad›¤›na dair bir delil olarak göstermifl, Hz. Meh-
di'nin yapaca¤› faaliyetlerin etkisinin büyüklü¤ünü hat›r-
latm›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 SA-

H‹PLER‹” olarak bahsetmektedir. Bu aç›klamalar›na gö-
re, Bediüzzaman Kuran ahlak›n›n dünya hakimiyetinin to-
humlar›n› atan bir müceddid, Hz. Mehdi ise bu hakimiye-
tin as›l sahibi olacakt›r. Hz. ‹sa ile birlikte ‹slam ahlak›n›
dünya çap›nda hakim k›lacak olan ahir zaman toplulu¤u-
nun lideri Allah’›n izniyle Hz. Mehdi olacakt›r. Dolay›-
s›yla Bediüzzaman Hz. Mehdi ve onun talebeleri için bu-
rada kulland›¤› “ASIL SAH‹PLER‹” ifadesiyle Hz. Meh-
di'nin ve talebelerinin dünya çap›nda yerine getirece¤i gö-
revlerin as›l sahibinin kendisi olmad›¤›n› aç›klam›fl ve
böylece kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n› da ifade etmifl-
tir. 

Bediüzzaman'›n bu sözlerinde vurgulad›¤› bir baflka
önemli nokta ise, Hz. Mehdi ve onun flahs› manevisini olufl-
turan talebelerinin iki ayr› kavram oldu¤udur. Bediüzza-
man “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 gelme-
sinden 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 bu-
rada “HZ. MEHD‹ VE fiAK‹RTLER‹” sözleriyle bu ger-
çe¤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 ha-
reket bafllatm›flt›r. “O TOHUMLAR SÜMBÜLLEN‹R”

sözleriyle bu büyük fikri mücadelesini tohum ekmeye ben-
zetmektedir. Sonradan Hz. Mehdi zaman›nda bu iman to-
humlar›n›n sümbüllenece¤ini, yani Hz. Mehdi’nin Bedi-
üzzaman›n bafllatt›¤› bu imani çal›flmalar› geniflletece¤i-
ni ve sonuca ulaflt›raca¤›n› ifade etmektedir. Bediüzzaman
bu örneklendirmesiyle kendisinin Hz. Mehdi'den önceki
bir dönemde yaflad›¤›n›, Hz. Mehdi'nin geliflinin ise ken-
disinden sonraki bir dönemde gerçekleflece¤ini aç›kça ifa-
de etmektedir.

Bediüzzaman, “B‹ZLER DE KABR‹M‹ZDEN SEY-

RED‹P” sözleriyle, ekti¤i iman tohumlar›n›n sümbülle-
nece¤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 ken-
disinin Hz. Mehdi olmad›¤›n›, onun gelip görevine baflla-
d›¤› dönemde kendisinin hayatta olmayaca¤›n› hat›rlatarak
ifade etmifltir
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Hem bu ÜÇ VEZA‹F (görevin) B‹RDEN B‹R fiAHIS-

TA YAHUT CEMAATTE BU ZAMANDA BULUN-

MASI 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-‹ NE-

BEV‹'N‹N (A.S.M.) CEMAAT-‹ NURAN‹YES‹N‹

(Peygamberimiz (sav)'in soyunun nurani cemaatini)
TEMS‹L EDEN HAZRET-‹ MEHD‹'DE VE CEMA-

AT‹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 ol-
du¤unu belirtmekte, bu üç görevin birarada yerine getiril-
mesinin Hz. Mehdi'nin en önemli alametlerinden biri oldu-
¤una dikkat çekmektedir. Bediüzzaman kendi yaflad›¤› dö-
nemde bu üç görevin birden yerine getirilemedi¤ini, bu-
nu ancak Hz. Mehdi'nin gerçeklefltirebilece¤ini söylemek-
tedir:

Bediüzzaman eserlerinin pek çok yerinde Hz. Meh-
di'nin yerine getirece¤i üç görev oldu¤undan bahsetmifl-
tir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin en önemli alametlerin-
den birinin bu üç görevi birden yerine getirmesi oldu¤unu
belirtmektedir. Bu görevlerin birincisi materyalist, Dar-
winist 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 Peygambe-
rimiz (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 getirecek-
tir. Bu alamet, onun tan›nmas›n› sa¤layacak ve onun en
önemli özelliklerinden olacakt›r.

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

YANET MEHD‹S‹” olarak üç özelli¤e birden sahip ola-
ca¤›n› ve bu üç alanda birden Mehdilik yapaca¤›n› söyle-
mifltir. Bediüzzaman, Kuran ahlak›n› dünya üzerinde ha-
kim k›lmak amac›yla önceki as›rlarda da baz› Müslüman
flah›slar›n geldi¤ini, ancak bunlar›n hiçbirinin, ahir zaman-
da Hz. Mehdi’nin yapaca¤› üç önemli görevi bu flekilde
birarada yerine getirmediklerini ifade etmifltir. Bu neden-
le de ahir zaman›n “BÜYÜK MEHD‹S‹” ünvan›n› ala-
mad›klar›n› belirtmifltir. 

Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin “ÜÇ VEZA‹F (GÖRE-

V‹N) B‹RDEN” yerine getirece¤ini hat›rlatt›¤› bu sözüy-
le bu konunun önemini bir kez daha hat›rlatmaktad›r. Ken-
disi de dahil olmak üzere, önceki müceddidlerin hiçbiri-
nin bunlar›n üçünü birarada gerçeklefltirmedi¤ini belirte-
rek Hz. Mehdi'nin o dönemde henüz gelmemifl oldu¤unu
ifade etmektedir.

Bediüzzaman “BU ZAMANDA” sözleriyle kendi ya-
flad›¤› dönemden bahsetmektedir. Ve kendi zaman›nda,
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Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i üç görevi birden  mükem-
mel  bir  biçimde,  hakk›yla  ve  biri  di¤erine  mani olma-
dan, zarar vermeden, eksiksiz ve kusursuz olarak baflara-
bilecek bir flah›s ya da cemaat bulunmad›¤›n› belirtmek-
tedir. Bediüzzaman bu kanaatinin ne kadar güçlü oldu¤u-
nu “PEK UZAK” ve “ADETA KAB‹L (MÜMKÜN)

GÖRÜNMÜYOR” sözleriyle  aç›kça  belirtmifltir. Bu
da,

Hz. Mehdi'nin Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde or-
taya ç›kmad›¤›n› gösteren bir baflka önemli delildir. Bedi-
üzzaman'›n yaflad›¤› dönemde, üç görevin birden yerine
getirilmesine imkan olmam›flt›r. Bediüzzaman ancak ken-
disinden bir as›r sonra gelecek Büyük Mehdi'nin bu gö-
revlerin hepsini yerine getirece¤ini bildirmektedir.

Bediüzzaman, eserlerinde birçok kez Hz. Mehdi'nin
hadislerde bildirildi¤i üzere “seyyid” yani “Peygambe-

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

RAN‹YES‹N‹ TEMS‹L EDEN” sözleriyle Hz. Mehdi'nin
Peygamberimiz (sav)'in mübarek soyundan olaca¤›na dik-
kat 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 gö-
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revlerdir. Bediüzzaman, burada kulland›¤› "ANCAK" ke-
limesiyle 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 getire-
bilmesini takdir etmifltir. Hz. Mehdi de kaderinde böyle
takdir edildi¤i için bu görevleri Allah'›n izniyle baflar›yla
yerine getirecektir. ‹slam tarihinde henüz bunu baflaran bir
kimse ya da topluluk görülmedi¤i gibi, Bediüzzaman ken-
di yaflad›¤› devirde de bu durumun gerçekleflmedi¤ini vur-
gulamaktad

Çok zaman evvel bir ehl-i velayetten (veli flah›stan) iflit-
tim 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 ZE-

M‹N HAZIR ETMEK LAZIM GEL‹R. VE ANLA-

DIK K‹, BU H‹ZMET‹M‹ZLE O NURAN‹ ZATLA-

RA (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›rla-
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yan bir öncü” oldu¤unu belirtmifltir:
Bediüzzaman, “B‹R NUR” olarak ifade etti¤i ahir za-

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

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

Bediüzzaman bir kez daha “KUDS‹ Ç‹ÇEKLER”

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

Mehdi'nin kendisinden sonra gelecek bir flah›s oldu-
¤unu bir kez daha dile getirmifltir.
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Bediüzzaman "ANLADIK K‹" sözleriyle, kendisinin
Hz. Mehdi olmad›¤›, ancak yapt›¤› hizmetlerle bu müba-
rek kifliye zemin haz›rlamakta oldu¤u konusundaki kana-
atini dile getirmektedir. “ANLADIK K‹” ifadesi, Bedi-
üzzaman'›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" diye-
rek 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" der-
ken 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 ayet-
lerden hüküm ç›karan büyük ‹slam alimi) hem EN BÜ-

YÜK B‹R MÜCEDD‹D (her yüzy›l bafl›nda dini haki-
katleri devrin ihtiyac›na göre ders vermek üzere gön-
derilen 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 so-
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yundan) OLACAKTIR. Cenab-› Hak bir dakika zarf›n-
da beyn-es sema vel-arz alemini (yer ile gök aras›nda-
ki alemi) bulutlarla doldurup boflaltt›¤› gibi bir saniye-
de denizin f›rt›nalar›n› teskin eder (dindirir) ve bahar
içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini (örne¤i-
ni) 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 alemi-
nin) ZULÜMATINI (zulüm devrini, karanl›¤›n›) DA-

⁄ITAB‹L‹R. VE VA’DETM‹fiT‹R VAAD‹N‹ EL-

BETTE 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› geç-
mifl dönemlerdeki müceddidlerden ay›ran özellikleri an-
latm›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 müced-
diddir. Bediüzzaman Said Nursi ise Mevlana Halid-i Ba¤-
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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. yüz-
y›llar aras›ndaki "müceddid"in Hz. Mehdi olaca¤›n› müj-
delemifltir. Bediüzzaman bu sözünde de Hz. Mehdi için
"EN BÜYÜK MÜCEDD‹D ve EN BÜYÜK MÜÇTE-

H‹D" s›fatlar›n› kullanmaktad›r. "MÜCEDD‹D" dini ha-
kikatleri devrin ihtiyaçlar›na  göre  aç›klayan,  "MÜÇTE-

H‹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,  zama-
n›n kutbu olmufl önderlerdir. Bu önderlerden kimi içtihat
etme (hükümleri usulüne uygun olarak Kuran ve hadisler-
den istifade ile ortaya koyma) ve hüküm verme vas›flar›n-
dan dolay› "mezhep önderleri" olmufllard›r; Müslümanlar
da onlara uymufllard›r.

‹mam Hanefi, ‹mam fiafi, ‹mam Hanbeli, ‹mam Mali-
ki 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 büyük-
lerinin 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 mez-

hepleri kald›raca¤›n›” göstermektedir. Zira en büyük
mezhep imam› oldu¤una göre zaten tüm di¤er mezheple-
ri 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. ‹s-
lam 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. YER-

YÜZÜNDE MEZHEPLER‹ KALDIRACAK. HA-

L‹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› eserin-
de Hz. Mehdi'nin bu özelli¤ini flöyle haber vermifltir:

HAZRET-‹ MEHD‹, AH‹R ZAMANDA DÜNYA-

YA GELECEKT‹R. Resullulah Efendimizin (sav) so-
yundan olacakt›r. ‹sa Aleyhisselam’la buluflacak, MEZ-

HEPLER‹ KALDIRACAK, YALNIZ ONUN MEZ-

HEB‹ KALACAK. (H. Hilmi Ifl›k, Saadeti Ebediye, s. 35)

56

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



Bediüzzaman Said Nursi bilindi¤i gibi fiafi mezhebin-
dendir. Bir mezhep sahibi de¤ildir ve bir baflka mezhep
kurucusuna tabi olmufltur; ‹mam fiafi’yi imam› olarak ka-
bul 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 Tarih-
çe-i Hayat, s. 206)
“Hattâ fiafiî mezhebinde oldu¤u için...” (Emirda¤ La-
hikas›, 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 fla-
h›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 ‹s-
lam alimi ve önderi olabilmesi” için çok aç›kt›r ki “B‹R

‹NSAN” olmas› gerekmektedir. Bir flahs› manevinin “aç›k-
lama yapabilmesi, hüküm ç›karabilmesi ya bir ‹slam alimi
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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 gönde-
rilmemifltir. Allah’›n Kuran’da bildirdi¤i adetullah›na uy-
gun olarak tüm müceddidler, insanlar› uyar›p korkutacak,
onlar› Allah’›n r›zas›, rahmeti ve cennetiyle müjdeleyebi-
lecek, 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 mü-
ceddidler 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 hük-
meden, idare eden"dir. Bediüzzaman eserlerinde Hz. Meh-
di'nin yerine getirece¤i görevlerinden bahsetmifl, halihaz›r-
da 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› kullana-
rak, tüm ‹slam aleminin bafl›nda olaca¤›n› ve Müslüman-
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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 gerçeklefl-
memifltir. Nitekim Bediüzzaman da bu gerçe¤i hat›rlata-
rak Hz. Mehdi'nin henüz  gelmedi¤ini dile getirmifl; orta-
ya ç›kt›¤›nda Hz. Mehdi'nin bu “HAK‹ML‹K VASFINI

TAfiIMASIYLA TANINAB‹LECE⁄‹NE” dikkat çek-
mifltir. 

