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B‹R‹NC‹ K‹TAP

HZ. MEHD‹’N‹N
ÇIKIﬁ
ALAMETLER‹
VE
ÖZELL‹KLER‹

G‹R‹ﬁ
Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinde kıyamete
yakın bir zamanda yaﬂanacak olan ahir zaman hakkında
çok detaylı bilgiler ve iﬂaretler yer almaktadır. Peygamberimiz (sav)’in verdi¤i bilgilere göre, bu dönemde -birbiri ardınca olmak üzere- pek çok önemli olay gerçekleﬂecektir.
Ahir zamanın ilk devresinde dünyada büyük bir bozulma ve karmaﬂa hüküm sürecek, ikinci aﬂamada ise gerçek
din ahlakının yaﬂanmasıyla birlikte yeryüzünde barıﬂ ve
huzur hakim olacaktır.
Hz. Mehdi, ahir zamanda gönderilece¤i Peygamber
Efendimiz (sav) tarafından müjdelenmiﬂ, Müslümanları
zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak, yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barıﬂ, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir ﬂahıstır.
Peygamberimiz (sav)'den aktarılan sahih rivayetlere göre
Hz. Mehdi, çeﬂitli hurafelerle, batıl inanç ve uygulamalarla aslından uzaklaﬂtırılmıﬂ olan dini özüne döndürecek,
Hz. ‹sa ile buluﬂacak, Allah'ın izniyle yegane hak din olan
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‹slam ahlakının yeryüzüne hakim olmasına vesile olacaktır.
Bu haber iman edenlerin ﬂevk ve heyecan›n› artt›ran
çok büyük bir müjdedir. Peygamber Efendimiz (sav)’in
hadisleriyle beraber, ‹slam alimleri de, yaﬂad›klar› dönemlerden günümüze kadar ulaﬂm›ﬂ el yazmas› eserleriyle, o zamandan bugüne, bu büyük müjdenin ﬂevk ve heyecan›n› taﬂ›m›ﬂlar; inananlar için bu konunun canl› tutulmas›na ve takibine vesile olmuﬂlard›r. ‹ﬂte içinde bulundu¤umuz bu dönemde ortaya ç›kan alametler bize, Hz.
Mehdi’nin ç›k›ﬂ›n›n yak›n oldu¤unu göstermektedir.
Nitekim, yaﬂad›¤›m›z y›llarda yeryüzünde meydana gelen kargaﬂa, zulüm, terör ve savaﬂ ortam›, fitneler, k›tl›klar ve depremler Hz. Mehdi’nin ortaya ç›k›ﬂ›n›n alametlerindendir.
Elinizdeki kitapç›k iki bölümden oluﬂmaktad›r. Birinci
bölümde “Hz. Mehdi’nin Ç›k›ﬂ Alametleri”ne yer verilmiﬂtir. ‹kinci bölümde ise “Hz. Mehdi’nin Özellikleri”
aktar›lmaktad›r.
Hiç ﬂüphe yok ki konu hakk›nda ö¤renilecek her yeni
bilgi Müslümanlar›n heyecan›n› artt›rmaya vesile olacakt›r.
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM:
HZ. MEHD‹’N‹N ÇIKIﬁ ALAMETLER‹
Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ alametleri ile ilgili Peygamber
Efendimiz (sav)'in pek çok hadisi bulunmaktad›r. Bu hadisler birçok büyük ‹slam aliminin kitaplar›nda bizlere
nakledilmiﬂtir. Bu bölümde söz konusu hadislerin günümüzle olan ba¤lant›lar› incelenecektir. Bu hadislerin, içinde bulundu¤umuz dönemin ortam ve ﬂartlar›n› aç›kça tarif ettiklerini ve çok yak›n geçmiﬂte arka arkaya gerçekleﬂen baz› kritik olaylar› mucizevi bir biçimde haber verdiklerini görece¤iz.
Daha önceki bölümlerde de belirtti¤imiz gibi gerek
Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ›, gerekse k›yamet alametleri ile ilgili hadislerin art arda gerçekleﬂmeleri belirli bir döneme
iﬂaret etmektedir. Ve tüm alametlerin Hicri 14. yüzy›l baﬂ›ndan (1979-1980) itibaren s›rayla ortaya ç›kmalar›, içinde bulundu¤umuz dönemin Hz. Mehdi'nin yeryüzünde bulunuﬂ y›llar› oldu¤unu çok net bir ﬂekilde ortaya koymaktad›r. (En do¤rusunu Allah bilir)
ﬁimdi hadislerde bildirilen Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ alametlerini ana maddeler halinde inceleyelim.
1)
2)
3)

HZ. MEHD‹’N‹N ÇIKIﬁ ALAMETLER‹N‹N ARKA ARKAYA MEYDANA GELMES‹
F‹TNELER‹N ÇO⁄ALMASI
HZ. MEHD‹’N‹N ÇIKIﬁINDAN ÖNCE YAYGIN KATL‹AMLAR MEYDANA GELMES‹
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

DÜNYANIN HER YER‹N‹ KARIﬁIKLIK VE KARGAﬁANIN KAPLAMASI
KADINLAR VE ÇOCUKLARIN DAH‹ KATLED‹LD‹⁄‹
F‹TNELER‹N YAﬁANMASI
HZ. MEHD‹ YOLLARIN KES‹LD‹⁄‹ B‹R DÖNEMDE
ÇIKACAKTIR
MÜSLÜMANLARA BASKININ ARTMASI
MESC‹D VE CAM‹LER‹N YIKILMASI
HARAMLARIN HELAL SAYILMASI
ALLAH'IN AÇIKÇA ‹NKAR ED‹LMES‹ (Allah’› tenzih
ederiz.)
‹RAN-IRAK SAVAﬁI
AFGAN‹STAN'IN ‹ﬁGAL‹
ÇÖLDE BATAN ORDU HZ. MEHD‹’N‹N ÇIKIﬁ ALAMETLER‹NDEND‹R
FIRAT'IN SUYUNUN KES‹LMES‹
RAMAZAN'DA AY VE GÜNEﬁ TUTULMALARI
KUYRUKLU YILDIZIN DO⁄MASI
KABE BASKINI VE KABE'DE KAN AKITILMASI
DO⁄U TARAFINDAN B‹R ATEﬁ‹N GÖRÜLMES‹
SAHTE PEYGAMBERLER‹N ÇO⁄AL MASI
D‹N‹N ﬁAHS‹ ÇIKARLAR ‹Ç‹N KULLANILMASI
BÜYÜK VE HAYRET VER‹C‹ ﬁEYLER‹N MEYDANA
GELMES‹
GÜNEﬁTEN B‹R ALAMET‹N BEL‹RMES‹
BÜYÜK ﬁEH‹RLER‹N YOK OLMASI
DEPREMLER‹N ÇO⁄ALMASI
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1) Hz. Mehdi’nin Ç›k›ﬂ Alametlerinin
Arka Arkaya Meydana Gelmesi
Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ alametlerinin bildirildi¤i hadislerde, bu alametlerin arka arkaya, "bir tesbih taneleri" gibi meydana gelece¤i ifade edilmektedir. Gerçekten de bu
alametler, birbiri ard›nca ve Peygamberimiz (sav)'in bildirdi¤i ﬂekilde meydana gelmektedir. Hadislerde belirtildi¤i gibi, dünyan›n dört bir yan›nda kargaﬂa ve anarﬂi artmakta, arka arkaya fitneler meydana gelmekte, katliamlar
ve büyük felaketler yaﬂanmakta, yokluk ve açl›k artmakta, insanlar büyük s›k›nt›lar çekmektedir. Tüm bu alametlerin arka arkaya belirli bir dönem içinde gerçekleﬂiyor olmas›, Müslümanlar›n as›rlard›r geliﬂini bekledikleri mübarek ﬂahs›n ortaya ç›k›ﬂ›n›n çok yaklaﬂt›¤›n› göstermektedir. (Allahualem)
Ben Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali'ye dedim ki, "Bu iﬂin
önünde alametler var m›d›r?" – ki Mehdi'nin zuhurunu
kast ediyor- Dedi ki, "Evet." Dedim, "Nedir onlar?" Dedi
ki, "Beni Abbas'›n helak›, Süfyani'nin ortaya ç›kmas›,
Beyda'da batma." Ben yine, "Bu iﬂin uzamas›ndan korkuyorum" dedim. Dedi ki, "Bu iﬂ tesbih taneleri gibi arka
arkaya meydana gelir. "
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin
Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri,
Kahraman Neﬂriyat, sf. 34)
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K›yamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir
dizideki boncuklar›n artarda kopmas› gibi.
(Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü's-Sagir, 3/167)

Çok ac›kl› durumlar ve elim manzaralar görülür. Fitneler
arka arkaya devam eder...
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin
Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri,
Kahraman Neﬂriyat, sf. 36)

Bir fitne görülür, bunu di¤er fitneler takip eder…
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf.
26)

2) Fitnelerin Ço¤almas›
Fitne kelimesi, insanlar›n din konusundaki imtihanlar›n›n ﬂiddetlendi¤i olaylar›, ortam ve ﬂartlar› tarif eder. ‹nsanlar›n yaﬂam ﬂartlar›n›n güçleﬂti¤i, Allah'›n ve dinin çeﬂitli ﬂekillerde yalanlanarak insanlar›n imanlar›n›n zay›flat›lmaya, yok edilmeye çal›ﬂ›ld›¤› ﬂiddetli imtihan ortamlar› ‹slami kaynaklarda fitne ortam› olarak tan›mlan›r.
Aﬂa¤›daki hadis de Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ›ndan önce müminlerin imanlar›n›n zay›flayaca¤›n› ve buna sebep olacak hadiseleri haber vermektedir:
K›yamet yaklaﬂt›¤› zaman ve müminlerin kalbi; ölüm, açl›k, fitneler, sünnetlerin kaybolmas›, bid'atlerin ortaya
ç›kmas›, emri bil maruf ve nehyi an›l münker (iyili¤i ö¤ütleyip kötülükten men etme) imkanlar›n›n kaybolmas› gibi sebeplerle zay›flad›¤› zaman benim evlatlar›mdan Meh10

di ile Cenab-› Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve
bereketi ile müminlerin kalbi ferahlar, Acem (Arap olmayan) ve Arap milletleri aras›nda ülfet ve muhabbet yerleﬂir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)

E¤er k›saca özetleyecek olursak, Hz. Mehdi öncesi
ﬂu olaylar belirecektir:
1- Ölüm: Anarﬂi ve yayg›n katliamlar neticesinde halk›n can güvenli¤inin kalmamas› ve bunun meydana getirdi¤i tedirginlik ortam›.
2- Açl›k: Hayat pahal›l›¤› sebebiyle meydana gelen
geçim s›k›nt›s›. Felaketler ve do¤al afetler sonucunda k›tl›klar›n, açl›¤›n artmas›.
3- Fitneler: Haramlar›n küçük-büyük herkesin aras›nda, alabildi¤ince yayg›nlaﬂmas› ve teﬂvik görmesi. Her
türlü ahlaks›zl›¤›n herkesin gözleri önünde yap›lmas›.
4- Bid'atlerin ortaya ç›kmas›: Dinin asl›nda olmad›¤› halde, sonradan ortaya ç›kar›lan adetlerin dinin esaslar›ym›ﬂ gibi kabul edilmesi.
5- Dini anlatma imkanlar›n›n kaybolmas›: ‹yili¤in
emredilmesi ve kötülü¤ün engellenmesi, k›sacas› tebli¤
imkan›n›n kaybolmas› ile meydana gelen boﬂluk.
Fitne ortamlar› sa¤lam imana sahip müminler için
imanlar›n›n, sab›rlar›n›n ve ahiretteki derecelerinin artmas›na vesile olurken, zay›f ve yüzeysel imana sahip kimselerin ise imanlar›n› kaybetmelerine ya da daha da zay›f11

lamalar›na yol açar. ‹ﬂte Hz. Mehdi bu tür bir fitne ortam›n›n en yo¤un ve ﬂiddetli olarak yaﬂand›¤› bir dönemde
ortaya ç›kacakt›r:
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Di¤er bir hadiste de ahir zamanda "bat›" taraf›nda kar›ﬂ›kl›k, fitne ve korku olaca¤› haber verilmektedir:
Ma¤rib'de (bat›da) kar›ﬂ›kl›klar, fitneler ve korku olacak. Açl›k ve hayat pahal›l›¤› alabildi¤ine yay›lacak. Fitneler ço¤alacak.
(Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri,
‹mam ﬁarani, s. 440)

Bir baﬂka hadiste de Hz. Mehdi'nin her yere eriﬂmiﬂ çok
yayg›n bir fitne varken ortaya ç›kaca¤› bildirilmektedir:
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Hiçbir taraf›n ondan mahfuz kalmayaca¤› bir fitne zuhur edecek, bu fitne kald›¤› yerden hemen baﬂka bir tarafa yay›lacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek: "Ey insanlar, emiriniz art›k Mehdi'dir" demesine
kadar devam edecektir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.
23)

Hadiste herkese ulaﬂacak, h›zla yay›lacak bir fitneden
bahsedilmektedir. Yani herkesin haberdar olaca¤›, dine ve
Allah'a karﬂ› ortaya sürülen bir fitne insanlar›n imanlar›n› hedef alacakt›r. Günümüzde, Allah'›n varl›¤›na ve yaratmas›na karﬂ› öne sürülen en büyük ve geniﬂ çapl› ak›m
materyalist felsefedir. Bu felsefenin kendisine dayanak ald›¤› sözde bilimsel temel ise "evrim teorisi"dir. Hiçbir bilimsel ve mant›ksal delile dayanmad›¤›, tamamen ak›l ve
bilim d›ﬂ› oldu¤u halde, güçlü propaganda, aldatmaca ve
göz boyama yöntemleriyle bu safsata dünya çap›nda belirli materyalist odaklar taraf›ndan kitlelere empoze edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Bugün evrim teorisinin gerek bas›n gerekse televizyon
yoluyla hemen hemen girmedi¤i hiçbir ev, bu teoriyi duymayan hiç kimse yok gibidir. Bu durum, bütün Bat› dünyas› için geçerli oldu¤u gibi baz› Müslüman ülkeler için
14

de geçerlidir. Öyle ki ders kitaplar›na bile sokulmuﬂ olan
bu teori, öne sürdü¤ü say›s›z yalan ve göz boyamalarla daha çocuk yaﬂlardan itibaren telkin edilmekte, tesadüfler
sonucunda meydana geldikleri, maymundan türedikleri
gibi gülünç safsatalarla insanlar yan›lt›lmaktad›r. ‹lkokullardan, üniversitelere kadar gençlerin evrimci yalanlarla
beyinleri y›kanmaktad›r.
Dahas›, Peygamberimiz (sav)'in hadisinde belirtti¤i gibi her yere nüfuz edecek ve h›zla yay›lacak böyle bir fitne ancak günümüzün teknolojik imkanlar›yla (bas›n, yay›n,
internet, uydu iletiﬂimi, vs...) gerçekleﬂebilir. Gerçekten
de bugüne kadar Allah'›n varl›¤›na, yarat›l›ﬂa ve dine karﬂ› savaﬂ açm›ﬂ, dünya çap›nda yayg›n bir baﬂka fitne daha
geçmiﬂte görülmemiﬂtir. Tüm bunlar Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ
zaman›n›n içinde yaﬂad›¤›m›z döneme rastlad›¤›na dair
önemli iﬂaretlerdir.
Hadiste ayr›ca Hz. Mehdi'nin gelmesiyle bu fitnenin
sona erece¤i de belirtilmektedir.
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3) Hz. Mehdi’nin Ç›k›ﬂ›ndan Önce
Yayg›n Katliamlar Meydana Gelir
Hadislerde Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ›ndan önce dünyan›n
büyük ço¤unlu¤unu etkisi alt›na alan ﬂiddet ve kargaﬂan›n
yaﬂanaca¤›, çok kan dökülece¤i bildirilmektedir:
ﬁu hadiseler meydana gelmedikçe k›yamet kopmayacakt›r… Ölümler ve katliamlar yayg›n hale gelecek…
(Camiü's-Sagir, 3:211, Müsned, 2:492, 4:391, 392)

ﬁevval'de savaﬂ naralar›, Zilhicce'de harb ve k›tal olur. Yine Zilhicce'de hac›lar talana u¤rar, hatta caddeler kandan geçilmez olur... Hercümerc (kan dökme) ço¤alarak
devam eder.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri,
Kahraman Neﬂriyat, sf. 37)

Mina'da ölülerin çok olaca¤› bir savaﬂ olur. Öyle ki orada taﬂlar› kan gölü içinde b›rakacak kadar kan akar.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri,
Kahraman Neﬂriyat, sf. 31)

Çok yayg›n ve sona ermesi mümkün görülmeyen bir fitne ç›kacak...
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf.
55)
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Mina'ya indiklerinde etraflar› köpeklerin sar›ﬂ› gibi sar›l›p, kabilelerin birbirine girmesiyle büyük savaﬂlar olur.
Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kal›r...
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri,
Kahraman Neﬂriyat, sf. 35)

Hiçbir taraf›n ondan mahfuz kalmayaca¤› bir fitne zuhur edecek, bu fitne kald›¤› yerden hemen baﬂka bir tarafa yay›lacak...
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar,
sf. 21-22)

Bu fitne ve belalardan, ahir zamandaki teknoloji vesilesiyle tüm insanlar haberdar olacaklard›r. Olaylar›n oldu¤u anda, olay yerinde çok az insan bulunsa da, tüm dünya yaﬂananlar› ö¤renecektir. Bu da ahir zamanda iletiﬂim
araçlar›n›n geliﬂmesine ve yayg›nca kullanmas›na bir iﬂarettir. (Allahualem) Radyo, televizyon, gazete, internet gibi araçlar, katliamlar›, ölümleri, ak›t›lan kan›, haks›zl›klar›, zulmü bütün dünyaya duyuracaklar ve bu fitneler yayg›n olarak tüm insanlar taraf›ndan bilinecektir.
4) Dünyan›n Her Yerini Kar›ﬂ›kl›k ve Kargaﬂalar›n Kaplamas›
Dünya herc-ü merc* içinde kald›¤›nda, fitneler zuhur etti¤inde, yollar kesildi¤inde, baz›lar› baz›s›na hücum etti¤inde, büyük küçü¤e merhamet etmedi¤i, büyü¤e vakarl›
davranmad›¤›nda Allah, bu s›rada onlardan adavetin
18

(düﬂmanl›¤›n) kökünü kaz›yarak dalalet kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tuttu¤um gibi, ahir zaman›nda dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyay› adaletle dolduracak birini (Mehdi) gönderecektir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman)
* Herc-ü Merc: ‹nsanlar aras›nda meydana gelen fitne,
fesat, darmada¤›n›k, karmaﬂ›k, allak bullak ortam.

Hadiste belirli bir yer tarif edilmeyip, kar›ﬂ›kl›¤›n dünyan›n her taraf›nda yay›laca¤›na iﬂaret edilmektedir. Gerçekten de hadisin tarif etti¤i bir ﬂekilde, bugün dünyan›n
beﬂ k›tas›nda büyük kargaﬂalar, savaﬂlar, katliamlar ve terör olaylar› devam etmektedir. Her gün yüzlerce insan sebepsiz yere öldürülmekte, yurtlar›ndan ç›kar›lmaktad›r.

Kosova'da Müslümanlara dünyan›n gözü
önünde çok büyük bir soyk›r›m yap›lm›ﬂt›r.
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Bosna'da y›llarca süren
savaﬂ, yüzbinlerce Müslüman›n ölümüyle sonuçlanm›ﬂt›r.

Çeçenistan'da tüm dünyan›n gözleri önünde büyük bir katliam
yürütülüyor.
Yap›lan bombard›manlar
Kosova'daki binlerce Müslüman› evsiz b›rakt›.

Abhazya'da sadece
"Müslüman" olduklar› için binlerce insan
katledildi.

Radikal, 27 Eylül 2002

5) Kad›nlar ve Çocuklar›n Dahi
Katledilece¤i Fitnelerin Yaﬂanmas›
Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ› öncesinde yaﬂanan fitne ortam›nda kad›nlar, çocuklar, yaﬂl›lar dahi katledilecek, zavall›
masum insanlar öldürülecektir:
Bu vakada bir kad›n›n öldürülmesi, bir k›rbac›n sallanmas› kadar kolayd›r. Bu olay Medine'den yirmi dört mil
kadar yay›l›r. Sonra Hz. Mehdi'ye biat edilir.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri,
Kahraman Neﬂriyat, sf. 34)

Günahs›z insanlar öldürülmeden Mehdi ç›kmaz...
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri,
Kahraman Neﬂriyat, sf. 35)

Bu fitnelerin en sonuncusu günahs›z insanlar›n öldürülmesidir ki, art›k o zaman kendisinden herkesin raz› olaca¤› bir gidiﬂatta olan Hz. Mehdi ç›kar.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri,
Kahraman Neﬂriyat, sf. 38)

Masum insanlar katloluncaya kadar Mehdi ç›kmayacak
ve katliamlara yerde ve göktekiler, art›k tahammül edemez
bir hale geldi¤inde zuhur edecektir...
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf.
37)
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Hürriyet, 03 Nisan 2003

Ana, baba, k›z, erkek herkesi öldürür ve Acem ve Irak beldelerini feth ederek ümmete ac›kl› azap tatt›r›rlar. Bunlar›n aras›nda fitne, ﬂiddet, helak ve kaçmalar olur.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri,
Kahraman Neﬂriyat, sf. 36)

6) Hz. Mehdi Yollar›n Kesildi¤i
Bir Dönemde Ç›kacakt›r
Günümüzde dünyan›n çeﬂitli bölgelerinde yaﬂanan çat›ﬂmalar, anarﬂi ve terör nedeniyle ulaﬂ›m yollar› kesilmekte, insanlar bir yerden bir yere huzur ve güvenlik içinde
yolculuk edememektedir. Hadislerde bu durumun, Hz.
Mehdi'nin ortaya ç›k›ﬂ alametlerinden biri oldu¤u haber
verilmektedir.
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Ticaret ve yollar›n kesildi¤i ve fitnelerin ço¤ald›¤› zaman...
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,
sf. 39-40)

Dünya herc ü merc içinde kald›¤›nda, fitneler zuhur etti¤inde, yollar kesildi¤inde...
(K›yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sf.454)

7) Müslümanlara Bask›n›n Artmas›
Hadislerde ahir zamanda Müslüman topluluklar›n s›k›nt›l› günler geçirece¤i bildirilmektedir. Bu dönemde
Müslümanlar› hedef alan çat›ﬂmalar, savaﬂlar, haks›zl›k
ve adaletsizlikler meydana gelecektir. Günümüzde ve yak›n geçmiﬂte ‹slam dünyas›n›n çeﬂitli bölgelerinde yaﬂanan çat›ﬂmalar ve kargaﬂa ortam›, baz› Müslüman ülkelerdeki diktatör yöneticilerin neden oldu¤u zulümler, hadislerde haber verilen olaylar›n gerçekleﬂmeye baﬂlad›¤›n›
gösteren delillerdendir.
Rüku ve secdeye giden herkesi cezaland›r›r. Zulüm, fesad ve f›sk ç›kar›r. Alim ve zahidleri katleder, pek çok ﬂehri de iﬂgal eder. Kan ak›tmay› helal k›larak, Al-i Muhammed'e düﬂman kesilir...
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin
Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri,
Kahraman Neﬂriyat, sf. 37)
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Benden sonra halifeler olur. Halifelerden sonra emirler,
emirlerden sonra zalim melikler gelir. Son olarak da Ehli Beytimden birisi ç›kar.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf.
84)

Vay bu ümmete, o öldüren zalim meliklerden dolay›. Bu
zalimler kendilerine itaat edenler hariç, sessiz kalanlar›
dahi korkuturlar...
(Ebu Nuaym'dan; Suyuti, C. II, sf. 64)

Burada Müslümanlar›n üçte biri öldürülür...
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf.
73)

8) Mescid ve Camilerin Y›k›lmas›
Süfyani kuru bir vadiden ç›kar. Kelp kabilesinden abus
çehreli, sert kalpli adamlardan bir ordu düzenler ve bunlar her tarafa zulmederler. O, medrese ve mescidleri y›kar, rüku ve secdeye giden herkesi cezaland›r›r.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin
Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri,
Kahraman Neﬂriyat, sf. 35)

9) Haramlar›n Helal Say›lmas›
Günümüzde fuhuﬂ, kumar, içki, faiz, rüﬂvet gibi birçok
fiil, haram olmalar›na ra¤men halk›n büyük bir ço¤unlu¤u taraf›ndan ve giderek artan bir oranda iﬂlenmektedir.
Üstelik bu haramlar› iﬂleyenler övülmekte ve teﬂvik edil26

mekte, iﬂlemeyenler ise yerilmekte ve aﬂa¤›lanmaktad›r.
Yap›lan istatistikler ise bu konudaki say›n›n giderek artt›¤›n› göstermektedir. Son birkaç on y›l içinde son derece
yayg›n bir hale gelmiﬂ bu s›n›r tan›mayan, helali, haram›
umursamayan, her türlü azg›nl›¤› mubah sayan yaﬂam tarz› hadislerde tarif edilen ortam› çok aç›k bir ﬂekilde yans›tmaktad›r. Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ habercisi olan bu karanl›k ortam hadislerde ﬂöyle tarif edilir:
Bir fitne görülür, bunu di¤er fitneler takip eder ve birinciler sonuncular›n k›l›çla çat›ﬂmaya dönüﬂünü kamç›lar
ve bundan sonra bütün haramlar›n helal say›laca¤› bir
fitne gelir. Sonra da hilafet, yeryüzünün en hay›rl›s› olan
Mehdi'ye evinde otururken gelecektir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)

Küfür her yan› istila edip hükmü cemiyet içinde aﬂikare
iﬂlenmedikçe Mehdi zuhur etmez. Bu vakitte vaki olan ise…
küfrün istilas›d›r. Onun kuvvetidir.
(Mektubat-› Rabbani, 2-259)

Hz. Mehdi, bütün haramlar›n helal say›ld›¤› büyük bir
fitneden sonra ç›kacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

10) Allah'›n Aç›kça ‹nkar Edilmesi
(Allah’› tenzih ederiz)
Alenen ve apaç›k Allah Teala inkar edilinceye kadar Hz.
Mehdi (a.r.) gelmez.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 27)
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Bu hadiste Hz. Mehdi öncesinde
insanlar›n büyük bir bölümünün
inançs›z ya da ateist olaca¤›na ve ayr›ca onlar›n da bu inkarlar›n› bas›n yoluyla herkese göstererek, aç›kça ilan
edeceklerine iﬂaret edilmektedir. Günümüzde bu durum o derece aç›k hale gelmiﬂtir ki, Allah'› inkar edenler
sözde "modernlik ve ça¤daﬂl›k" isimleri alt›nda itibar görmekte, halk bu
yönde teﬂvik edilmektedir.
11) ‹ran-Irak Savaﬂ›
Ahir zamanda meydana gelecek önemli bir savaﬂ hadiste ﬂöyle haber verilir:
ﬁevval ay›nda ayaklanma Zilkade'de harb konuﬂmalar›,
Zilhicce'de ise harb vaki olacak.
(K›yamet Alametleri, Berzenci, s. 166)

Hadiste belirtilen ﬁevval, Zilkade ve Zilhicce aylar›
‹ran-Irak Savaﬂ›n›n geliﬂim aﬂamalar›yla ayn› tarihlere
denk gelmektedir:

ﬁevval ay›nda ayaklanma...
‹ran ﬁah›'na karﬂ› olan ilk ayaklanma bilindi¤i gibi hadiste belirtilen 5 ﬁevval 1398 (8 Eylül 1976)'de olmuﬂtur.
28
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Zilkade'de harp konuﬂmalar› ve Zilhicce'de
ise harp vaki olacak...
Hicri 1400 Zilhicce (1980 Ekim) ay›nda ‹ranIrak aras›ndaki savaﬂ tam anlam›yla baﬂlam›ﬂt›.

Bir baﬂka hadiste de bu savaﬂ›n ayr›nt›lar› ﬂöyle tarif
edilir:
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"Faris" yönünden gelecek olan bir kavimdir ki, ﬂöyle diyecekler: "Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçt›n›z! Siz bunlara gere¤i gibi hak tan›mazsan›z, sizinle hiç kimse birlik
kurmayacakt›r... Bir gün, onlara ve bir gün de sizlere verilsin, ve karﬂ›l›kl› sözler tutulsun..." Onlar "Mut›k"a ç›kacaklar, Müslümanlar oradan aﬂa¤› "Yaz›"ya inecekler...
Müﬂrikler öbür yandaki (Rakabe) denilen bir simsiyah olan
nehrin kenar›na duracaklar... Aralar›nda savaﬂ olacak:
Her iki ordudan, Allah, zaferi kald›racak…
(K›yamet Alametleri, Berzenci, s. 179)

- Faris yönünden gelecek olan: ‹ran taraf›ndan gelecek olan
- Faris : ‹ran - ‹ranl› (Büyük Lugat)
- Yaz›ya inecekler: Oval›k-Irak Ovas›
- Mut›k : Yöredeki bir da¤›n ad›.
- Rakabe : Petrol kuyular›n›n çok oldu¤u bölge.

"Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçt›n›z! Siz bunlara gere¤i gibi hak tan›mazsan›z, sizinle hiç kimse birlik kurmayacakt›r…"
Hadisin bu bölümünde iki taraf aras›nda, aﬂ›r› milliyetçilikten kaynaklanan bir anlaﬂmazl›¤›n olaca¤›na dikkat
çekiliyor. Bu anlaﬂmazl›k sebebiyle, "Yaz›"ya inilecek ve
savaﬂ baﬂlayacak. (Yaz›: Irak Ovas›)
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Allah, her iki ordudan zaferi kald›racak...
Bu hadisin de iﬂaret etti¤i gibi, ‹ran-Irak Savaﬂ› 8 y›l
sürmüﬂ ve binlerce kay›p verilmesine ra¤men bir netice
al›namam›ﬂt›r. ‹ki taraf da kesin bir üstünlük sa¤layamam›ﬂt›r.
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12) Afganistan'›n ‹ﬂgali
Talikan'a (Afganistan'a) yaz›k oldu. ﬁüphesiz Allah Teala'n›n orada alt›n ve gümüﬂ olmayan hazineleri vard›r.
Orada Allah'› hakk›yla bilen insanlar vard›r. Onlar ahir
zaman Mehdisinin yard›mc›lar›d›r.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.
59)

Talikan'a yaz›k oldu...

Hadiste Afganistan'›n
Hz. Mehdi zaman›nda iﬂgal edilece¤ine iﬂaret olabilir. Gerçekten de Ruslar›n Afganistan'› iﬂgali olan
1979 y›l› Hicri 1400 y›l›na, di¤er bir ifadeyle Hicri 14. yüzy›l›n baﬂlang›c›na denk gelmektedir. Bilindi¤i gibi hadislerde Hz.
Mehdi'nin yüzy›l baﬂlar›nda ç›kaca¤› haber verilmiﬂtir. Hz. Mehdi'yle ilgili di¤er pek çok
alametin de Hicri
1400 ve Hicri 14.
yy baﬂlar›na denk
gelmesi bu tarihle33

rin Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ› hakk›nda önemli bir iﬂaret taﬂ›d›¤›n› göstermektedir.

Orada alt›n ve gümüﬂ olmayan hazineleri vard›r...

Rivayetin bu bölümünde Afganistan'›n maddi zenginlik kaynaklar›na dikkat çekiliyor olabilir. Bugün Afganistan'da çeﬂitli sebeplerle iﬂletilmeye aç›lmam›ﬂ büyük petrol yataklar›, demir havzalar› ve kömür madenleri tespit
edilmiﬂtir.
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13)

Çöle Batan Ordu Hz. Mehdi’nin
Ç›k›ﬂ Alametlerindendir

Vatan Gazetesi, 11
Nisan 2003

Yeni ﬁafak Gazetesi, 11 Nisan 2003

Hürriyet Gazetesi, 11 Nisan 2003

Türkiye Gazetesi, 13
A¤ustos 2003

Ancak bu ordu çöle girdi¤inde, Zulhüleyfe denilen yerde öylesine topra¤a gömülecektir ki, onlar›n üstte olanlar› alttakileri, altta olanlar›n üsttekileri k›yamete kadar göremeyeceklerdir.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,
sf. 21)
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...ﬁam’dan ayr› bir ordu da ona karﬂ› gönderilecek ama
bu ordu çölde yere batacakt›r.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf.
22)

Ç›k›ﬂ alametlerinden birisi de, daha önce zikredildi¤i gibi, çölde bir ordunun yere batmas›d›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf.
37)

Ayd›nl›k bir gecede çölde ilerleyen bir orduyu gören bir
çoban, "Eyvah, Mekke'ye yaz›k olacak, vay baﬂlar›na gelene" ﬂeklinde söylenirken ordunun bir anda yok oldu¤unu görecek.
"SübhanAllah" diyecek, "Nas›l da k›sa bir zamanda kayboldular?" Aﬂa¤›ya inip bakt›¤›nda ise, yar›s› yerin içinde
yar›s› da yerin d›ﬂ›nda kalm›ﬂ bir yorgan› fark edecek, onu
ç›karmaya çal›ﬂacak, bir türlü ç›karamay›nca, gördü¤ü
ordunun topra¤a batt›¤›n› anlayacak ...
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf.
39)

14) F›rat'›n Suyunun Kesilmesi
F›rat Nehrinin suyunun kesilip durdurulmas› da Hz.
Mehdi'nin ç›k›ﬂ alametlerindendir:
Mehdi'nin alametlerindendir: F›rat Nehrinin durdurulmas›.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 39)
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Bu hadisenin ayr›nt›lar›yla ilgili di¤er hadislerde de
önemli bilgiler verilmektedir: Keban Baraj›'n›n inﬂa edilmesiyle nehrin suyu durdurulmuﬂtur.