Bunun yan› s›ra Bediüzzaman bu sözüyle Hz. Meh-
di'nin bir flahs› manevi olmad›¤› konusuna da kesin ifade-
lerle aç›kl›k getirmifltir. Bir flahs› manevinin “hakimlik”
s›fat›n› tafl›mas›, Müslümanlar›n liderli¤ini üstlenerek ada-
let konusunda hüküm verebilmesi, bir toplulu¤u idare ede-
bilmesi hiç flüphe yok ki imkans›zd›r. Tüm bunlar ancak
bir insan›n sahip olabilece¤i özelliklerdir. Yine bunlar an-
cak imanla, ak›l, muhakeme ve vicdan kullanarak yerine
getirilebilecek sorumluluklard›r. Bir flahs› manevinin ise bu
özelliklerin hiçbirine sahip olmad›¤›, dolay›s›yla da ha-
kim 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¤u-
nu aç›klam›flt›r.

Bediüzzaman Rabbimiz'in, ahir zaman›n en zorlu or-
tam›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‹DA-
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YETE EREN, H‹DAYETE VES‹LE OLAN VE H‹DA-

YETE 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 za-
manda 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 “hi-
dayet 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›fl-
t›r. 

Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin özelliklerinden baz›lar›-
n› sayd›¤› bu sözünde onun ayn› zamanda hem “MÜR-

fi‹D” hem de “KUTB-U AZAM” olaca¤›n› bildirmifltir.
“MÜRfi‹D” kelimesi “DO⁄RU YOLU GÖSTEREN

K‹MSE” anlam›na gelmektedir. “KUTB-U AZAM” ifa-
desi ise “MÜSLÜMANLARIN KEND‹S‹NE BA⁄LAN-

DIKLARI BÜYÜK EVL‹YALARDAN, ZAMANIN EN

BÜYÜK MÜRfi‹D‹” anlam›ndad›r. Bediüzzaman bu sö-
zünün bafl›ndaki “ahir zaman›n en büyük fesad› zaman›n-
da” ifadesiyle, Hz. Mehdi'nin dünyan›n belki de en buh-
ranl› 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 yönel-

60

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



tece¤ini bildirmifltir. Hz. Mehdi, Müslümanlar›n kendisi-
ne ba¤land›¤›, zaman›n en büyük yol göstericisi olacak-
t›r. 

Bediüzzaman'›n bu sözünde kulland›¤› yukar›daki va-
s›flar, anlamlar›ndan da anlafl›laca¤› gibi “TEK B‹R K‹-

fi‹”ye ait olacak özelliklerdir. Bir flahs› manevinin “mür-
flid” ve “kutb-u azam” olmas› düflünülemez. Bediüzzaman
aç›kça Hz. Mehdi'nin yaflad›¤› dönemde “tüm Müslüman-

lar›n kendisine ba¤land›¤› en büyük evliyalardan, za-

man›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 NU-

RAN‹” oldu¤undan  bahsetmektedir. E¤er  Bediüzzaman
Hz. Mehdi’nin bir flahs› manevi oldu¤unu vurgulamak is-
teseydi burada “bir zat-› nuraniden” de¤il, “bir flahs› ma-
nevi-i nuraniden” bahsederdi. Ancak çok aç›k olarak Hz.
Mehdi için “B‹R ZAT” ifadesini kullanm›flt›r. Ayr›ca
“NURAN‹” kelimesiyle de bu mübarek zat›n bir özelli-
¤ini de vurgulam›fl, onun “NURLU B‹R fiAHIS” oldu-
¤unu belirtmifltir. Bir flahs› manevinin “NURLU” olma-
s›ndan söz edebilmek mümkün de¤ildir. Bu bir insanda
görülebilecek bir özelliktir. Bediüzzaman da tüm bu vur-
gular› ve aç›klamalar›yla Hz. Mehdi'nin bir flahs› manevi
olmad›¤›n›, mübarek “B‹R ‹NSAN” oldu¤unu aç›kça be-
lirtmifltir.

Ayr›ca Bediüzzaman burada “iki zat” ya da “üç zat”
gibi ifadelere yer vermemifl, kulland›¤› “B‹R ZAT-I NU-
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RAN‹” ifadesiyle Hz. Mehdi'nin yaln›zca “TEK B‹R fiA-

HIS” oldu¤unu da ifade etmifltir.
Bediüzzaman bunun yan› s›ra bu sözündeki “GÖN-

DERECEK” 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 he-
nüz gerçekleflmemifl oldu¤unu da belirtmektedir. E¤er böy-
le bir kanaati olsayd› hiç kuflkusuz ki Bediüzzaman “Ce-
nab-› Hak... gönderdi” ya da “göndermifl” gibi, geçmifl za-
man› ifade eden bir fiil kullan›rd›. Ancak Bediüzzaman
bu  ifadelerin  hiçbirine  yer  vermemifl ve  gelecek zama-
na 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. Bediüzza-
man bir flahs› manevinin,  peygamber  soyundan  geleme-
yece¤ini kuflkusuz ki çok iyi bilmektedir. Bu özelli¤ini ha-
t›rlatarak Hz. Mehdi'nin mübarek bir soydan gelen “B‹R

‹NSAN” olaca¤›n› ifade etmektedir.  Bunun yan› s›ra Be-
diüzzaman risalelerde birçok kez kendisinin Peygamberi-
miz (sav)'in soyundan olmad›¤›n› belirtmifl ve Hz. Mehdi
geldi¤inde, di¤er müceddidlerden bu özelli¤iyle ay›rt edi-
lebilece¤ine dikkat çekmifltir.
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Bediüzzaman, Celal ve Kudret sahibi olan Rabbimiz'in,
Hz. Mehdi ile dinsizlik ve zulüm devrini ortadan kald›ra-
ca¤›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 mev-
siminde bir saatte yaz mevsiminin örne¤ini ve yaz›n da bir
saatte k›fl f›rt›nas›n› yaratt›¤› gibi, bu olay› da hemen ger-
çeklefltirmeye kadir oldu¤unu hat›rlatm›flt›r. Bediüzza-
man, Allah’›n bu vaadinin hak oldu¤unu ve vaadini mut-
laka gerçeklefltirece¤ini ifade etmifltir. 

Hz. Mehdi Allah’›n izniyle ‹slam dünyas›n›n karfl› kar-
fl›ya kald›¤› zulüm ve zorluklara son vermekle görevli ki-
fli olacak ve çal›flmalar›yla tüm dünya çap›nda etkili ola-
cakt›r. Ancak böylesine tüm dünyan›n gözleri önünde ger-
çekleflecek bir durum ne Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönem-
de, ne de daha önce gerçekleflmemifltir. Bediüzzaman'›n
döneminde bu zulüm devam etmekteydi; komünizm dahi
henüz y›k›lmam›fl durumdayd›. Müslümanlara  yap›lan zu-
lüm ise tüm dünyan›n

gözleri önünde gerçekleflmekteydi. Çok yak›n tarihe
kadar Bosna'da, günümüzde hala Keflmir'de, Moro'da, Fi-
listin'de ve daha dünyan›n birçok yerinde Müslümanlar›n
en temel haklar›n›n bile elinden al›nd›¤›, haks›z yere öl-
dürüldükleri bilinmektedir. 

Dolay›s›yla Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde zulüm
ve esaretin ortadan kald›r›lmas› hiçbir flekilde söz konu-
su olmam›flt›r. Hatta Bediüzzaman'›n bizzat kendisi  bu
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flartlar  nedeniyle hayat›n›n çok büyük bir  bölümünü  zu-
lüm  ve  esaret  alt›nda  geçirmifltir.  Bediüzzaman, hadis-
lerde bildirildi¤i gibi, ‹slam dünyas›n›n üzerindeki bu zul-
mü kald›racak kiflinin ancak Hz. Mehdi olaca¤›n› belirt-
mifltir. 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) için-
deki mukkades kuvveti tehyic edecek (harekete geçire-
cek) ve uyand›racak HAD‹SAT-I AZ‹ME (büyük olay-
lar) 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‹ MEH-

D‹ 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 gayretle-
rini art›racak büyük olaylar yaflanaca¤›na dikkat çekmek-
te ve Hz. Mehdi'nin Müslümanlar›n önderli¤ini üstlene-
rek, onlar› do¤ruya iletece¤ini aç›klamaktad›r:

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ahir zamanda in-
sanlar› hayrete düflürecek çok büyük olaylar›n meydana
gelece¤i haber verilmektedir. Ahir zaman, ola¤anüstü do-
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¤a olaylar›n›n yaflanaca¤›, teknolojik ilerlemeler netice-
sinde flafl›rt›c› geliflmelerin meydana gelece¤i bir dönem-
dir. 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 bü-
yük s›k›nt›lar yaflayacaklard›r. ‹flte böyle bir ortamda Allah,
Hz. Mehdi'yi vesile ederek insanlar› içine düfltükleri du-
rumdan kurtar›p, onlar› ayd›nl›¤a ve kurtulufla yöneltecek-
tir. Bediüzzaman da “HAD‹SAT-I AZ‹ME” sözleriyle bu
gerçe¤i dile getirmifl, böyle büyük olaylar›n meydana gel-
mesinin Hz. Mehdi'nin geliflinden önce oluflacak olan or-
tam›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 ma-
nevi güç elde edeceklerdir. Bu ortam günümüzde yani ahir
zamanda meydana gelmektedir. Dünyan›n birçok yerinde
‹slam’a ve Müslümanlara karfl› oluflturulan zorlu ortam-
lar, Müslümanlar aras›nda ‹slami hamiyet duygusunu ar-
t›rmakta ve bu da Müslümanlar› çözüm yollar› aramaya
sevk etmektedir. Bediüzzaman da bu sözleriyle Hz. Meh-
di'nin ç›k›fl›ndan önce gerçekleflecek olan bu durumu ha-
t›rlatmaktad›r. Bediüzzaman burada kulland›¤› “FEVE-

RAN EDECEK (HAREKETE GEÇECEK)” sözleriy-
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le “GELECEK B‹R ZAMANDA” gerçekleflecek bir ola-
ya iflaret ederek “HZ. MEHD‹'N‹N ‹LER‹DEK‹ B‹R

TAR‹HTE ORTAYA ÇIKACA⁄INI” ve bu görevi üst-
lenece¤ini haber vermektedir. E¤er böyle bir durum Be-
diüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde oluflmufl olsayd›, kuflku-
suz ki Bediüzzaman bunu o dönemin zaman›n› ifade eden
bir kelime ile aç›klard›. Ancak Bediüzzaman Hz. Meh-
di'nin ç›k›fl› o dönemde henüz gerçekleflmemifl oldu¤u için
bunu gelecek zaman ifade eden “feveran edecek” sözle-
riyle dile getirmifltir.

Bediüzzaman bu sözüyle, Müslümanlarda oluflan ‹s-
lam’› koruma gayretinin artmas› sonucunda, Hz. Meh-
di’nin bafla geçerek insanlar› “TAR‹K-I HAK VE HA-

K‹KATE” yani “HAK YOLA VE GERÇE⁄E” yönel-
tece¤ini bildirmifltir. Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin, hami-
yet duygular› artan Müslüman toplumunun lideri olaca¤›-
n› söylemektedir.  Dikkat edilirse Bediüzzaman, Hz. Meh-
di'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 (hadis-
ler) AH‹R ZAMANDA GELECEK B‹R MÜCED-

D‹D-‹ EKBER‹ (en büyük müceddidi) mana-y› iflari
ile (iflari anlamda) haber veriyorlar. Fakat O GELE-

CEK ZATIN VE CEM‹YET‹N‹N ÜÇ VAZ‹FES‹N-

DEN en ehemmiyetlisi (önemlisi) olan ve zahiren (gö-
rünüflte) en küçü¤ü görünen iman› kurtarmak ve haka-
ik-i imaniyeyi (iman hakikatlerini) günefl gibi göster-
mek vazifesini Risale-i Nur ve flakirdlerinin (talebele-
rinin) flahs-› manevisi tam yapt›klar›ndan; O GELE-

CEK ZATA dair HABERLER‹ VE ‹fiARETLER‹,

R‹SALE-‹ NUR’UN fiAHS-I MANEV‹S‹NE HAT-

TA BAZEN TERCÜMANINA DA TATB‹KE (uydur-
maya) ÇALIfiMIfiLAR ve fieriat› ihya (Kuran ahla-
k›n›n esaslar›n› hat›rlatarak yeniden hayata geçirme) ve
hilafeti tatbik olan ÇOK GEN‹fi DA‹REDE HÜKME-

DEN BU MÜH‹M VAZ‹FES‹N‹ NAZARA ALMA-

MIfiLAR (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 özel-
likleriyle ay›rt edilebilece¤ini hat›rlatm›flt›r:

Bediüzzaman Hz. Mehdi'den bahsederken “AH‹R ZA-

MANDA GELECEK” ifadesini kullanm›flt›r. E¤er, Hz.
Mehdi, Bediüzzaman’›n döneminde veya daha önce gelmifl
olsayd›, Bediüzzaman “gelecek” kelimesini de¤il, “gel-
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di” veya “gelmifl” gibi ifadeler kullan›rd›. Ancak Bediüz-
zaman 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. Meh-
di'nin geliflinin Bediüzzaman'›n kendi döneminde ya da
öncesinde gerçekleflmemifl; ancak ahir zamanda gerçek-
leflmesi beklenen bir olay oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Bediüzzaman burada “O gelecek zat›n VE cemiyeti-

nin” 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› ma-
nevi olsayd› ya da bu cemiyet Mehdilik görevini üstlen-
mifl olsayd›, Bediüzzaman burada “O gelecek cemiyet”

ya da “Mehdilik görevini üstlenecek cemiyet” gibi bu ko-
nuyu netlefltiren aç›k ifadeler kullan›rd›. Ancak Bediüz-
zaman hiçbir itiraza yer b›rakmayacak flekilde aç›kça “O
gelecek zat ve cemiyeti” sözlerini kullanm›fl ve Hz. Meh-
di'nin, kendisini izleyenlerden oluflan bir toplulu¤un ba-
fl›nda bulunan bir flah›s oldu¤unu belirtmifltir. Bediüzza-
man'›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. Meh-

di'nin bizzat bulunaca¤›n› bildirmifltir.

Bediüzzaman burada bir cemiyetin varl›¤›ndan bah-
setmifltir. 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 ha-
disleri 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 ba-
fl›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›r-
m›flt›r. Ancak Bediüzzaman'›n da ifade etti¤i gibi flu çok
aç›k bir gerçektir ki, bafl›nda bulunan bir flah›s, bir liderle-
ri olmadan bir flahs› maneviden bahsetmek mümkün de-
¤ildir. Hz. Mehdi de bu cemiyetinin bafl›nda, onlara ön-
derlik etmek üzere bizzat yer alacakt›r. Dolay›s›yla Bedi-
üzzaman'›n bu aç›klamalar›na göre “HZ. MEHD‹ KEN-

D‹S‹N‹ ‹ZLEYEN B‹R CEMAAT‹ OLAN VE ONLA-

RA 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 etmekte-
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dir. Bediüzzaman Hz. Mehdi'ye dair haber ve iflaretlerin
Risale-i Nur cemaatiyle özdefllefltirilmeye çal›fl›ld›¤›n› an-
cak bu yak›flt›rman›n Hz. Mehdi ile ilgili verilen bilgilere
uygun düflmedi¤ini belirtmifltir. Bediüzzaman bu yak›fl-
t›rmay› yapan kimselerin Hz.Mehdi'nin iki büyük ve önem-
li vazifesini gözard› ettikleri için böyle yanl›fl bir kanaate
vard›klar›n› ifade etmektedir. ‹slam birli¤inin sa¤lanma-
s› ve Hz. Mehdi'nin tüm Müslümanlar›n liderli¤ini üstlen-
mesi, H›ristiyanlarla ittifak sa¤lanmas› ve Kuran ahlak›n›n
tüm yeryüzüne hakim olmas› flu ana kadar henüz gerçek-
leflmemifltir. Bediüzzaman da dahil olmak üzere, Peygam-
berimiz (sav)'den sonraki dönemlerde gelen müceddidle-
rin hiçbiri bu büyük görevleri yerine getirmifl de¤ildir. Do-
lay›s›yla Bediüzzaman da bu gerçe¤i dile getirerek Risa-
le-i Nur’un flahs› manevisini Mehdilikle vas›fland›ranla-
r›n yan›ld›klar›n› ifade etmektedir.

Bediüzzaman, risalelerin yazar› olmas› nedeniyle, ba-
z› çevreler taraf›ndan kendisinin de Hz. Mehdi olarak ni-
telendirildi¤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 yo-
rumda bulunuldu¤unu ifade etmifltir. Dolay›s›yla Mehdi-
lik 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. Bedi-
üzzaman “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 iddi-
ada bulunuldu¤unu belirtmifltir. Bediüzzaman bu ifade-
siyle, 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 gö-
revden bahsetti¤i kimi sözlerinde Hz. Mehdi’nin ay›rt edi-
ci bir özelli¤i olarak “ÇOK GEN‹fi DA‹REDE HÜK-

METMES‹”ne dikkat çekmifltir. Hz. Mehdi'nin bu özel-
li¤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. Bedi-
üzzaman, “dar daire” olarak ifade etti¤i “küçük çapl›” uy-
gulamalar›n Müslümanlar› yan›ltmamas› gerekti¤ini be-
lirtmektedir. 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 be-
lirtti¤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

71

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



geçmifl dönemde ortaya ç›km›fl bir flah›s ya da flahs› ma-
nevi olmad›¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r. Söz konusu
üç görevin dünya çap›nda yerine getirilmesi, Allah’›n iz-
niyle Hz. Mehdi'nin en önemli alametlerinden olacak ve
onu tüm insanlara tan›tacakt›r.

Bediüzzaman, Hz. Mehdi’nin dünya çap›nda gerçek-
leflecek 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 özellikle-
riyle birlikte gerçekleflmemiflse, bu durumda Mehdilik ko-
nusunda herhangi bir iddiada bulunabilmek de söz konu-
su de¤ildir.

Çünkü böyle bir iddia Peygamberimiz (sav)'in hadisle-
riyle, ‹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 gerçeklefl-
mesi gereken bu iki büyük görevin yerine getirilip getiril-
medi¤inin dikkate al›nmas› gerekti¤ini hat›rlatmaktad›r.
Bediüzzaman bu delillerin oluflmad›¤› bir durumda yap›-
lacak bir Mehdiyet benzetmesinin hatal› bir ç›kar›m olaca-
¤›n› belirtmektedir. Bediüzzaman kullland›¤› “NAZARA

ALMAMIfiLAR” ifadesiyle, kendisini veya Risale-i
Nur’u Hz. Mehdi zannedenlerin bu önemli hususu gözden
kaç›rd›klar›n› ve bu sebeple de yan›ld›klar›n› ifade etmifl-
tir. 
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“R‹SALE-‹ NUR’UN fiAHS-I MANEV‹S‹N‹ (cema-
atini) 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›flma-
s›ndan) gelen bir flahs-› manevisi ve o flahs-› manevi-
den bir nevi mümessili olan B‹ÇARE TERCÜMANI-

NI 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›l-
mad›r)... (T›ls›mlar Mecmuas›, s. 201)

Bediüzzaman Risale-i Nur’un ve bu eserin yazar› ola-
rak 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 ko-
layca 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 Be-
diüzzaman önceki sat›rlarda aç›klanan sözlerinde de bu
yan›lg›n›n Hz. Mehdi'nin dünya çap›nda yerine getirece-
¤i iki büyük görevinin gözard› edilmesinden kaynaklan-
d›¤›n› belirterek bunun “HAKLI B‹R GÖRÜfi OLMA-

DI⁄INI” aç›klam›flt›r.
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Bediüzzaman, Risaleleri kaleme alan kifli olarak, Ri-
sale-i Nurlar gibi kendisinin de Hz. Mehdi olarak de¤erlen-
dirildi¤ini, ancak bunun “B‹R ZAN” oldu¤unu ifade et-
mifltir. “Zannetme”  kelimesi  gerçeklik de¤il, bir yan›l-
g› ve aldan›fl›n söz konusu oldu¤unu ifade eden bir keli-
medir. Bediüzzaman, talebelerinin sadece Hz. Mehdi'nin
önemli bir vazifesi olan iman hakikatlerini anlatma konu-
su yönünde bir de¤erlendirme yapt›klar›n›, ancak Hz. Meh-
di'nin di¤er iki vazifesi olan “‹slam birli¤inin sa¤lanma-
s›, tüm ‹slam dünyas›n›n lideri olmas› ve ‹slam ahlak›n›n
dünyaya hakim k›l›nmas›”n›n kendisinde görünmedi¤i hu-
susunu dikkate almad›klar›n› söylemifltir. Bundan dolay›
da Risale-i Nur’a ve kendisine yap›lan Mehdilik yak›flt›r-
mas›n›n yaln›zca bir “zan”dan ibaret oldu¤unu belirtmifl-
tir.

Bunun yan› s›ra Bediüzzaman “zannediyorlar” diye-
rek burada bir kez daha  kendisini bu düflüncedeki insan-
lara dahil etmedi¤ini, kendisinin onlarla ayn› fikri paylafl-
mad›¤›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 KARIfi-

TIRMAK”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 ken-
disinin Hz. Mehdi olabilece¤inin “zannedildi¤ini”; an-
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cak gerçekte bu “bir flafl›rma ve bir kar›flt›rma” oldu¤u-
nu belirtmektedir. 

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

f›ndan ayn› anda yerine getirilmemifltir”. Dolay›s›yla
tarihte Mehdilik konusunda bunun gibi benzetmeler pek-
çok kifliye yap›lm›flt›r. 

Ancak Bediüzzaman, “Hz. Mehdi'nin, hepsini bira-

rada ve dünya çap›nda gerçeklefltirece¤i görevlerini”

anlatarak, bu Mehdilik iddialar›n›n hiçbirinin do¤ru olma-
d›¤›n› ve Hz. Mehdi'nin ileride gelecek bir flah›s oldu¤u-
nu aç›klam›flt›r. 

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

ma ve kar›flt›rma” yap›ld›¤›n› belirtmektedir.
Bediüzzaman, kendisinin veya Risale-i Nur’un Mehdi

olarak kabul edilmesinin ayn› zamanda bir “SEH‹V” ol-
du¤unu söylemifltir. “SEH‹V”in kelime anlam› “HATA,

YANLIfi, YANILMA”d›r. (Yeni Lugat, sf. 617) Bediüz-

75

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



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

Hattâ,  "HAZRET-‹ ‹SAALEYH‹SSELAM GEL‹R,

HZ. MEHD‹’YE NAMAZDA ‹KT‹DA EDER (uyar),
TAB‹ OLUR." diye rivayeti BU ‹TT‹FAKA (birlefl-
meye) VE HAK‹KAT-I KUR’AN‹YE’N‹N METBU-

‹YET‹NE VE HAK‹M‹YET‹NE (Kuran hakikatleri-
ne 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› bildir-
mifltir:
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‹mamlar› salih bir insan olan Mehdi oldu¤u halde,

Beytü’l Makdis’e s›¤›n›rlar. Orada imamlar› kendi-

lerine 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 ko-

yar ve ona der ki, "Geç öne namaz› k›ld›r. Zira kamet

(farz namaz› k›lmak için okunan ezan; namaza bafl-

lama 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 dik-
kat çekmekte, bu olay›n Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin ç›k›flla-
r›n›n önemli alametlerinden biri oldu¤unu hat›rlatmakta-
d›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 mü-
cadelenin vesile olaca¤›n› belirtmektedir.

Bediüzzaman bu sözünde Peygamberimiz (sav)'in sa-
hih hadisleri do¤rultusunda “HZ. ‹SA’NIN, HZ. MEH-

D‹ ‹LE B‹RL‹KTE NAMAZ KILACA⁄INI” belirtmifl-
tir. Namaz, Rabbimiz'in insanlar için farz k›ld›¤› bir ibadet-
tir. fiahs› manevilerin birlikte namaz k›lmas›, namazda
imaml›k yapmalar› mümkün de¤ildir. Bediüzzaman da bu
gerçe¤in kuflkusuz ki çok iyi bilincindedir ve bu sözleriy-
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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, yeryüzü-
ne önceki geliflinde namaz ibadetini yerine getirdi¤i gibi
ikinci kez geliflinde de Allah’›n izniyle bu ibadetine de-
vam edecektir. Kuran’da bu konu flöyle bildirilmektedir: 

(‹sa) Dedi ki: “fiüphesiz ben Allah’›n kuluyum.

(Allah) Bana Kitab› verdi ve beni peygamber k›l-

d›. Nerede olursam (olay›m,) beni kutlu k›ld› ve

HAYAT SÜRDÜ⁄ÜM MÜDDETÇE, BANA NA-

MAZI VE ZEKATI VAS‹YET (EMR) ETT‹.”

(Meryem Suresi, 30-31)

Ahir zamanda Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin mübarek fla-
h›slar› ortaya ç›kacak, Hz. ‹sa, Hz. Mehdi'nin imaml›¤›n-
da namaz k›lacak, bu iki mübarek zat›n yapacaklar› büyük
fikri mücadele neticesinde ‹slam ahlak› yeryüzüne hakim
olacakt›r. Bediüzzaman pek çok sahih hadiste yer alan bu
konuyu hat›rlatarak, Hz. ‹sa ile Hz. Mehdi’nin geldikle-
rinde karfl›l›kl› diyalog içerisinde olacaklar›n› bildirmek-
tedir. Bunun için her iki kutlu flahs›n da ayn› dönemde or-
taya ç›kmalar› ve biraraya gelmeleri gerekmektedir. An-
cak Bediüzzaman hayattayken böyle bir olay gerçeklefl-
mifl de¤ildir. Hz. ‹sa’n›n gelifli ve Hz. Mehdi'yle birlikte
namaz k›lmalar› tüm dünya Müslümanlar› taraf›ndan bek-
lenmektedir.