F›rat (Nehrinin suyu çekilerek) k›ymetli alt›n hazinesini aç›klamas› zaman› yaklaﬂ›yor. Her kim o zaman orada bulunursa, ondan bir ﬂey almaya u¤raﬂmas›n!. (Çünkü ihtiyar dünyan›n ömrü sona ermiﬂ bulunacakt›r.)
(Sahih-i Buhari, 12/305)

Resulullah: F›rat Nehri alt›n bir da¤ üzerinden aç›lmad›kça k›yamet kopmayacakt›r. ‹nsanlar onun için harb
edecek ve her yüz kiﬂiden doksan dokuzu öldürülecek, onlardan her adam, keﬂke kurtulan ben olsayd›m, diyecektir
buyurmuﬂlar.
(Sahih-i Müslim, 11/320)

Resulullah: F›rat'›n alt›n bir da¤ üzerinden aç›lmas› yak›nd›r. ‹mdi orada kim bulunursa, ondan birﬂey almas›n!
buyurdular.
(Sahih-i Müslim 11/320)

Resulullah ﬂöyle buyurdu: Yak›nda F›rat Nehri alt›n hazinesini aç›¤a ç›kar›r, kim buna haz›r bulunursa, ondan
bir ﬂey almas›n.
(Sünen-i Ebu Davud, 5/116)

(Resulullah:) "F›rat Nehri bir alt›n da¤›n› aç›¤a ç›kar›r"
dedi.
(Sünen-i Ebu Davud, 5/116)
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F›rat Nehrinin suyu çekilerek alt›n hazinesini aç›klamas› zaman› yaklaﬂ›yor. Her kim, o zaman orada bulunursa o
hazineden bir ﬂey almas›n. Aksi takdirde ya ölür veya öldürülür."
(Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiﬂlerdir/Riyazü's Salihin, 3/332)

Görüldü¤ü gibi Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ›n›n önemli bir alameti olan F›rat Nehrinin suyunun durdurulmas› ve alt›n
de¤erinde bir hazinenin ortaya ç›kmas› pek çok büyük hadis kitab›nda yer almaktad›r. ﬁimdi hadislerde geçen önemli ifadeleri inceleyelim:
Resulullah buyurdu ki: (1) F›rat Nehrinin suyu çekilip (2)
alt›ndan bir da¤ meydana ç›kmad›kça k›yamet kopmaz. (3)
Bu hazine üzerine k›tal vukua gelir, her yüzden doksan dokuzu ölür. (K›tale iﬂtirak edenlerden) Her kiﬂi yaln›z ben
halas olaca¤›m (kurtulaca¤›m) diye ümitlenir.
(Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiﬂlerdir/Riyazü's Salihin, 3/332)

(1) F›rat Nehrinin suyunun çekilip...
Suyuti hazretlerinin kitab›nda bu hadis "suyun durdurulmas›" olarak geçmektedir. Gerçekten de Keban Baraj›, F›rat Nehrinin suyunu durdurdu, kesti.
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(2) "Alt›n"dan bir da¤ meydana ç›kmad›kça...
Yap›lan baraj sayesinde; elektri¤in üretilmesi, toplanan
suyun arazide kullan›larak topra¤›n veriminin artmas› ve
ulaﬂ›m kolayl›¤›n›n sa¤lanmas› gibi sebeplerle, buradaki
topraklar "alt›n" gibi k›ymetli hale gelmiﬂtir.

Yukar›daki ﬂematik çizimde de görüldü¤ü gibi baraj,
betondan dev bir da¤› and›rmaktad›r. Bu barajdan (hadisi ﬂerifteki benzetmeye göre da¤dan) alt›n de¤erinde servet dökülmektedir. Dolay›s›yla baraj "alt›n bir da¤" hususiyetini kazanmaktad›r. (En do¤rusunu Allah bilir)
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(3)
Bu hazine üzerinde k›tal (*) vukua gelir
*K›tal: Birçok kiﬂinin ölümüne sebep olan kavga
Bölgede halen devam eden yayg›n
anarﬂi ve k›tal sebebi ile oradan toprak
alan, o bölgedeki anarﬂinin zarar›na u¤rayabilir. Hadisteki ifadeyle ya ölür ya
da öldürülür.

15) Ramazan Ay›nda Ay ve Güneﬂ Tutulmalar›
Mehdi için 2 alamet vard›r ki, bunun birincisi, Ramazan'›n
birinci gecesi Ay'›n ikincisi de ortas›nda Güneﬂ'in tutulmas›d›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.
49)
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Ramazan'›n birinci gecesi Ay, ortas›nda Güneﬂ tutulacakt›r.
(K›yamet Alametleri, Berzenci s. 199)

Onun saltanat› zaman›nda, Ramazan ay›n›n on dördünde Güneﬂ tutulacakt›r, o ay›n ilkinde ise Ay kararacak...
(Mektubat-› Rabbani, 2/1163)

... Güneﬂ'in oruç ay›n›n ortas›nda, Ay'›n ise sonunda tutulmas›...
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.
38)

Ramazan'da iki defa Ay tutulmas› olacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.
53)

Mehdi'nin geliﬂi Razaman ay›nda Ay'›n iki kere tutulmas›na sebep olacakt›r.
(K›yamet Alametleri, s. 200)

Mehdi'nin ç›kmas›ndan önce bir Ramazan içinde Güneﬂ
iki defa tutulacakt›r.
(Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, ﬁarani,
s. 440)

Yukar›daki rivayetlerde dikkati çeken en önemli nokta
Ramazan ay›n›n ortas›nda hem Güneﬂ tutulmas›n›n, hem
de bir ay içinde "Ay"›n ve "Güneﬂ"in iki kere tutulmas›n›n imkans›z oldu¤unun fark edilmesidir. Bu, normal ﬂart41

larda gerçekleﬂmeyecek bir durumdur. Oysa di¤er ahir zaman alametlerinin ço¤u insan›n anlayabilece¤i, sebepler
dairesi içinde gerçekleﬂebilecek olaylard›r.
E¤er bu hadislerde tarif edilen olaylar dikkatle incelenirse, rivayetler aras›nda çeﬂitli farkl›l›klar oldu¤u göze
çarpar. Yukar›daki 1, 2 ve 3. rivayetlerde Ay, Ramazan'›n
birinci günü, 4. rivayette ise sonuncu günü tutulacakt›r.
Böyle bir durumda yap›lacak en do¤ru ﬂey, ayn› olaya bakan farkl› rivayetlerin ittifak ettikleri ortak yönleri tespit
etmek olacakt›r. Buna göre, yukar›daki hadis rivayetlerinin toplam›ndan ç›kan ortak sonuçlar ﬂunlard›r:
1. Ramazan ay›nda Ay ve Güneﬂ tutulmalar› olacakt›r.
2. Bu tutulmalar ortal›, yani 14-15 gün arayla olacakt›r.
3. Bu tutulmalar iki kere tekrarlanacakt›r.
Bu tespitlere uygun olarak, 1981 y›l›nda (Hicri 1401'de)
Ramazan ay›n›n 15. günü Ay, 29. günü de Güneﬂ tutulmuﬂtur. Yine "ikinci olarak", 1982 y›l›nda (Hicri 1402'de) Ramazan ay›n›n 14. günü Ay, 28. günü de Güneﬂ tutulmuﬂtur.
Ayr›ca bu hadisede "Ay"›n Ramazan'›n tam ortas›nda
DOLUNAY halinde tutulmas› ve dikkatleri çekecek bir
alamet olarak belirmesi de son derece anlaml›d›r.
Bu olaylar›n Hz. Mehdi'nin di¤er ç›k›ﬂ alametleriyle
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ayn› dönemde meydana gelmesi ve Hicri 14. yüzy›l baﬂlar›nda, üst üste iki y›l (1401-1402) mucizevi bir tarzda
tekrarlanmas› rivayetlerin iﬂaretinin bu olaylar olabilece¤ini kuvvetlendirmektedir.
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16) Kuyruklu Y›ld›z›n Do¤mas›
Mehdi'nin ç›k›ﬂ›ndan evvel, (her taraf›) ayd›nlatan kuyruklu bir y›ld›z do¤acakt›r.
(K›yamet Alametleri, Berzenci s. 200)

O gelmeden önce, do¤udan ›ﬂ›k veren bir kuyruklu y›ld›z
görünecektir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.
53)

O y›ld›z›n do¤mas›, Güneﬂ ve Ay tutulmas›ndan sonra
olacakt›r.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.
32)

Hadislerde belirtildi¤i gibi:
- 1986 y›l›nda (Hicri 1406'da) yani 14. yüzy›l baﬂlar›nda "Halley" kuyruklu y›ld›z› Dünyam›z›n yak›n›ndan geçmiﬂtir. Bu kuyruklu y›ld›z parlak, ›ﬂ›kl› bir y›ld›zd›r.
- Hareket yönü do¤udan bat›ya do¤rudur.
- 1981 ve 1982 (1401-1402) y›llar›nda meydana gelen
Ay ve Güneﬂ tutulmalar› olay›ndan sonra ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu y›ld›z›n do¤uﬂunun Hz. Mehdi'nin di¤er ç›k›ﬂ alametleri ile ayn› zamanda meydana gelmesi, Halley kuyruklu y›ld›z›n›n hadiste iﬂaret edilen y›ld›z oldu¤unu do¤rular niteliktedir.
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‹mam Rabbani de Hz.
Mehdi'nin alametlerinden
olan kuyruklu y›ld›z hakk›nda ﬂu bilgileri vermiﬂtir:
ﬁark taraf›ndan bir kuyruklu y›ld›z do¤up ayd›nl›k verecektir. Onun her günkü irtifi (geçiﬂ yönü) meﬂr›ktan
ma¤ribedir (do¤udan bat›ya
do¤rudur).
(Mektubat-› Rabbani, 2/258)

HALLEY KUYRUKLU YILDIZI

30 N‹SAN

1986 YILI

10 MAYIS
20 N‹SAN
20 MAYIS

(51. kuzey meridyeni)
1 MART
(19 ﬁUBAT

11 MART 10 N‹SAN

30 MAYIS

Tarih boyunca bu kuyruklu y›ld›z›n geçti¤i zamanlarda Müslümanlar aç›s›ndan çok önemli hatta dönüm noktas› say›labilecek hadiseler meydana gelmiﬂtir. Bunlardan
bir k›sm› Peygamberimiz (sav)'den aktar›lan rivayetlerde
de bildirilmiﬂtir. Bu rivayetlere göre bu y›ld›z göründü¤ünde;
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* Hz. Nuh kavmi helak olmuﬂtur.
* Hz. ‹brahim ateﬂe at›lm›ﬂt›r.
* Firavun ve kavmi yok edilmiﬂtir.
* Hz.Yahya öldürülmüﬂtür.
* Hz. ‹sa do¤muﬂtur.
* Resulullah Efendimiz (sav)'e ilk vahiy gelme¤e baﬂlam›ﬂt›r.
* Osmanl› Devleti tarih sahnesinde yer almaya baﬂlam›ﬂt›r.
* ‹stanbul, Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan fethedilmiﬂtir.
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Halley Kuyruklu Y›ld›z› Hakk›nda
Baz› ‹lginç Rakamlar
Halley kuyruklu y›ld›z› ile ilgili baz› say›lar›n "19" say›s›n›n tam katlar› olmas› oldukça dikkat çekicidir:
Halley Kuyruklu Y›ld›z› 76 y›lda bir geçiyor.
76 = 19 x 4
Bu y›ld›z en son Hicri 1406’da görüldü.
1406 = 19 x 74
- Bu konuyla ilgili bir di¤er dikkat çekici durum da ﬂudur: Yukar›da da hesaplad›¤›m›z gibi Halley y›ld›z›n›n
geçmiﬂ oldu¤u Hicri 1406 y›l› 19'un tam 74 kat›d›r. "74"
say›s› ise ayn› zamanda Kuran-› Kerim'de 19 mucizesine
iﬂaret edilen MÜDDESS‹R Suresi'nin s›ra numaras›d›r.
Bilindi¤i gibi Kuran'›n Müddessir Suresi'nin (74. sure)
30. ayetinde "19" say›s›n›n müminler için bir rahmet, inkar edenler için ise bir fitne vesilesi oldu¤u bildirilmektedir.
Halley kuyruklu y›ld›z›n›n 19 ile olan bu mucizevi ba¤lant›s› da, kafirler için bir fitneyi, müminler için ise bir
rahmeti müjdeledi¤ine iﬂaret ediyor olabilir.
Müddessir Suresi'nin 1. ve 2. ayetlerinde Hz. Muhammed (sav)'e "EY ÖRTÜNEN! KALK ve KORKUT" buyurulmaktad›r. Bu, ayetlerin aç›k anlam›d›r. Fakat bu ayetlerin ahir zamana yönelik ikinci bir örtülü, gizli bir iﬂaretleri de bulunabilir. Belki de "EY G‹ZLENEN" denilerek
Resulullah Efendimizin soyundan gelecek olan ve Hicri
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1406'da ç›k›ﬂ alametlerinden
biri (Kuyruklu y›ld›z›n do¤uﬂu
hadisesi) belirecek olan Hz.
Mehdi'ye iﬂaret ediliyor olabilir.

74- Müddessir Suresi
1. Ey örtüsüne bürünen
2. Kalk ve korkut (uyar)
Müddessir: örtünen-bürünen-gizlenen demektir.
- Bir baﬂka büyük mucize ve
iﬂaret ise Halley y›ld›z›n›n
1986 (Hicri 1406)' daki geçiﬂinin, Hz. Muhammed (sav)'in peygamberlikle vazifelendirildi¤i MS. 607'den bu yana 19. GEÇ‹ﬁ‹ olmas›d›r.
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17) Kabe Bask›n› ve Kabe'de Kan Ak›t›lmas›
Onun ç›kaca¤› y›l, insanlar hacca, baﬂlar›nda bir emir
bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i ﬁerif'i tavaf
edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde, köpekler gibi birbirine sald›racak, hac›lar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak.
(K›yamet Alametleri, Berzenci, s. 169)

‹nsanlar baﬂlar›nda bir imam bulunmaks›z›n hac ederler.
Mina'ya indiklerinde etraflar›, köpeklerin sar›ﬂ› gibi sar›l›p, kabilelerin birbirine girmesi ile büyük savaﬂlar olur.
Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kal›r.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.
35)

Yukar›daki hadislerde "onun ç›kaca¤› y›l" cümlesi kullan›larak, Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ tarihinde Hac s›ras›nda meydana gelecek bir katliama dikkat çekilmektedir. 1979 y›l›nda, hac s›ras›nda gerçekleﬂen Kabe bask›n›nda aynen böyle bir katliam yaﬂanm›ﬂt›r. Çok ilginçtir bu kanl› Kabe bask›n› da Mehdi'nin di¤er alametlerinin gerçekleﬂti¤i dönemin tam baﬂ›nda yani Hicri 1400 y›l›n›n ilk gününde,
1 Muharrem 1400 (21 Kas›m 1979) tarihinde meydana
gelmiﬂtir.
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Yine hadis-i ﬂerifte kanlar›n akaca¤›ndan bahsedilerek
öldürme olay›na dikkat çekilmiﬂtir. Bask›n s›ras›nda Suud askerleri ile sald›rgan militanlar aras›nda meydana gelen çarp›ﬂmada 30 kiﬂinin öldürülmesi, bu rivayetin kalan
k›sm›n› da do¤rulam›ﬂt›r.
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1979 (Hicri 1400)'da gerçekleﬂen bu Kabe bask›n›n›n
ard›ndan 7 sene sonra Hicri 1407 y›l›nda, Hac s›ras›nda
çok daha büyük kanl› bir olay meydana gelmiﬂtir. Bu hadisede caddelerde gösteri yapan hac›lara sald›r›larak 402
kiﬂi katledilmiﬂ, çok fazla kan ak›t›lm›ﬂt›r. Beyt-ül Muazzama'n›n yan›nda, Müslümanlar›n (Suudi Arabistan askerleri ile ‹ranl› hac›lar›n) birbirlerini öldürmeleri ile büyük
günahlar iﬂlenmiﬂ, harama girilmiﬂtir. Bu kanl› olaylar, ilgili hadislerde tarif edilen ortamla çok büyük benzerlikler taﬂ›maktad›r:
Resulullah buyurdu: Ramazan'da bir seda, ﬁevval'de bir
ses, Zilkade'de kabileler aras›nda savaﬂ olur. Hac›lar talana u¤rar. Mina'da ölülerin çok olaca¤› bir savaﬂ olur,
öyle ki orada taﬂlar› kan gölü içinde b›rakacak kadar kan
akar.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 31)

Ramazan'da bir seda olur. ﬁevval'de de bir seda olur. Zilkade'de kabileler çarp›ﬂ›r. Zilhicce'de hac›lar talana u¤r a r. Muharrem'de gökten ﬂöyle nida olur. "Dikkat ediniz.
Filan kimse Allah'›n halk›n›n hay›rl›lar›ndand›r. Onu dinleyiniz ve ona uyunuz."
(Ramuz El Hadis, 2/518)

ﬁevval ay›nda ayaklanma, Zilkade'de harb konuﬂmalar›,
Zilhicce'de ise harb vaki olacak. Hac›lar soyulacak kanlar› akacak.
(K›yamet Alametleri, Berzenci, s. 166)
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Zilkade ay›nda kabileler savaﬂ›r, hac›lar kaç›r›l›r, melhameler olur.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.
34)

"‹kdiddurer" isimli kitaptaki alametlerden: ﬁevval'de savaﬂ nidalar›, Zilhicce'de harb ve k›tal olur, yine Zilhicce'de hac›lar talana u¤rar, hatta caddeler kandan geçilmez ve haramlar çi¤nenir. Beyt-ül Muazzam'›n yan›nda
büyük günahlar iﬂlenir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.
37)

Beyt-ül Muazzama'n›n yan›nda
büyük günahlar iﬂlenir
Yukar›daki hadiste, Beyt-ül Muazzama'n›n (Kabe'nin)
içinde de¤il, yan›nda ç›kacak olaylara dikkat çekilmektedir. 1407 y›l›n›n Zilhicce ay›nda (Hac mevsiminde) meydana gelen olaylar da ilkinden farkl› olarak Kabe'nin içinde de¤il, yan›nda gerçekleﬂmiﬂtir. En baﬂta anlatt›¤›m›z
olay ise 1 Muharrem 1400'de Beyt-ül Muazzama'n›n (Kabe'nin) bizzat içerisinde olmuﬂtu. Her iki hadise de rivayetlerin iﬂaretine uygun bir ﬂekilde gerçekleﬂmiﬂtir.
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Kabe'de kan ak›t›lmas›, hac›lar›n katledilmesi gibi, hadislerde haber verilen böyle önemli iki büyük hadisenin
Hz. Mehdi hakk›nda bildirilen tüm alametlerin ç›kt›¤› dönemde birbiri ard›na gerçekleﬂmesinin bir rastlant› olmas› oldukça zor gözükmektedir.
Hadislerde geçen ifadeleri inceledi¤imizde de ayn› dönemle ilgili önemli olaylara iﬂaretler bulundu¤u görülecektir:
... Zilhicce'de harb ve k›tal olur.
Hadislerde, bu savaﬂ ve çat›ﬂmalardan, hac›lar›n öldürülmesi konusu ile birlikte bahsedilmesi söz konusu olaylar›n ayn› zaman diliminde meydana geleceklerini göstermektedir. Ayn› dönem, ‹ran-Irak Savaﬂ›n›n ç›kt›¤›, Türkiye'nin güney do¤usunda, Ortado¤u ülkelerinde çat›ﬂma ve
kar›ﬂ›kl›klar›n en yo¤un yaﬂand›¤› bir dönemdi.

... ﬁevval'de savaﬂ nidalar› olur.
Yine ayn› zamanlarda Basra Körfezi'ndeki gerginli¤e,
‹ran-Amerika aras›ndaki gerginleﬂme ve savaﬂ durumuna
dikkat çekilmiﬂ olabilir.
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18) Do¤u Taraf›ndan Bir Ateﬂin Görünmesi
"‹kdiddurer" isimli kitapta Mehdi'nin zuhur alametleri
bahsinde geçiyor: Do¤uda, semada üç gece görünen büyük bir ateﬂin ç›kmas›. Mutad (al›ﬂ›lm›ﬂ) ﬂafak k›z›ll›¤›
gibi olmayan bir k›rm›z›l›¤›n semada görülüp ufukta yay›lmas›.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.
32)

Do¤udan üç veya yedi gün ard› ard›na büyük bir ateﬂ zuhur edecek, gökte karanl›k görülecek, gökte al›ﬂ›lm›ﬂ olan
k›rm›z›l›¤›n aksine bambaﬂka bir k›z›ll›k yay›lacak. Yeryüzünün duyup anlayabilece¤i bir dille nida edilecek.
(K›yamet Alametleri, Berzenci, s. 166)

Ebu Cafer b. Muhammed b. Ali (r.a.)dan rivayet edildi. Siz
üç veya yedi gün, do¤udan bir ateﬂi gördü¤ünüz zaman
Al-i Muhammed'in ç›kmas›n› bekleyiniz, inﬂaAllah-ü Teala, bir münadi Mehdi'nin ismi ile semadan nida edecek
ki, do¤uda bat›da olan herkes bu sesi iﬂitecek. Öyle ki korkudan uykuda olanlar uyanacak, ayakta olan çökecek, oturan ise aya¤a f›rlayacakt›r.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman , s.
32)

Yemin ederim ki bir ateﬂ sizi saracakt›r. O ateﬂ bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. O ateﬂ içinde müthiﬂ azap oldu¤u halde insanlar› kaplar. O ateﬂ insanlar›,
mallar› yak›p bitirir. Sekiz gün içinde rüzgar ile bulut gi54

bi uçarak dünyan›n her taraf›na yay›l›r. Geceki s›ca¤› gündüzki hararetinden daha ﬂiddetlidir. O ateﬂ insanlar›n baﬂ›n›n üzerinden arﬂ›n alt›na kadar yaklaﬂarak yeryüzü ile
gökyüzü aras›nda gökgürültüsü gibi korkunç gürültüsü
olur, buyurdu.
(Ölüm-K›yamet -Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 461)
(K›yamet Alametleri, Berzenci, s. 289)

Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ öncesi alametlerinden olan bu ateﬂ
hakk›nda k›sa bir aç›klama yapmak yerinde olacakt›r.
Baz› kiﬂiler bu ateﬂi; sebepsiz yere birdenbire ortaya ç›kan, sönme nedir bilmeyen, hatta herkesin bulundu¤u yerden mutlaka görece¤i tarzda bir alamet olarak beklemektedir. Halbuki k›yamet alametlerinin meydana geliﬂi s›ras›nda imtihan devam etti¤inden onlar›n anlaﬂ›lmas›, herkesin mecburen kabul edece¤i bir aç›kl›kta olmaz. Böylece
insanlar ak›llar›n›, vicdanlar›n›, iradelerini kullanarak karar verirler. ﬁayet k›yamet alametleri ile ilgili hadisler en
ince ayr›nt›s›na kadar (mesela; hangi ﬂehirde, kaç tarihinde, ne ﬂekilde ç›kaca¤›) anlat›lsayd› daha önce de belirtti¤imiz gibi herkes mecburen kabul eder, insanlar aras›nda derece fark› kalmazd›. Bu sebeple k›yamet alametleri
ile ilgili hadisler özellikle yar› kapal› bir ﬂekilde bildirilmiﬂtir.
Ateﬂ alametini de bu ﬂekilde de¤erlendirmek gerekmektedir. Bir ateﬂ sebepsiz yere ç›kmaz, ya bir kaza, ya bir patlama gibi kas›t veya ihmal neticesinde ç›kar. Hz. Meh55

di'nin ç›k›ﬂ alameti olarak söylenmesi, onun çok garip ve
ola¤anüstü bir alamet ﬂeklinde ç›kmas›n› gerektirmez.
Önemli olan bu ateﬂin, hadiste tarif edilen ateﬂin özelliklerine uygun olarak ç›kmas›d›r. Bu ateﬂi tan›mak ve tespit
edebilmek için yap›lacak ilk iﬂ, özelliklerinin ortaya ç›kart›lmas›d›r.
Bilindi¤i gibi Temmuz 1991 y›l›nda Irak'›n Kuveyt'i
iﬂgali sonras›nda, Kuveyt'e ait petrol kuyular›n› ateﬂe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi’ni çok büyük
bir ateﬂ sarm›ﬂt›r.
- Kuveyt'te yanan petrol, insan ve hayvanlar aras›nda
ölüme sebep olmaktad›r. Uzmanlara göre günde yar›m milyon ton petrol duman olarak atmosfere kar›ﬂmaktad›r. Her

Ahir zaman alametlerinden biri de "Do¤u taraf›ndan ateﬂ görülmesi"dir. Körfez Savaﬂ› s›ras›nda petrol kuyular›nda baﬂlayan
yang›nlar bu ateﬂe iﬂaret etmektedir.
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gün 10 bin tondan fazla, kükürt, karbondioksit ve büyük
miktarda, kanser yap›c› özelli¤i olan hidrokarbonlar bulut gibi körfez üzerinde as›l› durmaktad›rlar... Yaln›z Körfez de¤il, onun ﬂahs›nda Dünya yanmaktad›r. (Kurtlar Sofras›nda Ortado¤u, M. Necati Özfatura, s.175)
-Ateﬂe verilen iki kuyu, Türkiye'nin bir günde ç›karabildi¤i kadar petrol veriyor ve dumanlar 55 km. uzakl›ktaki Suudi Arabistan'dan bile görülebiliyor. (Hürriyet, 23
Ocak 1991)
-Körfezde sönmeyen felaket haberleri: Kuveyt'te ateﬂe
verilen yüzlerce petrol kuyusu alev alev yan›yor. Uzmanlar›n "söndürmek son derece zor" dedikleri petrol kuyular›ndaki yang›n›n Türkiye'den Hindistan'a kadar olan geniﬂ bir bölgeyi en az 10 y›l süreyle etkileyece¤i bildiriliyor.
Ateﬂe verilen petrol kuyular›ndan ç›kan alev ve dumanlar atmosferi devaml› kirletmektedir. Kuveyt gündüzleri
gece manzaras› arz etmektedir. Alevlerle birlikte yükselen füme rengi duman, Kuveyt semalar›nda sonbahardan
k›ﬂ mevsimine geçiﬂi hat›rlat›yor... Kuveyt'in tamam›n›n
yaﬂan›l›r hale gelmesi için en az bir senelik bir zamana ihtiyaç vard›r. Kilometrelerce uzaktan görülen alevlerle birlikte yükselen dumanlar, Kuveyt semalar›n› tamamen kaplayarak ülkeyi yaﬂanmaz hale getirmekte ve varl›kl› olanlar Kuveyt'i terk etmektedirler.
Dahran'daki araﬂt›rma merkezi müdürü Abdullah Dabbag'›n NewYork Times'da ç›kan aç›klamas›na göre, Basra
Körfezi'ndeki kirlenme neticesinde 106 tür bal›k, 180 tür
57

yumuﬂakça ve bölgede yaﬂayan 450 tür hayvan yaﬂama savaﬂ› vermektedir. 600 petrol kuyusundan yükselen dumanlar›n komﬂu ülkelere yay›ld›¤›, ayr›ca kükürt gibi kanserojen maddeler ihtiva eden dumanlar›n asit ya¤muruna dönüﬂerek tar›mda verimi azaltt›¤› aç›klanmaktad›r. (Kurtlar Sofras›nda Ortado¤u, M. Necati Özfatura, s. 171)
Yemin ederim ki bir ateﬂ sizi saracakt›r. O ateﬂ bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir.
(Kamus Tercemesi, c. 1, s. 550)
Berehut: Bir vadi veyahut bir kuyu ad›d›r.

Hadis-i ﬂerifin ilk k›sm›nda ateﬂ için "sönük bir vaziyettedir" denmektedir. Ateﬂ, yan›c› bir maddenin yanmas›yla meydana gelen bir durum oldu¤una göre burada sönük vaziyette bekleyen ateﬂin kendisi de¤il, ateﬂin yakaca¤› hammaddedir.
Burada toprak alt›ndan ç›kar›lan petrole iﬂaret edilmektedir. Nitekim hadisteki Berehut denilen yer, bir kuyunun
ad›d›r. Bu kuyu petrol kuyusudur. Zaman› gelince bu kuyulardan ç›kar›lan petrol, yanmaya haz›r bir ateﬂ haline
gelmektedir.
"O ateﬂ müthiﬂ azap oldu¤u halde insanlar› kaplar. "
O ateﬂ, sadece yanan bir ateﬂ de¤il, ayn› zamanda insanlar› can›ndan, mal›ndan ederek azap içinde, elem-üzüntü içinde b›rakacak ve bütün do¤ay› kirletecek olan bir
ateﬂ.
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"O ateﬂ insanlar›, mallar› yakar bitirir."
O ateﬂ bir k›s›m insanlar›n ölümüne sebep olmaktad›r.
Bunun yan›nda mallar› yakarak, maddi zarara sebebiyet
verdi¤i gibi, tüm çevreyi ve do¤ay› kirleterek de insanlar›n geçim kaynaklar›n› yok etmektedir.
"Sekiz gün içinde rüzgar ile bulut gibi uçarak dünyan›n her taraf›na yay›l›r. "
O ateﬂin, "rüzgar ile bulut gibi uçan" kendisi de¤il duman›d›r. Burada benzetme yap›larak duman›n bulutlara
kadar yükselece¤i de anlat›lm›ﬂt›r. Bu duman rüzgar›n etkisiyle her yöne do¤ru yay›lmaktad›r.
"Geceki s›ca¤›, gündüzki hararetinden daha ﬂiddetlidir."
O ateﬂin hem gündüz, hem gece devaml› yand›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
"O ateﬂ insanlar›n baﬂ›n›n üzerinden arﬂ›n alt›na kadar yaklaﬂarak, yeryüzü ile gökyüzü aras›nda gökgürültüsü gibi korkunç gürültüsü olur. "
O ateﬂin çok yükseklere kadar t›rmand›¤›na ve bu ateﬂten gökgürültüsü gibi pek ﬂiddetli bir gürültü ile patlamalar meydana geldi¤ine iﬂaret edilmektedir.
"Gökte al›ﬂ›lm›ﬂ olan k›rm›z›l›¤›n aksine bambaﬂka
bir k›z›ll›k yay›lacak."
Hadisin bu k›sm›nda, olay›n gece vakitlerinde meydana gelece¤ine iﬂaret edilmiﬂtir. Gece vakti meydana gelen
büyük infilak›n alevleri çok ﬂiddetli bir ayd›nlanma yapar.
Bu k›z›l alevlerin meydana getirdi¤i k›z›l ayd›nlanma, hal59

k›n mutad üzere al›ﬂ›k oldu¤u k›rm›z› "tan" ayd›nlanmas›ndan çok ayr›d›r. Çünkü gece vakti böyle gündüz gibi ayd›nlanma ola¤anüstü bir olayd›r. (Ta n : Güneﬂ do¤arken
ve batarken oluﬂan ve Güneﬂ'in ayd›nlatma gücünün zay›flay›p, beyaz ›ﬂ›ktan k›rm›z› ›ﬂ›k yayar duruma geldi¤i
vakitlerdeki hali.)
19) Sahte Peygamberlerin Ço¤almas›
Sahte peygamberlerin ortaya ç›k›ﬂ›, hadislerde haber
verilen Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ alametlerinden biridir. Son dönemlerde kendisinin Hz. ‹sa oldu¤unu iddia eden çok fazla say›da kiﬂi ortaya ç›km›ﬂt›r.
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Her biri Allah'›n Resulü oldu¤unu iddia eden otuza yak›n yalanc› gönderilmedikçe k›yamet kopmayacakt›r.
(Tirmizi, Fiten 43; Ebu Davud, Melahim 16)

Her birisi kendisinin Tek Mabud olan Allah'tan resul olarak gönderildi¤ini iddia eden altm›ﬂ yalanc›n›n ç›kmas›.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin
Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri,
Kahraman Neﬂriyat, sf. 36)

20) Dinin ﬁahsi Ç›karlar ‹çin Kullan›lmas›
Alimler ilmi s›rf para kazanmak için ö¤rendi¤inde… dini dünyal›k karﬂ›l›¤›nda satt›klar›nda… hükmü satt›klar›nda… k›yamet yaklaﬂm›ﬂ olacakt›r.
(Ölüm K›yamet ve Diriliﬂ, sf. 480)

Ahir zamanda öyle adamlar ç›kacak ki, dinlerini dünya
menfaatleri karﬂ›l›¤›nda satacaklard›r.
(Tirmizi, Zühd, 60)

Kim Kuran okursa (mükafat›n›) Allah'tan istesin. Zira son
zamanlarda Kuran okuyup (mükafat›n›) insanlardan isteyen birtak›m insanlar türeyecektir.
(Son Zamanlarla ‹lgili Hadisler, sf. 9)
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21) Büyük Olaylar›n ve
Hayret Verici ﬁeylerin Meydana Gelmesi
Onun zaman›nda büyük hadiseler vuku bulacak.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,
sf.27)

Onun zaman›nda nice hayret veren haller zuhur edecektir.
(Mektubat-› Rabbani, 2/258)

Onun zuhur mebdeleri ve mukaddimeleri (ç›k›ﬂ alametleri) Resulullah Efendimizin irhasat›na* benzer.
(Mektubat-› Rabbani, 2/258)
* ‹rhasat: Hz. Muhammed (sav)'in peygamberli¤inden evvel meydana
gelen ola¤anüstü hallerdir ki, bunlar peygamberli¤ine delil teﬂkil eden
olaylardand›r.