Bediüzzaman, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin Kuran ahlak›-
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n›n tüm yeryüzüne hakim olmas› için ittifak edeceklerini
bildirmifltir. ‹ki dinin birleflmesinin ‹slamiyet üzerine ola-
ca¤›n› hadislerle aç›klayan Bediüzzaman, Kuran’›n tabi
olunan kitap olaca¤›n›, onun hükümlerinin geçerli ve ha-
kim olaca¤›n› bildirmifltir. Bu ittifak ve bu büyük gelifl-
meler henüz gerçekleflmemifltir ve bu tarihi olay da tüm
dünya Müslümanlar› taraf›ndan büyük bir heyecanla bek-
lenmektedir. Bediüzzaman, kendisi hayatta iken gerçek-
leflmemifl olan bu olaylar›n, Hz. Mehdi'nin önemli özel-
liklerinden oldu¤unu belirterek, Hz. Mehdi'nin kendisin-
den sonraki bir zamanda gelece¤ini ifade etmifltir.

“O kadar kuvvetlidir ve devam eder; YALNIZ HAZ-

RET-‹ ‹SA (A.S.) ONU YOK EDEB‹L‹R, BAfiKA

ÇARE OLAMAZ rivayet edilmifl. Yani, ONUN MES-

LE⁄‹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 ZU-

HUR EDECEK (ortaya ç›kacak) VE HAK‹KAT-‹

KUR’AN‹YEYE (Kuran’›n hakikatlerine) ‹KT‹DA

(tabi olan) VE ‹TT‹HAD EDEN (‹slamiyet ile birle-
flen) BU ‹SEV‹ D‹N‹D‹R K‹, HAZRET-‹ ‹SA

(AS)'IN NÜZULÜ ‹LE (yeryüzüne inifliyle) O D‹N-

S‹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
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dikkat çekmifltir. Deccal'in inkara dayal› düzenini, sald›r-
gan rejimini ortadan kald›racak, “dinsizli¤i insanlar ara-
s›nda yaymak ve mukaddesat› bozmak” olarak tarif edi-
len mesle¤ini bozacak olan kimselerin, Hz. ‹sa ve ona ta-
bi olan samimi ‹seviler oldu¤unu belirtmifltir. Hz. ‹sa'n›n
yeryüzüne ikinci kez gelifliyle Mesih Deccal'in dinsiz mes-
le¤i yok olup etkisiz hale gelecektir:

Bediüzzaman bu sözleriyle, Peygamberimiz (sav)'in
hadisleri do¤rultusunda Deccal'i fikren etkisiz hale geti-
rip, 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 yi-
ne “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 be-
lirtmifl ve tüm inananlar› bu de¤erli zat›n yeryüzüne ikin-
ci kez gelifliyle müjdelemifltir.

Bediüzzaman, Mesih Deccal'in fitnesinin tüm yeryü-
zünde büyük bir bozgunculu¤a neden olaca¤›na dikkat
çekmektedir. Bu fitnenin tam anlam›yla ortadan kald›r›l-
mas›n›n ise Hz. ‹sa vesilesiyle olaca¤›n› bildirmektedir.
Bediüzzaman, Mesih Deccal'in mesle¤inin dinsizli¤i tüm
yeryüzüne yaymak ve dinsizlikten dayanak bulan felaket-
ler oluflturmak oldu¤unu belirtmektedir. Yeniden yeryü-
züne döndü¤ünde Hz. ‹sa’n›n, Deccal'in neden oldu¤u fe-
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laket ve kötülükleri engelleyece¤ini, onun mesle¤ini etki-
siz hale getirece¤ini ve ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim
k›laca¤›n› müjdelemektedir.

Hz. ‹sa Allah'›n mübarek bir elçisidir. Tüm peygam-
berler gibi, o da insanlar› bir ve tek olarak Allah'a iman et-
meye, Allah'›n emretti¤i din ahlak›n›  yaflamaya davet et-
mifltir. 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 din-
den uzaklaflm›fllard›r. Hz. ‹sa ikinci kez yeryüzüne geldi-
¤inde, H›ristiyanl›¤› tahrif olmufl yönlerinden ar›nd›racak,
yeniden hak haline döndürecektir. Bediüzzaman da “HA-

L‹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 birlefle-
ce¤ini bildirmifl ve tüm bu geliflmelerin Hz. ‹sa'n›n yeryü-
züne ikinci kez geliflinin alametlerinden olaca¤›n› hat›r-
latm›flt›r. Bediüzzaman'›n müjdeledi¤i bu geliflmeler he-
nüz gerçekleflmemifltir. Bediüzzaman da yaflad›¤› dönem-
de bu konuya dikkat çekerek, hem Hz. ‹sa'n›n ileri bir ta-
rihteki geliflini müjdelemifl, hem de Hz. ‹sa ile ayn› dö-
nemde yaflayacak olan Hz. Mehdi'nin ç›k›fl›n›n da kendi-
sinin döneminde henüz gerçekleflmemifl oldu¤unu vurgu-
lam›flt›r.

Bediüzzaman, Kuran ayetlerinde yer alan iflaretlere ve
hadislerde verilen bilgilere dayanarak, Hz. ‹sa'n›n yeryü-
züne yeniden gelece¤ini söylemektedir. Bediüzzaman bu-
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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 ge-
lecek “B‹R fiAHIS” oldu¤unu aç›klamaktad›r. Bediüzza-
man, Deccal'in inkara dayal› çabalar›n›n da, Hz. ‹sa'n›n
“NÜZULÜ” yani “B‹R fiAHIS OLARAK YERYÜZÜ-

NE GEL‹fi‹”nin ard›ndan son bulaca¤›n› ifade etmekte-
dir.

“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 fiE-

R‹AT-I MUHAMMED‹YE’Y‹ (A.S.M.) (Peygambe-
rimiz (sav)'in yolunu, Kuran ahlak›n›) VE HAK‹KAT-

‹ FURKAN‹YEY‹ (Kuran ahlak›n›n esaslar›n›, haki-
katlerini) VE SÜNNET‹ AHMED‹YEY‹ (A.S.M.)

(Peygamberimiz (sav)'in sünnetini) ‹HYA ‹LE (yeni-
den canland›rma ile), ‹LAN VE ‹CRA ‹LE (herkese
duyurarak ve uygulayarak) BAfiKUMANDANLARI

OLAN “BÜYÜK MEHD‹”N‹N KEMAL-‹ ADALE-

T‹N‹ (yüce adaletini) VE HAKKAN‹YET‹N‹ (hak-
tan ve do¤ruluktan ayr›lmay›fl›n›, do¤rulu¤unu) DÜN-

YAYA GÖSTERMELER‹ gayet makul olmakla bera-
ber, gayet laz›m ve zaruri ve hayat-i içtimaiye-i insani-
yedeki 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 sünne-
tiyle 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 zaman-
da gelecek olan “BÜYÜK MEHD‹” oldu¤unu belirtmifl-
tir. Bediüzzaman “BÜYÜK MEHD‹”nin çok aç›kça gö-
rülen 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 olma-
yan 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 ye-
rine getirdiklerini, ancak hiçbirinin bu görevlerin hepsini
birarada yerine getiremediklerini ifade etmifltir. Bediüz-
zaman bu sözleriyle, ahir zamanda gelmesi beklenen “Bü-
yük Mehdi”nin, geçmiflte gönderilen Müslüman flah›slar-
la kar›flt›r›lmamas› gerekti¤ini; “Büyük Mehdi”nin an-

cak say›lan tüm görevlerini birarada gerçeklefltirme-

siyle 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 Bedi-
üzzaman'›n yaflad›¤› dönemde ne de ondan önceki devir-
lerde gerçeklefltirilmemifl olaylard›r. Bediüzzaman da bu
gerçe¤e dikkat çekerek Hz. Mehdi'nin kendisinden ileri-
deki bir tarihte gelece¤ini ve bu mübarek insan›n, geçmifl-
te ‹slam’a hizmet eden di¤er Müslüman flah›slardan bu ala-
metleriyle 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 vur-
gulam›flt›r. Ahir zaman›n “Büyük Mehdi”sinden önce ge-
len tüm ‹slam büyükleri, müceddidler ve Bediüzzaman'›n
“küçük Mehdi” olarak adland›rd›¤› kimseler hep birer fla-
h›s olmufllard›r. Bediüzzaman, Allah’›n bu adetullah›n›n
ahir zamanda da de¤iflmeyece¤ine ve “BÜYÜK MEH-

D‹”nin de yine “B‹R fiAHIS” olaca¤›na dikkat çekmek-
tedir.

Bediüzzaman “fiER‹AT-I MUHAMMED‹YE’Y‹ VE

HAK‹KAT-‹ FURKAN‹YEY‹ VE SÜNNET‹ AHME-

D‹YEY‹ (A.S.M.)” sözleriyle, pek çok hadiste de bildi-
rildi¤i gibi, Hz. Mehdi'nin ahir zamanda Peygamber Efen-
dimiz (sav)'in sünneti ile amel edece¤ini ve dini, bidatlar-
dan 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 za-
manda ayn› Peygamber (sav) gibi dinin icablar›n› ye-
rine getirecektir. (K›yamet Alametleri, s. 163)

Hz. Mehdi ‹slam dinini, Asr-› Saadet olarak adland›r›-
lan Peygamberimiz (sav)'in döneminde yaflanan ve Ku-
ran’da bildirilen flekline döndürecektir. Bu görev ‹slam ta-
rihinde di¤er ‹slam alimlerine nasip olmam›fl, bugüne ka-
dar 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. Meh-
di'nin tan›nmas›n› sa¤layacak en önemli alametlerden ol-
du¤unu hat›rlatmaktad›r.  

Bediüzzaman bu sözlerinde Hz. Mehdi’nin izleyece¤i
yolu anlatmakta, insanlar› hak dine davet ederken kulla-
naca¤› yöntemleri aç›klamaktad›r:

Bediüzzaman’›n burada kulland›¤› “‹HYA” kelimesi-
nin anlam›, “YEN‹DEN CANLANDIRMA”d›r. Bediüz-
zaman'›n da belirtti¤i gibi, Hz. Mehdi ahir zamanda Ku-
ran’dan uzaklaflm›fl olan insanlar›n yeniden Kuran ahla-
k›na göre yaflamalar›na vesile olacakt›r. 

“‹LAN” kelimesinin anlam› ise, “HERKESE DU-

YURMA”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 ile-
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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 ah-
lak›n› tüm dünyada hakim edece¤ini ve tüm toplumlarda
yaflan›r hale getirece¤ini belirtmektedir.

Bediüzzaman'›n burada Hz. Mehdi'nin faaliyetleri hak-
k›nda üzerinde durdu¤u büyük çapl› hizmetler, tüm dünya-
n›n gözleri önünde gerçekleflecek olaylard›r. Bediüzza-
man bunlar›n hiçbirinin kendisi hayatta iken gerçekleflme-
mifl oldu¤una dikkat çekmekte, ancak bu alemetlerin ger-
çekleflmesine vesile olan kiflinin Hz. Mehdi olabilece¤ini
belirtmektedir.

Bediüzzaman, dikkat çekti¤i bu önemli konuyla bir-
likte Hz. Mehdi'nin bir flahs› manevi olmad›¤›n› da vur-
gulamaktad›r. Bediüzzaman, ‹slam dininin esaslar›n›, Pey-
gamberimiz (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 ke-
sin bir delil daha ortaya koymaktad›r.