Hz. Muhammed (sav)'in do¤umundan önce büyük ve
ola¤anüstü olaylar meydana gelmiﬂti. Do¤du¤u gece yeni bir y›ld›z do¤muﬂ, ateﬂe tapan ‹ran Padiﬂahlar›n›n saray›n›n 14 burcu y›k›lm›ﬂ, ‹ran'da 1000 y›ld›r yanmakta olan
Mecusi ateﬂi sönmüﬂ, Semavi Vadisi sel sular› alt›nda kalm›ﬂ, Save Gölü kurumuﬂtu.
Yukar›daki rivayetlerde iﬂaret edildi¤i gibi, Hz. Mehdi'nin ortaya ç›k›ﬂ› da, Peygamber Efendimiz'inkine benzeyecektir. Onun ç›k›ﬂ› döneminde de büyük ve harika
olaylar olacakt›r.
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Rivayetlerin iﬂaretine göre Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ y›l› olan
Hicri 1400 (Miladi 1979) y›l› baﬂlar›nda meydana gelen
büyük olaylar:
- Kabe bas›ld› ve çok say›da Müslüman›n kan› ak›t›ld›.
- 2500 y›ll›k ‹ran ﬂahl›¤› y›k›ld› ve ‹ran ﬁah› R›za Pehlevi öldü.
- Hindistan'›n Bombay kentinde bir fabrikadan s›zan gaz
20.000 kiﬂinin ölümüne yol açt›.
- ‹ki Müslüman ülke olan ‹ran ve Irak aras›nda 8 y›l sürecek bir savaﬂ baﬂlad›.
- Ruslar, Afganistan'› iﬂgal etti.
- Mexico City ﬂiddetli bir depremle yerle bir oldu.
- Kuzey Kolombiya'daki Nevada Del Ruiz yanarda¤› 400
y›ld›r ilk kez patlad›. Eriyen kar ve buzun oluﬂturdu¤u
çamur yüzünden Armero kenti haritadan silindi. 20.000
kiﬂi öldü.
- Bangladeﬂ'teki sel 25.000 kiﬂinin ölümüne sebep oldu.
- Hristiyanl›¤›n merkezi Roma'y› sular bast›.
- 1986'da Çin'de tarihinin en büyük orman yang›n› oldu.
- Hindistan Baﬂkan› Gandi, M›s›r Devlet baﬂkan› Enver
Sedat, ‹sveç Baﬂbakan› Olof Palme öldürüldü.
- Papa II. Jean Paul vuruldu.
- 1980 y›l› baﬂlar›nda ilk AIDS vakalar› tespit edildi. ﬁu
ana kadar on binlerce kiﬂinin ölümüne sebep olan bu
hastal›¤a "Ça¤›n Vebas›" ismi verildi. AIDS, 1960'larda Amerika'da baﬂlayan ve her çeﬂit cinsel serbestli¤i
getirmiﬂ olan "Seks Devrimi"ni sona erdirdi.
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- 1986'da uzay meki¤i Challenger f›rlat›l›ﬂ›ndan sonra
infilak etti.
- 26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santral›nda ﬂimdiye kadar görülen en büyük nükleer kaza
meydana geldi. Birçok Avrupa ülkesi yay›lan radyasyondan etkilendi.
- Ozon tabakas›n›n delinmesi Dünya iklimi üzerinde çok
olumsuz etkiler b›rakt›.
- Sovyetler Birli¤i y›k›ld› ve Gorbaçov'la birlikte Ba¤›ms›z Devletler ortaya ç›kt›.
- Irak'›n Kuveyt'i ilhak etmesinden sonra Körfez Savaﬂ›
baﬂlad›.
- Ermenistan'daki depremde kent harabeye dönüﬂtü.
500.000 kiﬂi evini terk ederken, ölü say›s› 40.000'i aﬂt›.
- 1989 y›l›nda Çin'de komünist bölükler tanklarla ö¤rencilerin üzerine yürüdü, Tiananmen Meydan›’nda 2000
ö¤renci öldü.
- So¤uk Savaﬂ›n sembolü olan Berlin duvar› inﬂas›ndan
tam 28 y›l sonra y›k›ld›.
- 1990 y›l›nda Kabe'deki tüneldeki izdihamda 1400'den
fazla hac› hayat›n› yitirdi.
- 1991 y›l›nda Bangladeﬂ'te meydana gelen sellerin sonras›nda 120.000'in üstünde kiﬂi öldü, milyonlarca kiﬂi
evsiz kald›.
- Bosna ve Kosova'daki katliamda yüz binlerce Müslüman öldürüldü ve yüzbinlercesi yurtlar›ndan ç›kar›ld›.
- Ebola virüsü on binlerce kiﬂinin ölümüne sebep oldu.
- El Nino tüm dünya ülkelerine çok büyük felaketler getirdi.
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2500 y›ll›k ‹ran
ﬁahl›¤› y›k›ld›.
‹ran ﬁah› R›za
Pehlevi öldü.
‹ki Müslüman ülke, ‹ran ve Irak
aras›nda savaﬂ
baﬂlad›.

Ruslar Afganistan'› iﬂgal etti.

Mexico City ﬂiddetli bir depremle
yerle bir oldu.

M›s›r Devlet Baﬂkan› Enver Sedat, ‹sveç Baﬂbakan› Palme ve ve
Hindistan'da Gandi öldürüldü.

Papa II. Jean Paul, Mehmet
Ali A¤ca taraf›ndan vuruldu.

1980 y›l› baﬂlar›nda ilk AIDS vakalar› tespit edildi. ﬁu ana kadar on
binlerce kiﬂinin ölümüne sebep olan
bu hastal›¤a "Ça¤›n Vebas›" ismi
verildi. AIDS 1960'larda Amerika'da baﬂlayan ve her çeﬂit cinsel
serbestli¤i getirmiﬂ olan "Seks Devrimi"ni sona erdirdi.

Ebola virüsü binlerce kiﬂinin ölümüne
sebep oldu.
Amerika'da son 20
y›ld›r hortum, kas›rga ve seller milyonlarca dolarl›k
zarara yol açt›.
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Uzay meki¤i
Challenger 1986
y›l›nda f›rlat›l›ﬂ›ndan hemen
sonra
infilak etti.
1986'da Ukrayna'daki Çernobil
Nükleer Santralinde ﬂimdiye kadar görülen en
büyük nükleer
kaza meydana
geldi.

Çin'de çok büyük ö¤renci olaylar› meydana geldi.

Ozon tabakas›n›n delinmesi mevsimleri
olumsuz yönde etkiledi.

Irak'›n Kuveyt'i ilhak etmesinden sonra y›llar sürecek Körfez
Savaﬂ› baﬂlad›.
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Sovyetler Birli¤i y›k›ld›.

Ba¤›ms›z Devletler ortaya ç›kt›.

El Nino tüm dünya üzerinde çok büyük
iklim de¤iﬂikliklerine sebep oldu.
Bosna ve
Kosova’da
yap›lan
katliamlarda
binlerce müslüman öldürüldü
ve yüzbinlercesi
yurtlar›ndan
ç›kar›ld›.
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22) Güneﬂ'ten Bir Alametin Belirmesi
Mehdi, Güneﬂ'ten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,
sf.49)

Güneﬂ bir alamet olarak do¤mad›kça Mehdi ç›kmaz.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman,
sf.33)

Güneﬂ'te böyle büyük bir patlama olay› ilk kez, içinde
bulundu¤umuz yüzy›lda meydana gelmiﬂtir.
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Güneﬂ Tutulmas›
11 A¤ustos 1999 y›l›nda gerçekleﬂen Güneﬂ tutulmas›
yüzy›l›n son tam Güneﬂ tutulmas›d›r. ‹lk kez bu kadar çok
insan Güneﬂ tutulmas›n›, hem de bu kadar uzun bir süre
izleyebilmiﬂ, inceleme f›rsat› elde etmiﬂtir. Bu tutulmada
dikkat çeken bir nokta da Türkiye'nin bu tam tutulman›n en
iyi izlendi¤i ülkelerden birisi olmas›d›r. Bart›n'dan Silopi'ye kadar, yaklaﬂ›k olarak 12 ﬂehir ve 100 ilçe tutulmay› gözleyebilmiﬂtir.
Bu kadar iﬂaretin birarada ve çok k›sa bir zaman dilimi
içinde art arda gerçekleﬂmesi tesadüf de¤ildir. Bu iﬂaretler
inanan kullar için birer müjdedir.

Güneﬂ tutulmas› resimdeki çizgi boyunca izlenebilmiﬂtir. Türkiye,
Güneﬂ tutulmas›n› en uzun süre izleyebilen ülkelerdendir.
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23) Büyük ﬁehirlerin Yok Olmas›
Büyük ﬂehirler, dün sanki yokmuﬂ gibi helak olur.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman,
sf.38)

Hadiste baz› büyük ﬂehirlerin savaﬂlar ve çeﬂitli do¤al
afetler neticesinde yok olaca¤›na iﬂaret edilmektedir. Birçok büyük ﬂehir hep bu yüzy›l (Hicri 1300-1400) içinde
yok olmuﬂ veya büyük tahribat görmüﬂtür. Bu olaylar Hz.
Mehdi'nin ç›k›ﬂ öncesi alameti olmas› aç›s›ndan çok önemli birer delildir. Amerika'n›n 1945 y›l›nda Hiroﬂima ve Nagasaki'ye att›¤› atom bombas›, burada yaﬂayan insanlar›
sa¤ b›rakmazken, kentin tamam›n› da yerle bir etmiﬂtir.
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Hiroﬂima ﬂehrinin savaﬂ sonras› hali görülmektedir.

Allah Kuran'da geçmiﬂteki pek çok kavmin türlü ﬂekillerde helak olduklar›n› ﬂu ayetlerle belirtmektedir:
Art›k sen, onlar›n kurduklar› hileli-düzenin u¤rad›¤›
sona bir bak; Biz, onlar› ve kavimlerini topluca yerle
bir ettik. ‹ﬂte, zulmetmeleri dolay›s›yla enkaza dönüﬂmüﬂ ›p›ss›z evleri. ﬁüphesiz bilen bir kavim için bunda
bir ayet vard›r. (Neml Suresi, 51-52)
Biz, yaﬂama biçimleriyle 'refah içinde ﬂ›mar›p azm›ﬂ'
nice ﬂehri y›k›ma u¤ratt›k. ‹ﬂte meskenleri; çok az (bir
zaman) d›ﬂ›nda (onlarda) kendilerinden sonra oturulabilmiﬂ de¤ildir. (Onlara) Varis olanlar Biziz. (Kasas
Suresi, 58)
‹ﬂte ülkeler (ve onlar›n halklar›), zulmettikleri zaman
onlar› y›k›ma u¤ratt›k; ve y›k›mlar› için bir buluﬂma
zaman› tespit ettik. (Kehf Suresi, 59)
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Biz, zulmeden ülkelerden nicesini k›r›p geçirdik ve bunun ard›ndan bir baﬂka kavmi meydana getirdik. (Enbiya Suresi, 11)
Böylece emrimiz geldi¤i zaman, üstünü alt›na çevirdik
ve üzerlerine balç›ktan piﬂirilmiﬂ, istif edilmiﬂ taﬂlar
ya¤d›rd›k. (Hud Suresi, 82)
Biz nice ülkeleri y›k›ma u¤ratt›k. Geceleri uyurlarken
ya da gündüzün dinlenirlerken Bizim zorlu azab›m›z
onlara geliverdi. (Araf Suresi, 4)

Bulundu¤umuz yüzy›l içinde meydana gelen savaﬂlarda birçok ﬂehir (Berlin, Hamburg, Varﬂova, Leningrad,
Bükreﬂ, Londra...) tamamen harap olmuﬂtur. Bu ﬂehirlerin inﬂas› ancak çok sonralar› mümkün olabilmiﬂtir.

2. Dünya Savaﬂ›nda ‹talya'n›n pek Bombard›man sonucunda yerle bir
çok ﬂehri gibi Anzio'da yerle bir ol- olan Berlin'deki ‹sveç Büyükelmuﬂtur.
çili¤i.
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24) Depremlerin Ço¤almas›
…Depremler ço¤almad›kça, fitneler zahir olmad›kça,
cinayetler ço¤almad›kça k›yamet kopmaz.
(K›yamet Alametleri, sf.109)

Peygamberimiz (sav) yukar›daki hadisinde "depremlerin ço¤almas›n›" ahir zaman öncesinde meydana gelecek
alametlerden biri olarak ifade etmiﬂtir. Gerçekten de 20.
yüzy›l da on binlerce kiﬂinin hayat›n› kaybetti¤i depremlerle tarihe geçti. Kobe’deki ﬂiddetli deprem, Türkiye’de,
Tayvan’da, Yunanistan’da ve Meksika’da birbiri ard›nca
gelen depremler ahir zamana bakan çok önemli iﬂaretler
içermektedir.
"Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki, bu zelzelelerde on
bin, yirmi bin, otuz bin kiﬂi ölür. Allah, bu ölümü muttakilere ö¤üt, müminlere rahmet, kafirlere ise azap k›lar."
(‹bni Asak›r, Gelece¤in Tarihi 1, Orhan Baytan, Mevsim
Yay›nc›l›k, sf.81)

Bar›nacak evler, sizi taﬂ›yacak hayvanlar bulamayaca¤›n›z zaman yaklaﬂm›ﬂt›r. Çünkü evlerinizi depremler y›kacak, hayvanlar›n›z› y›ld›r›mlar yak›p kömüre çevirecektir.
(Nuaym bin Hammad, Gelece¤in Tarihi 1, sf.82)

Hilafetin Arz›-Mu kaddeseye indi¤ini görürsen bil ki, art›k zelzeleler, kederler, büyük hadiseler yak›nd›r. O gün k›yamet insanlara ﬂu elimin baﬂ›na olan yak›nl›¤›ndan daha yak›nd›r.
(Ebu Davud, Cihad 37, sf.2535, Kütüb-i Sitte, cilt 14, sf.339)
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Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere (çeﬂitli ithamlar ve bahanelerle) hakaret etti¤i zaman art›k k›z›l rüzgarlar›, (zelzeleyi) yere bat›ﬂ› (hasf›) veya suret de¤iﬂtirmeyi (meshi) (veya gökten taﬂ ya¤mas›n›
(kazfi)) bekleyin.
(Tirmizi, Fiten 39, sf.2211, Kütüb-i Sitte, cilt 14, sf.341

Ahir zamanda e¤lencelerin ve çengilerin meydan ald›¤›
ve içkinin de mubah addolundu¤u zaman yere batma, taﬂ
ya¤ma zuhur edecek ve insan k›l›¤›ndan ç›kma olacakt›r.
(Hz. Sehl ‹bni Saad, Ramuz El Ehadis, cilt 2, sf.302/8)

1989 y›l›nda San Fransisco'da ﬂiddetli bir deprem
meydana gelmiﬂ, 1988 y›l›nda ise Ermenistan'da meydana gelen depremde binlerce
kiﬂi ölmüﬂ yüzbinlercesi evsiz
kalm›ﬂt›r. Hasar milyarlarca
dolard›r.
Alaska'da gerçekleﬂen 9.2
ﬂiddetindeki depremde yerde
büyük yar›klar oluﬂmuﬂtur.
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21 Eylül 1999, Hürriyet Gazetesi

1 Ekim 1999, Milliyet Gazetesi

22 A¤ustos 1999, Cumhuriyet Gazetesi

90'l› y›llarda da depremler ﬂiddetlenerek artm›ﬂ,
Kobe'deki büyük depremi, Türkiye, Atina, Tayvan ve Meksika depremleri izlemiﬂtir.
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‹lim kalkmad›kça, depremler ço¤almad›kça, zaman k›salmad›kça, fitneler zahir olmad›kça, cinayetler ço¤almad›kça k›yamet kopmaz.
(Buhari, ‹bni Mace, K›yamet Alametleri, s.108)

California'da 17
Ocak 1994'de
gerçekleﬂen 6.7
ﬂiddetindeki depremin maddi boyutu 40 milyar
dolar› geçiyordu.
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1976 y›l›nda
Çin'de meydana
gelen deprem 20.
yüzy›l›n en büyük
depremiydi. Ölü
say›s› 240.000,
yaral› say›s›
164.000 kiﬂiydi.

Kobe depreminin maddi hasar› 147 milyar dolar olarak
ölçülmüﬂtü.
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Peru'da yaﬂanan 7.7
ﬂiddetindeki deprem
1000 km'lik bir alanda
etkili olmuﬂtu.

Romanya'da 1977 y›l›nda
gerçekleﬂen depremde binlerce bina yerle bir olmuﬂtu.
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Sicilya'da gerçekleﬂen 10
ﬂiddetinde ki depremde
baz› ﬂehirler tamamen ortadan kalkm›ﬂ, yerle bir
olmuﬂtu.

1985 y›l›nda
Meksika'da gerçekleﬂen ﬂiddetli
deprem, arkas›nda 1 milyon
evsiz, 9.000 ölü
ve 30.000 yaral›
b›rakm›ﬂt›.
(Yanda) Harap
olan Benito Juarez Hastanesi.
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IRAK SAVAﬁI
HZ. MEHD‹'N‹N
ALAMET‹ M‹?
Beklenen Mehdi kitab›n›n k›sa sürede tükenen ikinci
bask›s›ndan sonra geliﬂen dünya olaylar› ve Amerika'n›n
Irak'a sald›r›s›, iﬂgali ve bu savaﬂta bölge ülkelerinin aynen
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bizlere belirtti¤i ﬂekilde davranmalar› konumuzla ilgili hadisleri gözden geçirmemize vesile olmuﬂtur. Aﬂa¤›da yapm›ﬂ oldu¤um ek
çal›ﬂma ile bu savaﬂa ve olaylara bakan hadislerden baz›lar›n› de¤erlendirdim.
"Ordunun kayboluﬂu"

"Hz. Mehdi'nin beﬂ alameti bulunur. Bunlar
Süfyani, Yemani, samadan bir sayha, Beyda'da
bir ordunun bat›ﬂ› ve günahs›z insanlar›n
öldürülmesidir."
(Naim Bin Hammad)
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10.04.2003 Sabah

11.04.2003 Vatan

11.04.2003 Vatan

10.04.2003 Vakit
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"Irakl›lar›n paras› kalmayacak"
"Irakl›lar›n elinde ölçecekleri bir tart› aleti ve al›ﬂ-veriﬂ
yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak."
(Kenzul Ummal, Kitab-ul k›yame, k›sm-ul efal. c.5 sf. 45 El
Muttaki)

17.04.2003 Milli Gazete

15.04.2003 Tercüman

17.04.2003 Hürriyet

Irakl›lar ﬂimdi ellerinde para olsa bile, bu parayla birﬂey sat›n
almakta zorlan›yorlar. (16 Nisan 2003, Hürriyet)

10.04.2003 Vatan

"Ba¤dat alevlerle yok edilir"
Ahir zamanda Ba¤dat alevlerle yok edilir...
(Risaletül Huruc ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177, Kay›t 854)

22.04.2003 Sabah

22.04.2003 Milliyet
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"Irak ve ﬁam'a Ambargo"
Ebu Nadre (R.A.) dedi ki; Cabir (R.A.)'›n yan›nda idik,
ﬂöyle dedi: "Öyle bir zaman yaklaﬂ›yor ki, Irak ahalisine bir kafiz (kile), bir dirhem sevk olunmayacak".
Dedik ki: "Bu kimden dolay› olur?" Dedi ki: "Acemler
(Arab'›n gayr›s›) bunu men' ederler." Sonra dedi: "ﬁam
ahalisine bir dinar, bir müdy (kile) sevk olunmayacak".
"Bu kimden dolay› olur" dedik. "Rumlar'dan dolay›"
dedi.
(Et-Tac, Ali Nâs›f el-Hüseyni)

17.04.2003 Milliyet

08.04.2003 Milli Gazete
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"Irak yeniden yap›lan›r"
"‹nsanlar›n en ﬂerlileri Irak'a sald›rmad›kça k›yamet
kopmaz.
Ve Irak'taki masum insanlar ﬁam'a do¤ru s›¤›nma yerleri ararlar.
ﬁam yeniden yap›lan›r, Irak da yeniden yap›lan›r."
(Kenzul Ummal, Kitab-ul k›yame, k›sm-ul efal. c.5 sf. 254,
El Muttaki)

19.04.2003

17.04.2003 Tercü

0
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Ortado¤u

"Irak Halk› ﬁam'a, Kuzeye Kaçar"
ﬁerli kiﬂiler Irak'a sald›rmad›kça k›yamet kopmaz. (iﬂte o
zaman) Masum ve temiz Irak halk› ﬁam'a kaçar.
(Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, sf. 210)

20.03.2003 Sabah

19.03.2003 Sabah
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"ﬁam'da fitneler"
ﬁam'da fitneler bir taraftan sakinleﬂtikçe, di¤er bir
taraftan alevlenir.
Gökten ça¤›r›c› bir melek "Mehdi emirinizdir. Mehdi
Halifenizdir"demedikçe de fitneler bitmez.
(Risalet-ül Huruc-ül Mehdi... sf.63)

01.04.2003 Vakit

11.04.2003 HaberTürk

05.04.2003 Yeni ﬁafak
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"ﬁam, Irak, Arabistan"
"Resulullah (s.a.v) ﬂöyle buyurmuﬂtur: ...Öyle bela ve musibetler olacak ki, hiçbir kimse, s›¤›nabilece¤i bir mekan
bulamayacakt›r. Bu belalar ﬁam'›n etraf›nda dolanacak,
Irak'›n üzerine çökecek. Arabistan yar›madas›n›n elini ve
aya¤›n› ba¤layacakt›r. ‹slam ümmeti orada belalara karﬂ›
bozk›rlarda savaﬂacaklar. Hiçbir kimse, onlar›n haline
ac›y›p; vah! vah! bile demeyecek. Onlar belay› bir taraftan
defetmeye çal›ﬂ›rlarken, di¤er taraftan o yine ortaya
ç›kacakt›r."
(Kenzul Ummal, Kitab-ul k›yame, k›sm-ul efal. c.5 sf.38-39
El Muttaki)

"...belalar ﬁam'›n etraf›nda dolanacak"
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"...Irak'›n üzerine çökecek."

16.04.2003 Yeni ﬁafak

"...Arabistan yar›madas›n›n elini ve aya¤›n›
ba¤layacakt›r."

21.04.2003 Vakit
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"F›rat ile Dicle aras›nda büyük savaﬂ olacak"
"F›rat ile Dicle aras›nda Zevra denen bir ﬂehir olacak.
Orada büyük bir savaﬂ olacak. Kad›nlar esir edilecek,
erkekler ise, koyun kesilir gibi bo¤azlanacak."
(Kenzul Ummal, Kitab-ul k›yame, k›sm-ul efal. c.5 sf. 38 El
Muttaki)

11.04.2003 Ortado¤u
10.04.2003 Milliyet

"Irak'›n üçe bölünece¤i"
Resulullah (s.a.v.)'in bildirdi¤ine göre, Irak halk› üç f›rkaya
ayr›l›r. Bir k›sm› çapulculara kat›l›r. Bir k›sm› ailelerini geride
b›rak›p kaçarlar. Bir k›sm› savaﬂ›r ve öldürülürler.
Siz bunlar› gördü¤ünüz vakit k›yamete haz›rlan›n.
(Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar)

Küfe halk› üç k›sma ayr›lacak: Bir k›sm›, Süfyani'nin ordusuna
kat›lacak. Onlar, Cenab-› Hakk›n yaratt›¤› en kötü insanlard›r.
Bir k›sm› onlarla savaﬂacak onlar Cenab-› Hakk›n ﬂerefli
kullar›d›r. Bir k›sm› da ya¤mac›lara kat›lacak, onlar günahkarlard›r.
(En-Necmu's Sak›b Fi Beyan› Enne'l Mehdi Min Evlad› Ali
B.Ebi Talib)
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Bir k›sm› ailelerini geride b›rak›p kaçarlar

8.04.2003 Hürriyet

19.03.2003 Tercüman

Bir k›sm› savaﬂ›r ve öldürülürler

04.04.2003 Milli Gazete

95

"Masum çocuklar›n öldürülmesi"
…Muhammed ümmetinden masum bir çocuk öldürüldü¤ünde, gökten bir melek 'hak onda (Mehdi'de) ve onun
yan›nda olandad›r' diye hayk›r›r.
(Sabban isafur Ragibin s.154)

3.04.2003 Hürriyet
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‹K‹NC‹ BÖLÜM:
HZ. MEHD‹’N‹N ÖZELL‹KLER‹
Peygamberimiz (sav), "Mehdi ile müjdelenin" (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 12)
buyurarak, Hz. Mehdi'nin geliﬂini heyecan ve ﬂevkle beklemenin, bu mübarek zat için haz›rl›k yapman›n önemine
dikkat çekmiﬂtir. Bir baﬂka hadis-i ﬂerifte ise iman edenlerin, Hz. Mehdi'ye olmas› gereken sevgi ve ba¤l›l›klar› ﬂöyle ifade edilmiﬂtir:
Sizden ona kim yetiﬂirse, kar üzerinde sürünerek dahi
olsa ona gelsin. Ona kat›ls›n. Zira o, Mehdi'dir.
(‹bn Mace, Fiten, B 34, H 4082; ‹bn Ebi ﬁeybe, c. VII, sf.527;
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 14)

HZ. MEHD‹’N‹N MUHAKKAK
ÇIKACAK OLMASI
E¤er dünyadan bir gün bile kalsa, Allah, O (Hz. Mehdi)
idareyi ele al›ncaya kadar o günü uzat›rd›.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf.10)

E¤er dünyadan bir gece bile kalsa, Allah onu uzat›r ve
Ehl-i Beytimden birisini (Hz. Mehdi) melik k›lard›.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 10)
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Ümmetim aras›nda Mehdi gelecektir... Ümmetim onun
zaman›nda iyi ve kötünün, benzeriyle nimetlenmedi¤i bir
nimetle nimetlenecek, sema üzerlerine bol ya¤mur ya¤d›racak, arz nebat›ndan hiçbir ﬂey saklamayacakt›r.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 9)

Dünyadan bir gece bile kalsa, Allah o geceyi uzat›r ve
Ehl-i Beytimden birisi gelerek dünyaya hakim olurdu.
Onun ad› ad›ma, babas›n›n ad› babam›n ad›na uyar. Daha önce yeryüzü nas›l zulümle dolduysa, o, onu adaletle
dolduracakt›r.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, sf. 11)

HZ. MEHD‹ PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)’‹N
SOYUNDANDIR
K›yametin kopmas› için zamanda sadece bir günden baﬂka vakit kalmam›ﬂ da olsa Allah (c.c.) benim Ehl-i Beytimden (soyumdan) bir zat› (Hz. Mehdi'yi) gönderecek.
(Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

Benim Ehl-i Beytimden bir ﬂah›s bütün dünyaya hakim
oluncaya kadar günler ve geceler gitmez.
(En-Necmu's Sak›b, Ukayli)

Mehdi, k›z›m Fat›ma'n›n neslindendir.
(Sünen-i ‹bn Mace, 10/348)

Mehdi ile müjdelenin. O Kureyﬂ'ten ve Ehl-i Beytimden
bir kiﬂidir.
(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 13)
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Mehdi, benim çocuklar›mdan birisidir. Yüzü gökyüzünde parlayan y›ld›z gibidir.
(Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi’nin “Risaletül Meﬂreb elverdi fi mezhebil Mehdi”)

Bütün peygamberler birbirinin soyundand›r. Hz. Mehdi de hadislerin belirtti¤ine göre bu soydan gelmektedir.
Halk aras›nda bu soydan gelenlere "seyyid" denmektedir.
Hz. Mehdi de seyyid olacakt›r.
Allah, Kuran'da birbirlerinin soyundan gelen elçilerden bahsetmektedir. Bu ayetler Hz. Mehdi'nin de ayn› soydan gelece¤ine iﬂaret ediyor olabilir. (En do¤rusunu Allah
bilir).
Gerçek ﬂu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, ‹brahim ailesini ve
‹mran ailesini alemler üzerine seçti; Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah iﬂitendir, bilendir. (Al-i ‹mran Suresi, 33-34)
"Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuﬂ (Müslümanlar)
k›l ve soyumuzdan sana teslim olmuﬂ (Müslüman) bir
ümmet (ver). Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et. ﬁüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin." (Bakara Suresi,

128)
Babalar›ndan, soylar›ndan ve kardeﬂlerinden, kimini
(bunlara katt›k); onlar› da seçtik ve dosdo¤ru yola yöneltip-ilettik. (Enam Suresi, 87)
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ALLAH HZ. MEHD‹’Y‹
B‹R GECEDE ISLAH EDECEKT‹R
El-Mehdi, bizden, Ehl-i Beyttendir. Allah onu bir gecede
›slah eder (yani tevbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donat›r).
(Sünen-i ‹bni Mace Kitabü-l 'fiten Tercemesi ve ﬁerhi- Kahraman
Neﬂriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipo¤lu, Bab: 34, sf.348)

‹slam alimleri bu hadisi ﬂu ﬂekilde aç›klam›ﬂlard›r:
...Bir gecede Mehdi’nin ›slah edilmesi sözü ise Cenab-›
Hakk›n kendisine kutup mertebesinin verilmesine iﬂarettir. Bu dereceyi çal›ﬂmakla, u¤raﬂmakla kazanamaz.
Yüce Mevla’n›n Kur’an-› Kerim’de belirtti¤i gibi Hz.
Peygamber (sav)’e verilen bu lütuf, Hz. Mehdi’ye de verilmiﬂtir. Yüce Mevla, Kur’an-› Kerim’de ﬁura Suresi 52.
ayette Peygamberimiz (sav)'e ﬂöyle demiﬂtir: "Sen kitap
nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat Biz onu (kitab›) kullar›m›zdan diledi¤imizi kendisiyle do¤ru yola eriﬂtirdi¤imiz
bir nur k›ld›k. ﬁüphesiz ki sen do¤ru yolu göstermektesin."
Hz. Mehdi, dini meselelerde zaman›ndaki müçtehitlerin
en faziletlisi ve en mükemmelidir. Bu da onun büyüklü¤ünü, mertebesinin yüksekli¤ini, makam›n›n yüceli¤ini
gösterir.
(Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi, “Risaletül Meﬂreb
elverdi fi mezhebil Mehdi)

Bediüzzaman Said Nursi de, Hz. Mehdi'den ﬂu ﬂekilde
bahsetmektedir:
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Ahir zaman›n en büyük fesad› zaman›nda, elbette EN BÜYÜK B‹R MÜÇTEH‹D (içtihad eden büyük ‹slam alimi),
hem EN BÜYÜK B‹R MÜCEDD‹D (her yüzy›l baﬂ›nda dini hakikatleri devrin ihtiyac›na göre ders vermek üzere
gönderilen büyük ‹slam alimi, yenileyen, yenileyici), HEM
HAK‹M, HEM MEHD‹, HEM MÜRﬁ‹D (do¤ru yolu gösteren kiﬂi), HEM KUTB-U AZAM (Müslümanlar›n kendisine ba¤land›klar› büyük evliyalardan, zaman›n en büyük
mürﬂidi) olarak bir zat-› nuraniyi gönderecek ve o zat da,
Ehl-i Beyt-i Nebeviden (Peygamberimiz (sav)’in soyundan) olacakt›r...
(Mektubat, 411-412)

HZ. MEHD‹’N‹N ‹NSANLAR
TARAFINDAN ÇOK SEV‹LMES‹
Muhakkak ki o, insanlar›n karﬂ›laﬂt›klar› ﬂerler sebebiyle,
Mehdi'nin kendilerine en sevgilisi olmad›kça ç›kmayacakt›r.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, sf. 27)

Yer ve gök ehli ondan raz› olur.
(Heysemi, c. VII, sf. 313; Ebu Nuaym'dan, Suyuti, c. II, sf. 58;
Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman
Neﬂriyat, sf. 31)
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Allah, bütün insanlar›n kalplerini onun muhabbetiyle
dolduracakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 42)

Mehdi insanlara gelir de, onu yeni gelin gibi aﬂk ve muhabbetle kucaklarlar...
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, Sf. 35)

Onun hilafetinden yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuﬂlar, hatta denizdeki bal›klar bile raz› olacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 31)

Bu fitnelerin en sonuncusu günahs›z insanlar›n öldürülmesidir ki, art›k o zaman kendisinden herkesin raz› olaca¤› bir gidiﬂatta olan Hz. Mehdi ç›kar.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, Sf. 38)

Allah onun muhabbetini insanlar›n kalplerine yerleﬂtirecektir. Böylece onlar, gündüzleri arslan kesilen ve geceleri de ibadetle geçiren bir toplum olacaklar.
(Ukayli “En-Necmu’s-sak›b fi Beyan› Enne’l Mehdi min Evlad›
Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Ümmet'i Muhammed'den memnun olmad›k hiçbir fert kalmayacakt›r.
(K›yamet Alametleri, sf. 163)

Yüzü güzel, kokusu hoﬂ, heybetli, fakat insanlara sevimli
ve yak›nd›r.
(Mehdi, Deccal, Mesih, sf. 102)
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HER YERDE HZ. MEHD‹’DEN BAHSED‹LMES‹
Hadislerde, Hz. Mehdi'nin döneminde onun ad›ndan
çokça bahsedilece¤i ifade edilmektedir. Bu da, Hz. Mehdi'nin isminin dünyan›n dört bir yan›na ulaﬂaca¤›n› göstermektedir:
Semadan bir münadi, "Hak Al-i Muhammed'edir" ﬂeklinde ba¤›rd›¤› zaman, Mehdi zuhur eder. Herkes sadece ondan konuﬂur, onun sevgisini içer ve ondan baﬂka bir ﬂeyden bahsetmezler.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, sf. 33)

Bir münadinin semadan "Hak, Hz. Muhammed (sav) ehlindedir" ﬂeklinde ba¤›rmas›ndan sonra, Hz. Mehdi'nin
sevgisi insanlar›n kalplerine yerleﬂecek ve ondan baﬂka
bir ﬂeyden bahsedilmeyecektir.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 20)

HZ. MEHD‹’YE KEND‹S‹ ‹STEMED‹⁄‹
HALDE B‹AT ED‹LMES‹
Hadis-i ﬂeriflerde Hz. Mehdi’ye biat›n kendisi istemedi¤i halde yap›laca¤› bildirilmektedir. Bu da gösteriyor ki
Hz. Mehdi, kendisini hiçbir zaman Mehdi olarak ilan etmeyecektir. Hatta insanlar ona gelip “alametler sende mevcut, sen Mehdi’sin” dedikleri halde o yine reddedecektir.
Ancak “ölümle tehdit” edildikten sonra, insanlar›n kendi103

sine biat etmesini kabul edecektir.
‹nsanlar nihayet Mehdi'ye gelirler ve Rükun ile Makam
aras›nda, kendisi istemedi¤i halde ona biat edeler. "E¤er
kabul etmezsen, boynunu vururuz" derler. Yer ve gök ehli
ondan raz› olur.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, Sf. 31)

Halifenin ölümü an›nda ihtilaf olur. Medine halk›ndan bir
kiﬂi koﬂarak Mekke’ye ç›kar. Mekke halk›ndan bir grup
onu, istememesine ra¤men (bulundu¤u yerden) ç›kar›rlar. Hacer-i Esved’le Makam› ‹brahim aras›nda ona biat ederler.
(Sünen-i Ebu Davud, 5/94; El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, sf. 20)

... Ve sonra istemedi¤i halde biatlar›n› kabul eder. E¤er siz
ona yetiﬂirseniz, ona biat ediniz. Çünkü o yerde de gökte de
Mehdi'dir.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, sf. 35)

Hz.Fatima’n›n soyundan gelen Mehdi, Mekke’de meydana ç›kar›l›r ve istemedi¤i halde kendisine biat edilir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, sf. 52-53)
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... Onu tekrar Mekke’de bularak yine, “Sen falan o¤lu falans›n, annen de filan k›z› filanedir, sende ﬂu ﬂu alametler
vard›r, birinci defa bizden kurtuldun uzat elini sana biat
edelim” derler. Bunun üzerine o “Ben arad›¤›n›z de¤ilim”
der ve tekrar Medine’ye gider. Medine’de yine aran›nca
tekrar Mekke’ye döner. Mekke’de kendisini Rükunda bularak ﬂöyle derler: “E¤er biatlar›m›z› kabul etmezsen, bizi
aramakta olan ve baﬂ›nda Haddam’dan birisinin bulundu¤u Süfyani ordusuna karﬂ› korumazsan, günahlar›m›z
senin üzerine ve kanlar›m›z da boynuna olsun” derler. Bunun üzerine Mehdi, Rükun ile Makam aras›na oturur ve
elini uzatarak biatlar› kabul eder.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 3940)

Fitne içindeki insanlar kan ak›t›ld›¤› bir zamanda evinde
oturmakta olan Mehdi’ye gelir ve “Bizim için kalk art›k”der. O ise kabul etmez, ancak ölümle tehdit edildikten
sonra onlar için kalkar. Ondan sonra art›k kan dökülmez.
(‹bn Ebi ﬁeybe, c. VII, sf. 531; Abdurrezzak H. 20771, c. XI, sf.
372; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, sf. 52-53)

Kur’an-› Kerim’de Yusuf Suresi'nde, Hz. Yusuf’un da
kendi iste¤i olmaks›z›n bulundu¤u ülkenin kral› taraf›ndan do¤rulu¤u, adaleti, bilgisi, güvenilirli¤i sayesinde baﬂa getirildi¤i haber verilmektedir:
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... Onunla konuﬂtu¤unda da (ﬂöyle) dedi: "Sen bugün
bizim yan›m›zda (art›k) önemli bir yer sahibisin, güvenilir (bir dan›ﬂman-yönetici)sin. (Yusuf Suresi, 54)

HZ. MEHD‹’YE NEREDE B‹AT ED‹LECE⁄‹
Sonra da hilafet yeryüzünün en hay›rl›s› olan Mehdi'ye
evinde otururken gelecektir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, sf.26)

Mekke’de kendisini Rükunda bularak ﬂöyle derler: “E¤er
biatlar›m›z› kabul etmezsen, bizi aramakta olan ve baﬂ›nda Haddam’dan birisinin bulundu¤u Süfyani ordusuna
karﬂ› korumazsan, günahlar›m›z senin üzerine ve kanlar›m›z da boynuna olsun” derler. Bunun üzerine Mehdi,
Rükun ile Makam aras›na oturur ve elini uzatarak biatlar› kabul eder.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, sf. 39-40)

Rükun ile Makam aras›nda kendisine biat edilecektir.
Hz. Mehdi o kadar merhametli olacakt›r ki, zaman›nda ne
bir kimse uykusundan uyand›r›lacak, ne de bir kimsenin
burnu kanayacakt›r.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, sf. 42)
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HZ. MEHD‹’N‹N ADI
Ey insanlar, muhakkak Allahu Teala size zalimleri, münaf›klar› ve onlara uyanlar› menetmiﬂ ve size ümmeti Muhammed'in en hay›rl›s› olan ve Mekke'de bulunan, ‹SM‹
AHMED, babas›n›n ismi Abdullah olan Hz. Mehdi'yi reis k›lm›ﬂt›r. Ona kat›l›n›z.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 31)

Konuyla ilgili iﬂari manada bir ayette ﬂöyle bildirilmektedir:
.. benden sonra ismi "AHMED" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demiﬂti... (Saff Suresi, 6)

HZ. MEHDİ'NİN ÇIKIŞINI
GÖKYÜZÜNDEN BİR SESİN(RADYO,
TELEVİZYON KANALIYLA)
HABER VERMESİ
... Ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek "Ey
insanlar, emiriniz art›k Mehdi'dir." demesine kadar devam
edecektir.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 24)

Semadan bir münadi “Hak Al-i Muhammed’dedir.” ﬂeklinde ba¤›rd›¤› zaman Mehdi zuhur eder...
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 33)
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Siz üç veya yedi gün, do¤udan bir ateﬂi gördü¤ünüz zaman
Al-i Muhammed'in ç›kmas›n› bekleyiniz, inﬂaAllah-u Teala, bir münadi Mehdi'nin ismi ile semadan nida edecek
ki, do¤uda bat›da olan herkes bu sesi iﬂitecek.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 32)

Semadan bir münadi "Hak Al-i Muhammed'dedir, yerden
de bir münadi "Hak Al-i ‹sa'n›n veya Abbas'›nd›r" diyecektir.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, sf. 33)

Günahs›z insanlar katledildi¤i ve kardeﬂi de Mekke'de öldürüldü¤ü zaman semadan bir münadi, "Emriniz filand›r. ‹ﬂte bu yeryüzünü adaletle dolduracak olan Mehdi'dir"
diye nida eder.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, sf. 35)

Çok yayg›n ve sona ermesi mümkün görülmeyen bir fitne
ç›kacak ve bu fitne semadan 3 kez “Emir Mehdi’dir, gerçek odur” ﬂeklindeki nidaya kadar sürecektir.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 55)

Hadislerde Hz. Mehdi'nin ortaya ç›k›ﬂ›n› gökyüzünden
gelen bir sesin haber verece¤ine, yani radyo ve televizyon
kanal›yla tüm insanlar›n bu müjdeli haberi duyaca¤›na dik108

kat çekilmektedir. Bu sesin do¤uda ve bat›da herkese ulaﬂaca¤› bildirilmektedir. Hatta, her toplumun bu sesi kendi
lisan›nda duyaca¤› haber verilmektedir:
Semadan arz ehline ﬂamil olan bir ses ki, herkes onu kendi lisan› ile iﬂitir.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, sf. 37)

Günümüzde haberler her ülkede, o ülkenin diline tercüme edilerek, radyo, televizyon ve internet arac›l›¤›yla
hemen herkese ulaﬂt›r›lmaktad›r. Hz. Mehdi'nin ortaya ç›k›ﬂ› da bu ﬂekilde tüm insanlara ulaﬂacakt›r.
HZ. ‹SA, HZ. MEHD‹'N‹N ARKASINDA
NAMAZ KILACAKTIR
Hz. ‹sa namaz›n› Hz. Mehdi'nin arkas›nda k›lacakt›r.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 24)

Hz. ‹sa semadan nüzul edecek ve onun emirli¤ini kabul
edecektir. Hz. ‹sa'ya "Bize namaz k›ld›r" denilecek, ancak o, "Emir sizin içinizdedir" karﬂ›l›¤›n› vererek, "Bu
Allah'›n ümmeti Muhammed'e bir ikram›d›r." diyecektir.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil
Mehdiyy-il Muntazar, sf. 24)
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Hz. Mehdi müminlerle beraber Beytül Makdis'de sabah
namaz› k›larken, o s›rada nüzul eden Hz. ‹sa'y› takdim edecek ve Hz. ‹sa ellerini onun omuzuna koyarak, "Namaz›n kaameti senin için getirildi, bu yüzden sen k›ld›r" diyecek ve nihayet Hz. Mehdi, Hz. ‹sa ve müminlere imam
olarak namaz› k›ld›racakt›r.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 25)

HZ. MEHD‹ ‹SLAM AHLAKINI ‹LM‹
ÇALIﬁMALARLA HAK‹M EDECEKT‹R
Hadislerde bildirildi¤i gibi Hz. Mehdi döneminde hiç
kimsenin burnu kanamayacak, hiç kimse zarar görmeyecek, hatta uyuyan kiﬂi dahi uyand›r›lmayacakt›r. Bu da Hz.
Mehdi'nin fikri bir mücadele yürütece¤ini göstermektedir. Hz. Mehdi, fikren din ahlak›na uygun olmayan ak›m ve
sistemleri susturacak, yapt›¤› ilmi çal›ﬂmalarla ‹slam ahlak›n› hakim edecektir.
Zaman›nda ne bir kimse uykusundan uyand›r›lacak, ne
de bir kimsenin burnu kanayacakt›r.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 42)

Mehdi... gayet sükünet içinde yürüyecektir.
(K›yamet Alametleri, sf. 173)

Mehdi, Peygamber (sav)'in yolunda gidecek, uyuyan kiﬂiyi uyand›rmayacak, kan da ak›tmayacakt›r.
(K›yamet Alametleri, sf. 163)
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HZ. MEHD‹, GERÇEK ‹SLAM AHLAKINI
ORTAYA ÇIKARACAKTIR
Hadislerde bildirildi¤ine göre Hz. Mehdi ortaya ç›kt›¤›nda, ‹slam dinine sonradan dahil edilmiﬂ tüm bat›l inan›ﬂ ve uygulamalar› ortadan kald›racakt›r. "... insanlar aras›nda Peygamberin (sav) sünneti seniyyesiyle muamele
edecek" rivayetinde bildirildi¤i gibi, Peygamber Efendimiz
(sav)'in yoluna uyacak ve t›pk› onun dönemindeki gibi din
ahlak›n›n hak haliyle yaﬂanmas›na vesile olacakt›r.
... Dini Peygamber (sav)'in zaman›nda oldu¤u gibi aynen uygulayacak. Yeryüzünde mezhepleri kald›racak. Halis hakiki dinden baﬂka hiçbir mezhep kalmayacak.
(Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, K›yamet Alametleri, sf.186-187)

Hz. Mehdi hiçbir bidat› b›rakmaycak.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 43)

Mehdi kald›rmad›k bidat b›rakmayacakt›r. Ahir zamanda ayn› Peygamber (sav) gibi dinin icablar›n› yerine getirecektir.”
(K›yamet Alametleri, sf. 163)

Hz. Peygamber (sav) en baﬂta ‹slam'› nas›l ayakta tuttuysa, Hz .Mehdi de en sonunda ayn› ﬂekilde ‹slam'›
ayakta tutacakt›r.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 27)

Bidat: Dinin asl›nda olmad›¤› halde, dine dahil edilen adetler.
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HZ. MEHD‹'N‹N,
‹STANBUL'U MANEN FETHETMES‹
Allah Konstantiniyye'yi (‹stanbul'u) çok sevdi¤i dostlar›n›n eliyle fethedecek... Onlardan hastal›¤› ve üzüntüyü
kald›racak.
(K›yamet Alametleri, sf. 181)

Beldeler onun emrine girer. Allahu Teala onun elinde
Konstantiniyye’nin fethini müyesser k›lar.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 56)

…Muhtelif ülkelerden birçok alim, birbirlerinden habersiz ﬂekilde Mehdi’yi aramak üzere yollara ç›kacak ve her
birisine 310 kadar insan refakat edecek. Sonunda hepsi de
Mekke’de buluﬂurlar ve birbirlerine, buraya ne için geldiklerini sorduklar›nda hepsi de: “Bu fitneyi önleyecek ve
Konstantiniyye’yi fethedecek olan Mehdi’yi ar›yoruz,
çünkü biz onun babas›n›n, anas›n›n ve ordusunun isimlerini ö¤rendik. ﬁeklinde cevap verdiler.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 40)

Mehdi, Konstantiniyye ve Deylem Da¤›n› fethedecektir.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 27)

Dünyadan hiçbir zaman kalmay›p ancak tek bir gün kalsa
bile o günde benim soyumdan bir zat›n Deylem Da¤›na
(yahut eyaletine) ve Konstantiniyye ﬂehrine sahip olmas› için Allah muhakkak o günü uzatacakt›r.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 74)
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HZ. MEHD‹ HAL‹FEN‹N OLMADI⁄I
B‹R DÖNEMDE ÇIKAR
Dünyada ismi geçecek bir halife kalmay›ncaya kadar ç›kmayacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 54)

Onun ç›kaca¤› y›l insanlar hacca baﬂlar›nda bir emir bulunmadan gidecekler.
(K›yamet Alametleri, sf. 168)

‹nsanlar baﬂlar›nda bir imam bulunmaks›z›n hac ederler...
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, sf. 35)

HZ. MEHD‹'N‹N BAYRA⁄I
Hz. Mehdi'nin bayra¤›, Peygamberimiz (sav)'in sanca¤›d›r:
Peygamber (sav)'in softan bayra¤› ile ç›kacakt›r. O bayrak dört köﬂeli olup dikiﬂsizdir ve rengi siyaht›r. Onda bir
hicr (hale) bulunur. O Resullah (sav)'in vefat›ndan beri
aç›lmam›ﬂ olup Mehdi ç›k›nca aç›lacakt›r.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, Sf. 22)

Hz. Mehdi'nin bayra¤›n›n özellikleri di¤er hadislerde
ﬂu ﬂekilde ifade edilmiﬂtir:
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ﬁu muhakkak ki ahir zamanda ma¤rib memleketinin en
uzak mevkiinden Mehdi denilen bir zat ç›kacak. Ve ön tarafinda k›rk mil mesafe olarak yard›m yürüyecek. Mehdi'nin bayraklar› beyaz ve sar›d›r. ‹çinde çizgiler bulun u r. Bayraklar›nda Allah'›n ‹sm-i Azam› yaz›lm›ﬂt›r.
Onun bayra¤› alt›ndaki hiçbir birli¤i ma¤lup edilmez…
(‹mam ﬁarani, Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri
Muhtasaru, (Tezkireti'l-Kurtubi), sf. 438)

Hz. Mehdi'nin bayra¤›nda "Biat Allah içindir" yaz›l›d›r.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, sf. 65)

Hadislerde Hz. Mehdi'nin bayra¤›yla birlikte fethedece¤i ﬂehre de dikkat çekilmiﬂtir. Bayra¤›n›, Konstantiniyye
yani ‹stanbul'a dikece¤i haber verilmiﬂtir:
Mehdi Konstantiniyye’nin fethi s›ras›nda sabah namaz›
için abdest al›rken bir bayrak dikecek, deniz ikiye ayr›larak su kendili¤inden uzaklaﬂacak ve aç›lan yolu takib eden Hz. Mehdi karﬂ› k›y›ya geçecektir.
(K›yamet Alametleri, sf. 181)
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 57)

HZ. MEHD‹'N‹N AMEL‹NDE AYIP
VE ZULÜM OLMAMASI
Ben Mehdi'yi, peygamberlerin sayfalar›nda (kitaplar›n-
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da) ﬂöyle bulurum: Mehdi'nin amelinde ne zulüm ne de
ay›p vard›r.
(Nuaym b. Hammad, vr. 50b; Ali Bin Hüsameddin El Muttaki,
Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, sf. 21)

HZ. MEHD‹'N‹N ZÜLKARNEYN VE
HZ. SÜLEYMAN G‹B‹ TÜM
DÜNYAYA HAK‹M OLMASI
Kuran'da Zülkarneyn ve Hz. Süleyman'›n ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim ettikleri bildirilmiﬂtir. Hadislerde de, Hz. Mehdi'nin t›pk› Zülkarneyn ve Hz. Süleyman
gibi ‹slam ahlak›n› bütün yeryüzüne hakim edece¤i haber
verilmiﬂtir:
Mehdi t›pk› Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 30)

Yeryüzüne dört kiﬂi malik olmuﬂtur. ‹kisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler, Zülkarneyn ve Hz. Süleyman, kafirler ise
Nemrud ve Buhtunnas›r'd›r. Beﬂinci olarak Ehl-i Beytimden birisi (Hz. Mehdi) gelecek ve o da dünyaya malik olacakt›r.
(Kitab'ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, sf. 10)
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HZ. MEHD‹'N‹N ÖZELL‹KLER‹N‹N
PEYGAMBERLERE ‹ND‹R‹LEN
K‹TAPLARDA B‹LD‹R‹LMES‹
Rivayetlerde, Hz. Mehdi'nin özelliklerinin ve ç›k›ﬂ alametlerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bulundu¤u
bildirilmektedir. Bu da, ‹ncil, Tevrat ve Zebur'da Hz. Mehdi'ye dair bilgilerin yer ald›¤› anlam›na gelmektedir.
Peygamberlere dair olan kitaplarda "Mehdi'nin iﬂi zulüm
ve kötülük de¤ildir" ﬂeklinde iﬂaret edilmiﬂtir.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 47)

Ben Mehdi'yi, peygamberlerin sayfalar›nda (kitaplar›nda) ﬂöyle bulurum: Mehdi'nin amelinde ne zulüm ne de
ay›p vard›r.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, sf. 21)

Konuyla ilgili iﬂari manada bir ayette ﬂu ﬂekilde buyrulmuﬂtur:
Andolsun, Biz zikirden (Tevrat'tan) sonra Zebur'da
da: "ﬁÜPHES‹Z ARZ'A SAL‹H KULLARIM VAR‹SÇ‹ OLACAKTIR." diye yazd›k. (Enbiya Suresi, 105)

‹slam alimleri bu ayeti ﬂu ﬂekilde tefsir etmiﬂlerdir:
‹mam Bak›r ve Sad›k'tan rivayet edilmektedir: "Buradaki
(ayette bildirilen) "SAL‹H KULLAR", MEHD‹ VE ARKADAﬁLARIDIR."
(Hüseyin es-ﬁirazi, sf. 113)
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Eski ve Yeni Ahit'te konuyla ilgili yer alan baz› aç›klamalar ise ﬂu ﬂekildedir:
Yesse'nin gövdesinden bir filiz ç›kacak ve onun köklerinden
bir fidan do¤acak. Rabbin ruhu, hikmet ve sa¤duyu ruhu,
ö¤üt ve yüreklilik ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun
üzerinde duracak. O, Rab korkusundan zevk alacak; o gözlerinin gördü¤üne göre yarg›lamayacak; kulaklar›n›n iﬂitti¤ine göre karar vermeyecek. Zay›flar› adaletle yarg›layacak; yeryüzünün yoksullar›na haklar›n› verecek. Bir de¤nekle vurur gibi yeryüzüne sözüyle vuracak ve dudaklar›n›n solu¤uyla kötüyü yok edecek. Adalet onun belinin kuﬂa¤›, gerçek kalçalar›n›n kuﬂa¤› olacak. Kurt kuzuyla birlikte oturacak; kaplan o¤lakla beraber yatacak; buza¤›,
aslan ve besili s›¤›r birarada yaﬂayacak ve onlar› küçük
bir çocuk güdecek. ‹nek ay› ile birlikte otlayacak; yavrular› birarada oturacaklar ve aslan s›¤›r gibi saman yiyecek. Emzikteki çocuk, kobra y›lan›n›n yuvas› yan›nda oynayacak ve sütten yeni kesilmiﬂ çocuk, kara y›lan›n deli¤ine elini uzatacak. Benim kutsal da¤›m üzerinde hiç kötülük yap›lmayacak; art›k hiçbir zarar verilmeyecek; çünkü
denizin dibi nas›l onu örten sularla dolu ise yeryüzü de
Rab bilgisi ile öyle dolu olacak. (‹ﬂaya 11, 1-9)
Davut soyundan biri sadakatle krall›k yapacak. Yarg›larken adaleti arayacak, Do¤ru olan› yapmakta tez davranacak. (‹ﬂaya 16, 5)
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Savaﬂ gürültüleri, savaﬂ haberleri duyunca korkmay›n.
Bunlar›n olmas› gerek, ama bu daha son demek de¤ildir.
Ulus ulusa, devlet devlete savaﬂ açacak; yer yer depremler, k›tl›klar olacak. Bunlar, do¤um sanc›lar›n›n baﬂlang›c›d›r. (Markos 13, 5-8)
MELEKLER‹N HZ. MEHD‹'YE
YARDIMCI OLMALARI
Onun kumandanlar› insanlar›n en hay›rl›lar›d›r. Onun yard›mc›lar› Yemen ve ﬁam ehlinden olacakt›r. Önlerinde Cebrail, arkalar›nda Mikail bulunacakt›r. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kad›n, yanlar›nda hiç erkek olmaks›z›n rahatl›kla hacca gideceklerdir.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 47)

Allah onu 3 bin melekle destekleyecektir.
(El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed
‹bn-i Hacer-i Mekki, sf.41)

Hadis-i ﬂerifte, Hz. Mehdi'nin yard›mc›lar› aras›nda
Cebrail ve Mikail Aleyhisselam'›n olduklar› haber verilmektedir. Hz. Mehdi'ye, Allah'›n izniyle, melekler yard›mc› olacakt›r.
Meleklerin salih müminlere yard›mc› olmalar› Kuran'›n
çeﬂitli ayetlerinde haber verilen bir durumdur. Rabbimiz,
Peygamber Efendimiz (sav) ve sahabeyi de meleklerle desteklemiﬂtir. Konuyla ilgili baz› ayetler ﬂu ﬂekildedir:
Rabbin meleklere vahyetmiﬂti ki: "ﬁüphesiz Ben sizin118

leyim, iman edenlere sa¤laml›k kat›n..." (Enfal Suresi,
12)
Sen müminlere: "Rabbiniz'in size meleklerden indirilmiﬂ üç bin kiﬂiyle yard›m-iletmesi size yetmez mi?" diyordun. (Al-i ‹mran Suresi, 124)

BAZI ‹NSANLARIN HZ. MEHD‹'YE
ORTAM HAZIRLAMALARI
Do¤u taraf›ndan birtak›m insanlar ç›k›p, Hz. Mehdi'nin
saltanat›n› haz›rlayacaklard›r.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 21)

ﬁarktan bir cemaat ç›kar ve Hz. Mehdi'nin saltanat›na
yard›m eder.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, Sf. 60)

... Bilahare Kudüs'e inecekler ve Hz. Mehdi için saltanat
haz›rlayacaklard›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 47)

ASHAB-I KEHF, HZ. MEHD‹'N‹N
YARDIMCISI OLACAKTIR
Ashab-› Kehf, Mehdi'nin yard›mc›lar› olacakt›r.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, sf. 59)
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HZ. MEHD‹'N‹N,
‹ﬁLER‹ ÇOK HIZLI HALLETMES‹
Bu durum 7 y›l devam edecektir. Ancak onun her senesi,
sizin 20 senenize bedel olacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 44)

Hadiste, Hz. Mehdi'nin bir y›l›n›n insanlar›n 20 y›l›na
bedel oldu¤u haber verilmektedir. Hz. Mehdi insanlar›n
uzun y›llard›r yapamad›klar› iﬂleri çok k›sa sürede halledecektir. Her konuya çok h›zl›, ak›lc›, hikmetli ve kal›c›
çözümü bulacak ve uygulayacakt›r.
HZ. MEHD‹'N‹N B‹TK‹LER‹ VE
HAYVANLARI SEVMES‹
Hz. Mehdi, kuru bir a¤ac› dikti¤inde de a¤aç hemen yeﬂillenip yapraklanacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 43)

Mehdi bir yere kuru bir dal› diker ve dal yapraklan›p yeﬂillenir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 67)

Bu hadis-i ﬂeriflerde, Hz. Mehdi'nin bitkileri sevece¤i
ve onlarla bizzat ilgilenece¤ine iﬂaret edilmektedir.
(Allahualem) Bir baﬂka hadis-i ﬂerifte ise ﬂöyle bildirilmektedir:
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Hz. Mehdi uçan bir kuﬂa iﬂaret etti¤inde, kuﬂ hemen bu
emirle yere düﬂecek. Kuru bir a¤ac› dikti¤inde de a¤aç
hemen yeﬂillenip yapraklanacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 43)

Bu hadisle de Hz. Mehdi'nin hayvanlarla ilgilenece¤i,
hayvanlar›n da kendisini sevece¤ine iﬂaret ediliyor olabilir. (Allahualem) Nitekim bir di¤er hadiste, "yer ve gök
ehlinin Hz. Mehdi'yi sevdi¤i", "kuﬂlar›n ve denizlerdeki
bal›klar›n dahi ondan raz› olduklar›" bildirilmektedir:
Onun hilafetinden yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuﬂlar, hatta denizdeki bal›klar bile raz› olacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 31)

HAD‹SLERDE 1997 VE 1999 YILINA
OLAN ‹ﬁARETLER
Hz. Mehdi'nin ortaya ç›k›ﬂ alametlerinin haber verildi¤i hadislerden birinde de, 1997 ve 1999 y›llar›na dikkat
çekilmektedir:
‹nsanlar 95. seneye kadar malik olacaklar, yani iﬂler iyi
gidecek. 97. ve 99. senede mülkleri zail olacak....
(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 54)

Hadisteki "95. sene" ﬂeklindeki ifade ile 1995 y›l›na
dikkat çekiliyor olmas› muhtemeldir. 1995 y›l›na kadar insanlar›n nispeten daha müreffeh bir yaﬂam sürmüﬂler, ya121

ﬂam koﬂullar›n›n o kadar zorlaﬂmam›ﬂt›r. Bundan sonra ise
çeﬂitli zorluklar baﬂgöstermeye baﬂlam›ﬂt›r. 1997 y›l›nda
çeﬂitli siyasi s›k›nt›lar yaﬂanm›ﬂt›r. 1999 y›l›nda ise Marmara bölgesinde ve Türkiye çap›nda meydana gelen depremlerde son y›llar›n en büyük can ve mal kayb› olmuﬂtur.
H‹KMET‹ VE ANLAYIﬁ GÜCÜ
Hadislerde Hz. Mehdi'nin Allah'›n kendisine verdi¤i
özel bir güce sahip oldu¤u bildirilmektedir:
O, kimsenin bilemedi¤i gizli bir gücün sahibi oldu¤u için
kendisine Mehdi denilmiﬂtir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman)

Muhyiddin Arabi Hz. Mehdi'nin baz› özelliklerini saymaktad›r. Aﬂa¤›daki izah›nda Hz. Mehdi'nin dikkat çeken
baﬂl›ca 9 özelli¤ine yer vermektedir:
1. Basiret sahibi olmas›
2. Kutsal kitab› anlamas›
3. Ayetlerin manas›n› bilmesi
4. Tayin edece¤i kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi
5. Öfkelendi¤inde bile merhamet ve adaletten ayr›lmamas›
6. Varl›klar›n s›n›flar›n› bilmesi
7. ‹ﬂlerin girift taraflar›n› bilmesi
Çünkü bunlardan haberi olan bir lider verece¤i hüküm122

lerde yan›lmaz. Mehdi k›yas ilmini onunla hükmetmek için
de¤il, ondan kaç›nmak için bilir. Çünkü verdi¤i hüküm do¤ru bir ilham neticesi olacak. Yani Hz. Muhammed (sav)'in
getirdi¤i ﬂeriat üzere hükmedecek. Bu sebepledir ki Peygamberimiz (sav) onu vasfederken "Benim izimi takip edecek, hataya düﬂmeyecek" demiﬂtir. Bundan anl›yoruz ki,
Mehdi, ﬂeriat sahibi de¤il, ﬂeriata uyand›r
8. ‹nsanlar›n ihtiyac›n› iyi anlamas›
Çünkü onlar›n her türlü iﬂlerini görmek için Allah onu di¤er insanlar üzerine seçmiﬂtir. Liderlerin davran›ﬂ ve faaliyetleri kendilerinden ziyade halk›n menfaatine olmal›d›r... Halk›n yarar›na ayk›r› ﬂeylerle u¤raﬂ›p, onlar›n iﬂlerini görmeyen bir lider azledilmelidir. Çünkü onunla di¤er insanlar aras›nda fark kalmam›ﬂt›r.
9. Bilhassa kendi zaman›nda ihtiyaç hissedilen gaibi ilimlere vukufu bulunmas›. Çünkü ancak o sayede yeni yeni
zuhur edilecek meseleleri halledebilir.
(K›yamet Alametleri, sf. 189)

ZAMANIN EN HAYIRLISI OLMASI
Muhammed ümmetinin en hay›rl›s› ve sizin zorluklar› gideren veliniz olan kimseye kat›l›n.. O Mehdi'dir."
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 57)

Devrinde yeryüzünün en hay›rl›s› kendisi olacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 27)

Mehdi (zaman›ndaki) insanlar›n en hay›rl›s›d›r.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 58)
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HZ. MEHD‹'N‹N KUTSAL
EMANETLERLE ÇIKMASI
Mehdi, Peygamberimiz (sav)'in sanca¤›, gömle¤i, k›l›c›,
iﬂaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yats› vaktinde ç›kar.
(Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi, “Risaletül Meﬂreb
elverdi fi mezhebil Mehdi")

Beytül Mukaddes'in hazinelerini, Tabut-u Sekine'yi, Beni ‹srail sofras› ile levhalar›n madenlerini, Hz. Adem'in
cübbesini, Hz. Süleyman'›n minberinin asas›n› ve
Allah'›n Beni ‹srail'e gönderdi¤i süt kadar beyaz olan
eldivenleri ç›karacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 33)

HZ. MEHD‹'N‹N GÖZLERDEN UZAK OLMASI
...Geceleri ibadetle meﬂgul olup, gündüzleri gizli olacak...
(Ukayli “En-Necmu’s-sak›b fi Beyan› Enne’l Mehdi min Evlad›
Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

HZ. MEHD‹'N‹N SIKINTI VE
ZORLUKLARLA KARﬁILAﬁMASI
‹nkar içinde olan toplumlar› uyarmak ve onlar› do¤ru yola davet etmek için gönderilen tüm elçiler, gönderildikleri
kavimler taraf›ndan yalanlanm›ﬂ ve onlar›n çeﬂitli itham ve
iftiralar›na maruz kalm›ﬂlard›r. Ehl-i Beyt'ten gelecek olan
Hz. Mehdi'nin de bu gibi eziyet ve s›k›nt›larla karﬂ›laﬂaca¤› hadislerde haber verilmiﬂtir. (En do¤rusunu Allah bilir)
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Mehdi, bizden, Ehl-i Beyttendir... Biz öyle bir ev halk›y›z
ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiﬂtir. Benim
Ehl-i Beytim muhakkak benden sonra bela, kaç›r›lma ve
sürgüne u¤rayacakt›r. Benden sonra Ehl-i Beytim be-

la ve mihnetlerle karﬂ›laﬂacaklar ve tarda maruz kalacaklard›r.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 14)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in aﬂa¤›daki hadisi de böyle bir durumu, "Hz. Mehdi'nin biat s›ras›nda,
kendisinin birçok kahr ve haks›zl›¤a u¤rad›¤›n› insanlara aç›klayaca¤›n›" haber vermektedir:
... Mehdi, Resulullah'›n bayra¤› ile, insanlar›n baﬂlar›na
bela üzerine bela ya¤d›¤› ve ç›k›ﬂ›ndan ümit kesildi¤i bir
s›rada ç›kar. ‹ki rekat namaz k›lar. Namazdan dönünce
ﬂöyle der: "Ey insanlar! Ümmet-i Muhammed ve bilhassa onun Ehl-i Beyti çok belalar gördü ve bizler kahr ve
haks›zl›¤a maruz kald›k."
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 55)