Peygamber Efendimiz (sav)'den rivayet edilen birçok
hadiste Hz. Mehdi döneminde yeryüzünün adaletle dola-
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ca¤› haber verilmektedir:

K›yametin kopmas› için zamanda sadece bir günden
baflka vakit kalmam›fl da olsa Allah, benim Ehli Bey-
timden (soyumdan) bir zat› gönderecek, yeryüzü zulüm-
le doldu¤u gibi, o yeryüzünü adaletle dolduracak. (Sü-
nen-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 ön-
ce zulüm ile doldurduklar› gibi, yeryüzünü adaletle dol-
duracakt›r. (Sünen-i ‹bn-i Mace, 10/348)

Hadislerde belirtilen, bu adalet ve huzur ortam› çok ge-
nifl çapta ve çok benzersiz olacakt›r. Bediüzzaman da “KE-

MAL-‹ 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 ifa-
de etmektedir. Bir flahs› manevinin “adaletli olmas› ya da
hak yoldan ayr›lmama vasf›n› tafl›mas›” söz konusu de¤il-
dir. Bediüzzaman da Hz. Mehdi'nin ahlak›ndaki bu “MÜ-

M‹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 Meh-
di”nin “BAfiKUMANDANLIK” s›fat›na dikkat çekmifl-
tir. Bu, ancak “B‹R ‹NSAN”›n sahip olabilece¤i bir özel-
lik ve bir insan›n üstlenebilece¤i bir görevdir. Çok aç›kt›r
ki Bediüzzaman burada bir flahs› manevinin müminlerin
baflkumandan› olaca¤›ndan bahsetmemekte; “BU GÖRE-

V‹ YER‹NE GET‹REB‹LECEK ÖZELL‹KLERE SA-

H‹P B‹R fiAHSI” ifade etmektedir. 
Bediüzzaman “Baflkumandanlar› olan “Büyük Meh-

di”nin kemal-i adaletini ve hakkaniyetini DÜNYAYA

GÖSTERMELER‹” sözleriyle burada ayr›ca Hz. Meh-
di'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 müba-
rek zat› görüp tan›yacaklar, Allah’›n adil s›fat›n›n yeryü-
zündeki tecellilerini Hz. Mehdi’de göreceklerdir. Hz. Meh-
di'nin büyük fikri mücadelesi neticesinde, belki de tüm
dünyada ilk kez zulüm ve kargafla tamamen bitecek, dün-
ya çap›nda bar›fl, huzur ve adalet olacakt›r. Bediüzzaman
bu aç›klamalar›yla, Hz. Mehdi'nin geçmifl dönemlerde gel-
medi¤ini, geldi¤inde ise Allah’›n bu geliflmelerle onu in-
sanlara tan›taca¤›n› bildirmektedir.
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Ayr›ca hem iki Deccal’in s›fatlar› ve halleri ayr› ayr› ol-
du¤u halde, mutlak gelen   R‹VAYETLERDE ‹LT‹-

BAS OLUYOR (kar›flt›r›l›yor), B‹R‹ ÖTEK‹ ZAN-

NED‹L‹R.  HEM “BÜYÜK MEHD‹”N‹N HALLE-

R‹ SABIK MEHD‹LERE (önceki Mehdilere) ‹fiA-

RET EDEN R‹VAYETLERE MUTABIK (uygun)
ÇIKMIYOR, hadis-i müteflabih (birçok anlama gele-
bilecek 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 biri-
nin di¤eri zannedilebildi¤ini söylemektedir. Ancak bu ha-
dislerde “Büyük Mehdi”ye dair bildirilen özelliklerin, “sa-
b›k Mehdiler” olarak bahsetti¤i, önceki dönemlerde gel-
mifl olan müceddidlerden çok farkl› oldu¤unu belirtmifl-
tir:

Bediüzzaman “‹LT‹BAS OLUYOR (KARIfiTIRI-

LIYOR) B‹R‹ ÖTEK‹ ZANNED‹L‹R” sözleriyle, ha-
dislerde bahsi geçen Deccallerin kar›flt›r›labildi¤ini hat›r-
latm›flt›r. Bediüzzaman ahir zamanda gelecek “Büyük

Mehdi” ile “sab›k Mehdiler” aras›nda ise böyle bir kar›fl-
t›rman›n söz konusu olamayaca¤›n› belirtmifltir. Bunun
sebebinin de “Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde sa-

b›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 özellik-

lere birden sahip olmas›yla tan›naca¤›n›” dile getirmifl-
tir. Zira bir kiflinin Mehdi olabilmesi için Peygamberimiz
(sav)'in hadislerinde bildirilen özelliklerin tamam›n› bir-
den üzerinde göstermesi gerekmektedir. Yoksa baz› ala-
metlerin 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 ha-
kim k›lacak, yeryüzüne benzersiz bir adalet, huzur, bol-
luk ve bereket getirecektir. Bediüzzaman da buradaki söz-
leriyle bu alametlerin farkl›l›¤›na dikkat çekmifl, bu özel-
liklerle 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 Deccalle-
rin, sab›k Mehdilerin ve Hz. Mehdi'nin “manevi kiflilik-
ler” de¤il, “B‹RER fiAHIS” olduklar›n› belirten aç›klama-
lar da yapm›flt›r. Zira “B‹R‹” ve “ÖTEK‹” sözleri bura-
da “K‹fi‹” ifade eden zamirler olarak kullan›lm›flt›r. Bedi-
üzzaman bu sözleriyle hem “SABIK MEHD‹LER‹N”

hem de “BÜYÜK MEHD‹”nin “B‹RER fiAHIS” olduk-
lar›n› ifade etmektedir.
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Bediüzzaman eserlerinde sab›k Mehdilerin, ahir za-
man Mehdisi’nin üç büyük görevini yerine getiremedik-
leri için Büyük Mehdi olamayacaklar›n› anlatm›flt›r. Bu-
nun 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›kla-
malar›yla Hz. Mehdi'nin, ortaya ç›kt›¤›nda bu özelliklere
sahip olmas›yla tan›n›p teflhis edilebilece¤ini hat›rlatm›fl-
t›r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirdi¤i, Hz.
Mehdi'nin ahlak›na, fiziksel özelliklerine, soyuna, müca-
delesine, yerine getirece¤i faaliyetlere ait alametler görül-
medi¤i takdirde ise, bir kiflinin Hz. Mehdi olabilece¤in-
den bahsedilemeyece¤ini belirtmifltir. Dolay›s›yla da ver-
di¤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. Meh-
di'nin manevi bir varl›k olmad›¤›n›, “B‹R fiAHIS” ola-
rak müminlerin bafl›nda bulunup, onlara önderlik edece-
¤ini de aç›klam›flt›r. fiöyle ki:

1- Bediüzzaman, daha önce gelen Mehdilerin birer fla-
h›s olduklar›n› anlat›p ard›ndan da Büyük Mehdi ile arala-
r›ndaki fark› aç›klam›flt›r. Demek ki Büyük Mehdi de “B‹R

fiAHIS”t›r. 
2- Önceki Mehdiler belirtilen görevleri yerine getire-

memifllerdir. Ama bu görevleri Büyük Mehdi yerine geti-

91

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 ol-
mas›n› gerektirmektedir. Demek ki Büyük Mehdi de “B‹R

fiAHIS” olacakt›r. 
3- Büyük Mehdi, Peygamberimiz (sav)'in hadislerin-

de tarif etti¤i sab›k Mehdi'lere dair özelliklere uymamak-
tad›r. Büyük Mehdi, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde
müjdeledi¤i ahir zaman Mehdisi’nin özelliklerini tafl›ya-
cakt›r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi'nin
bir flahs› manevi olmad›¤› fiziksel özellikleriyle, ahlak›y-
la tarif edilen bir flah›s oldu¤u yüzy›llard›r tüm ‹slam alim-
leri taraf›ndan bilinen bir gerçektir. Bediüzzaman da bura-
da Büyük Mehdi'nin, hadislerde anlat›lan sab›k Mehdiler-
den bu fark›na dikkat çekerek, yine “B‹R fiAHIS”tan bah-
setti¤ini ifade etmifltir.

Bu aç›klamalarda bahsi geçen “sab›k Mehdilerin” bi-
rer 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 sür-
mek elbette ki çeliflkilidir. Böyle bir durumda, rivayetler-
de belirtilen ahir zaman Mehdisi’nden önce gelen tüm
Mehdilerin de birer flahs› manevi olmas› gerekirdi ki, böy-
le bir durum olmam›flt›r. Dolay›s›yla da böyle bir yakla-
fl›m son derece yanl›fl ve mant›ks›zd›r. Bediüzzaman'›n da
müjdeledi¤i gibi, Peygamberimiz (sav)'in rivayetlerinde-
ki özelliklere sahip olmas›yla tan›nacak olan Büyük Meh-
di, ahir zamanda “B‹R fiAHIS” olarak ortaya ç›kacak ve
Allah’›n izniyle Bediüzzaman'›n belirtti¤i üç görevi bir-
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den bizzat yerine getirecektir.

BÜYÜK MEHD‹'N‹N ÇOK VAZ‹FELER‹

VAR VE S‹YASET ALEM‹NDE, D‹YANET ALE-

M‹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. Meh-
di'nin; 

- Siyaset,
- Diyanet,
- Saltanat 
alanlar›nda büyük görevleri olaca¤›n› bildirmekte, an-

cak bu görevlerin hepsini birden tam olarak yerine geti-
ren kiflinin Hz. Mehdi olabilece¤ini ifade etmektedir:

Bediüzzaman “Büyük Mehdi”nin, sab›k Mehdiler ola-
rak adland›rd›¤› kiflilerden en önemli farklar›ndan birinin,
onun yerine getirece¤i “büyük görevler” oldu¤unu bildir-
mifltir. Bediüzzaman “ÇOK VAZ‹FELER‹ VAR” diye-
rek, yerine getirece¤i bu görevlerin Hz. Mehdi'yi insanla-
ra tan›tacak önemli bir alamet oldu¤unu vurgulamaktad›r.
Bediüzzaman, bu görevlerin tamam› birden yerine getiril-
medi¤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‹-
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S‹, SALTANAT MEHD‹S‹ ve D‹YANET MEHD‹S‹ ola-

rak bu üç özelli¤e birden sahip olaca¤›n› ve bu üç alan-

da birden Mehdilik yapaca¤›n›” söylemektedir. Dikkat
edilirse Bediüzzaman bu görevleri “üç ayr› kifli”nin yeri-
ne getirece¤inden bahsetmemifltir. Tam tersine Hz. Meh-
di'nin bu “ÜÇ KONUDA B‹RDEN” müminlerin önderli-
¤ini üstlenece¤ini belirtmifltir. Bu sözleriyle ayr›ca, “Meh-
dili¤i üçe bölmenin, tek bir tanesinin Mehdilik için yeter-
li olaca¤›n› söylemenin” yanl›fll›¤›n› ortaya koymaktad›r.

Bediüzzaman verdi¤i bu bilgilerle, Hz. Mehdi'nin im-
kanlar›n›n çok genifl olaca¤›n› ve bu görevlerin tam yap›l-
mas›n›n bu üç alanda birden güç sahibi olunmas›yla ger-
çeklefltirilece¤ini aç›klamaktad›r. “ÇOK DA‹RELERDE

‹CRAATLARI OLDU⁄U G‹B‹” sözleriyle ise, Hz. Meh-
di'nin bu “faaliyetlerinin ve etki alan›n›n çap›n›n genifl-

li¤ini” belirtmektedir. Bediüzzaman yaflad›¤› süre içeri-
sinde çok büyük bir iman hizmeti yürütmüfl ancak bu üç
alanda birden imkan ve yetkilere sahip olmam›flt›r. Aksi-
ne kendisi ömrünü esaret, maddi s›k›nt›lar ve zorluklar al-
t›nda geçirmifltir. Çeflitli haks›zl›klara u¤ram›fl, eziyetlere
tabi tutulmufl, yaflam›n›n büyük bölümünü hapis ve sür-
gün 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. Meh-
di olamayaca¤›n› bizzat kendi sözleriyle bir kez daha de-
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lillendirmifltir.
Bediüzzaman bu sözleriyle ayr›ca Hz. Mehdi'nin “li-

der vas›flar›n› tafl›yan üstün B‹R fiAHIS” oldu¤una bir
kez daha dikkat çekmifltir. Bediüzzaman'›n sayd›¤› görev-
lerin her biri ancak “B‹R ‹NSAN”›n üstlenebilece¤i so-
rumluluklard›r. “MEHD‹” kelimesi, “H‹DAYET BU-

LAN VE H‹DAYETE YÖNELTEN” anlam›ndad›r. Be-
diüzzaman Hz. Mehdi'nin “D‹YANET”, “S‹YASET” ve
“SALTANAT” aleminde bu “MEHD‹L‹K VASFINI” ta-
fl›yarak büyük sorumluluklar üstlenece¤ini belirtmekte-
dir. Bir flahs› manevinin diyanet, siyaset ve saltanat konu-
lar›nda yetki sahibi olmas›; bu alanlarda insanlar›n sorum-
luluklar›n› üstlenerek adalet sa¤lamas› hiçbir flekilde söz
konusu de¤ildir. Tüm bu sorumluluklar›n yerine getiril-
mesi Bediüzzaman'›n da belirtti¤i gibi, “H‹DAYET BUL-

MUfi B‹R ‹NSANIN”, “iman, ak›l ve vicdan kullana-

rak yerine getirebilece¤i görevler”dir. Bediüzzaman da
sözleriyle bu gerçe¤i vurgulam›fl, Hz. Mehdi'nin bir flah-
s› manevi olamayaca¤›n› ifade etmifltir. 

O ‹LER‹DE GELECEK AC‹B (flafl›lan, hayret uyan-
d›ran, benzeri görülmeyen) fiAHSIN bir H‹ZMET-

KARI ve ONA YER HAZIR EDECEK B‹R DÜM-

DARI (yard›mc› kuvveti) ve O BÜYÜK KUMANDA-

NIN P‹fiDAR B‹R NEFER‹ (önden giden bir askeri)
oldu¤umu zannediyorum. (Barla Lahikas›, s. 162)

Bediüzzaman bu sözünde, kendisini Hz. Mehdi'nin bir
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tür “öncüsü” olarak nitelendirmifl ve Hz. Mehdi'nin “ken-
disinden 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 kas-
teden ifadelere yer vermemifltir; “ileride gelecek” diye-
rek Hz. Mehdi'nin kendi yaflad›¤› dönemden sonra gele-
ce¤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, bel-
li 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›n-
dan bahsetmektedir. Hz. Mehdi'nin ahir zamanda “BIR

flAH›S” olarak gelece¤ini aç›kça söylemekte ve bunu, ak-
si bir yönde tevil edilemeyecek kadar çok say›da sözüyle
defalarca teyit etmektedir.