Aﬂa¤›daki hadis-i ﬂerifte de ‹stanbul'u fethedecek olan
Hz. Mehdi ve yard›mc›lar›na, fetihten önceki devrede çeﬂitli s›k›nt›lar›n isabet edece¤i ve daha sonra bu s›k›nt›lar›n kald›r›laca¤› bildirilmektedir.
Allah Konstantiniyye'yi (‹stanbul'u) çok sevdi¤i dostlar›n›n ehline fethedecek... Onlardan hastal›¤› ve üzüntüyü
kald›racak.
(K›yamet Alametleri, Berzenci, sf. 181)
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Allah, Kuran'da birçok peygamberin kavimleri taraf›ndan yalanland›klar›n›, delilik ve büyücülük iftiralar›na maruz kald›klar›n› ve daha pek çok sald›r› ve eziyetle karﬂ›laﬂt›klar›n› bildirmiﬂtir. Elçiler tüm bu sald›r›lar karﬂ›s›nda sabretmiﬂ, onlara en güzel ﬂekilde cevap vermiﬂlerdir.
Andolsun senden önce de elçiler yalanland›... (Enam
Suresi, 34)

... Ve elbette bize yapt›¤›n›z iﬂkencelere karﬂ› sabredece¤iz... (‹brahim Suresi, 12)
Sonra, ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: "(Bu,) Ö¤retilmiﬂtir, bir delidir." (Duhan Suresi, 14)
‹ﬂte böyle; onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyiversin, mutlaka: "Büyücü ve cinlenmiﬂ" demiﬂlerdir. (Zariyat Suresi, 52)
Fakat o, 'bütün kiﬂisel ve askeri gücüyle' yüz çevirdi
ve: "(Bu,) Ya bir büyücü veya bir delidir" dedi. (Zariyat Suresi, 39)
(Firavun) dedi ki: "Andolsun, benim d›ﬂ›mda bir ilah
edinecek olursan, seni mutlaka hapse ataca¤›m." (ﬁuara Suresi, 29)
Ey iman edenler, Musa'ya eziyet edenler gibi olmay›n... (Ahzab Suresi, 69)
Dediler ki: "Onun için (yüksekçe) bir bina inﬂa edin
de onu ç›lg›nca yanan ateﬂin içine at›n." (Saffat Suresi, 97)
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Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine iliﬂkin) delilleri görmelerinin ard›ndan, mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (görüﬂü) a¤›r bast›. (Yusuf Suresi,
35)
... O inkar edenler, zikri (Kur'an'›) iﬂittikleri zaman, seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi. "O, gerçekten
bir delidir" diyorlar. (Kalem Suresi, 50-51)
HZ. MEHD‹ TABUT-U SEK‹NE'Y‹
ÇIKARACAKTIR
Antakya denilen bir yerden Tabut’u (kutsal emanetler sand›¤›n›) ortaya ç›karacakt›r.
(Suyuti, el- Havi li’l Feteva, II. 82)

O, Tabut-u Sekine’yi Antakya ma¤aras›ndan ç›kar›r.
(Nuaym bin Hammad, Kitab-ül Fiten)

Hz. Mehdi, Tabut-u Sekine’yi Antakya ma¤aras›ndan ç›karacakt›r.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 54)

‹NSANLARIN BEREKET‹NE VES‹LE OLMASI
... oraya (Hz. Mehdi’nin yan›na) giden herkes ondan bereket kazanacakt›r.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 26
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C‹FR (EBCED) ‹LM‹N‹ B‹LMES‹
Hz. Mehdi'nin vehbi ilme ait bir baﬂka özelli¤i de ebced hesab›n› ve ona ait s›rlar› bilmesidir. Taﬂköprülüzade
Ahmet Efendi "Mevzuatu'l-Ulum" isimli eserinde (c.11/
sf. 246) Mehdi'nin cifr ilmine vak›f olaca¤›n› kaydetmiﬂtir:
Baz›lar› dediler ki, bu kitab› kemal-i vukuf ahir zamanda
hurucu muntazar Hz. Mehdi'nin hurucuna mevkuftur ki,
onlar cifr ilmine vak›f ve s›rlar›na arif olurlar. Kitab-›
enbiyay› salifeden dahi bu ilim varid olmuﬂtur.
(Mehdilik ve ‹mamiye, ‹brahim Süleymano¤lu sf.252)

MEHD‹'N‹N
GÖZETLENMES‹ - TAK‹P ED‹LMES‹
Deccal ç›k›nca, ona karﬂ› müminlerden bir adam (Mehdi)
yönelir. Derken o mümin kimseye birçok silahl›lar, Deccal'›n merkezlerde gözetleme yapan silahl›lar› karﬂ› ç›karlar.
(Mehdilik ve ‹mamiye, sf.37, Sahih-i Müslim, c. 11/sf. 393'den nakil)

Hadisin baﬂlang›c›nda Hz. Mehdi'nin Deccal'in silahl›
adamlar› taraf›ndan gözetlendi¤i ve takip edildi¤i bildirilmektedir. Önceki devirlerde de Allah yolunda mücadelede bulunmuﬂ baz› peygamberlerin de benzer ﬂekilde gözetlendi¤ini böylece kontrol alt›nda tutulmak istendi¤ini
Kuran'dan ö¤renmekteyiz:
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"O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan baﬂkas›
de¤ildir, onu belli bir süre gözetleyin." (Müminun Suresi, 25)

MEHD‹ HAKKINDA OLUMSUZ
PROPAGANDA YAPILMASI
Hadiste Hz. Mehdi'nin "s›rt› ve karn›ndan dövüle dövüle geniﬂletilmesi" müteﬂabih olarak (benzetme yap›larak) söylenmiﬂtir. Mehdilik ve ‹mamiye kitab›n›n yazar›
bu bölüm için "Mehdi'nin ünü, durmadan etrafa ilan edilip yay›lmaktad›r" demektedir. Fakat bunu Deccal taraftarlar› yapaca¤› için bu propagandan›n Hz. Mehdi'yi kötüleme ﬂeklinde olaca¤›n› söyleyebiliriz.
Peygamberimiz (sav) devrinde ‹slam düﬂmanlar›, onu
kötülemek için o devrin yay›n organ› say›lan ﬂairleri kullan›yorlard›. ﬁairler, panay›rlarda, çarﬂ›larda Peygamber
(sav)'e cahilce çeﬂitli hakaretler ediyor, ona deli, büyücü,
kahin ﬂeklinde iftiralar at›yorlard›. Ahir zamanda da ‹slam
düﬂman› olan Deccal yanl›lar› Hz. Mehdi'yi kötüleyecekler, kendilerince halk›n nazar›nda itibar›n› sarsmaya çal›ﬂacaklard›r.
Hadislerde Hz. Mehdi'nin baﬂlang›ç y›llar›n›n s›k›nt›
ve zorluklarla dolu mücadele y›llar› oldu¤u anlat›lmaktad›r. "Alt›nça¤" ise Hz. Mehdi'nin yeryüzünde bulundu¤u
son dönemlere aittir. Hz. Mehdi ve Müslümanlar ancak bu
devirde rahata, bollu¤a, huzura kavuﬂacaklar ve sevgiye,
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bar›ﬂa, kardeﬂli¤e dayal› bir hayat› bu devirde yaﬂayacaklard›r.
AZ KARDEﬁ‹ OLACA⁄I
“Kardeﬂi az oland›r...”
(Risalet ül Mehdi s.161)

‹K‹ DEFA KAYBOLACAK
“Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali aleyhi’s-selâm’dan ﬂöyle
buyurdu¤u rivayet edilir: Bu iﬂi yapacak olan›n (yani
Mehdi’nin) iki gaybeti vard›r. Bu iki gaybetin biri o kadar uzayacak ki, baz›lar›: “O öldü”, baz›lar› da: “O gitti” diyeceklerdir. Ne onu sevenler, ne de baﬂkalar› onun
yerini bilemeyecekler, sadece ona çok yak›n hizmetçisi
onun yerini bilir.
(“el-Saa Fi Eﬂrat-is Saa” sf.93 M›s›r bas.)

HELALLER‹ VE HARAMLARI B‹L‹R
Hz.Hüseyin (r.a.) soruldu: “‹mam Mehdi hangi alametlerle bilinir?” ﬁöyle cevap verdi : “Gönül rahatl›¤› ve vekar
sahibi oluﬂu ile, helal ve haram› çok iyi bilmesi ile tan›n›r.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar”)
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Hz. Mehdi’nin Üstün Ahlak›
AHLAKININ
PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'E BENZEMES‹
Mehdi Allah'a karﬂ› son derece boyun e¤icidir. Ahlak bak›m›ndan Peygamber (sav)'e benzer.
(K›yamet Alametleri, Berzenci, sf.163)

Ahlak› benim ahlak›m olan bir evlad›m ç›kacak.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)

Peygamberimiz (sav)'in üstün ahlak› Kuran'da ﬂöyle haber verilmiﬂtir:
ﬁüphesiz sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerindesin.
(Kalem Suresi, 4)

AHLAKININ ‹NANANLARA ÖRNEK OLMASI
‹lahi feyz ona ulaﬂ›r. Dini ilimleri ve örnek ahlak› telakki eder. (Allah'tan al›r.)
(Konavi Risalet-ül Mehdi, sf. 161 B)

Kuran'da Peygamber Efendimiz (sav)'in de samimi olarak iman edenler için en güzel örnek oldu¤u bildirilmiﬂtir:
Andolsun, sizin için, Allah'› ve ahiret gününü umanlar
ve Allah'› çokça zikredenler için Allah'›n Resûlü’nde
güzel bir örnek vard›r. (Ahzab Suresi, 21)
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MÜCADELEC‹ VE CESUR OLMASI
Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyece¤i ve öldürmenin de onu vazgeçirmeyece¤i Ehl-i Beytime (soyuma)
mensup birisi sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, sf. 13)

Mehdi iﬂi s›k› tutacak.
(K›yamet Alametleri, Berzenci, sf. 175)

‹nsanlar hakka dönünceye kadar (fikri) mücadelesine devam edecektir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 23)

Mehdi hesab›n› çok seri bir ﬂekilde görecek ve vaadinden
dönmeyecektir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 24)

Karﬂ›s›na da¤lar bile dikilse onlar› ezip geçecek, o da¤larda kendisine yol bulacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 39)

Allah Kuran'da pek çok ayette elçilerinin güzel ahlak›
ve cesur karakterlerinden bahsetmektedir. Elçiler kavimlerinin tüm inkarlar›na, alaylar›na, tuzaklar›na ve sald›r›lar›na en güzel ﬂekilde karﬂ›l›k vermiﬂler ve her zaman
Allah'›n yard›m›yla galip gelmiﬂlerdir.
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Öyleyse sen emrolundu¤un ﬂeyi aç›kça söyle ve müﬂriklere ald›r›ﬂ etme. (Hicr Suresi, 94)
Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) büyük bir cehd et. (Furkan Suresi, 52)
Kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah ve elçisinin ça¤r›s›na icabet edenler, içlerinden iyilik yapanlar
ve sak›nanlar için büyük bir ecir vard›r. (Ali ‹mran Suresi, 172)

HZ. MEHD‹'N‹N ALLAH'TAN ÇOK KORKMASI
Mehdi, gerges kuﬂunun kanad› ile titremesi gibi Allah’tan
çok korkan bir kimsedir.
(Nuaym b. Hammad, vr 91a)

Allah’a karﬂ› son derece boyun e¤icidir.
(K›yamet Alametleri, sf.163)

HZ. MEHD‹'N‹N
ÇOK MERHAMETL‹ OLMASI
Hz. Mehdi, o kadar merhametli olacakt›r ki, zaman›nda
bir kimsenin bile burnu kanamayacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 42)

... Yoksullara karﬂ› çok merhametli olmas›, Mehdi’nin alametlerindendir.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar")
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... Mazlumlara karﬂ› da çok merhametli olmas›d›r.
(Nuaym b. Hammad, vr. 50b; Ukayli “En-Necmu’s-sak›b fi Beyan›
Enne’l Mehdi min Evlad› Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Büyük ‹slam alimi Muhyiddin Arabi ise Hz. Mehdi'nin
özelliklerini s›ralarken, onun üstün merhamet anlay›ﬂ›ndan ﬂöyle bahsetmektedir:
1. Basiret sahibi olmas›
2. ‹lahi kitab› anlamas›
3. ‹lahi Kelam'›n manas›n› bilmesi
4. Tayin edece¤i kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi
5. Öfkelendi¤inde bile merhamet ve adaletten ayr›lmamas›
6. Varl›klar›n s›n›flar›n› bilmesi
7. ‹ﬂlerin girift taraflar›n› bilmesi
8. ‹nsanlar›n ihtiyac›n› iyi anlamas›
9. Bilhassa kendi zaman›nda ihtiyaç hissedilen gaybi
ilimlere vukufu bulunmas›. Çünkü ancak o sayede yeni
yeni zuhur edilecek meseleleri halledebilir.
(K›yamet Alametleri, sf. 189)

‹SLAM'I KORUMA H‹SS‹N‹N GÜÇLÜ OLMASI
Hz. Mehdi'nin hamiyet duygular›n›n çok güçlü olaca¤› hadislerde bildirilmiﬂtir. ‹slam aleyhinde yap›lacak her
türlü sözü tam olarak cevapland›racak, her türlü hareketi
tamamen etkisiz hale getirecektir.
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‹slam'›n aleyhine söylenecek bir söz bile ona a¤›r gelir.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf.30)

K‹MSEYE TENEZZÜL ETMEMES‹
O, benim ümmetimden, tenezzül etmeyen (Allah'tan baﬂka hiçbir varl›¤a minnet duymayan) bir adamd›r.
(Suyuti, el-havi, 2/24)

‹HT‹YAÇLARINI ‹NSANLARA B‹LD‹RMEZ
Hz.Hüseyin (ra) soruldu: “‹mam Mehdi hangi alametlerle bilinir?” ﬁöyle cevap verdi : “... ‹nsanlar ona muhtaç
olurlar. O, ise insanlara ihtiyac›n› bildirmez.”
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar”)

SORUMLULU⁄U ÜSTÜNE ALMASI
Her görevi üzerine al›r ve zay›fa, düﬂküne yard›m eder.
(M. Muhyiddin Arabi "Futuhat-El Mekkiye", 366. bab,
c. 3, sf. 327- 328)

VAKARLI (HAL‹M ve HEYBETL‹) OLMASI
Hz. Hüseyin (r.a.) soruldu: “‹mam Mehdi hangi alametlerle bilinir?” ﬁöyle cevap verdi: “Gönül rahatl›¤› ve vakar (a¤›rbaﬂl› ve heybetli) sahibi oluﬂu ile, helal ve haram› çok iyi bilmesi ile tan›n›r.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar”)
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ZAL‹ME KARﬁI HAKKI MÜDAFAA ETMES‹
Mehdi zalime karﬂ› hakk› müdafaa edecektir. Hatta (zalim) bir insan›n az› diﬂinde olan (haks›z bir lokmay›) bile
ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir.
(En-Necmu’s-sak›b fi Beyan› Enne’l Mehdi min Evlad› Ali b.
Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal )

‹NSANLARA ‹HSANDA BULUNMASI
Zaman›n inkitaa u¤rad›¤› (sistemlerin de¤iﬂti¤i) bir dönemde, Mehdi denen bir adam gelecek ve ihsan› bol ve güzel olacak.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 14)

O, fitnelerin zuhur etti¤i bir zaman aral›¤›nda gelecek ve
ihsan› karﬂ›l›ks›z olacakt›r.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf.24)

CÖMERT OLMASI
Ahir zamanda bir halife olacak, mal› say›p hesap etmeden taksim edecektir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 15)

Emirlerinizden bir emir olacak ki, mal› saymayacakt›r.
Birisi ondan mal istedi¤inde, "Al" der. O da elbisesini
yayar ve o da doldurur.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 15)
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HZ. MEHD‹ DÖNEM‹
ve ALTINÇA⁄
Peygamberimiz (sav)'den aktar›lan pek çok hadiste, yeryüzünde ‹slam ahlak›n›n hakim olaca¤› bir dönemin yaﬂanaca¤›na iﬂaret edilmektedir. "Alt›nça¤" ismiyle bilinen
bu dönem, hadislerden de anlaﬂ›laca¤› üzere "Asr-› Saadet" benzeri bir devir olacakt›r.
‹nsanlar Alt›nça¤'da hayatlar›ndan o kadar memnun olacaklard›r ki; bir hadisin ifadesine göre "zaman›n nas›l geçti¤inin fark›na varmayacaklar, bu güzelliklerden daha fazla yararlanmak için Allah'tan ömürlerinin uzat›lmas›n›"
isteyeceklerdir. Peygamberimiz (sav)'in bir di¤er sözünde Alt›nça¤'daki bu ortam ﬂu ﬂekilde tarif edilir:
… Küçükler keﬂke ben büyük olsayd›m, büyükler de keﬂke
ben küçük olsayd›m diye temenni ederler... ‹yi insanlar›n
iyili¤i artar, kötülere karﬂ› bile iyilik yap›l›r.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 17)

HZ. MEHD‹ DÖNEM‹NDE
GÖRÜLMEM‹ﬁ BOLLUK OLMASI
Ümmetimde Mehdi vard›r. ‹nsanlar ona gelecek ve, "Ey
Mehdi! Bana da ver, bana da ver!" diyecek; Mehdi de onun
esvab›n› taﬂ›yabildi¤i kadar dolduracakt›r.
(T›rmizi, Fiten, B. 53, H 2223; ‹bn Mace, Fiten, B 34, H 4083)
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Ümmetim içinde Mehdi olacakt›r. Benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak ki, o güne dek onun mislini
kesinlikle bulmam›ﬂt›r. Yer, yemiﬂini (g›da ürünlerini)
verecek ve insanlardan hiçbir sey saklamayacak (vermemezlik etmeyecek)tir. Mal da o gün çok birikmiﬂ olacakt›r.
(Sünen-i ‹bn Mace, 10/347)

O zaman ümmetim, iyisi de kötüsü de hepsi de mislini görmedikleri nimetlerle nimetlenir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 16)

Onun zaman›nda, insan birkaç avuç tohum atacak, 700
avuç hasat edecektir.
(K›yamet Alametleri, sf. 164)

Ve ümmeti Muhammed'in kalplerini zenginlikle doldurur ve
adaleti onlara ihata eder. O kadar ki bir münadiye, "Kimin
ihtiyac› varsa bana gelsin" diye nida etmesi emrolundu¤unda, bir kiﬂiden baﬂka kimse gelmez. O kimse istekte
bulunur. O da "Hazinedara git sana versin" der. O da
"Mehdi'nin gönderdi¤ini" söyleyerek, hazinedardan gücü
yetti¤ince mal al›r. Fakat sonra piﬂman olarak "Ben herkesten daha m› muhtac›m ki, kimse gitmedi, ben gittim" diyerek ald›¤› mal› iade etmek ister. O zaman hazinedar ﬂöyle der, "Biz verdi¤imizi geri almay›z."
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, sf. 13)
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Onun devrinde, akan ›rmaklar bile suyunu fazlalaﬂt›racakt›r. Hz. Mehdi hazineleri ç›karacak...
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf.36)

Muhakkak o zamanda mal ço¤al›p su gibi akacak da onu
hiçbir kimse (tenezzül edip) kabul etmeyecektir.
(Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sf. 464)

... Yer, içindeki ci¤erpareleri olan alt›n, gümüﬂü d›ﬂar› f›rlat›p atm›ﬂ...
(K›yamet Alametleri, sf.197)

ZENG‹NL‹K OLMASI
Ümmetim aras›nda Mehdi ç›kacak. Allah onu insanlar›
zengin k›lmak için gönderecektir. Ümmet nimetlenecek,
hayvanlar bol bol yiyip içecek, arz nebat›n› ç›karacak, mal
"sahah" üzere (seviye üzere) verilecektir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 15)

Allah onun eliyle fakirli¤i giderir ve Mehdi ﬁam'a iner.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 66)

Ve ümmeti Muhammed'in kalplerini zenginlikle doldurur
ve adaleti onlara ihata eder.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, sf. 13)

Muhammed ümmetinin gönlü zenginlikle dolacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 20)
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MALIN SAYILMADAN VER‹LMES‹
Ahir zamanda bir halife olacak, mal› say›p hesap etmeden taksim edecektir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 15)

Emirlerinizden bir emir olacak ki, mal› saymayacakt›r.
Birisi ondan mal istedi¤inde, "Al" der O da elbisesini yayar ve o da doldurur.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 15)

Ümmetim aras›nda bir halife olacak, mal› saymadan verecektir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 15)

YA⁄MURUN BOL YA⁄MASI
O yeryüzünü adaletle ve nesafetle doldurur. Arz nebaat›n› ç›kar›r, gök de ya¤murunu ya¤d›r›r. Ümmetim daha önce görülmemiﬂ biçimde nimetlendirilir.
(‹bn Ebi ﬁeybe, c VII, sf. 512-513; Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman
Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neﬂriyat, Sf. 35)

Onun devrinde, ümmetin gerek iyileri gerek kötüleri misli görülmemiﬂ ﬂekilde pek çok nimetlere sahip olacaklard›r. Çok ya¤mur ya¤mas›na ra¤men bir damlas› bile boﬂa gitmeyecek, toprak tek bir tohum istemeden verimli ve
bereketli olacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 20-21)
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(Mehdi’nin zaman›nda) gökyüzü ya¤murundan hiçbir ﬂeyi esirgemeyecek ve cömertçe bol ya¤d›racak. Yeryüzü
bitkilerinden hiçbirini eksik b›rakmayacak ve muhakkak
onlar› kemaliyle bitirip ortaya ç›karacakt›r...
(Saati, H 143, c. XXIV, sf. 50; Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sf. 437)

YERYÜZÜNÜN ADALETLE DOLMASI
K›yametin kopmas› için zamanda sadece bir günden baﬂka vakit kalmam›ﬂ da olsa Allah benim Ehl-i Beytimden
bir zat› gönderecek yeryüzü zulümle doldu¤u gibi, o yeryüzünü adaletle dolduracak.
(Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

Mehdi bendendir, yeryüzü zulüm ve iﬂkence ile doldu¤u gibi onu do¤ruluk ve adaletle doldurur.
(Süneni-i Ebu Davud, 5/93)

Bu (Emir) de insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurduklar› gibi yeryüzünü adaletle dolduracakt›r.
(Sünen-i ‹bn-i Mace, 10/348)

Zulüm ve f›skla dolu olan dünya, o (Hz. Mehdi) geldikten
sonra adaletle dolup taﬂacakt›r.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 20)

Hz. Mehdi’nin zaman›nda adalet o kadar bol olacak ki,
zorla al›nan her mal sahibine geri verildi¤i gibi, bir insan›n baﬂkas›na ait olup da, diﬂinde kalm›ﬂ birﬂey bile sahibine iade edilecektir.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 23)
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HUZUR VE GÜVENL‹K OLMASI
Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kad›n, yanlar›nda hiç erkek olmaks›z›n, rahatl›kla, hacca gidecektir.
(Nuaym b. Hammad, vr. 74b; Suyuti, c. II, sf. 77; El-Kavlu’l
Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 23)

Daha önce zulümle dolu olan dünyay›, adaletle doldurur.
Adaleti o denli olur ki, uykuda olan bir kimse dahi uyand›r›lmaz ve bir damla kan bile ak›t›lmaz. Dünya, adeta
Asr-› Saadet devrine geri döner.
(Nuaym b. Hammad, K. Fiten vr. 77b; Suyuti, c. II, sf. 77; El
Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 29)

Rükun ile Makam aras›nda kendisine biat edilecektir. Hz.
Mehdi o kadar merhametli olacakt›r ki, zaman›nda ne bir
kimse uykusundan uyand›r›lacak, ne de bir kimsenin
burnu kanayacakt›r.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 42)

Rükun ile Makam aras›nda kendisine biat edilecektir. Hz.
Mehdi o kadar merhametli olacakt›r ki, zaman›nda ne bir
kimse uykusundan uyand›r›lacak, ne de bir kimsenin
burnu kanayacakt›r.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 42)
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TÜM ÇATIﬁMALARIN VE
ANLAﬁMAZLIKLARIN SONA ERMES‹
Kap su ile doldu¤u gibi yeryüzü bar›ﬂla dolacakt›r. Hiçbir kimse aras›nda bir düﬂmanl›k kalmayacakt›r. Ve bütün düﬂmanl›klar, bo¤uﬂmalar, hasetleﬂmeler muhakkak
kaybolup gidecektir.
(Sahih-i Müslim, 1/136)

Savaﬂ (erbab›) da a¤›rl›klar›n› (silah ve malzemelerini) b›rakacak.
(Sünen-i ‹bn Mace, 10/334)

Harp (erbabi) a¤›rl›klar›n› (yani silah ve saireyi) b›rak›r.
(Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, 496)

Düﬂmanl›k ve kini de kald›racakt›r. Zehirli olan her hayvan›n zehri de sökülüp al›nacakt›r. Hatta küçük o¤lan çocu¤u, elini y›lan›n a¤z›na sokacak da y›lan ona zarar vermeyecektir. Kurt, koyun-keçi sürüsü içinde sürünün köpe¤i gibi olacakt›r.
(Sünen-i ‹bni Mace, Kitabü-l fiten Tercemesi ve ﬁerhi- Kahraman Neﬂriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipo¤lu, Bab 33, sf.
331-335)

Onun zaman›nda kurtla koyun birarada oynayacak, y›lanlar çocuklara zarar vermeyecektir. ‹nsan bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 43)
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SEVG‹ VE KARDEﬁL‹⁄‹N HAK‹M OLMASI
Allah bizimle insanlar› nas›l ﬂirk adavetinden kurtararak,
onlar›n kalplerine ülfet ve muhabbet yerleﬂtirmiﬂ ve din
kardeﬂi yapm›ﬂsa, Mehdi ile fitne adavetinden kurtaracak ve kardeﬂ yapacakt›r.
(Taberani'den, Heysemi, c. VII, sf. 317; Nuaym b. Hammad, vr
52b; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf.
20)

Nas›l bizimle, onlar aralar›ndaki ﬂirk ve adavetten kurtulmuﬂ ve kalplerine ülfet ve muhabbet yerleﬂtirmiﬂse, (onun
geliﬂiyle) yine öyle olacakt›r.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 20)

Benim evlad›mdan Muhammed b. Abdullah (Mehdi) ile
Cenab-› Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketi ile müminlerin kalpleri ferahlar. Acem ve Arap milletleri aras›nda ülfet ve muhabbet yerleﬂir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 66)

ÖMÜRLER‹N UZAMASI
Onun zaman›nda... ömürler uzayacak ve emanet zayi olmayacakt›r. Kötüler helak olacak, Peygamber Efendimiz
(sav)'e bu¤zedecek kimse kalmayacakt›r.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 43)

Ömürler uzayacak, emanetler yerine teslim edilecek.
(‹mam Suyuti, K›yamet Alametleri,
Ölüm ve Diriliﬂ, sf. 1699, sf. 179)
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ÖLÜLER‹N D‹R‹LERE ‹MRENMES‹
Zaman› o kadar adil olacak ki, kabirdeki ölüler dirilere
imrenecektir...
(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 22)

Onlar her zalime ve cebbar o¤lu cebbara galip gelir. Onun
devrinde ölülerin dirilere imrenece¤i bir adalet görülür.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 68)

Hatta yaﬂayanlar (kendilerinde bulunan nimetleri görmeleri için) ölülerin de hayatta olmalar›n› temenni edeceklerdir.
(Ölüm-K›yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, sf. 437)

Bediüzzaman Said Nursi de, Hz. Mehdi'nin kendisinden sonraki dönemde gelip ‹slam ahlak›n› hakim k›laca¤›n› anlat›rken, kabrinden bu güzel dönemi seyredip ﬂükredece¤ini ifade etmiﬂtir:
Ta ahir zamanda, hayat›n geniﬂ dairesinde as›l sahipleri,
yani Hz. Mehdi ve ﬂakirtleri (talebeleri), Cenab-› Hakk’›n
izniyle gelir, o daireyi geniﬂletir ve o tohumlar sünbüllenir.
Bizler de KABR‹M‹ZDE SEYRED‹P Allah’a ﬂükrederiz.
(Kastamonu Lahikas›, Sf. 99)
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HZ. MEHD‹’N‹N F‹Z‹KSEL
ÖZELL‹KLER‹
Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi'nin ahlak› ve mücadelesinin yan› s›ra, fiziksel özelliklerini de çok detayl› olarak tarif etmiﬂtir. Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi hakk›ndaki tasvirleri o kadar detayl› ve aç›kt›r ki, Hz. Mehdi
ortaya ç›kt›¤›nda kendisini görenler bu tasvirlerden hemen kendisini tan›yacaklard›r.
Bir ayette, Kitap Ehli'nin Peygamber Efendimiz (sav)'i
"çocuklar›n› tan›r gibi" tan›yacaklar› bildirilmektedir:
Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklar›n› tan›r gibi tan›rlar. Buna ra¤men içlerinden
bir bölümü, bildikleri halde gerçe¤i gizlerler. (Bakara
Suresi, 146)

Bu ayet iﬂari manada, Hz. Mehdi'nin tan›nmas›na da
iﬂaret etmektedir. Hz. Mehdi de ortaya ç›kt›¤›nda, Peygamberimiz (sav)'in tasvirleri ›ﬂ›¤›nda, insanlar onu çocuklar›n› tan›r gibi tan›yacaklard›r. Ancak buna ra¤men
baz› insanlar, bu mübarek ﬂahs› tan›mamazl›ktan gelecekler ve kendisini inkar edeceklerdir.
GÜZEL VE NURLUDUR
O (Mehdi) güzel bir delikanl›d›r, güzel yüzlüdür. Yüzünün
nuru baﬂ›na ve saçlar›n›n siyah›na kadar yükselir.
(Mehdilik ve ‹mamiye, sf. 153 /‹kdüd Dürer'den)
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Yüzü parlayan y›ld›z gibi nurludur.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 33/Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 22)

... Yüzü gökyüzünde parlayan y›ld›z gibidir.
(Deylemi, c. IV, sf. 221, ‹bnu'l Cevzi, c. II, sf. 558; Ali b. Sultan
Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meﬂreb elverdi fi mezhebil Mehdi”)

O (Mehdi), orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir... Yüzünün nuru, saç›n›n, sakal›n›n ve baﬂ›n›n siyahl›¤› üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir.
(Ukayli “En-Necmu’s-sak›b fi Beyan› Enne’l Mehdi min Evlad›
Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Mehdi benim çocuklar›mdand›r. Onun yüzü, parlak y›ld›z gibidir.
(Ukayli “En-Necmu’s-sak›b fi Beyan› Enne’l Mehdi min Evlad›
Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Güzel yüzlüdür. Yüzünün nurlar› ona azamet verir.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar”)

... Yüzünde parlak y›ld›z gibi bir renk vard›r...
(Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 12)

Allah, Hz. Yusuf'un güzelli¤ini ﬂu ﬂekilde haber vermektedir:
... (Yusuf'a da:) "Ç›k, onlara (görün)" dedi. Böylece
onlar onu (ola¤anüstü güzellikte) görünce (insanüstü
bir varl›km›ﬂ gibi gözlerinde) büyüttüler... (Yusuf Suresi, 31)
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S‹YAH SAÇLIDIR
Yüzünün nuru baﬂ›na ve saçlar›n›n siyah›na kadar yükselir.
(Mehdilik ve ‹mamiye, sf. 153/‹kdüd Dürer'den)

Siyah saçl›d›r. Siyah sakall›d›r.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar”)

Yüzünün nuru, saç›n›n, sakal›n›n ve baﬂ›n›n siyahl›¤› üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir.
(Ukayli “En-Necmu’s-sak›b fi Beyan› Enne’l Mehdi min Evlad›
Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

YÜZÜNDE BEN OLMASI
Mehdi gür sakall›, ön diﬂleri parlak, yüzü benli, aç›k al›nl›d›r.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebu Bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar”)

Yüzünde bir ben bulunacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf.41)

OMUZUNDA PEYGAMBER (SAV)'‹N
ALAMET‹ VARDIR
Mehdi'nin omuzunda Peygamber Efendimiz (sav)'deki
alamet bulunacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)
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Omuzunda Peygamber (sav)'in alameti vard›r.
(K›yamet Alametleri, Berzenci, sf. 165; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 23)

Omuzunda Peygamber (sav)'in niﬂan› vard›r.
(K›yamet Alametleri, Berzenci, sf. 163)

Hadis-i ﬂeriflerden anlaﬂ›laca¤› üzere Hz. Mehdi'nin iki
omuzu aras›nda Hz. Muhammed (sav)'de oldu¤u gibi aç›k
bir iﬂaret olan "Peygamberimiz (sav)'in alameti" olacakt›r. Peygamberimiz (sav)'in alameti, ‹slami kaynaklarda
ﬂu ﬂekilde bildirilmektedir:
Ebu Saib b. Yezid'den rivayet edilmiﬂtir: "Gözüm Peygamberimiz (sav)'in iki omuzu aras›ndaki mühüre iliﬂti."
(Sünen-i Tirmizi, 6/126)

RENG‹
Hz. Mehdi'nin rengi arabi…
(‹bn Hacer El Mekki; "El-Kavlü'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar", sf. 15-75)

Not: Arap ›rk›n›n ten rengi k›rm›z›yla kar›ﬂ›k beyazd›r.