Bediüzzaman burada ayr›ca flah›s kelimesini nitelen-
dirmek için tekil bir ifade kullanm›flt›r. Demek ki Bediüz-
zaman “TEK B‹R fiAHIS”tan bahsetmektedir, “iki veya
üç flah›stan” de¤il. Bediüzzaman'›n bu sözleri, Hz. Meh-
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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 vurgu-
lam›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. Meh-
di'nin çok büyük bir fikri mücadelesi olaca¤›, yapt›¤› ifl-
lerin dünya çap›nda etki gösterece¤i bildirilmektedir. Be-
diüzzaman da, Hz. Mehdi'den "AC‹B" ifadesiyle bahset-
mekte, bu mübarek zat›n daha önce “BENZER‹ GÖRÜL-

MEM‹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. Meh-
di çok etkili yöntemler kullanacak, her konuda baflar›l› so-
nuçlar elde edecektir. Bu baflar›s›na karfl›l›k, kendisine çok
yo¤un sald›r›lar olmas›na ra¤men bunlardan hiç etkilen-
meyecektir. 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 alimleri-
nin ifadelerine göre, ola¤anüstü do¤a olaylar›, beklenme-
dik siyasi de¤iflimler, teknolojinin h›zla geliflmesi, dünya
çap›nda tebli¤ yap›lmas› benzeri görülmemifl bir dönem
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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, Bedi-
üzzaman'›n da belirtti¤i gibi, iman gözüyle bakmayanlar›n
flafl›raca¤›, kolay kolay aç›klayamayaca¤› harikal›kta ba-
flar›lara vesile olacakt›r.

Bediüzzaman bu sözüyle kendi yapt›¤› çal›flmalar›n,
Hz. Mehdi'ye zemin haz›rlayaca¤›n› ifade etmekte, ken-
disini bu mübarek zat›n "H‹ZMETKARI" olarak nite-
lendirmektedir. Kuflkusuz ki bu son derece kesin bir aç›k-
lamad›r. E¤er Bediüzzaman’›n, kendisinin Hz. Mehdi ol-
du¤u yönünde bir kanaati olsayd›, kendisini “Hz. Meh-

di'nin hizmetkar›” olarak nitelendirmezdi. Çünkü “bir
kiflinin ayn› anda hem Hz. Mehdi hem de onun hizmetka-
r› olabilmesi” mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla bu ifade aç›k-
ça ortaya koymaktad›r ki Bediüzzaman burada çok aç›k
bir flekilde Hz. Mehdi olmad›¤›n› belirtmiflti

Bediüzzaman burada “ONAYER HAZIR EDECEK”

ifadesini kullanarak, Hz. Mehdi'nin kendisinden sonra ge-
lecek bir kimse oldu¤unu bir kez daha aç›klam›flt›r. Bilin-
di¤i gibi “haz›rl›k” bir fleyin öncesinde yap›lan bir ey-
lemdir. 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 böy-

le bir haz›rl›k içerisinde oldu¤unu” ifade etmektedir. Bu
da Hz. Mehdi'nin, Bediüzzaman’›n yaflad›¤› dönemde he-
nüz ortaya ç›kmam›fl oldu¤unu, bu dönemin bir “haz›rl›k
devresi” oldu¤unu göstermektedir.

98

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



Hadislerde yer alan tariflere ve Bediüzzaman'›n aç›k-
lamalar›na göre, ahir zaman mücadelesi çok kapsaml› bir
fikri mücadele olacakt›r. Bu fikri mücadelede Hz. Mehdi
döneminde yaflayan salih müminler görev ald›¤› gibi, ken-
disinden önce gelip ona yer haz›rlayacak yard›mc›lar›,
dostlar› da olacakt›r. Bediüzzaman da bu sözleriyle bu ger-
çe¤e iflaret etmektedir. Büyük ‹slam alimi, k›ymetli hiz-
metleri ile ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi’ye or-
tam 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 kay-
nak 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 edil-
di¤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 ki-
fliyle 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 za-
manda görevine bafllayacakt›r.

“DÜMDAR” kelimesi “yard›mc› kuvvet” anlam›na
gelmektedir. Bediüzzaman, bu sözüyle kendisini, as›l mü-
cadeleyi yürüten zata imkan haz›rlayan yard›mc› kuvvet-
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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 dü-
flünseydi 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” ol-
du¤u çok aç›kt›r. E¤er Bediüzzaman “yard›mc›s›y›m” di-
yorsa, 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 “ku-

mandanl›k vasf›na” da dikkat çekmektedir. Bir flahs› ma-
nevinin kumandanl›k s›fat› tafl›mas›n›n söz konusu olama-
yaca¤› çok aç›kt›r. Bediüzzaman burada çok aç›k bir fle-
kilde Hz. Mehdi’nin bu görevi yerine getirecek “B‹R fiA-

HIS” oldu¤unu ifade etmektedir.
Bediüzzaman'›n burada kulland›¤› “P‹fiDAR B‹R NE-

FER” 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 Bediüz-
zaman kendisinin Hz. Mehdi oldu¤unu belirtmek istesey-
di, kuflkusuz ki böyle bir ifade kullanmazd›. Çünkü bu ifa-
de aksi yönde öne sürülebilecek tüm iddialar› geçersiz k›l-
makta ve konuya kesin bir aç›kl›k kazand›rmaktad›r. Be-
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diüzzaman “kendisini ÖNDEN G‹DEN” bir kifli olarak
nitelendirmekle; "Hz. Mehdi'nin ise kendisinden SON-

RA GELEN” bir kimse oldu¤unu netlefltirmektedir. 
Bediüzzaman burada ayr›ca “BIR NEFER” yani as-

ker 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 kendi-
sini bir "H‹ZMETKARI, ÖNCÜSÜ" olarak vas›fland›r-
d›¤› ve bu kadar övgüyle, sayg›yla bahsetti¤i Hz. Mehdi,
tüm ‹slam alemi taraf›ndan as›rlard›r beklenmektedir. Be-
diüzzaman da bu aç›klamalar›yla, Hz. Mehdi'nin ahir za-
manda, Allah'›n izniyle, muhakkak ortaya ç›kaca¤›n› mü-
minlere 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 ha-
kim 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 bahsedil-

mesinin pek çok aç›dan yanl›fl ve sak›ncal› olaca¤›” di-
le getirilmektedir. 

Oysa ki “Mehdiyet meselesi gizlenmesi, örtbas edil-

mesi de¤il; müjdelenmesi gereken bir konudur”. Hz.
Mehdi'nin gelifli bizzat Peygamberimiz (sav) taraf›ndan
müjdelenmifltir ve Peygamberimiz (sav)'in bu konuda mü-
tevatir olarak kabul edilen çok say›da hadisi vard›r. Pey-
gamberimiz (sav) bir hadisinde “HZ. MEHDI ILE MÜJ-
DELENIN. O Kureyfl’ten ve Ehl-i Beyt’imden bir kiflidir.”
(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Ahir zaman, s.13) sözleriy-
le, bu konunun Müslümanlar için bir müjde oldu¤unu bil-
dirmifltir. Bir baflka hadisinde ise Peygamberimiz (sav)
“Mehdi zuhur eder, HERKES SADECE O’NDAN KO-
NUflUR, O'nun sevgisini içer ve O'NDAN BAflKA BIR
flEYDEN BAHSETMEZLER.” (Kitab-ül Burhan Fi Ala-
met-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33) sözleriyle Hz. Meh-
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di'nin ortaya ç›kaca¤› dönemde herkesin bu mübarek flah›s-
tan bahsedece¤ini haber vermifltir. Peygamberimiz (sav)'in
bildirdi¤i bu hadisler günümüzde gerçekleflmeye baflla-
m›flt›r ve herkes Hz. Mehdi'den bahsetmektedir.

Bediüzzaman da eserlerinde bu konuya genifl yer ver-
mifl, yüzlerce sayfa boyunca bu konuyu detaylar›yla bir-
likte aç›klam›flt›r. Çok aç›kt›r ki e¤er bu konunu gizlen-
mesi gerekti¤ini ya da okunmas›n›n gereksiz oldu¤unu dü-
flünseydi, bu husustaki aç›klamalar›n› risalelere koymaz-
d›. Nitekim sak›ncal› bir konu oldu¤unda Bediüzzaman
eserlerinde bunun “mahrem” oldu¤unu ve yay›nlanma-
mas› 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... nefl-

rini men'etmifliz... (Bediüzzaman ve Talebelerinin
Mahkeme Müdafalar›, s.187)

Bediüzzaman'›n da söyledi¤i gibi, gizli olan yay›nlan-
maz. Ancak Mehdiyet konusunda bunun tam tersi bir du-
rum söz konusudur. Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin geliflini
yüzlerce sayfa boyunca aç›klayarak bu konuya aleniyet
getirmifl ve bunun gizlenecek bir mesele olmad›¤›n› aç›k-
ça ifade etmifltir. Nitekim y›llard›r risalelerin milyonlar-
ca insan taraf›ndan okunuyor olmas› da bu konunun gizli
de¤il, aleniyete dökülmüfl bir konu oldu¤unu aç›kça orta-
ya koymaktad›r.
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Ancak Bediüzzaman'›n bu konuya bak›fl aç›s› son dere-
ce aç›k oldu¤u halde, bu yanl›fl düflünce, Bediüzzaman'›n
sözlerine birtak›m yanl›fl anlamlar yüklenerek desteklen-
meye çal›fl›lmaktad›r. Bu amaçla öne sürülen ve yanl›fl yo-
rumlanan Bediüzzaman'›n sözlerinden biri flöyledir:

Kardefllerimin ikinci iltibas› (yanl›fll›¤›): Fâni (geçici)
ve çürütülebilir bir flahsiyeti, bâz› cihetlerle (yönle-
riyle) birinci vazifede pifldarl›k (öncülük) eden Nur

fiâkirdlerinin (talebelerinin) flahs-› mânevîsini tem-

sil eden o âciz kardefline veriyorlar. Halbuki bu iki il-

tibas (yanl›fll›k, kar›flt›rma) da Risale-i Nurun hakikî

ihlâs›na ve hiçbir fley'e, hattâ mânevî ve uhrevî ma-

kamata 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 zan-
n› ile endifleye) düflürüp Risale-i Nur’un neflrine (ya-
y›nlanmas›na, da¤›t›lmas›na, duyurulmas›na) zarar ge-

lir. Bu zaman, flahs-› mânevi zaman› oldu¤u için, böy-

le 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, yan-

l›fl olur. Hem hiçbir fley'e âlet olmayan Nurdaki ihlâs

zedelenir, avâm-› mü'minîn (ilmi irfan› az olan mü-
minlerin) nazar›nda hakikatlar›n kuvveti bir derece

noksanlafl›r, yakîniyet-i bürhaniye (yakin derecesin-

104

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



de bilinenen, red ve inkar için itiraz kabul edilemeyecek
surette gerçekleri ispat eden kesin delil) dahi kazâyâ-

y› makbûledeki (kabule mazhar olmufl hüküm ve id-
dia, itimad edilir zatlar›n söyledikleri ve bu itimada bi-
naen kabul edilen) zann-› galibe ink›lâb eder (hakika-
te yak›n kuvvetli kanaate dönüflür), daha muannid da-

lâlete (inatç› delile, iflarete) ve mütemerrid z›nd›ka-

ya (inatç›, dikbafll›, kibirli dinsizli¤e) tam galebesi (ga-
libiyeti, üstünlü¤ü), mütehayyir (flaflk›nl›k içerisinde-
ki) 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 mü-

nasip (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›l-
makta ve “Hz. Mehdi meselesinden alenen bahsedilmesi-
nin son derece zararl› olaca¤›n› söyledi¤i” öne sürülmek-
tedir. Oysa ki bu düflünce tümüyle yanl›fl bir yoruma da-
yanmaktad›r. Zira Bediüzzaman bu sözünde anlatt›klar›-
n› kendi yaflad›¤› döneme yönelik olarak aç›klam›flt›r. Be-
diüzzaman talebelerinin kendisine Mehdilik konusunda
bir hüsnü zan beslediklerini ancak bunun, “kar›flt›rma-

dan kaynaklanan bir yanl›fll›k oldu¤unu” dile getirmek-
tedir. Bu sebeple de kendisi için, “bu flekilde söyleme-

yin; böyle bir Mehdilik iddias›nda bulunmay›n” de-
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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 zarar-

l› olaca¤›ndan” bahsetmektedir. O dönem için Bediüz-
zaman'a yönelik böyle yanl›fl bir düflüncenin gündeme ge-
tirilmesinin ihlas› zedeleyebilece¤ini, baz› siyasilerin te-
dirginli¤ine neden olabilece¤ini, Risale-i Nur’un neflre-
dilmesine 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, Müslümanla-
r›n gerçek Hz. Mehdi'yi fark etmelerine engel olabilece-
¤ini söylemektedir.

Bediüzzaman ayr›ca burada kulland›¤› ifadelerle, ken-
disinin Hz. Mehdi olmad›¤›n› da pek çok kez aç›kça be-
lirtmifltir. Örne¤in “ben Hz. Mehdi'nin üç görevini birden
yerine getirdim” dememektedir. Dikkat edilirse kendisi-
nin “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 is-

mini 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 verilme-

sini” belirtmektedir. Kendisi için ise “belki müceddid

ve Hz. Mehdi'nin pifldar› yan› öncüsüdür diyebilirsi-

niz” 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 ka-
dar 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. Bediüzza-

man 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 Evliya-
ullah’a) ya da bir ortaokul talebesinden bir filozofa ka-

dar okuyan herkesin kolayl›kla anlayabilece¤i” (Kasta-
monu Lahikası, s. 70) (fiualar, s. 549) eserler oldu¤unu

belirtmifltir. Bediüzzaman'›n bu konudaki sözlerinden ba-
z›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 bür-
hanlar (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 anla-
yabiliyor... (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 kifli-
lerin anlayabilece¤ini öne sürerek, Bediüzzaman'›n söz-
lerine apaç›k anlam›ndan farkl› yorumlar getirmek son de-
rece yanl›flt›r. Bu durumda isteyen herkes Bediüzzaman'›n
sözlerinden kendi bak›fl aç›s›na göre yeni yanl›fl ç›kar›m-
larda bulunabilecektir. Bu flekilde risaleler de, Bediüzza-
man’›n gerçek sözlerini de¤il, bu sözleri kendi bilgi ve an-
lay›fl› içerisinde tefsir eden kiflilerin düflüncelerini yans›-
tan eserlere dönüflecektir. Böyle bir tefsir mant›¤›n›n Be-
diüzzaman’›n veciz ve samimi bir dille kaleme ald›¤› Kül-
liyat› 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 çev-
resinden Bediüzzaman’a Mehdi olup olmad›¤› konusun-
da birtak›m sorular yöneltilmifltir. Nitekim tarih boyunca
benzeri sorular Bediüzzaman’dan önce yaflam›fl olan mü-
ceddidlere de yöneltilmifl, talebelerinden kendilerine Meh-
dilik iddias›yla yaklaflanlar olmufltur. Onlar da talebeleri-
ne, Mehdi olmad›klar›n›; Hz. Mehdi’nin özelliklerinin ken-
dileriyle uyuflmad›¤›n› delilleriyle birlikte aç›klam›fllar-
d›r. Hz. Mehdi'nin ne zaman ve nerede ç›kaca¤›n›, ne gi-
bi özelliklere sahip olaca¤›n›, mücadelesini, ‹slam ahla-
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k›n› ne flekilde hakim k›laca¤›n› detaylar›yla tarif etmifl-
lerdir. “Ben Mehdi de¤ilim, çünkü Hz. Mehdi flu yafl›nda
olacak, fluradan ç›kacak, flu özelliklere sahip olacak, sey-
yid olacak” gibi Peygamberimiz (sav)'in hadisleri do¤rul-
tusunda birtak›m yorumlarda bulunmufllard›r. 

Bediüzzaman’›n da bu konudaki düflüncelerini so-

ranlara 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” eserle-
rinde 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 iliflmez-

dim” diyerek cevap vermifl ancak bu kimselere de ken-
disine yöneltilen “Mehdilik iddias›n› kabul etmedi-

¤ini” aç›klam›flt›r.

1) Bediüzzaman “Mehdilik isnad›n› hiç kabul etme-

di¤imi bütün kardefllerim flahadet ederler” (fiualar,
s. 365) demifl ve bunu risalelerde yüzlerce sayfa bo-

yunca delillendirmifltir:

Bir konuda soru soruldu¤unda Bediüzzaman'›n bu ko-
nuya ne cevap verdi¤i önemlidir ve kendisi Hz. Mehdi ol-
mad›¤›n› aç›kça söylemifltir. Bediüzzaman eserlerinde,
“kendisinin Hz. Mehdi olmadı¤ını” (Emirda¤ Lâhikası,
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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›l-

mas›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), “Peygam-

berimiz (sav)’in halifesi ve tüm Müslümanlar›n mane-

vi 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¤laya-

ca¤›n›” (Emirda¤ Lahikası, s. 260), “tüm ‹slam alimleri-

nin, Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen seyyidle-

rin ve tüm Müslümanların deste¤ini alaca¤›n›” (Emir-
da¤ Lahikası, s. 260), “H›ristiyan dünyas›yla ittifak ya-

paca¤›n›” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9), “Hz. ‹sa’yla bir-

likte namaz k›lacaklar›n›” (fiualar, s. 493), “Kuran ah-

lakını tüm dünyaya yerleflik k›laca¤›n› ve tüm insanla-

r› 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 olufltur-

mamıfl; tüm inananların halifesi (manevi lideri) vasfı-

nı 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, Peygamberi-

miz (sav)'in soyundan gelen seyyidlerin ve tüm Müslü-

manların deste¤ini almamıfltır.” Hayatını Kuran ahlakı-
nın tebli¤ine adamıfl, bu u¤urda her türlü fedakarlı¤ı gö-
ze almıfl ve çok büyük bir iman hizmeti vermifltir. Yafladı-
¤ı yüzyılın müceddidi olarak üstlendi¤i görevi en flerefli fle-
kilde yerine getirmifltir. Ancak onun tebli¤i kuvvet ve ha-
kimiyet 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 geçir-
mifltir. Sayıldı¤ı gibi genifl bir kesimin deste¤ini almamıfl;
aksine çeflitli haksızlıklara u¤ramıfl, eziyetlere tabi tutul-
mufl, yaflamının büyük bölümünü hapis ve sürgün gibi flart-
lar altında sürdürmüfltür. Yukarıda sayılan imkanların ve
yerine getirilecek olan sorumlulukların ise, kendisinden
sonraki yüzyılın müceddidi olarak Hz. Mehdi’ye nasip ola-
ca¤ını bildirmifltir.
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2) Bediüzzaman Mehdi olmad›¤›n› delilleriyle bir-

likte aç›klam›fl, ancak kendisine hüsn-ü zan besle-

yenlere iliflmedi¤ini belirtmifltir:

Yaflad›¤› dönem içerisinde, yak›n çevresinden Bediüz-
zaman'a Mehdilik konusunda hüsn-ü zan besleyenler ol-
mufltur. Hatta Bediüzzaman talebelerinin bu yaklafl›mla-
r›n› ifade eden sözlerini risalelerin çeflitli bölümlerine ek-
lemifltir. Ancak bilindi¤i gibi bir konuda bir kifliye hüsn-ü
zan beslenmesi, bu düflüncenin gerçe¤i yans›tt›¤›n› göste-
ren bir delil de¤ildir. Nitekim Bediüzzaman da risalelerin-
de bunu dile getirmifltir. “Kendisine hüsn-ü zan besle-

yen kimseler olabilece¤ini; bunun eskiden beri oldu-

¤unu, buna itiraz edilemeyece¤ini; ancak gerçekte bu-

nun bir kar›flt›rma ve yanl›fll›k oldu¤unu” ifade etmifl-
tir. Bediüzzaman’›n bu konuyu aç›klad›¤› sözlerinden bi-
ri flöyledir:

... Risale-i Nur'un flahs-› manevîsini hakl› olarak bir
nevi Mehdi telakki ediyorlar (flahsi bir görüfl olarak ka-
bul ediyorlar). O flahs-› manevînin de bir mümessili
(temsilcisi), Nur flakirdlerinin tesanüdünden (talebele-
rinin 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 ilti-
bas (kar›flt›rma) ve bir sehivdir (hatad›r, yan›lmad›r),
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fakat onlar onda mes'ul (sorumlu) de¤iller. Çünki ziya-
de hüsn-ü zan, eskiden beri cereyan ediyor ve itiraz
edilmez. Ben de o kardefllerimin pek ziyade hüsn-ü zan-
lar›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›r-
ma 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 hususu-

nu dikkate almad›klar›n›” söylemifltir. Bundan dolay›
da Risale-i Nur’a ve kendisine yap›lan Mehdilik yak›fl-

t›rmas›n›n yaln›zca bir “zan”dan ibaret oldu¤unu be-

lirtmifltir. 

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 açıkla-
dı¤ı delillerden birinde “Hz. Mehdi'nin seyyid olaca¤ı-

nı ancak kendisinin seyyid olmadı¤ını” ifade etmifltir.
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Bediüzzaman'ın bu gerçe¤i açıkça dile getirdi¤i sözlerin-
den bazıları flöyledir:

... Hem mehdilik isnad›n› hiç kabul etmedi¤imi bü-

tün kardefllerim flehadet ederler. Hatta Denizli’deki
ehli vukuf (bilgi sahibi kifliler) e¤er Said mehdili¤ini or-
taya atsa bütün flakirtleri (talebeleri) kabul edecek de-
diklerine mukabil (karfl›l›k), Said itiraznamesinde de-
mifl ki: “ben seyyid de¤ilim Mehdi seyyid olacak” di-

ye onlar› reddetmifl... (fiualar, s. 365)
Ben, kendimi seyyid (Peygamberimiz (sav)'in soyun-
dan) bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor.

Halbuki ahir zaman›n o büyük flahs› Al-‹ Beyt’ten

(Peygamberimiz (sav)'in soyundan) olacakt›r. (Emir-
da¤ Lahikası, s. 247-250)
Bediüzzaman ayr›ca eserlerinde Peygamberimiz (sav)'in

bir hadisini hat›rlatm›fl; “seyyid olan bir kiflinin seyyid-

li¤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 di-

yenler, ikisi de günahkar ve duhul ve huruc (isyan)
haram olduklar› gibi... hadis ve Kuran’da dahi, zi-

yade veya noksan etmek memnu’dur (yasaklanm›fl-
t›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 kendileri-
ne soruldu¤unda bu gerçe¤i aç›kça dile getirmektedirler.
Dolay›s›yla Bediüzzaman da e¤er seyyid olsayd› kendisi-
ne 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. Meh-

di 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 ri-
salelerde 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. Meh-
di oldu¤u yönünde bir kanaati olsaydı, milyonlarca kifli-
nin okudu¤u eserlerinde buna taban tabana zıt yüzlerce
sayfa izah yapmaz; Hz. Mehdi'nin özelliklerinin kendisiy-
le uyuflmadı¤ını ve bu mübarek zatın kendisinden sonra-
ki dönemde gelece¤ini onlarca deliliyle birlikte açıkla-
mazdı.

Bunun yanı sıra “her seyyid olan kifli, mutlaka Meh-

di olacak diye bir durum da söz konusu de¤ildir”. Dün-
ya üzerinde milyonlarca seyyid olan insan bulunmaktadır.
Bir kiflinin seyyid olması Mehdi olmasını gerektirmedi¤i
için, seyyid olan her insan bu gerçe¤i rahatlıkla ve iftihar-
la dile getirmektedir. Dahası Bediüzzaman “Benim bu
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konudaki tek eksikli¤im seyyidli¤im, e¤er seyyid olsay-

dım Mehdi olurdum” da dememifltir. Tam aksine “Hz.

Mehdi'nin tüm özelliklerini, yapaca¤ı benzersiz faali-

yetleri 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 Müslüman-
lar›n›n içerisinde bulundu¤u durum, Hz. Mehdi'nin yerine
getirece¤i vazifelerin Bediüzzaman'›n döneminde gerçek-
lefltirilmemifl oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. Süf-
yaniyet ve Deccaliyet’in etkisi, Müslüman ülkeler üzerin-
de tüm gücüyle hissedilmektedir. Dünyan›n çeflitli ülke-
lerinde din hürriyeti gere¤i gibi yaflanamamaktad›r. Bedi-
üzzaman hayatta iken ise, Müslümanlar›n maruz kald›k-
lar› zorluk, s›k›nt› ve eziyetler ise bu derece fliddetli de-
¤ildi. Bu da Hz. Mehdi gibi, Süfyan ve Deccal'in faaliyet-
lerinin de o dönemde henüz gerçekleflmemifl oldu¤unu
göstermektedir. Deccal ve Süfyan ile mücadele ortam›
oluflmadan Hz. Mehdi'nin vazifesini yerine getirebilme-
sinden bahsedebilmek ise hiçbir flekilde söz konusu de¤il-
dir. 