Hz. Peygamber (sav)'in ten rengi de k›rm›z›ya çalan beyaz renkti. Fakat, teninin görünen k›s›mlar› güneﬂ, rüzgar
gibi etkenlerle esmere çal›yordu. Rivayetlerden Hz. Mehdi'nin de Peygamber Efendimiz (sav)'le ayn› renkte olaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Bir rivayette Resulullah (sav)'›n ten
rengi ﬂöyle tarif edilmektedir:
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Enes b. Malik, Peygamber (sav)'in rengi hakk›nda ﬂöyle
dedi: Beyaz idi. Fakat beyaz› esmere çal›yordu.
(‹bni Kesir, ﬁemail'ür- Resul, sf. 28)

Esmerden maksat bembeyaz olmay›p az k›rm›z›l›¤› ispat
etmektir. Çünkü Resul-ü Ekrem Hazretleri'nin rengi, hamamdan henüz yeni ç›km›ﬂ ve kendisine k›z›ll›k gelmiﬂ olan
bir beyaz kimsenin o andaki rengi gibidir. Yani Resul-ü Ekrem Hazretleri'nin mübarek rengi, k›rm›z› ile kar›ﬂ›k nurani beyaz idi.
(‹bni Kesir, ﬁemail'ür- Resul, sf. 28)

GENEL GÖRÜNÜMÜ
Hz. Mehdi'nin boyu, posu sanki Beni ‹srail ricalindedir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 36-29)

Cismi, ‹srail cismidir.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 24)

Mehdi sanki Beni ‹srail'den bir ﬂah›sd›r. (Tavr› onlara
benzer yani heybetli ve ak›ll›)
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 23-30)

O … heybetli bir ﬂah›sd›r.
(‹kdüd dürer)

Hz. Mehdi'nin bedeni ‹sraili'dir. Hz. Mehdi, sanki Beni
‹srail ricalindendir (önde gelenlerindendir).
(‹bn Hacer El Mekki)
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(D›ﬂ görünüﬂü) sanki ‹srailo¤ullar›ndan bir insana benzemektedir.
(Ukayli “En-Necmu’s-sak›b fi Beyan› Enne’l Mehdi min Evlad›
Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Sanki o, ‹srailo¤ullar›ndan bir insan gibidir.
(Nuaym b. Hammad, vr. 52a; Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam ElMehdi El-Muntazar”)

BOYU
Mehdi, orta boylu olacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)

Mehdi’nin ad› Muhammed b. Abdullah't›r. O, orta boylu...
(Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar, sf.
11)

Peygamber Efendimiz (sav)'in de ayn› boyda oldu¤unu rivayetlerden ö¤renmekteyiz:
Enes B. Malik rivayetlerde buyurdu ki: Resulullah (sav)
orta boylu idi. Bilindi¤i gibi hadiste geçen "Rab'a" kelimesi normal ve orta boylu demektir. Fakat normal boy için
uzun olan ﬂahsa göre bir s›n›r vard›r. Çünkü boyun sahibi
kendi kar›ﬂ› ile yedi kar›ﬂ kadar olan boya normal boy denilir.
(Tirmizi, ﬁemail-i ﬁerif, sf. 15)
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GEN‹ﬁ VÜCUTLU OLMASI
Hadislerde Hz. Mehdi'nin karn›n›n, gö¤sünün, aln›n›n,
bacak aral›klar›n›n, uyluklar›n›n geniﬂ oldu¤u bildirilmektedir. Aln›n›n geniﬂ olmas›yla orant›l› olarak baﬂ› da büyük olacakt›r. Tüm bu tasvirlerden, Hz. Mehdi'nin tüm
vücudunun geniﬂ oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
‹ri gövdeli...
(Ukayli “En-Necmu’s-sak›b fi Beyan› Enne’l Mehdi min Evlad›
Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

O, aln› aç›k… karn› büyük, iki uyluk aras› aç›k…
(Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar, sf.
13)

‹ki uyluk aras› aç›k...
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar”)

Hz. Mehdi, Hz. Hasan'›n soyundand›r. Bacaklar› aral›kl›d›r.
(Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, sf. 22)

... Onun... aln› geniﬂtir. Yeryüzünü adaletle dolduracak ve
mal› bol bir ﬂekilde da¤›tacakt›r.
(Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, sf. 22)

ALNININ AÇIK VE GEN‹ﬁ OLMASI
Hz. Mehdi'nin aln›n›n aç›k ve geniﬂ olmas›na orant›l›
olarak baﬂ›n›n da büyük olaca¤› hadislerden anlaﬂ›lmaktad›r.
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Mehdi bendendir... Aç›k al›nl›d›r.
(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)

Mehdi bizdendir, aln› aç›k...
(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)

Alü Teala, benim neslimden, aln› aç›k, yeryüzünü adaletle doldurarak mal› ve eﬂyay› insanlara bol bol ikram eden
bir evlad›m› gönderecektir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 23)

O, aç›k al›nl›d›r.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar”)

Muhakkak ki Allah, benim neslim içinde aln› aç›k (olan) bir
ﬂah›s gönderecektir.
(Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 11)

KARNININ GEN‹ﬁ OLMASI
O, aln› aç›k... karn› büyük, iki uyruk aras› aç›k...
(Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 13)

UYLUKLARI UZUNDUR
Uyluklar› uzundur, rengi Arap rengidir.
(K›yamet Alametleri, Berzenci, sf. 162-163)
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YÜRÜYÜﬁÜ
Bir özelli¤i de yürürken uyluklar›n›n aç›k ve birbirinden
uzak olmas›d›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 32)

YAﬁI
Hadislerde belirtilen Hz. Mehdi'nin gönderildi¤i yaﬂlardan kas›t, onun vazifeye baﬂlayaca¤›, insanlar›n kendisini tan›yacaklar› ve faaliyetini görüp izleyecekleri yaﬂlard›r.
Yaﬂ› 30 ile 40 aras›nda oldu¤u halde gönderilecektir...
Mehdi benim evlatlar›mdand›r. 40 yaﬂlar›ndad›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)

40 yaﬂ›ndad›r. Di¤er bir rivayete göre 30 ile 40 yaﬂ›ndad›r.
(K›yamet Alametleri, Berzenci, sf. 16)

Mehdi benim neslimdendir. O 40 yaﬂ›ndad›r. Sanki yüzü
parlak bir y›ld›zd›r...
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi “Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar”)

SAKALI
Sakal› bol ve s›k olacakt›r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 23)

Sakal› s›kt›r.
(K›yamet Alametleri, Berzenci, sf. 163)
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BURNU GÜZELD‹R
Onun aln› geniﬂ, burnu ise ince olacakt›r.
(T›rmizi, Büyük Hadis Külliyat›, Rudani 5.Cilt, sf. 365)

O, aç›k al›nl›, küçük burunlu…
(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "K›yamet
Alametleri" Pamuk Yay›nlar›, Trc. Naim Erdo¤an, sf. 163)

O aç›k al›nl› ve ince burunludur.
(Ahmed, b. Hanbel II-291, III-17) (Süneni Ebu Davud Terceme
ve ﬂerhi cilt. 14, ﬁail Yay›nc›l›k, K. el-Mehdi (35), sf. 404)

KAﬁLARI VE GÖZLER‹
O, aç›k al›nl›, küçük burunlu, iri gözlü....
(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "K›yamet
Alametleri" Naim Erdo¤an, sf. 163)

Kaﬂ› kavislidir.
(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "K›yamet
Alametleri" Pamuk Yay›nlar›, Trc. Naim Erdo¤an, sf. 163)

Hz. Mehdi'nin kaﬂlar›... aralar› aç›k...
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)

Hadiste Hz. Mehdi'nin kaﬂlar›n›n aralar›n›n aç›k olmas›yla, gözü ve kaﬂ› aras›nda mesafenin geniﬂ oldu¤u ifade edilmektedir.
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D‹ﬁLER‹N‹N GÜZELL‹⁄‹ VE PARLAKLI⁄I
Diﬂleri parlak olacakt›r.
(Nuaym b. Hammad, vr. 52a; El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)

Mehdi, gür sakall›, ön diﬂleri parlak...
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si
“Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ‹mam El-Mehdi El-Muntazar”)
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SONUÇ
Bu kitapç›k boyunca Peygamberimiz (sav)’in hadisleri ›ﬂ›¤›nda, ahir zamanda ortaya ç›kacak olan Hz. Mehdi’nin ç›k›ﬂ alametlerini ve tan›nmas›n› sa¤layacak belli
baﬂl› özellikleri inceledik.
Peygamberimiz (sav) bu hadislerinde Hz. Mehdi’nin
gerek fiziksel gerek ahlaki özellikleri hakk›nda pek çok
tan›t›c› bilgi vermiﬂtir. Hz. Mehdi’nin ahlak›n›n, kendi ahlak›na benzedi¤ini bildirmiﬂ, onun Allah korkusunu ve güzel ahlak›n› övmüﬂtür. Peygamber Efendimiz (sav) Hz.
Mehdi’nin, insanlar›n dünyada ve ahiretteki kurtuluﬂlar›na vesile olacak çok k›ymetli bir kimse oldu¤unu belirtmiﬂ ve ortaya ç›kt›¤›nda, insanlar›n “kar üzerinde sürünerek de olsa ona uymalar›n›” bildirmiﬂtir:
‹bni Ebi ﬁeybe ve Naim b. Hammad Fiten isimli eserde, ‹bni Mace ve Ebu Naim ise ‹bni Mes’ud’dan tahric
ettiler. O dedi ki: ... “O (Mehdi) arza sahib olur ve kendisinden önce bask› ve zulümle dolu olan arz› adaletle
doldurur. Sizden O’na kim yetiﬂirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin, O’na kat›ls›n. Zira O Mehdi’dir.”
(Ahir Zaman Mehdisinin alametleri, Celalettin Suyuti,
sf. 14)
‹çinde bulundu¤umuz dönem 1400 senedir beklenen,
Peygamberimiz (sav)’in müjdeledi¤i bu tarihi olay›n ger157

çekleﬂmesinin yaklaﬂt›¤› dönemdir. Bu gerçe¤in ﬂuurunda olan ve Hz. Mehdi ortaya ç›kt›¤›nda onun yan›nda olma ﬂerefine eriﬂmek isteyen tüm Müslümanlar Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde verdi¤i bu bilgileri dikkatlice okumal›, bu mübarek ﬂahs› do¤ru bir ﬂekilde tan›yabilmek için tüm sebeplere sar›lmal›d›rlar. Zira bu bilgilerin
dikkatlice araﬂt›r›l›p incelenmesi, bu kutlu ﬂahs›n tan›nabilmesinde Allah’›n izniyle önemli bir yol gösterici olacakt›r.
Hiç kuﬂkusuz ki ‹slam dininin asl›na dönmesine ve Kuran ahlak›n›n tüm yeryüzüne hakim olmas›na vesile olacak, Müslümanlar aras›nda büyük bir birlik sa¤layacak
böylesine kutlu bir zata zemin haz›rlamak ve ona yard›mc› olmak Müslümanlar›n önemli bir sorumlulu¤udur. Hz.
Mehdi gibi mübarek bir ﬂahs›n yak›nlar›ndan olabilmek,
ona destek olabilmek, tüm insanlara yönelik hay›rl› faaliyetlerinde ona yard›mc› olabilmek tüm inananlar için büyük bir nimet ve ﬂereftir.
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‹K‹NC‹ K‹TAP
R‹SALE-‹ NUR'DA
BATIN‹ TEFS‹R
TEHL‹KES‹

G‹R‹ﬁ

Yak›n tarihin en büyük ‹slam alimlerinden biri olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yazm›ﬂ oldu¤u Risale-i Nur Külliyat›, yüzbinlerce insan›n hidayetine vesile
olmuﬂ çok önemli eserlerdir. Bediüzzaman'›n samimi üslubu, tefekkürleri ve hikmetli anlat›m›, her okuyan için
önemli bir yol gösterici ve hidayet rehberi olmuﬂtur. Risale-i Nurlar'›n geniﬂ kitleler üzerindeki bu samimi etkisi
son derece aç›kt›r. Her biri son derece samimi örneklerle
ele alınm›ﬂ olan tüm bu konular›n anlatım›ndaki sadelik
ve açıklık her kesimden insanın kolaylıkla anlayabilece¤i
ﬂekildedir.
Ancak tüm bu üstün özelliklerine ra¤men kimi çevrelerde, Bediüzzaman'›n eserlerinin anlaﬂ›labilmesi için tefsir edilmesi gerekti¤i ﬂeklinde yanl›ﬂ bir kanaat söz konusudur. Sözde Risaleler'de ﬂifreli ve karmaﬂ›k bir anlat›m
oldu¤u, düz okumayla anlaﬂ›lamayaca¤› ve bu ﬂifreleri de
ancak bu konuda bilgi sahibi olan belirli kiﬂilerin çözebilecekleri düﬂünülür. Bediüzzaman'›n aç›k anlat›m›n›n ard›nda bir de bat›ni anlam gizlendi¤i; dolay›s›yla Bediüzzaman'›n anlatmak istedi¤i gerçeklerin de ancak bat›ni tefsir ile anlaﬂ›labilece¤i öne sürülür. Bu bak›ﬂ aç›s› kimi za160

man öyle bir dereceye gelebilmektedir ki, Bediüzzaman'a
büyük bir sevgi ve sayg› duyan kimseler dahi, Bediüzzaman'›n söylediklerinin anlaﬂ›labilmesi için "Risaleler'deki sözlerinin yeterli olmayaca¤›n›" öne sürebilmektedirler. Bu sözleri, yaln›zca özel s›rlara vak›f, özel tefsir
gücü olan, özel yeteneklere ve hislere sahip baz› özel kiﬂilerin "bat›ni tefsir" yaparak anlayabilece¤ini savunmaktad›rlar.
Risaleler konusundaki bu yaklaﬂ›m özellikle de Bediüzzaman'›n ahir zaman ve Hz. Mehdi konusundaki aç›klamalar›nda gündeme gelmektedir. Bediüzzaman'›n ve
onun kaleme alm›ﬂ oldu¤u Risale-i Nur Külliyat›'n›n Mehdilik görevini üstlendi¤i yönünde bir hüsn-ü zanna sahip
olan kimseler, Bediüzzaman'›n özellikle de bu konuyu reddeden aç›klamalar›n› kabullenmekten kaç›nmakta ve bu
sözleri çeﬂitli ﬂekillerde tevil etme yoluna gitmektedirler.
Kuﬂkusuz ki bu durum, söz konusu düﬂünceyle hareket
eden kimselerin baz› konularda birtak›m endiﬂeler taﬂ›malar›ndan kaynaklanmaktad›r. Yoksa Bediüzzaman'›n Risaleler'de yer alan her bir sözünün ne kadar hikmetli ve anlaﬂ›l›r oldu¤u aç›k ve bilinen bir gerçektir. Her kelimesi
gerçekleri içeren bu Risaleler, Bediüzzaman Said Nursi
hayattayken yayınlanmıﬂtır. Bediüzzaman eserlerini bizzat
kendisi tashih etmiﬂ ve düzeltmiﬂtir. Milyonlarca kiﬂinin bu
konuları eserlerinden ö¤renece¤ini bilerek kaleme alan
Bediüzzaman, Peygamberimiz (sav)'in hadislerindeki ma161

naları ümmetine aktarırken ﬂüphesiz ki her zaman oldu¤u
gibi zerre kadar do¤ruların dıﬂına çıkmamıﬂtır. Neyin do¤ru oldu¤unu düﬂündüyse ve gerçek kanaati ne ise onları
yazmıﬂtır. Bu nedenle eserleri tamamen saf gerçekleri yansıtmaktadır. Bediüzzaman, "bir Risale-i Nur talebesi olarak ben de bunlara uyuyorum" diyerek, hayatta oldu¤u süre içerisinde eserlerinde yazdıklarının do¤rulu¤unu defalarca tasdik etmiﬂtir. Tüm bunlar›n yan› s›ra Bediüzzaman,
eserlerinde sözlerinin yeniden bir kez daha tefsir edilmesine karﬂ› oldu¤u yönündeki fikirlerini de aç›kça beyan etmiﬂtir. Risaleler'in ikinci bir kez tefsir edilmesinin, sözlerini asl›ndan uzaklaﬂt›rarak anlam›n› yitirmesine ve yanl›ﬂ ç›kar›mlara neden olaca¤›n› belirtmiﬂtir. Dolay›s›yla
tüm bunlara ra¤men yaﬂad›¤› yüzy›l›n müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi gibi büyük bir ‹slam aliminin eserlerinin anlaﬂ›lamad›¤›, bu nedenle de veciz bir ﬂekilde kaleme alm›ﬂ oldu¤u, apaç›k sözlerinin bir kez daha tefsir
edilmesi gerekti¤i yönündeki fikirler hem yanl›ﬂt›r hem
de Bediüzzaman'›n bizzat kendi ifadeleriyle tümüyle çeliﬂmektedir. Böyle bir yaklaﬂ›m, büyük bir müceddidin eserlerinin tümünden kuﬂku duyulmas›na yol açacak sak›ncal› bir giriﬂim olacakt›r. Unutulmamal›d›r ki, büyük müceddid Bediüzzaman'a karﬂ› gösterilecek gerçek sevgi ve sayg›, onun büyük bir samimiyetle kaleme ald›¤› eserlerine
sahip ç›kmay›, onun gerçekte söylemek istediklerini tam
anlay›p onu desteklemeyi gerektirmektedir.
162

Bu kitab›n amac› da bu do¤rultuda "bat›n tefsircili¤i"
konusunu ele almak, bu düﬂünce ile yap›lan tefsirlerin yanl›ﬂl›¤›n› ve Bediüzzaman'›n izahlar›yla ne kadar çeliﬂti¤ini bizzat Bediüzzaman Said Nursi'nin sözleriyle ortaya
koymakt›r. Böyle bir yöntemin ne tür sonuçlara yol açabilece¤ini, Risaleler ve Bediüzzaman'›n sözleri üzerinde
nas›l zararlar oluﬂturabilece¤ini hat›rlatmakt›r.
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H‹CR‹ 13. ASRIN
BÜYÜK MÜCEDD‹D‹;
BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURS‹

Geçti¤imiz yüzy›l›n müceddidi olan Bediüzzaman Said
Nursi, hayat›n› Allah'›n varl›¤›n› ve Yüceli¤ini anlatmaya, ‹slam'›n de¤erlerini yükseltmeye adam›ﬂ, bu yolda birçok zorluklarla karﬂ›laﬂm›ﬂ, derin bir imana sahip, büyük
bir mütefekkirdir. Hayat› boyunca büyük bir fikri mücadele örne¤i sergilemiﬂ, hikmetli karar ve davran›ﬂlar›yla
Müslümanlara örnek ve öncü olmuﬂ mübarek bir ﬂah›st›r.
Eserlerinde ortaya koydu¤u ilim, ihlas, belagat ve daha
birçok özellikten, kendisinin belki de ‹slam tarihinin en
büyük velilerinden biri oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Bediüzzaman Said Nursi, derin bilgiler içeren beﬂ bin
sayfal›k Risale-i Nur Külliyat› ile milyonlarca insan›n hidayetine vesile olmuﬂ büyük bir mütefekkirdir. Hicri 13.
asr›n müceddidi olan Bediüzzaman, eserleriyle Müslümanlara ›ﬂ›k tutmuﬂ, Kuran ahlak›n› en güzel ﬂekilde yaﬂam›ﬂ ve mücadelesiyle örnek bir kiﬂilik olmuﬂtur. Yaﬂad›¤› dönem, meydana gelen dünya savaﬂlar› nedeniyle,
belki de tarihin en zor, en s›k›nt›l› y›llar› olmuﬂtur. Os164

manl› ‹mparatorlu¤u'nun da¤›lma y›llar›ndan, vefat› olan
1960 y›l›na kadar, yaﬂanan maddi, manevi çok büyük zorluklar zaman›nda, sars›lmaz bir fikri mücadele veren Bediüzzaman, de¤erli fikirleriyle, milletimize zarar› olacak
ideolojilere bir set olmaya çal›ﬂm›ﬂ ve iman hakikatlerinin tebli¤i ile Müslümanlar›n manevi yönden güçlenmelerine vesile olmuﬂtur. (Allah ondan raz› olsun.)
Bediüzzaman Hazretleri, büyük bir müceddid olarak,
her zaman inand›¤› gibi yaﬂam›ﬂ ve düﬂündü¤ü gibi konuﬂmuﬂtur. Seksen yedi y›ll›k uzun ömrünü ihlas ve samimiyet ile inand›¤› Kuran ahlak›n› anlatarak geçirmiﬂtir. Bu
hizmeti esnas›nda her zaman do¤rular› ifade etmiﬂ, hatta bu
nedenle yirmi sekiz y›l›n› hapishanelerde ve sürgünde zor
ﬂartlarda geçirmiﬂtir. Buna ra¤men hiçbir zaman söylenmesi gereken gerçekleri ifade etmekten kaç›nmam›ﬂ, hangi ﬂart ve ortamda olursa olsun hiçbir konuda, özellikle
imani konularda Kuran ve Peygamberimiz (sav)'in sünneti do¤rultusunun d›ﬂ›na ç›kmadan gerçekleri çok aç›k ve
net izah etmiﬂtir. Baﬂkalar› taraf›ndan yad›rganacak, yanl›ﬂ anlaﬂ›lacak diye, do¤rular› gizlemenin ve anlam› de¤iﬂecek ﬂekilde sözü eksik veya farkl› söylemenin Kuran ahlak›na ayk›r› oldu¤unu da yine Bediüzzaman ifade etmiﬂtir. Bediüzzaman, söylenilen her sözün do¤ru olmas› gerekti¤ini belirterek do¤rulu¤un önemini de ﬂöyle vurgulam›ﬂt›r:
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"Yol ikidir: Ya sükût etmektir (susmakt›r). Çünkü söylenilen her sözün do¤ru olmas› laz›md›r. Veya s›dkt›r (do¤ruluk). Çünkü ‹slamiyetin esas›, s›dkt›r (do¤ruluktur). ‹man›n hassas›, s›dkt›r (do¤ruluktur). Bütün kemalata îsal edici (iyiliklere ulaﬂt›ran), s›dkt›r.
Ahlak-› aliyenin (yüksek ahlak›n) hayat›, s›dkt›r (do¤ruluktur). Terakkiyat›n mihveri (ilerlemenin merkezi) s›dkt›r (do¤ruluktur). Alem-i ‹slam'›n nizam› (‹slam aleminin düzeni) s›dkt›r (do¤ruluktur). Nev'-i beﬂeri kabe-i kemalata îsal eden, (insanl›¤› ahlak ve terbiyeye ulaﬂt›ran) s›dkt›r (do¤ruluktur). Ashab-› Kiram'› (sahabeleri) bütün insanlara tefevvuk ettiren
(üstün k›lan) s›dkt›r (do¤ruluktur). Muhammed-i Haﬂimî Aleyhissalatü Vesselam'› meratib-i beﬂeriyenin
(insanl›k derecesinin) en yükse¤ine ç›karan, s›dkt›r
(do¤ruluktur)." (‹ﬂarat-ül ‹caz, sf.82)
Dolay›s›yla Bediüzzaman, kendisine yöneltilen her soruya do¤ru cevap vermiﬂ ve eserlerine do¤ru olarak geçirmiﬂtir. Ahir zaman ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara
karﬂ› da hiçbir zaman suskun kalmam›ﬂ, her konuyu en ince ayr›nt›s›na kadar izah etmiﬂtir. Bu nedenle, bu konularda anlatt›¤› her sözü, her anlatt›¤› konu gibi birebir gerçekleri yans›tmaktad›r.
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YANILTICI B‹R AKIM
"R‹SALE-‹ NUR'DA BATIN
TEFS‹RC‹L‹⁄‹"

BATIN TEFS‹RC‹L‹⁄‹ NED‹R?

Bat›n tefsircili¤i Bediüzzaman'›n sözlerinin, Risaleler'in
her okuyan taraf›ndan anlaﬂ›lamayacak baz› gizli ve ﬂifreli anlamlar taﬂ›d›¤›n› öne sürer. Bu bak›ﬂ aç›s›na göre,
Bediüzzaman'›n düﬂüncelerini ö¤renmek isteyen kimselerin, Bediüzzaman'›n sözlerini Risaleler'den de¤il, bat›n
tefsircilerinin aç›klamalar›ndan anlamaya çal›ﬂmalar› gerekmektedir.
BU DÜﬁÜNCEYE GÖRE BED‹ÜZZAMAN'IN
SÖZLER‹N‹ YALNIZCA K‹MLER ANLAYAB‹L‹R VE
BATIN TEFS‹RC‹L‹⁄‹N‹ K‹MLER YAPAB‹L‹R?

Bediüzzaman'›n Risaleler'de yer alan sözlerinin, yaln›zca özel baz› s›rlara vak›f, özel tefsir gücü olan, özel yeteneklere ve hislere sahip baz› özel kiﬂilerin "bat›ni tefsir"
yaparak anlayabilecekleri savunulur. Dolay›s›yla Bediüzzaman'›n Risaleler'de yazm›ﬂ oldu¤u sözlerini de ancak
sadece bu belirli ﬂah›slar›n anlayabilece¤i öne sürülür.
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R‹SALELERDE BATIN‹ TEFS‹R GEREKT‹⁄‹NE
‹NANILAN BAﬁLICA KONULAR NELERD‹R?

Bat›n tefsircili¤ine göre, anlaﬂ›labilmesi için tefsir
edilmesi gereken baﬂl›ca konular aras›nda Bediüzzaman'›n,
ahir zaman, Hz. ‹sa'n›n ve Hz. Mehdi'nin geliﬂi ve ‹slam
ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›lmas›na iliﬂkin aç›klamalar› yer almaktad›r. Bediüzzaman'›n bu konulardaki izahlar› son derece aç›k ve anlaﬂ›l›r oldu¤u halde, Bediüzzaman'›n bu sözlerinin asl›nda aç›k anlat›m›n›n tamamen d›ﬂ›nda çok daha farkl› anlamlar içerdi¤i ve bunlar›n da ancak bat›ni tefsir yapabilen kiﬂiler taraf›ndan izah edilebilece¤i düﬂünülür.
Bediüzzaman eserlerinde yüzlerce sayfa boyunca Hz.
Mehdi'nin sahip olaca¤› özellikler hakk›nda bilgi vermiﬂ,
kendisine Mehdiyet konusunda hüsn-ü zan ile yaklaﬂan
kimselere ise, kendisinin Hz. Mehdi de olmas› gereken
özellikleri taﬂ›mad›¤›n› belirterek cevap vermiﬂtir. Ancak
Bediüzzaman'a bu yönde hüsn-ü zan besleyen söz konusu kiﬂiler, Bediüzzaman'›n bu sözlerinin asl›nda gerçekleri yans›tmad›¤›n›; Bediüzzaman'›n kanaatinin bunun tam
tersi yönünde oldu¤unu ve bunlar› da sözlerindeki ﬂifreli
anlat›mlarda gizli oldu¤unu düﬂünmektedirler. Oysa ki kitab›n ilerleyen bölümlerinde detayl› olarak incelenece¤i
gibi, Bediüzzaman eserlerinde kendisinin Mehdi olmad›¤›n› ve bunun delillerini, yüzlerce sayfa boyunca yapt›¤›
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izahlarla çok anlaﬂ›l›r ve tevile yer b›rakmayacak ﬂekilde
aç›klam›ﬂt›r.
BED‹ÜZZAMAN'IN SÖZLER‹N‹N ASLINDA
TAM TERS‹ ANLAMLAR ‹ÇERD‹⁄‹N‹
ÖNE SÜRMEK DO⁄RU MUDUR?

Milyonlarca kiﬂinin, anlatt›¤› konuları eserlerinden ö¤renece¤ini bilerek kaleme alan Bediüzzaman, Peygamberimiz (sav)'in hadislerindeki manaları topluma aktarırken
her zaman oldu¤u gibi zerre kadar do¤ruların dıﬂına çıkmamıﬂtır. Neyin do¤ru oldu¤unu düﬂündüyse ve gerçek kanaati ne ise onları yazmıﬂtır. Bu nedenle eserleri tamamen
saf gerçekleri yansıtmaktadır.
Bat›ni tefsir anlay›ﬂ› ise, Bediüzzaman'›n sözlerinin asl›nda gerçekleri yans›tmad›¤›n›, Bediüzzaman'›n eserlerinde inand›¤› ﬂeylerin tam aksine bilgiler vererek onlarca y›ldan beri sözde tüm ‹slam ümmetini aldatt›¤›n›, as›l
inand›¤› gerçeklerin ise yaln›zca söz konusu bat›n tefsircileri taraf›ndan anlaﬂ›labilece¤ini savunmaktad›r. Böyle
bir düﬂünce ﬂekli ise, her ne kadar iyi niyetle ortaya at›lsa
bile, hiç kuﬂkusuz ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne karﬂı çok galiz bir hakaret, büyük bir zulüm ve iftira
olur. Çünkü bu, Bediüzzaman gibi de¤erli ve üstün ahlaklı bir ﬂahsın bu konuda yüzlerce sayfa boyunca yazdıklarının "yalan" oldu¤unu iddia etmek anlamına gelir ki, bu
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da böylesine de¤erli bir ‹slam alimine karﬂı yapılan çok
büyük bir bühtan ve iftiradır.
Böyle bir yaklaﬂ›m tarz›, bu düﬂünceyle hareket eden
kimseleri töhmet altında bırakır. Bediüzzaman gibi derin
imanlı büyük bir müceddidin, eserlerinde, düﬂündü¤ü ve
inandı¤ı ﬂeylerin tam tersine açıklamalarda bulunması hiçbir ﬂekilde söz konusu de¤ildir. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın vefatından yıllar sonra böyle bir iddia ile ortaya
çıkmak, her ne kadar iyilik adına, Bediüzzaman'ı sevme
adına yapılmıﬂ dahi olsa, Bediüzzaman adına çok büyük
bir suçlama olur. Onu yalancılıkla itham eden ve yüzlerce
sayfa ile ümmeti aldattı¤ını iddia eden böyle bir yaklaﬂım
ise hiçbir vicdanın kabul etmeyece¤i bir davranıﬂtır.
Ayrıca bu, böylesine de¤erli bir müceddidin kaleme aldı¤ı Risaleler'in tümünü ﬂüpheli hale getirecek son derece
tehlikeli bir giriﬂimdir. Bunun gibi pek çok kiﬂi, birbirinden farklı iddialarla ortaya çıkıp "Bediüzzaman Said Nursi burada böyle demiﬂtir ama bunların tamamı bir taktiktir, yalandır; do¤rusunu bize söyledi" dese bu ne kadar geçerli olacaktır? Böyle bir durumda bir süre sonra Risale-i
Nur'da yer alan her konu için bir ﬂey söylenebilir ve Bediüzzaman'ın eserleri gerçek manasından ve hikmetinden
giderek uzaklaﬂır. Böyle bir tehlikeyi önlemek ise, Bediüzzaman gibi de¤erli bir ‹slam aliminin bizzat yazıp tasdik
etti¤i apaçık sözlerini korumakla mümkün olacaktır.
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R‹SALE-‹ NUR KÜLL‹YATI HER OKUYANIN
ANLAYAB‹LECE⁄‹ H‹KMETL‹ ESERLERD‹R

Bediüzzaman'›n apaç›k ve hikmetli sözlerinden oluﬂan
Risaleler'de anlat›lanlar okuyanlar taraf›ndan kolayl›kla
anlaﬂ›lmaktad›r. Bediüzzaman'›n ifadesiyle "avamdan havassa ya da bir ortaokul talebesinden bir filozofa kadar
okuyan herkesin kolayl›kla anlayabilece¤i" (Kastamonu
Lahikası, sf.70; ﬁualar, sf.549) kadar anlaﬂ›l›r sözleri, bat›ni anlam› farkl› diyerek baﬂka ﬂekilde tefsir etmek ve yorumlamak son derece yanl›ﬂt›r. Bu tür bir bak›ﬂ aç›s›, Risaleler'in asl›ndan uzaklaﬂmas›na neden olacak bir çal›ﬂmad›r. Bu durumda isteyen herkes Bediüzzaman'›n sözlerine
kendi bak›ﬂ aç›s›yla yeni bir yorum getirebilecek ve yanl›ﬂ ç›kar›mlara yol açabilecektir. Bu ﬂekilde Risaleler de,
Bediüzzaman'›n gerçek sözlerini de¤il, bu sözleri kendi
bilgi ve anlay›ﬂ› içerisinde tefsir eden kiﬂilerin düﬂüncelerini yans›tan eserlere dönüﬂecektir. Böyle bir tefsir mant›¤›n›n Bediüzzaman'›n veciz ve samimi bir dille kaleme ald›¤› Külliyat› üzerinde nas›l bozucu bir etki oluﬂturaca¤›
dikkatle de¤erlendirilmesi gereken bir konudur.
Nitekim Bediüzzaman'›n bizzat kendisi eserlerinde pek
çok kez bu konunun önemini ifade etmiﬂ; böylesi bir anlay›ﬂa karﬂ› oldu¤u yönündeki fikirlerini beyan etmiﬂtir. Bu
sözlerinden birinde Bediüzzaman böyle bir tefsir anlay›ﬂ›n›n nas›l suistimale aç›k hale gelece¤ini ve bu yolla Risaleler'de anlat›lan hakikatlerin nas›l asl›ndan uzaklaﬂ›p de171

¤iﬂece¤ini ﬂöyle hat›rlatm›ﬂt›r:
Nur'un metni, izaha ihtiyacı olsa, ya satırın üstünde,
ya kenarda haﬂiyecikler (aç›klamalar) yazılsa daha
münasiptir (uygundur). Çünkü metin içine girse, teksir edilen nüshalar ayrı ayrı olur, tashih (düzeltme)
lazım gelir. Hem su-i isti'male kapı açılır, muarızlar
(karﬂ› ç›kanlar) istifade ederler. Hem herkes senin
gibi muhakkik (hakikati araﬂt›r›p inceleyip bulan)
müdakkik (inceden inceye tetkik eden, en ufak gizli
ﬂeyleri bile görmeye çal›ﬂan) olmaz, yanlıﬂ mana verir, bir kelime ilave eder, ehemmiyetli bir hakikatı
kaybetmeye sebeb olur. Ben tashihatımda (düzeltmelerimde) böyle zararlı ilaveleri çok gördüm... (Emirda¤ Lahikası Elyazma, sf.661)
Bediüzzaman eserlerinde ayr›ca, "Risale-i Nurlar herkes taraf›ndan anlaﬂ›lamaz" inanc›n› taﬂ›yanlara, bu eserlerin "kadın, erkek, memur ve esnaf, alim ve feylesof
gibi her türlü halk tabakasın›n okuyup anlayabilece¤i" kadar kolay anlaﬂ›l›r oldu¤unu defalarca vurgulam›ﬂt›r. Kuﬂkusuz ki Bediüzzaman'›n bizzat kendi eserleri hakk›nda belirtti¤i bu yorumlar›, Risale-i Nur Külliyat›'n›n
bat›ni olarak tefsir edilmesi gerekti¤i düﬂüncesine yine
Bediüzzaman'›n dilinden aç›kl›k getirmekte ve bu bak›ﬂ
aç›s›n›n yanl›ﬂl›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bediüzzaman'›n
bu konuyu aç›klayan sözlerinden baz›lar› ﬂöyledir:
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... bütün bu risalelerde, bütün derin hakaik (hakikat), temsilat (örnekler) vasıtasıyla, en ami (cahil) ve
ümmi (tahsilsiz) olanlara kadar ders veriliyor. Halbuki o hakaikin (hakikatlerin) ço¤unu büyük alimler
"tefhim edilmez" (anlat›lamaz) deyip, de¤il avama,
belki havassa da (ilim sahibi kimselere de) bildiremiyorlar. (Mektubat, sf.373)
... Risale-i Nur bu vazifeyi; en dehﬂetli bir zamanda
ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayaca¤ı bir tarzda, hakaik-i Kur'aniye (Kuran hakikatleri) ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlar (deliller) ile ispat eder. (ﬁualar, sf.748)
Risale-i Nur ﬂimdiye kadar hiçbir ilim adamının tam
bir vuzuh (aç›kl›k, netlik, anlaﬂ›l›rl›k) ile isbat edemedi¤i en mu¤lak (kapal›, anlaﬂ›lmas› zor olan)
mes'eleleri, gayet kolay bir ﬂekilde en basit avam tabakasından tut da en yüksek havas tabakasına kadar herkesin istidadı (kabiliyeti) nisbetinde anlayabilece¤i bir tarzda ﬂübhesiz tam ikna' edici bir ﬂekilde izah ve isbat etmesidir. Bu hususiyet hemen hemen hiçbir ilim adamının eserinde yoktur. (Gençlik
Rehberi, sf.240)
Risale-i Nur; bütün tabakat-ı beﬂere (insan gruplar›na) hem medrese, hem mekteb, hem kıﬂla, hem hekîm, hem hakim olarak, en amî (cahil) avamdan en
ehass-ı havassa (en halis ilim sahiplerine) kadar ders
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verip, talim ve terbiye etmesi bizce meﬂhuddur (aﬂikard›r, aç›kça görülmektedir). (Kastamonu Lahikası,
sf.70)
... Risale-i Nur'u kadın, erkek, memur ve esnaf, alim
ve feylesof gibi her türlü halk tabakası okuyup anlayabiliyor. Kendi istidadları (kabiliyetleri) nisbetinde gördükleri istifadeler karﬂısında ona bir kat daha
sarılıyorlar. Liseliler, üniversiteliler, profesörler, doçentler, feylesoflar okuyorlar. Bu münevver (e¤itim
görmüﬂ, ilim sahibi) sınıflar fevkalade istifade ettikleri gibi; Risale-i Nur'un harikuladeli¤ini ve te'lif (yaz›m) san'atındaki üstünlü¤ünü tasdik edip hayretler
içerisinde bütün külliyatı okumak iﬂtiyakına (ﬂevkine
ve arzusuna) sahib oluyorlar. (ﬁualar, sf.549)
Bu ra¤bet ve ﬂiddetli alaka hiçbir psikolog, sosyolog
ve feylesofun eserinde görülmemiﬂtir. Onlardan ancak tahsilli kimseler istifade edebilmiﬂlerdir. Bir ortaokul çocu¤u veya okumasını bilen bir kadın, büyük
bir feylesofun eserini okudu¤u zaman istifade edememiﬂtir. Fakat Risale-i Nur'dan herkes derecesine
göre istifade etmektedir. (ﬁualar, sf.549)
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BED‹ÜZZAMAN'IN AH‹R ZAMANA ‹L‹ﬁK‹N
‹ZAHLARI TEFS‹R GEREKT‹RMEYECEK
KADAR AÇIKTIR
Ahir zaman ile ilgili konular do¤rudan
Risale-i Nur'dan m›, yoksa bat›ni
tefsircilerden mi anlaﬂ›l›r?

Hicri 13. asr›n büyük müceddidi Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyat›'nda gelece¤e dair birçok önemli haber vermiﬂtir. Neredeyse yar›m as›r önce yaﬂam›ﬂ olmas›na ra¤men Bediüzzaman'›n eserlerinde vermiﬂ oldu¤u tüm bilgiler ve gelece¤e yönelik iﬂaretler Allah'tan bir
rahmet ve mucize olarak hep do¤ru ç›km›ﬂt›r. Bediüzzaman'›n gelece¤e dair müjdeledi¤i olaylar aras›nda ahir zamana yönelik hikmetli aç›klamalar› da yer almaktad›r. Kuﬂkusuz Allah'›n üstün bir ilimle destekledi¤i böyle feraset
ve ilim sahibi bir ﬂahs›n verdi¤i bu bilgiler, tüm Müslümanlar için önemli bir rehber ve yol gösterici niteli¤indedir.
Bediüzzaman'›n eserlerinde, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin
hangi tarihlerde ve nas›l bir ortamda ortaya ç›kacaklar›,
ne gibi faaliyetlerde bulunacaklar›, yard›mc›lar›, mücadeleleri, ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya nas›l hakim k›lacaklar› konular›nda geniﬂ aç›klamalar yer almaktad›r. Bediüzzaman'›n bu konulardaki anlat›mlar› düz bir okumayla, her
okuyan›n kastedilen anlam› anlayabilece¤i kadar sade ve
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aç›kt›r. Dolay›s›yla bu bilgileri "bat›ni tefsir" ad› alt›nda
bir kez daha aç›klamaya çal›ﬂarak bu konulara farkl› yorumlar getirmek, samimi bir yaklaﬂ›m olmayacak ve Bediüzzaman'›n aç›kça söylediklerini reddetmek anlam›na gelecektir.
Nitekim ilerleyen bölümlerde Bediüzzaman'›n ilgili sözlerinden verilen örneklerle, Bediüzzaman'›n bu konular›
ne kadar kesin üsluplarla; tart›ﬂmaya ve tefsire gerek b›rakt›rmayacak kadar anlaﬂ›l›r bir ﬂekilde anlatt›¤› kolayl›kla görülebilecektir.
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BATIN TEFS‹RC‹LER‹ R‹SALE-‹ NUR'U
NASIL YORUMLAMAKTADIRLAR?
AH‹R ZAMAN VE MEHD‹YET
KONUSUNDA YAPILAN BATIN‹
TEFS‹RLER NELERD‹R?
BED‹ÜZZAMAN NE DEMEKTED‹R?
TEFS‹RC‹LER NE DEMEKTED‹RLER?

1-Bediüzzaman "Kendisinin seyyid olmad›¤›n›"
söylemektedir, 'bu konuda do¤ru söylememenin
de dine uygun olmad›¤›n›' ifade etmektedir;
tefsirciler, "Hay›r, seyyiddir" demektedirler.

Bediüzzaman'a göre:
Hz. Mehdi'nin hadislerde bildirilen en önemli özelliklerinden biri de, "SEYY‹D" yani Peygamber Efendimiz
(sav)'in soyundan olmas›d›r:
K›yametin kopmas› için zamanda sadece bir günden
baﬂka vakit kalmam›ﬂ da olsa Allah BEN‹M EHL-‹
BEYT‹MDEN (SOYUMDAN) B‹R ZATI (Hz. Mehdi'yi) gönderecek. (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)
Bediüzzaman da aﬂa¤›daki sözünde, kendisinin Peygamberimiz (sav)'in soyundan olmad›¤›n›, Hz. Meh-
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di'nin ise bu mübarek soydan olaca¤›n› belirtmiﬂtir:
... HEM MEHD‹L‹K ‹SNADINI H‹Ç KABUL ETMED‹⁄‹M‹ BÜTÜN KARDEﬁLER‹M ﬁEHADET
EDERLER. Hatta Denizli'deki ehli vukuf (bilgi sahibi kiﬂiler) e¤er Said mehdili¤ini ortaya atsa bütün ﬂakirtleri (talebeleri) kabul edecek dediklerine mukabil
(karﬂ›l›k), Said itiraznamesinde demiﬂ ki: "BEN SEYY‹D DE⁄‹L‹M MEHD‹ SEYY‹D OLACAK" D‹YE
ONLARI REDDETM‹ﬁ... (ﬁualar, sf.365)
BEN, KEND‹M‹ SEYY‹D (Peygamberimiz (sav)'in
soyundan) B‹LEM‹YORUM. BU ZAMANDA NES‹LLER B‹L‹NM‹YOR. HALBUK‹ AH‹R ZAMANIN O BÜYÜK ﬁAHSI AL-‹ BEYT'TEN (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) OLACAKTIR. (Emirda¤
Lahikası, sf.247-250)
Bediüzzaman seyyid de¤ildir ve seyyid olmamas›n›n,
kendisinin Mehdi olamayaca¤›n›n delillerinden biri oldu¤unu belirtmektedir. Kuﬂkusuz ki bir kiﬂiye bir soru sorulmas›n›n nedeni, ilgili konunun do¤rusunu ö¤renmektir.
Bediüzzaman Said Nursi'ye de Mehdi olup olmad›¤›n›n
sorulmas›n›n nedeni do¤rular› ö¤renmektir. Bu soru karﬂ›s›nda "Hay›r, ben Mehdi de¤ilim" diyorsa ve bunun
onlarca delilini öne sürüyorsa buna inanmak gerekir. Zira
Bediüzzaman çok aç›k bir ﬂekilde bu konuya cevap vermiﬂ ve "ben seyyid de¤ilim" demiﬂtir.
Ayr›ca Bediüzzaman e¤er seyyid olmuﬂ olsayd›, bunu
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gizlemesi için hiçbir sebep yoktu. Çünkü seyyid olmak,
saklanmas› gereken bir özellik de¤ildir. Tam aksine Peygamber Efendimiz (sav)'in neslinden olmak Müslümanlar
için büyük bir ﬂereftir. Dolay›s›yla Bediüzzaman seyyid
olsayd›, bunu hiçbir ﬂekilde gizlemez ve aç›kça ifade ederdi. Peygamberimiz (sav)'in soyundan oldu¤unu ifade etmekten büyük bir onur duyard›. Kendisine böyle bir soru
soruldu¤unda "Evet seyyidim, ama Mehdi de¤ilim" derdi. Zira Bediüzzaman bizzat kendi eserlerinde Peygamberimiz (sav)'in hadisini hat›rlatarak "seyyid olan bir kiﬂinin seyyidli¤ini gizlemesinin Kuran ahlak›na uygun olmad›¤›n›" belirterek, bu konudaki sözünün kesin olarak
do¤ru oldu¤unu ifade etmiﬂtir:
Seyyid olmayan seyyidim ve seyyid olan de¤ilim diyenler, ikisi de günahkar ve duhul ve huruc (isyan)
haram olduklar› gibi... hadis ve Kuran'da dahi, ziyade veya noksan etmek memnu'dur (yasaklanm›ﬂt›r). (Muhakemat, sf.52)
Bediüzzaman'›n bu sözü çok aç›kt›r. Peygamberimiz
(sav)'in hadisinde bildirildi¤i gibi, ‹slam ahlak›na göre,
seyyid olan bir kiﬂi hiçbir nedenle bunu gizleyemez, saklayamaz. Seyyid olmayan bir kiﬂi de ben seyyidim diyemez. Bu durumda Bediüzzaman gibi de¤erli ve üstün ahlakl› bir ﬂahs›n, seyyidli¤ini gizledi¤i yaklaﬂ›m› son derece yak›ﬂ›ks›z bir düﬂüncedir. Bunun yan› s›ra "her seyyid
olan kiﬂi, mutlaka Mehdi olacak diye bir durum da söz
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konusu de¤ildir". Dünya üzerinde milyonlarca seyyid
olan insan bulunmaktad›r. Bir kiﬂinin seyyid olmas› Mehdi olmas›n› gerektirmedi¤i için, her insan bu gerçe¤i rahatl›kla dile getirebilir. Dahas› Bediüzzaman "Benim bu
konudaki tek eksikli¤im seyyidli¤im, e¤er seyyid olsayd›m Mehdi olurdum" da dememiﬂtir. Tam aksine Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin tüm özelliklerini, yapaca¤› benzersiz faaliyetleri uzun uzun aç›klam›ﬂ ve bunlar›n hiçbirinin
kendi yaﬂad›¤› dönemde henüz gerçekleﬂmedi¤ini belirtmiﬂtir. Ayr›ca Bediüzzaman Risaleler'de yine birçok kez
"Kürt" oldu¤unu ifade ederek bu gerçe¤i delillendirmiﬂtir (Münazarat, s.84; Tarihçe-i Hayat, sf.228; Bediüzzaman ve Talebelerinin Mahkeme Müdafalar›, s.18).
Bat›n tefsircilerine göre:
Bediüzzaman'›n sözlerini bat›n tefsiri ad› alt›nda yorumlayan kimseler, Bediüzzaman'›n yukar›da yer verilen apaç›k izahlar›n› görmezlikten gelmektedirler. Bediüzzaman
aç›kça "Hz. Mehdi seyyid olacakt›r, ben seyyid de¤ilim" dedi¤i halde, baz› ﬂah›slar "Bediüzzaman'ın bu
açıklamaları do¤ru de¤ildir; kendisi falanca gün bizi
ça¤ırmıﬂ, hem ﬂerif, hem seyyid hem de Hz. Mehdi'yim
demiﬂtir" gibi aç›klamalarda bulunabilmektedirler. Dolay›s›yla bat›n tefsircileri, Bediüzzaman'›n Risaleler'deki
sözlerini yeterli bulmamakta ve onun bu sözlerini esas almamaktad›rlar.
Oysa ki bu, Bediüzzaman'ın, eserlerinde inandı¤ı ﬂeylerin tam aksine bilgiler verdi¤ini ve bunların do¤rusunu
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da özel bir sohbet esnasında yalnızca iki üç kiﬂiye açıkladı¤ın› iddia etmek anlam›na gelir. Bu da, Bediüzzaman'ın
yüzlerce sayfa boyunca yaptı¤ı açıklamaların "geçersiz"
oldu¤unu ve verdi¤i yanl›ﬂ bilgilerle senelerdir tüm Müslümanlar› yan›ltt›¤›n› söylemek olur ki, bu, yaﬂad›¤› asr›n
müceddidi olmuﬂ böyle büyük bir ‹slam büyü¤üne yöneltilen çok büyük bir iftira ve haks›zl›k olur. Yüzlerce sayfa boyunca yazdıklarının aksine, Bediüzzaman'ın "-yalnızca iki üç kiﬂiye- tüm yazdıklarının yalan oldu¤unu
söyledi¤i" ﬂeklinde bir iddia, bu tür iddiaların sahiplerini
töhmet altında bırakır. "Bediüzzaman Hazretleri milyonlarca insan› aldatt›, yalan söyledi; fakat bu konunun do¤rusunu üç beﬂ kiﬂiye aç›klad›" ﬂeklinde bir iddia
hiçbir ﬂekilde kabul edilemez. Risale-i Nur'da, Bediüzzaman Hazretleri'nin "yüzlerce sayfa çok kapsaml› ve detayl› yalan söyledi¤ini ve 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.
2- Bediüzzaman, "3 vazifeyi birden yerine
getiren kiﬂi ancak ahir zaman Mehdi'sidir"
demektedir; tefsirciler, bu vazifelerden
sadece birini yeterli görmektedirler.

Bediüzzaman'a göre:
Önceki bölümlerde de yer verildi¤i gibi, Bediüzzaman
181

eserlerinde pek çok kez Hz. Mehdi'nin üç görevi oldu¤unu belirtmiﬂ, bu üç görevin birarada yerine getirilmesinin
Hz. Mehdi'nin en önemli alametlerinden biri oldu¤una dikkat çekmiﬂtir. Bu görevlerin birincisi materyalist, Darwinist ve ateist felsefelerle fikri mücadele yap›lmas› ve bu
ak›mlar›n fikren tam olarak susturulmas›d›r. ‹kincisi, ‹slam dünyas›n›n liderli¤ini üstlenerek ‹slam Birli¤i'nin sa¤lanmas›, üçüncüsü ise, Kuran ahlak›n›n ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetinin yeniden canland›r›lmas›yla tüm
yeryüzüne hakim k›l›nmas›d›r. Bediüzzaman kendi yaﬂad›¤› dönemde bu üç görevin birden yerine getirilemedi¤ini, bunu ancak Hz. Mehdi'nin gerçekleﬂtirebilece¤ini söylemektedir. Bediüzzaman'›n bu konuyu aç›klayan pek çok
sözü vard›r. Bunlardan biri ﬂöyledir:
Hem bu ÜÇ VEZA‹F‹ (görevi) B‹RDEN B‹R ﬁAHISTA YAHUT CEMAATTE BU ZAMANDA BULUNMASI VE MÜKEMMEL OLMASI VE B‹RB‹R‹N‹ CERHETMEMES‹ (birbirine engel olmamas›, zarar vermemesi) PEK UZAK, ADETA KAB‹L
(mümkün) GÖRÜLMÜYOR. Ahir zamanda, AL-‹
BEYT-‹ NEBEV‹'N‹N (A.S.M.) (Peygamberimiz
(sav)'in soyunun) CEMAAT-‹ NURAN‹YES‹N‹ (nurani cemaatini) TEMS‹L EDEN HAZRET-‹ MEHD‹'DE VE CEMAAT‹NDEK‹ ﬁAHS-I MANEV‹DE
ANCAK ‹ÇT‹MA EDEB‹L‹R (biraraya gelebilir, toplanabilir). (Kastamonu Lahikas›, sf.139)
182

Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin "ÜÇ VEZA‹F‹ (GÖREV‹) B‹RDEN" yerine getirece¤ini belirtti¤i bu sözüyle
konunun önemini bir kez daha hat›rlatmaktad›r. Kendisi
de dahil olmak üzere, önceki müceddidlerin hiçbirinin bunlar›n üçünü birarada gerçekleﬂtirmedi¤ini aç›kça ifade etmekte, dolay›s›yla kendisinin Mehdi olmayaca¤›n› söylemektedir.
Bediüzzaman, "BU ZAMANDA" sözleriyle kendi yaﬂad›¤› dönemden bahsetmektedir. Ve kendi zaman›nda,
Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i üç görevi tek bir ﬂahs›n
ayn› anda yerine getirmesinin ve bu üç vazifenin birbirini
engellememesinin mümkün olmad›¤›n› söylemektedir. Bediüzzaman bu kanaatinin ne kadar güçlü oldu¤unu ise,
"PEK UZAK" ve "ADETA KAB‹L (MÜMKÜN) GÖRÜNMÜYOR" sözleriyle belirtmiﬂtir. Bu da, Bediüzzaman'›n yaﬂad›¤› dönemde Hz. Mehdi'nin henüz gelmedi¤ini gösteren bir baﬂka önemli delildir. Bediüzzaman'›n yaﬂad›¤› dönemde, üç görevin birden yerine getirilmesine
imkan olmam›ﬂt›r. Bediüzzaman ancak kendisinden bir
as›r sonra gelecek Büyük Mehdi'nin bu görevlerin hepsini yerine getirece¤ini bildirmektedir.
Bediüzzaman, burada kulland›¤› "ANCAK" kelimesiyle bir baﬂkas›n›n bu görevleri baﬂarmas›n›n Allah'›n dilemesiyle "‹MKANSIZ" oldu¤unu belirtmiﬂtir. Çünkü
Allah bu vazifeleri yaln›zca Hz. Mehdi'nin yerine getirebilmesini takdir etmiﬂtir. Hz. Mehdi de kaderinde böyle
takdir edildi¤i için bu görevleri Allah'›n izniyle baﬂar›yla
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yerine getirecektir. ‹slam tarihinde henüz bunu baﬂaran bir
kimse ya da topluluk görülmedi¤i gibi, Bediüzzaman kendi yaﬂad›¤› devirde de bu durumun gerçekleﬂmedi¤ini vurgulamaktad›r.
Bediüzzaman bir baﬂka sözünde de, Kuran ahlak›n› dünya üzerinde hakim k›lmak amac›yla önceki as›rlarda da
baz› Müslüman ﬂah›slar›n geldi¤ini, ancak bunlar›n hiçbirinin, ahir zamanda Hz. Mehdi'nin yapaca¤› üç önemli
görevi bu ﬂekilde birarada yerine getirmediklerini ifade
etmiﬂtir. Bu nedenle de ahir zaman›n "BÜYÜK MEHD‹"si ünvan›n› alamad›klar›n› belirtmiﬂtir.
Bediüzzaman bu anlamda, Risale-i Nur'un da Hz. Mehdi'nin üç görevinden birincisi olan "iman› kurtarmak" görevini yerine getirdi¤ini söylemiﬂtir. Ancak bu hizmetin
dar dairede yani belirli bir çevrede s›n›rl› kald›¤›n›, Büyük Mehdi ünvan›n› taﬂ›yacak olan Hz. Mehdi'nin ise bu
görevi ve di¤er iki görevini dünya çap›nda gerçekleﬂtirece¤ini aç›klam›ﬂt›r. Dolay›s›yla Hz. Mehdi ortaya ç›kt›¤›
zaman, hadislerde de belirtildi¤i gibi, Mehdili¤ini iddia
etmeyecek ya da bunun propagandas›n› yapmayacakt›r.
Hz. Mehdi'nin burada say›lan ve dünya çap›nda etkili olacak olan büyük icraatlar›, bu kutlu ﬂahs›n ortaya ç›kt›¤›n›n en büyük ispat› ve delili olacakt›r.
Bat›n tefsircilerine göre:
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin üç görevi birarada yerine
getirece¤ini, ama kendisinin bu görevleri yerine getirme184

di¤ini ifade etmektedir. Bat›n tefsircileri ise, Bediüzzaman'›n bu konudaki çok aç›k ifadelerine ra¤men, 'yaln›zca tek bir görevin yerine getirilmesinin Mehdilik için yeterli oldu¤unu' iddia etmektedirler.
Bediüzzaman hayat›n› ‹slam ahlak›n›n tebli¤ine adam›ﬂ,
yaﬂad›¤› yüzy›l›n kutbu olmuﬂ çok de¤erli bir ‹slam alimi
ve mütefekkiridir. Yaﬂad›¤› dönemde en zor ﬂartlar alt›nda bile iman hizmetini sürdürmüﬂ, pek çok insan›n iman
etmesine vesile olmuﬂtur. Ancak Bediüzzaman'›n bu hizmeti, s›n›rl› bir alanda gerçekleﬂmiﬂtir. Hz. Mehdi'nin imani çal›ﬂmalar› ise, ‹slam ahlak›n›n 'tüm dünyada' hakim k›l›nmas›n› sa¤layacakt›r. Hz. Mehdi ‹slam dinini tüm bat›l
inanç ve hurafelerden ar›nd›racak, Peygamberimiz (sav)'in
sünnetini yeniden canland›rarak ve din ahlak›n› özüne döndürecektir. Bediüzzaman'›n hizmeti ise, böyle bir sonuca
ulaﬂmam›ﬂt›r. Bunun yan› s›ra Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin
di¤er görevleri olan ‹slam Birli¤i'ni oluﬂturmam›ﬂ, tüm
dünyadaki Müslümanlar›n manevi lideri vasf›n› taﬂ›mam›ﬂ, bu vas›fla Hristiyan dünyas›yla ittifak yapmam›ﬂ, Kuran ahlak›n›n ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetinin yeniden canland›r›lmas›yla tüm yeryüzüne hakim k›l›nmas›na
vesile olmam›ﬂt›r.
Ancak bat›n tefsircileri, bu sonuçlar›n hiçbiri oluﬂmad›¤› ve Bediüzzaman da bu gerçe¤i Risaleler'de aç›kça dile getirdi¤i halde, tek bir görevin -ve bunun da yaln›zca
belirli cihetlerde- yerine getirilmiﬂ olmas›n›n Mehdilik
için yeterli oldu¤unu iddia etmektedirler. Böyle bir iddia
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ise, "Bediüzzaman'›n sözleri önemli de¤ildir; Risaleler'e
de¤il, bat›n tefsiriyle yap›lan aç›klamalara inanmak gerekir" ﬂeklinde bir düﬂünceyle hareket edildi¤ini göstermektedir. Bu ise, Bediüzzaman gibi de¤erli bir ‹slam aliminin
büyük bir emek vererek, samimiyetle kaleme alm›ﬂ oldu¤u hikmetli eserlerinin güvenilirli¤ini tehlikeye atacak çok
yanl›ﬂ bir yaklaﬂ›md›r. Bediüzzaman yaﬂad›¤› asr›n müceddidi olmuﬂ, Müslümanlara ›ﬂ›k tutan çok büyük bir ‹slam alimidir. Kuﬂkusuz ki eserlerindeki her bir sözü de,
bu do¤rultuda en hikmetli aç›klamalar› içermektedir.
3-Bediüzzaman, 'Mehdi bir ﬂah›st›r ve ﬂahs›
manevisi vard›r' demektedir; tefsirciler,
'sadece ﬂahs-› manevidir' demektedirler.

Bediüzzaman'a göre:
Bediüzzaman'›n Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin geliﬂi konular›ndaki izahlar› çok aç›k ve anlaﬂ›l›rd›r. Bediüzzaman
bu konularda Peygamberimiz (sav)'in hadislerine dayand›rarak pek çok delil ile "Hz. ‹sa'n›n ve Hz. Mehdi'nin birer ﬂah›s olduklar›n›" aç›klam›ﬂt›r. Bediüzzaman tarih
boyunca gönderilmiﬂ olan tüm elçiler gibi, Hz. ‹sa'n›n da,
Hz. Mehdi'nin de birer ﬂahs-› manevileri olaca¤›n› belirtmiﬂtir. Ancak bu ﬂahs-› manevinin baﬂ›nda Hz. ‹sa ve Hz.
Mehdi birer ﬂah›s olarak bizzat bulunacaklard›r. Nitekim
bir ﬂah›s olmadan bir ﬂahs-› manevinin varl›¤›ndan söz
edebilmek de mümkün de¤ildir. "ﬁahs-› manevi" kavra186

‹

m› genellikle bir cemaati temsilen kullan›lan bir ifade ﬂeklidir; ancak bu cemaat, lideri olmayan bir cemaat de¤ildir.
Her mümin toplulu¤unun bir önderi oldu¤u Kuran'da bildirilen, Allah'›n yüzy›llard›r süregelen bir adetullah›d›r.
Bunun yan› s›ra, Kuran'da tarih boyunca çeﬂitli toplumlara gönderilen elçiler, nebiler ve resullerin hayatlar›, mücadeleleri ve tebli¤leri hakk›nda pek çok bilgi verilmiﬂtir.
Yaﬂad›klar› olaylar, aileleri, eﬂleri, çocuklar›, Allah'a olan
samimi imanlar› ve dualar› ile ilgili ayetlerde çeﬂitli bilgiler yer almaktad›r. Tüm bu bilgiler bize, tarih boyunca
hiçbir elçi, nebi veya resulün bir ﬂahs-› manevi olarak gönderilmedi¤ini, tüm elçilerin birer ﬂah›s olarak geldiklerini göstermektedir. Ayn› ﬂekilde Peygamberimiz (sav)'den
sonra gelen ve ‹slam tarihinde yer alan hiçbir müceddid
veya müçtehid de bir ﬂahs-› manevi olarak gönderilmemiﬂtir. Kuran'›n adetullah›nda tüm elçilerin, tüm müceddidlerin insanlar› uyar›p korkutacak, onlar› Allah'›n r›zas›,
rahmeti ve cennetiyle müjdeleyebilecek, onlara do¤ruyu
yanl›ﬂtan ay›racak bir hidayet rehberi olabilecek birer ﬂah›s olarak gönderildikleri görülmektedir.
ﬁah›s olmadan bir ﬂahs-› manevi olmas›, tüm di¤er elçilerde oldu¤u gibi, Hz. Mehdi için de söz konusu de¤ildir.
Hz. Mehdi de geldi¤inde, yine ona yak›n kiﬂilerden oluﬂan bir cemaati olacak, baﬂlar›nda da Hz. Mehdi olacakt›r. Nitekim Bediüzzaman'›n sadece birkaç sözünün incelenmesi dahi, bu konunun hiçbir tart›ﬂmaya yer b›rakma187

yacak aç›kl›kta oldu¤unu net bir biçimde ortaya koymaktad›r:
Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi için kulland›¤›
"O ZAT" ya da "O ﬁAHIS" gibi ifadeler,
Hz. Mehdi'nin bir "ﬂahs-› manevi" olmad›¤›n›
aç›kça ortaya koymaktad›r.