Bunun yan› s›ra günümüzde tüm ‹slam alemi ve Müslü-
manlar kendi içlerinde paramparçad›r. Bediüzzaman ya-
flad›¤› dönemde tüm dünya Müslümanlar› üzerinde birlefl-
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tirici bir rol oynamam›flt›r. Peygamberimiz (sav)'in hadis-
lerinde tüm Müslümanlar› birlefltirici vasf›n› Hz. Meh-
di'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 evli-
yan›n (alimlerin ve velilerin) ve bilhassa Âl-i Beyt'in
neslinden (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) her as›r-
da kuvvetli ve kesretli (çok say›da) bulunan milyonlar
fedakâr seyyidlerin iltihaklar›yla (Peygamber soyun-
dan gelen fedakar kimselerin kat›l›mlar›yla) o vazife-i
uzmay› (büyük görevi) yapma¤a çal›fl›r. (Emirda¤ La-
hikas›, s. 260)

Bediüzzaman bu sözünde, Hz. Mehdi'nin üçüncü göre-
vini aç›klam›flt›r. Buna göre, Hz. Mehdi Kuran ahlak›n›n
göz ard› edildi¤i bir dönemde, insanlar›n yeniden din ah-
lak›na yönelmesine vesile olacak, ‹slam birli¤ini kuracak
ve tüm Müslümanlar›n birleflerek ittifak halinde Hz. Meh-
di'nin bu görevdeki yard›mc›lar› olaca¤›n› bildirmifltir.
Tüm Müslümanlar›n dahil olaca¤› böyle genifl çapta bir it-
tifak ve destek, Bediüzzaman'›n döneminde gerçekleflmifl
de¤ildir. Bediüzzaman'›n da müjdeledi¤i gibi, bu genifl kit-
lenin 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 içerisin-
de eserlerinde yazdıklarının do¤rulu¤unu defalarca tasdik
etmifltir. Risalelerin her biri, binlerce nüshası olan kitap-
lardır. Dolayısıyla eserlerinde açıkça “Ben kendimi sey-

yid bilmiyorum” diyorsa, bazı kiflilerin “Bediüzza-

man'ın bu açıklamaları do¤ru de¤ildir; kendisi falan-

ca gün bizi ça¤ırmıfl, hem flerif, hem seyyid hem de Hz.

Mehdi’yim demifltir” demeleri Bediüzzaman Said Nur-

si 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 “ya-

lan” oldu¤unu iddia etmek anlamına gelir. Yüzlerce say-
fa boyunca yazdıklarının aksine, Bediüzzaman'ın “-yal-

nızca iki üç kifliye- tüm yazdıklarının yalan oldu¤unu

söyledi¤i” fleklinde bir iddia, bu tür iddiaların sahiplerini
töhmet altında bırakır. “Bediüzzaman Hazretleri mil-

yonlarca insan› aldatt›, yalan söyledi; fakat bu konun

do¤rusunu üç befl kifliye aç›klad›” fleklinde bir iddia hiç-
bir 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¤il-
dir. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın vefatından yıllar sonra
böyle bir iddia ile ortaya çıkmak, her ne kadar iyilik adı-
na, Bediüzzaman'ı sevme adına yapılmıfl dahi olsa, Bedi-
üzzaman 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 etmeye-
ce¤i bir davranıfltır.

Bunun yan› s›ra, hiçbir delile dayanmayan bu iddian›n
destelenebilmesi için Hz. ‹sa ile ilgili de gerçek d›fl› bir-
tak›m iddialar öne sürülebilmektedir. Bilindi¤i gibi Pey-
gamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi döneminde
Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne gelece¤i bildirilmekte-
dir. Hz. Mehdi'nin imaml›¤›nda Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi bir-
likte 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›risti-

yan ruhanileriyle ittifak edece¤ini, Deccal ile mücade-
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le ederek onu fikren etkisiz hale getirece¤ini” belirtmifl-
tir. Bu sözlerinden birinde Bediüzzaman Hz. ‹sa'n›n bir
flahs› manevi de¤il, bir flah›s oldu¤unu flöyle ifade etmek-
tedir:

... âlem-i semavatta (gökler aleminde) C‹SM-‹ BEfiE-
R‹S‹YLE (insani cismiyle) bulunan fiAHS-I ‹SA
ALEYH‹SSELAM, o din-i hak cereyan›n›n (Hak di-
nin) 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› mane-
vi ile bir flahs› manevi aras›nda yaflanacak bir konudan de-
¤il; Hz. ‹sa'n›n direk flahs›yla Deccal'in flahs›na karfl› ya-
paca¤› bir mücadeleden bahsetmektedir:

... Elcevap: Hadîs-i sahihte (do¤rulu¤u kesin olan ha-
diste) rivayet edilen: "Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm'›n ge-
lece¤ini ve fieriat-› ‹slâmiye ile amel edece¤ini, Dec-
cal'› öldürece¤ini" iman› zaîf (zay›f) olanlar istib'ad
ediyorlar (ihtimal vermiyorlar, uzak görüyorlar, olma-
yacak san›yorlar). Onun hakikat› izah edilse, hiç is-
tib'ad (uzak görünecek) yeri kalmaz. (Mektubat, s. 58-
59)

Bir baflka sözünde ise Bediüzzaman Deccal'in etkisinin
ancak mucize sahibi bir peygamber taraf›ndan ortadan kal-
d›r›labilece¤ini belirterek, Hz. ‹sa'n›n bir flahs› manevi de-
¤il, mucizeler gösterecek özelliklere sahip bir flah›s ola-
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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 (bir-
çok) insanlar›n peygamberi olan HAZRET-‹ ‹SA
ALEYH‹SSELAM’d›r..... (fiualar, sf. 463)

Bediüzzaman'›n, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin gelifli ile il-
gili bu çok aç›k sözlerine ra¤men, özel sohbetler delil gös-
terilerek öne sürülen bu gibi iddialar, böylesine de¤erli bir
müceddidin kaleme aldı¤ı risalelerin tümünü flüpheli ha-
le getirecek son derece tehlikeli giriflimlerdir. Bunun gibi
pek çok kifli, birbirinden farklı iddialarla ortaya çıkıp “Be-
diüzzaman Said Nursi burada böyle demifltir ama bunla-
rın tamamı bir taktiktir, yalandır; do¤rusunu bize söyle-
di” 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 mana-
sından ve hikmetinden giderek uzaklaflır. Böyle bir tehli-
keyi önlemek ise, Bediüzzaman gibi de¤erli bir ‹slam ali-
minin bizzat yazıp tasdik etti¤i apaçık sözlerini korumak-
la mümkün olacaktır. Nitekim Bediüzzaman da eserlerin-
de, her konuda oldu¤u gibi bu konuda da en do¤ru aç›kla-
malar›n risalelerde bulunabilece¤ini hat›rlatm›fl, risaleler-
de 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 be-
nimle görüflmüfl olursunuz. Risale-i Nur bana hiçbir
ihtiyaç b›rakm›yor. (Emirda¤ Lahikas›, s. 159)
…  Çünkü der: "Benimle görüflmek isteyen, e¤er âhi-
ret için, Risale-i Nur için ise; Risale-i Nur bana kat'iy-
yen ihtiyaç b›rakmam›fl. Milyonlar nüshas› her birisi
on Said kadar faide veriyor… E¤er Risale-i Nur'un hiz-
metine, 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 tale-
belerinin sözlerine de yer vermifltir. Bunlardan baz›lar›
flöyledir:

Ey hocalar ve ehl-i kalb! Soraca¤›n›z suallerin cevap-
lar›n› Risale-i Nur’da bulabilirsiniz. Ehl-i keflf (gözle
görülmeyen gaybi hakikatleri Allah’›n lütfuyla keflfe-
dip 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 ol-
du¤unu bilmiyor. Bunlara dair, risalelerde bir bahis
(söz, aç›klama) vard›r. Her müflkil sualin (zor soru-
nun) 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 okuyuver-
mek 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›rak-
m›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 ya-

par… Geçersiz deliller sunar… Bulunan bütün fosiller ya-

rat›l›fl› ispat etti¤i halde bunun tam aksini savunur… Tesa-

düfler sonucu oluflma ihtimali ancak 10 950'de 1 olan, -ya-

ni "oluflmas› imkans›z olan" proteinlerle- yine tesadüfler

sonucunda, sanatç›lar, bilim adamlar›, profesörler meyda-

na gelece¤ine inand›rmaya çal›fl›r. Hatta meydana gelen

profesörlerin, kendilerinin nas›l tesadüfen meydana gel-

di¤ini üniversiteler kurarak araflt›rd›¤›na da inand›rmaya

çal›fl›r…

Darwinizm; bir canl› hücre kromozomunda dev bir kü-

tüphaneden daha fazla bilgi kodlanm›fl olmas›n›, kör tesa-

düflerin mucizesi olarak görür… Görmeyen, duymayan,

hissetmeyen, fluursuz atomlar›n, gören, duyan, hisseden,

düflünen fluurlu insanlar haline gelmesini, tesadüflerin ila-

hi gücünden oldu¤unu iddia eder… Tesadüf, Darwinizm'in

mucizeler meydana getiren ilah›d›r. 
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1. Darwinizm art›k proteinlerin evrimle oluflabilece¤i-

ni 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 göste-

remiyor. Çünkü 19. yüzy›l›n ortalar›ndan bu yana dünya-

n›n dört bir yan›nda yap›lan arkeolojik çal›flmalarda, ev-

rimcilerin milyonlarca oldu¤unu iddia ettikleri "ara geçifl

formu" fosillerinden tek bir tane bile bulunamad›. "Kay›p

halkalar›n" bilim d›fl› bir efsane oldu¤u anlafl›ld›. 

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

sil karfl›s›nda çaresiz kalm›fllard›r. Çünkü bulunan tüm

fosiller yarat›l›fl› destekler, ispat eder mahiyettedir.

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

du¤unu iddia edemiyor. Çünkü Archaopteryx fosilleri

üzerinde yap›lan son incelemeler bu canl›n›n "yar›m kufl"

oldu¤u iddias›n› çürütmüfltür. Archaopteryx'in uçufl için

gerekli anatomi ve beyin yap›s›n› kusursuz olarak bar›nd›r-

d›¤› yani bir kufl oldu¤u anlafl›lm›fl, böylece "kufllar›n ev-
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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 di-

zilimi kullanam›yor. Çünkü bu sahte serinin geçmiflte fark-

l› devirlerde ve farkl› co¤rafyalarda yaflam›fl ba¤›ms›z can-

l› türlerinden ibaret oldu¤u anlafl›ld›.

6. Darwinizm art›k sudan karaya ç›k›fl hikayesi için

Coelecanth isimli fosili kullanam›yor. Çünkü soyu tü-

kenmifl bir ara-form oldu¤u iddia edilen bu canl›n›n halen

yaflamakta olan bir dip bal›¤› oldu¤u ortaya ç›km›flt›r ve

bu canl› bugüne kadar 200'den fazla say›da -canl› olarak-

yakalanm›flt›r.

7. Darwinizm, Ramapithecus, Australopithecus Seri-

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

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

savunam›yor. Çünkü bu fosiller üzerinde yap›lan araflt›r-

malar, bunlar›n insan ile hiçbir ilgisi olmad›¤›n› ve tama-

m›n›n geçmiflte yaflam›fl maymun türlerinden ibaret oldu-

¤unu ortaya koymufltur.
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8. Darwinizm rekonstrüksiyon (canland›rma) çizim-

lerle art›k insanlar› kand›ramayacak. Çünkü eskiden

yaflam›fl hayvanlar›n kal›nt›lar›na dayan›larak yap›lan bu

canland›rmalar›n (rekonstrüksiyon) hiçbir bilimsel de¤e-

re sahip olmad›¤› ve tamamen güvenilmez olduklar› bilim

adamlar›nca aç›kça ortaya konmufltur.

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

olarak gösteremiyor. Çünkü, yap›lan araflt›rmalar "Pilt-

down Adam›" diye bir fosilin hiçbir zaman var olmad›¤›-

n›, insana ait bir kafatas›na orangutan çenesi eklenerek in-

sanlar›n 40 y›l boyunca kand›r›ld›¤›n› ortaya ç›kard›.

10. Darwinizm "Nebraska Adam›"n›n ve sözde ailesi-

nin evrimi ispatlad›¤›n› art›k savunam›yor. Çünkü

"Nebraska Adam›" hikayesinin dayand›r›ld›¤› az› difl ka-

l›nt›s›n›n asl›nda soyu tükenmifl yabani bir domuza ait ol-

du¤u tespit edildi.

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

bep oldu¤u iddias›n› savunam›yor. Çünkü, söz konusu

mekanizman›n canl›lar› evrimlefltiremeyece¤i, onlara yeni

özellikler kazand›rmayaca¤› bilimsel olarak ispatlanm›fl-

t›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. Ör-

ne¤in; evrimlefltirici özelli¤i oldu¤u iddia edilen mutas-

yonlar›n tamamen tahrip edici özelli¤e sahip oldu¤u ve

canl›lara geliflme de¤il hastal›k, sakatl›k veya ölüm getir-

di¤i görülmüfltür… Darwinistlerin insan embriyosunda

solungaç olarak gösterdi¤i yap›n›n gerçekte insan›n orta

kulak kanal›n›n, paratiroidlerinin ve timüs bezlerinin bafl-

lang›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›n-

da bulundu¤u ortaya ç›kar›lm›flt›r…
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