1) ... Hem de o eﬂhas›n (o ﬂah›slar›n) ﬂahs-› manevîsine veya temsil ettikleri cemaate ait asar-› azîmeyi
(fevkalade eserleri, izleri) O EﬁHASIN (ﬂah›slar›n)
ZATLARINDA tasavvur ederek öyle tefsir etmiﬂler
ki, O EﬁHAS-I HAR‹KA (o harika ﬂah›slar; yani Hz.
‹sa ve Hz. Mehdi) ç›kt›klar› vakit bütün halk onlar›
tan›yacak gibi bir ﬂekil vermiﬂler. (Sözler, sf.343-344)
Bediüzzaman bu sözünde Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi için "o
eﬂhas-› harika" (o harika ﬂah›slar) ifadesini kullanarak,
her ikisinin de birer ﬂahs-› manevi de¤il, birer ﬂah›s olarak geleceklerini aç›kça belirtmiﬂtir.
2) ... Ona karﬂ› Al-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine (Peygamberimizin nurani soyuna) ba¤lanan, ehli velayet (velilerin) ve ehl-i kemalin (kamil iman sahiplerinin) baﬂ›na geçecek Al-i Beytten Muhammed Mehdi isminde B‹R ZAT-I NURAN‹ (nurlu bir ﬂah›s), o
Süfyan'›n ﬂahs-› manevîsi olan cereyan-› münaf›kaneyi (münaf›kl›k ak›m›n›) öldürüp da¤›tacakt›r…
(Mektubat, sf.56-57)
188

Bediüzzaman burada da "bir zat-› nurani" yani "nurlu bir ﬂah›s" diyerek Hz. Mehdi'nin bir ﬂahs-› manevi de¤il, bir insan oldu¤unu aç›klam›ﬂt›r.
Bediüzzaman ayr›ca "nurlu bir ﬂah›s" ifadesiyle bahsetti¤i bu kiﬂinin "kamil iman sahiplerinin baﬂ›na geçerek
onlara önderlik edece¤ini" bildirmekte ve bu sözleriyle, Hz. Mehdi'nin bir ﬂah›s olaca¤›n› bir kez daha tekrarlamaktad›r.
3) … O ZAT, o taifenin uzun tedkikat› (o toplulu¤un
uzun araﬂt›rmalar›, incelemeleri) ile yazd›klar› eseri
kendine haz›r bir program yapacak, onun ile o birinci vazifeyi tam yapm›ﬂ olacak. Bu vazifenin istinad
etti¤i (dayand›¤›) kuvvet ve MANEV‹ ORDUSU, yaln›z ihlas ve sadakat ve tesanüd (dayan›ﬂma) s›fatlar›na tam sahib olan bir k›s›m ﬁAK‹RDLERD‹R (ö¤rencilerdir). Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve k›ymetli say›l›rlar. (Emirda¤ Lahikas›-1, sf.266-267)
Bediüzzaman bu sözünde de Hz. Mehdi için "o zat" ifadesini kullanm›ﬂt›r. Bunun yan› s›ra Hz. Mehdi'den ayr›,
cemaatinden ayr› olarak bahsederek Hz. Mehdi ve onun
ﬂahs-› manevisinin iki ayr› kavram oldu¤unu da bir kez
daha aç›klam›ﬂt›r.
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4) ... O ileride gelecek AC‹B B‹R ﬁAHSIN (ﬂaﬂ›lan ve
hayret uyand›ran ﬂahs›n) bir hizmetkar› ve ONA yer
haz›r edecek bir dümdar› (önceden gelen takipçisi) ve
O BÜYÜK KUMANDANIN piﬂdar bir neferi (öncü
bir askeri) oldu¤umu zannediyorum. (Barla Lahikas›,
sf.162)
Bediüzzaman'›n bu sözünde kulland›¤› "acib bir ﬂah›s"
ifadesi, Hz. Mehdi'nin bir ﬂahs-› manevi de¤il, bir ﬂah›s
oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r.
Bediüzzaman sözlerinin devam›nda ise Hz. Mehdi'nin
"kumandanl›k vasf›na" da dikkat çekmektedir. Bir ﬂahs› manevinin kumandanl›k s›fat› taﬂ›mas›n›n söz konusu
olamayaca¤›; burada Hz. Mehdi'den bu görevi yerine getirebilecek bir ﬂah›s olarak bahsedildi¤i çok aç›kt›r.
Ayr›ca Bediüzzaman Said Nursi, Hz. Mehdi'nin üstlenece¤i bu büyük görevde kendisinin de "bu acib ﬂahs›n
hizmetkar›" olabilece¤ini ifade ederken, Hz. Mehdi'nin
bir ﬂah›s oldu¤unu bir kez daha vurgulam›ﬂt›r.
5) ... Ahir zaman›n en büyük fesad› zaman›nda; elbette en büyük B‹R MÜÇTEH‹D (içtihad eden büyük
‹slam alimi), hem en büyük B‹R MÜCEDD‹D (her
yüzy›l baﬂ›nda dini hakikatleri devrin ihtiyac›na göre
ders vermek üzere gönderilen büyük ‹slam alimi, yenileyen, yenileyici), hem HAK‹M, hem MEHD‹, hem
MÜRﬁ‹D (do¤ru yolu gösteren kiﬂi), hem KUTB-U
A'ZAM (Müslümanlar›n kendisine ba¤land›klar› bü190

yük evliyalardan, zaman›n en büyük mürﬂidi) olarak
B‹R ZAT-I NURAN‹Y‹ gönderecek ve O ZAT da Ehli Beyt-i Nebevîden (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) olacakt›r. (Mektubat, sf.411, 412) (Mektubat,
sf.441)
Bediüzzaman'›n bu sözünde kulland›¤› "müçtehid, müceddid, hakim, Hz. Mehdi, mürﬂid, kutb-u a'zam, bir
zat-› nuranî" vas›flar›, anlamlar›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi ancak bir kiﬂiye ait olabilecek özelliklerdir.
Ayr›ca Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin "bir zat-› nurani"
oldu¤undan bahsetmektedir. E¤er Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin bir ﬂahs-› manevi oldu¤unu vurgulamak isteseydi
burada "bir zat-› nuraniden" de¤il, "bir ﬂahs-› manevii nuraniden" bahsederdi.
Ayr›ca burada ﬂah›s kelimesinden önce kullan›lan "bir"
kelimesi de bu konuyu bir kez daha aç›klamaktad›r. "Zat"
ise zaten yine birlik ve ﬂah›s ifade eden bir kelimedir. Bediüzzaman burada aç›kça "bir zat" ifadesini kullanm›ﬂt›r; "iki" ya da "birileri" dememiﬂtir. Dolay›s›yla Bediüzzaman'›n tüm bu aç›klamalar›, Hz. Mehdi'den bir ﬂahs› manevi olarak bahsetmedi¤ini kesin bir ﬂekilde ispatlamaktad›r.
6) ... Belki nur-u iman›n (iman›n iﬂ›¤›n›n) dikkatiyle,
O EﬁHAS-I AH‹R ZAMAN (ahir zaman ﬂah›slar›)
tan›nabilir. (Sözler, sf.343-344)
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Bediüzzaman Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi için "ahir zaman
ﬂah›slar›" ifadesini kullanm›ﬂt›r. Bediüzzaman'›n burada
kulland›¤› "ﬂah›slar" ifadesi, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin
bir ﬂahs-› manevi olarak de¤il, birer insan olarak geleceklerini aç›kça ortaya koymaktad›r.
Bediüzzaman'›n, ahir zamanda gelecek olan bu ﬂah›slar›n "iman›n nuruyla tan›nabileceklerini" belirtmesi de
yine Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin birer ﬂah›s olarak geleceklerini aç›klad›¤›n› göstermektedir. "Tan›ma" fiili ancak
insanlar için geçerli olabilecek bir durumu ifade etmektedir. Bir ﬂahs-› manevinin kendisi olup olmad›¤›n›n tan›nabilmesi elbetteki söz konusu de¤ildir.
7) ... Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar (fikir ak›mlar›) var ki, herﬂeyi kendi hesab›na ald›¤› için,
faraza (farz edelim) HAK‹K‹ BEKLEN‹LEN VE B‹R
ASIR SONRA GELECEK OLAN O ZAT dahi bu zamanda gelse... (Kastamonu Lahikas›, sf.57)
Bediüzzaman'›n bu sözünde kulland›¤› "o zat" ifadesi
de yine bu konuyu hiçbir tart›ﬂmaya yer b›rakmayacak ﬂekilde netleﬂtirmektedir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'den "hakiki beklenilen o zat" ifadesiyle bahsetmektedir. E¤er
Hz. Mehdi'nin bir ﬂahs-› manevi olaca¤›n› söylemek isteseydi Bediüzzaman'›n burada "beklenilen ﬂahs-› manevi"
demesi gerekirdi, ancak Hz. Mehdi'yle ilgili böyle bir ifade kullanmam›ﬂt›r.
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Bediüzzaman bu sözünde ayr›ca Hz. Mehdi'nin "bir as›r
sonra gelece¤ini" belirtmektedir. Bir ﬂahs-› manevi için
ortaya ç›k›ﬂ tarihi verilmeyece¤i çok aç›kt›r. "Gelme" fiili ancak bir ﬂah›s için kullan›lacak bir kelimedir ve buradan da Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi'den bir kiﬂi olarak bahsetti¤i aç›kça anlaﬂ›labilmektedir.
8) … AH‹R ZAMANIN O BÜYÜK ﬁAHSI, Al-i
Beyt'ten (Peygamberimizin soyundan) olacak. (ﬁualar, sf.442)
Bediüzzaman burada da "ahir zaman›n o büyük ﬂahs›" sözleriyle Hz. Mehdi'nin ahir zamanda gelecek olan
bir ﬂah›s oldu¤unu tekrarlam›ﬂt›r. Hz. Mehdi'nin Peygamberimiz (sav)'in soyundan olaca¤›n› belirtmiﬂ olmas› ise,
Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi'den bir ﬂahs-› manevi olarak
bahsetmedi¤ini çok aç›k bir ﬂekilde ortaya koymaktad›r.
Zira 'bir ﬂahs-› manevinin bir baﬂka insan›n soyundan
gelebilmesi söz konusu de¤ildir'.
9) … Ben de onlara demiﬂtim: "Ben, kendimi seyyid
(Peygamberimiz'in soyundan) bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zaman›n o
büyük ﬂahs›, Al-i Beyt'ten (Peygamberimiz (sav)'in
soyundan) olacakt›r. (Emirda¤ Lahikas›-1, sf.267)
Bediüzzaman bu sözünde de yine "ahir zaman›n o büyük ﬂahs›" diyerek Hz. Mehdi'nin bir ﬂahs-› manevi de193

¤il bir ﬂah›s oldu¤unu aç›kça belirtmektedir.
Bediüzzaman "Hz. Mehdi'nin Peygamberimiz (sav)'in
soyundan olaca¤›n›" bu sözünde de bir kez daha belirtmektedir. Yukar›da da aç›kland›¤› gibi, Peygamberimiz
(sav)'in soyundan gelebilmesi için Hz. Mehdi'nin ancak
bir insan olmas› gerekmektedir ki Bediüzzaman da bu sözüyle bu gerçe¤i aç›kça vurgulamaktad›r.
10) ... Rivayetlerde, ahir zaman›n alametlerinden olan
ve AL-‹ BEYT-‹ NEBEV‹'DEN HAZRET-‹ MEHD‹'N‹N (Rad›yallahü Anh) hakk›nda ayr› ayr› haberler var. (ﬁualar, sf.465)
11) ... Said itiraznamesinde demiﬂ ki: "Ben seyyid de¤ilim. MEHD‹ SEYY‹D (peygamber soyundan olan
kimse) OLACAK." diye onlar› reddetmiﬂ. (ﬁualar,
sf.368)
Bediüzzaman bu iki sözünde de, Hz. Mehdi'nin "seyyid" yani "peygamber soyundan gelecek bir ﬂah›s" oldu¤unu birer kez daha tekrarlam›ﬂt›r.
12) ... Beﬂinci ve Alt›nc› ‹ﬂaretler, ›slah-› alemin (tüm
insanlar›n kötülüklerden ar›nd›r›l›p iyileﬂtirilmesinin) bizzat HAZRET-‹ MEHD‹'N‹N ZUHURUNA
vabeste (ba¤l›) oldu¤una kanaat eden zümreden (grup194

tan), BU ZAT'I AL‹ﬁANIN (ﬂan› yüce bu zat›n) dahi
bu emirde muktedir olmas›nda (kuvvetli olmas›nda)
ﬂüphe duyanlar›n, bu vehimlerini (kuruntular›n›, düﬂüncelerini) bertaraf edecek (ortadan kald›racak), itimadlar›n› temin edecek (güvenlerini sa¤layacak), gayet kuvvetli güneﬂ gibi bir hakikat. (Barla Lahikas›,
sf.110)
Bediüzzaman'›n bu sözündeki "bu zat-› aliﬂan" ifadesi de yine Hz. Mehdi'nin bir ﬂah›s olarak gelece¤ini aç›kça belirtti¤ini göstermektedir.
13) … O ZAT, bütün ehl-i iman›n (iman edenlerin)
manevî yard›mlar›yla ve ittihad-› ‹slam›n muavenetiyle (‹slam Birli¤i'nin yard›mlaﬂmas›yla) ve bütün
ulema ve evliyan›n (alimlerin ve velilerin) ve bilhassa Al-i Beyt'in neslinden (özellikle Peygamberimiz'in
neslinden) her as›rda kuvvetli ve kesretli (çok say›da)
bulunan milyonlar fedakar seyyidlerin iltihaklar›yla
(peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin kat›l›mlar›yla) O VAZ‹FE-‹ UZMAYI (büyük görevi)
YAPMAYA ÇALIﬁIR. (Emirda¤ Lahikas›-1, sf.266267)
Bediüzzaman bu sözünde de bir kez daha Hz. Mehdi'nin
bir ﬂah›s olarak ortaya ç›kaca¤›n› "o zat" ifadesiyle yinelemiﬂtir.
Ayr›ca "Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i büyük gö195

rev"den de bahsederek, onun bir ﬂahs-› manevi de¤il, bir
insan olarak iﬂ baﬂ›nda olaca¤›n› ifade etmiﬂtir.
14) ... Bu hakikatten anlaﬂ›l›yor ki; SONRA GELECEK O MÜBAREK ZAT... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi,
sf.9)
Said Nursi bu aç›klamas›nda da yine Hz. Mehdi'nin bir
ﬂah›s olarak gelece¤ini "o mübarek zat" sözleriyle tekrarlam›ﬂt›r.
15) ... Çok zaman evvel bir ehl-i velayetten (velilerden) iﬂittim ki; O ZAT, eski velilerin gaybi iﬂaretlerinden istihrac etmiﬂ (bir anlam ç›kartm›ﬂ) ve kanaati
gelmiﬂ ki: "ﬁark taraf›ndan bir nur zuhur edecek,
bid'atlar zulümat›n› (dine sonradan girmiﬂ olan hurafelerin oluﬂturdu¤u karanl›¤›) da¤›tacak." Ben, böyle bir nurun zuhurunu (ortaya ç›k›ﬂ›n›) çok intizar ettim (gözledim) ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda
gelir. Öyle kudsi çiçeklere zemin haz›r etmek laz›m gelir. Ve anlad›k ki, bu hizmetimizle O NURAN‹ ZATLARA zemin izhar ediyoruz (haz›rl›yoruz). (Sikke-i
Tasdik-i Gaybi, sf.189, Mektubat, sf.34)
-... O zat...
-... O nurani zatlara...
Bediüzzaman bu sözünde ahir zamanda gelecek bu kutlu ﬂah›slar için iki kez "zat" kelimesini kullanm›ﬂt›r. Ken196

disinin bu "nurani ﬂah›slara zemin haz›rlad›¤›n›" söyleyerek, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin birer ﬂahs-› manevi olmad›klar›n›, birer zat olduklar›n› aç›kça ifade etmiﬂtir.
16) ... ÜMMET‹N BEKLED‹⁄‹, AH‹R ZAMANDA
GELECEK ZATIN üç vazifesinden en mühimmi
(önemlisi) ve en büyü¤ü ve en k›ymetdar› (k›ymetlisi)
olan îman-› tahkikîyi neﬂr (gerçek iman› yayma) ve
ehl-i îman› dalaletten (iman edenleri sapmaktan) kurtarmak... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf.9)
Bediüzzaman burada da Hz. Mehdi'nin, ‹slam aleminin
bekledi¤i "ahir zamanda gelecek bir zat" oldu¤unu belirterek onun bir ﬂahs-› manevi olmad›¤›n› bir kez daha
tekrarlam›ﬂt›r.
17) … Ehl-i iman› dalaletten muhafaza etmek (iman
edenlerin do¤ru yoldan sapmalar›n› engellemek) ve
bu vazife hem dünya, hem herﬂeyi b›rakmakla, çok zaman tedkikat ile (araﬂt›rma ile) meﬂguliyeti iktiza etti¤inden (gerektirdi¤inden), HAZRET-‹ MEHD‹'N‹N
O VAZ‹FES‹N‹ B‹ZZAT KEND‹S‹ görme¤e vakit
ve hal müsaade edemez... (Emirda¤ Lahikas›-1, sf.266267)
Bediüzzaman'›n bu sözünde kulland›¤› "kendisi" kelimesi de yine ﬂah›s ifade eden ve Hz. Mehdi'nin bir ﬂahs-›
manevi olmad›¤›n› ortaya koyan bir baﬂka delilidir.
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Said Nursi bu sözünde ayr›ca Hz. Mehdi'nin bir ﬂah›s
oldu¤unu gösteren baﬂka vurgular da kullanm›ﬂt›r:
1- Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i bir görev vard›r. Demek ki Hz. Mehdi bir ﬂah›st›r.
2- Hz. Mehdi, di¤er görevleriyle meﬂgul olacakt›r ve bu
görevi bizzat kendisinin yerine getirebilmesi için vakti olmayacakt›r. "Meﬂguliyet ve vakit darl›¤›" ancak bir insan için söz konusu olabilecek durumlard›r. Bir ﬂahs-›
manevinin meﬂgul olmas› ya da vaktinin olmamas› söz konusu de¤ildir.
18) ... "istikbal-i dünyeviyede B‹N DÖRTYÜZ SENE
SONRA GELECEK B‹R HAK‹KAT‹ as›rlar›nda karib (yak›n) zannetmiﬂler" (Sözler, sf.318)
Bediüzzaman bu sözleriyle, ‹slam tarihinde pek çok kiﬂinin Hz. Mehdi'nin kendi dönemlerinde gelece¤ini düﬂünerek yan›ld›klar›n› ve bu zat›n Peygamberimiz (sav)'den
1400 sene sonra gelece¤ini hat›rlatm›ﬂt›r. Yukar›daki bölümlerde de belirtildi¤i gibi, "gelme" eylemi ancak bir insan için söz konusu olabilecek bir durumdur. Bediüzzaman burada Hz. Mehdi'nin bir ﬂahs-› manevi oldu¤unu vurgulamak isteseydi, çok farkl› ifadeler kullan›rd›. Oysa ki
tarihini de vererek, ne zaman gelece¤ini belirtmesi Hz.
Mehdi'den bir ﬂah›s olarak bahsetti¤ini ortaya koymaktad›r.
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Bediüzzaman Hz. Mehdi ve onun cemaatinin
ﬂahs-› manevisinden iki ayr› kavram olarak
bahsetmektedir.

19) ... o vazifeleri ONUN cem'iyeti ve seyyidler cemaati yapaca¤›n› rahmet-i ‹lahiye'den bekliyoruz.
(Emirda¤ Lahikas›-1, sf.265)
Bediüzzaman, bu aç›klamas›nda Hz. Mehdi için
"onun", Hz. Mehdi'nin cemaati içinse "onun cemiyeti"
ifadesini kullanm›ﬂt›r. Kiﬂilik ifade eden "onun" kelimesi, Hz. Mehdi'nin bir ﬂah›s oldu¤unu göstermektedir. Cemiyeti ise, Hz. Mehdi'nin ﬂahs-› manevisini temsil etmektedir ve Hz. Mehdi'nin zat›ndan ayr› bir kavram olarak ele
al›nm›ﬂt›r. Ancak Hz. Mehdi'nin bir cemiyeti olabilmesi
için, kendisinin de bir ﬂah›s olarak bu cemiyetin baﬂ›nda
bulunmas› gerekmektedir.
20) ... HAZRET-‹ MEHD‹'N‹N CEM'‹YET-‹ NURAN‹YES‹, Süfyan komitesinin tahribatç› rejim-i
bid'akaranesini (dinde olmayan› dine sokarcas›na)
tamir edecek, Sünnet-i Seniyeyi (Peygamberimiz
(sav)'in sözlerine ve hareketlerine dair en yüksek ve
k›ymetli haller, tav›rlar, hareket düsturlar›n›) ihya
edecek (canland›racak); yani alem-i ‹slamiyette Risalet-i Ahmediyeyi (ASM) (Peygamberimiz (sav)'in
peygamberli¤ini) inkar niyetiyle ﬁeriat-› Ahmediyeyi
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(ASM) (Peygamberimiz (sav)'in getirdi¤i Kuran hükümlerini) tahribe (y›k›p bozmaya) çal›ﬂan Süfyan komitesi, HAZRET-‹ MEHD‹ CEM'‹YET‹N‹N mu'cizekar manevî k›l›nc›yla öldürülecek ve da¤›t›lacak.
(Mektubat, sf.473)
-... Onun cemiyeti...
-... Hz. Mehdi'nin cemiyet-i nuraniyesi...
-... Hz. Mehdi cemiyetinin...
Bediüzzaman'›n bu sözünde geçen "Süfyan komitesi",
Darwinist, materyalist ve ateist ak›mlar› temsil etmektedir.
Bediüzzaman ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi'nin, bu
ak›mlar›n hak dini bozmaya yönelik faaliyetlerini durduraca¤›n›, dini asl›na döndürece¤ini ve Peygamberimiz
(sav)'in sünnetiyle amel edece¤ini bildirmiﬂtir.
Bediüzzaman bu ve yukar›daki sözünde Hz. Mehdi'nin
bir cemiyeti olaca¤›n› belirtmektedir. Bu cemiyet, Hz.
Mehdi'nin bizzat baﬂ›nda olmas›ndan oluﬂan ﬂahs-›
manevisidir. Önceki bölümlerde de aç›kland›¤› gibi, "Hz.
Mehdi'nin cemiyeti", Hz. Mehdi'nin de baﬂ›nda bulunaca¤›, onun tebli¤ine uyup ona tabi olan insanlardan oluﬂan bir toplulu¤u ifade etmektedir. Ancak bu toplulu¤un
bu konudaki en önemli özelli¤i, bu ﬂahs-› maneviyi oluﬂturan ﬂahs›n yani Hz. Mehdi'nin varl›¤›d›r. Dolay›s›yla Bediüzzaman'›n bu sözünde kulland›¤› "Hz. Mehdi'nin cemiyet-i nuranisi (Hz. Mehdi'nin nurani cemiyeti)" kavram› da yine Hz. Mehdi'nin bir ﬂah›s olarak gelece¤ini göstermektedir.
200

21) ... Ta ahir zamanda, hayat›n geniﬂ dairesinde as›l
sahibleri, yani MEHD‹ VE ﬁAK‹RDLER‹ (ö¤rencileri), Cenab-› Hakk›n izniyle gelir, o daireyi geniﬂlendirir ve o tohumlar sünbüllenir. (Sikke-i Tasdik-i Gaybî, sf.172) (Kastamonu Lahikas›, sf.72)
Bediüzzaman bu sözünde Hz. Mehdi ve ﬂahs-› manevinin ayr› kavramlar oldu¤unu aç›kça ifade etmektedir. Hz.
Mehdi ve ﬂakirtleri olarak iki ayr› kavramdan bahsetmektedir; Hz. Mehdi'nin zat› ve talebeleri. Buradaki "ve" kelimesi bu konuya aç›kl›k getirmektedir. Bu ikisi birbirinden ayr›d›r ve ikisinin biraraya gelmesinden Hz. Mehdi'nin
ﬂahs-› manevisi oluﬂmaktad›r.
22) ... Hem bu üç vezaifi (vazifeleri) birden bir ﬂah›sta, yahut cemaatte bu zamanda bulunmas› ve mükemmel olmas› ve birbirini cerhetmemesi (çürütmemesi)
pek uzak, adeta kabil (mümkün) görülmüyor. Ahir zamanda, Al-i Beyt-i Nebevi'nin (asm) (Peygamberimiz'in soyunun) cemaat-i nuraniyesini (nurani cemaatini) temsil eden HAZRET-‹ MEHD‹ DE VE CEMAAT‹NDEK‹ ﬁAHS-I MANEV‹DE ancak içtima
edebilir (toplanabilir). (Kastamonu Lahikas›, sf.139)
(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf.186)
Bediüzzaman'›n bu sözünde de Hz. Mehdi ve cemaaatinin ﬂahs-› manevisi yine "ve" ifadesiyle birbirinden ayr›lm›ﬂt›r. Bu izahtan Hz. Mehdi ve ﬂahs-› manevinin iki
201

ayr› kavram› temsil etti¤i anlaﬂ›lmaktad›r. "Hz. Mehdi'nin cemaatindeki bir ﬂahs-› manevi"den bahsedilmekte, "Hz. Mehdi" ise bu kavram›n d›ﬂ›nda tutularak ayr›ca zikredilmektedir. Demek ki Hz. Mehdi'nin bir ﬂahs› manevisi olacak ancak kendisi de ayr›ca bu ﬂahs-›
manevinin baﬂ›nda bulunacakt›r.
23) … MEHD‹-‹ AL-‹ RESUL'ÜN TEMS‹L ETT‹⁄‹ KUDS‹ CEMAAT‹N‹N ﬁAHS-I MANEV‹S‹N‹N
üç vazifesi var. (Emirda¤ Lahikas›-1, sf.265)
Bediüzzaman'›n bu sözünde ise, Hz. Mehdi'nin cemaatinin ﬂahs-› manevisinin yerine getirece¤i üç büyük vazifeden bahsedilmektedir. Bu cemaatin ﬂahs-› manevisini
temsil eden, baﬂlar›ndaki kiﬂi ise Hz. Mehdi'dir. Ama bu
görevi, bu kudsi cemaatin ﬂahs-› manevisi yerine getirmektedir. Bediüzzaman'›n bu aç›klamas› da yine Hz. Mehdi'nin "ﬂahs-› manevisi"nin ve "zat›n›n" iki ayr› kavram olarak ele al›nd›¤›n› göstermektedir.
Bat›n tefsircilerine göre:
Yukar›da sadece bir k›sm›na yer verilen sözlerinde Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi'den bir ﬂah›s olarak bahsetti¤i
çok aç›k olarak görülebilmektedir. Bediüzzaman Hz. Mehdi için aç›kça "zat", "ﬂah›s" gibi ifadeler kullanmaktad›r. Ancak ne var ki bat›n tefsircileri, Bediüzzaman'›n bu
net aç›klamalar›n› delil olarak kabul etmemekte, Hz. Meh202

di sadece bir ﬂahs-› manevidir demektedirler. Bu düﬂünceleri için ise ortaya hiçbir delil sunmamakta, sadece Bediüzzaman'›n bat›ni tefsir mant›¤›yla yanl›ﬂ ﬂekillerde yorumlad›klar› sözlerini öne sürmektedirler. Hatta söz konusu kiﬂilerin bu konular aç›ld›¤›nda kulland›klar› kal›plaﬂm›ﬂ baz› cevap ﬂekilleri vard›r. Örne¤in "Ahir zamanda
Hz. Mehdi ad›nda bir ﬂah›s gelecek mi?" diye bir soru soruldu¤unda ﬂöyle bir cevap verilir: "Hay›r, Hz. Mehdi gelmeyecek; ﬂahs-› manevisi gelecek" ya da "Hz. Mehdi zaten gelmiﬂtir. Çünkü Mehdilik bir ﬂahs-› manevidir; ç›kacak Mehdi budur. ﬁu anda da bu ﬂahs-› manevi mevcuttur." Ayn› ﬂekilde Hz. ‹sa için de "Hz. ‹sa yeryüzüne ikinci kez gelecek mi?" diye bir soru soruldu¤unda "Hay›r,
Hz. ‹sa gelmeyecek; Hz. ‹sa'n›n kendisi yeryüzüne inmeyecek, ﬂahs-› manevisi yeryüzünde olacak" denir. Ya da
"Hz. ‹sa'n›n da Hz. Mehdi'nin de ﬂahs-› manevisi zaten gelmiﬂtir" gibi aç›klamalar yap›l›r. Kimileri de "Bediüzzaman eserlerinde, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin gelece¤i konusunda net aç›klamalar yapmam›ﬂt›r" gibi sözlerle, bu düﬂüncelerini Bediüzzaman'›n sözleriyle delillendirmeye çal›ﬂ›rlar.
Oysa bu bak›ﬂ aç›s› son derece yanl›ﬂ ve hatal›d›r. Çünkü Bediüzzaman, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi ile ilgili sözlerinde bu konuyu çok net ifadelerle aç›klam›ﬂ; ahir zamanda
beklenen bu kiﬂilerin bir ﬂahs-› manevi olmad›¤›n›, birer ﬂah›s olarak ortaya ç›kacaklar›n› aç›k bir ﬂekilde belirtmiﬂtir.
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Bediüzzaman'›n bu sözlerine ra¤men ›srarla Hz. Mehdi'nin bir ﬂahs-› manevi olaca¤›n›n öne sürülmesi ise elbette ki, söz konusu kiﬂilerin birtak›m endiﬂelerle hareket
etmelerinden kaynaklanmaktad›r. Bunlar aras›nda bir baﬂka ﬂahs›n Bediüzzaman'dan daha üstün bir makam sahibi
olmas›, Risaleler'den daha etkili eserler yaz›lmas›, sahte
Mehdilerin ç›kma ihtimali ya da Mehdi'nin ç›kmamas› durumunda sükut-u hayale u¤rama korkusu, kurulu düzenin
bozulmas›, ç›kar yada itibar kayb›na u¤ramak gibi endiﬂeler say›labilir. Hz. Mehdi'nin, bir ﬂahs-› manevi olaca¤›
fikri yayg›nlaﬂt›r›ld›¤› takdirde ise, Mehdi beklentisi de
ortadan kalkacakt›r. Mevcut düzen bozulmayacak, ileride
Bediüzzaman'›n sözlerinin yanl›ﬂ ç›kmas› korkusu olmayacak, Hz. Mehdi'nin gelmemesi ihtimalinde de hayal k›r›kl›¤› yaﬂanmayacakt›r. Oysa ki temelde Bediüzzaman'›n
da belirtti¤i gibi, tamamen iman zay›fl›¤›ndan ve Hz. Mehdi inanc›n›n güçlü olmamas›ndan kaynaklanan bu kuruntular tümüyle yersizdir. Hadislerde ve Bediüzzaman'›n sözlerinde Hz. Mehdi'nin vesile olaca¤› bildirilen olaylara
Allah Kuran ayetleriyle de iﬂaret etmiﬂtir. ‹slam ahlak›n›
tüm yeryüzüne hakim k›laca¤›n›, bundan 1400 sene önce
Allah Kuran'da müminlere müjdelemiﬂtir. Allah'›n vaadi
hakt›r. Kaderde Allah bunu kimin vesilesiyle gerçekleﬂtirirse, bu kiﬂi Hz. Mehdi olacakt›r.
Allah, ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›laca¤›n›,
inanan kullar›n› güç ve iktidar sahibi k›laca¤›n› vadetmiﬂtir. Allah'›n izniyle bu vaad gerçekleﬂecektir. Allah'›n ade204

tullah›nda Kuran ahlak›n›n hakimiyeti vard›r. Ve yine bu
adetullaha göre, bu hakimiyette mümin toplulu¤unun baﬂ›nda bir lider olmas› gerekmektedir. Bu ﬂahsa Mehdi denmiﬂtir. Ancak as›l önemli olan bu ﬂahsa ne isim verildi¤i
de¤ildir. Bu kiﬂi farkl› ﬂekillerde adland›rabilir. Ancak kesin olan Allah'›n bu vaadinin gerçekleﬂece¤i ve bu olaya
vesile olacak ve müminlere önderlik edecek bir ﬂahs›n var
olaca¤›d›r.
4-Bediüzzaman "Hz. ‹sa gelecektir" demektedir;
tefsircilerin bir k›sm›, "Hz. ‹sa geldi, öldü, hatta
gömüldü" demekte, di¤er bir k›s›m tefsirciler de
"Hz. ‹sa ﬂahs-› manevidir" demektedir.

Bediüzzaman'a göre:
Bediüzzaman eserlerinde Hz. ‹sa'n›n bir ﬂah›s olarak
ikinci kez yeryüzüne gelece¤ini pek çok delil vererek aç›klam›ﬂt›r. Bediüzzaman'›n bu aç›klamalar›na göre Hz. ‹sa
yeryüzüne tekrar geldi¤inde, önceki geliﬂinde oldu¤u gibi yine ona yak›n kiﬂilerden oluﬂan bir cemaati olacak ve
baﬂlar›nda da Hz. ‹sa olacakt›r. Bu cemaat Hz. ‹sa'n›n ﬂahs› manevisini oluﬂturacak, ancak tarih boyunca gönderilmiﬂ olan tüm elçilerde oldu¤u gibi, baﬂlar›nda da bir lider
olarak Hz. ‹sa bizzat bulunacakt›r.
Bediüzzaman, bu konuyu aç›klayan sözlerinden birinde Hz. ‹sa'n›n bir ﬂahs-› manevi de¤il, bir ﬂah›s oldu¤unu
ﬂöyle ifade etmektedir:
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... alem-i semavatta (gökler aleminde) C‹SM-‹ BEﬁER‹S‹YLE (insani cismiyle) bulunan ﬁAHS-I ‹SA
ALEYH‹SSELAM, o din-i hak cereyan›n›n (Hak dinin) baﬂ›na geçece¤ini.... (Mektubat, sf.60)
Bediüzzaman Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne insani
bedeniyle gelece¤ini ve hak dinin baﬂ›na bizzat geçece¤ini ifade etmektedir. Bunun yan› s›ra Bediüzzaman, Hz.
‹sa'n›n Deccal ile olan mücadelesini anlatt›¤› sözlerinde
de bir ﬂahs-› manevi ile bir di¤er ﬂahs-› manevi aras›nda
yaﬂanacak bir konudan de¤il; Hz. ‹sa'n›n direk ﬂahs›yla
Deccal'in ﬂahs›na karﬂ› yapaca¤› bir mücadeleden bahsetmektedir:
... Elcevap: Hadîs-i sahihte (do¤rulu¤u kesin olan hadiste) rivayet edilen: "Hazret-i ‹sa Aleyhisselam'›n
gelece¤ini ve ﬁeriat-› ‹slamiye ile amel edece¤ini,
Deccal'› yok edece¤ini" iman› zaîf (zay›f) olanlar istib'ad ediyorlar (ihtimal vermiyorlar, uzak görüyorlar, olmayacak san›yorlar). Onun hakikat› izah edilse, hiç istib'ad (uzak görünecek) yeri kalmaz. (Mektubat, sf.58-59)
Bir baﬂka sözünde ise Bediüzzaman Deccal'in etkisinin
ancak mucize sahibi bir peygamber taraf›ndan ortadan kald›r›labilece¤ini belirterek, Hz. ‹sa'n›n bir ﬂahs-› manevi
de¤il, "mucizeler gösterecek özelliklere sahip bir ﬂah›s
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olaca¤›n›" bir kez daha aç›kça ifade etmiﬂtir:
... ancak harika ve MU'C‹ZATLI (mucizeler sahibi)
VE UMUMUN MAKBULÜ (umumun kabul etti¤i)
B‹R ZAT olabilir ki: O ZAT, en ziyade alakadar ve
ekser (birçok) insanlar›n peygamberi olan HAZRET‹
‹SA ALEYH‹SSELAM'd›r..... (ﬁualar, sf.463)
Bat›n tefsircilerine göre:
Bediüzzaman Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne geliﬂini
birçok sözünde aç›kça müjdelemiﬂtir. Ancak kimi çevreler
çeﬂitli nedenlerden dolay› Hz. ‹sa'n›n bir ﬂah›s olarak gelece¤ini kabullenmek istememekte ve bu amaçla Bediüzzaman'›n sözlerini tefsir ad› alt›nda yanl›ﬂ ﬂekillerde yorumlamaya çal›ﬂmaktad›rlar. Tefsircilerin bir k›sm›, "Hz.
‹sa geldi, öldü, hatta gömüldü", bir k›sm› da "Hz. ‹sa ﬂahs› manevidir" demektedirler.
Bilindi¤i gibi Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz.
Mehdi'nin ve Hz. ‹sa'n›n ayn› dönemde ortaya ç›kacaklar› ve biraraya gelecekleri haber verilmektedir. Hz. ‹sa ve
Hz. Mehdi, Deccal'in kurdu¤u inkara dayal› fikir sistemine karﬂ› birlikte mücadele edecek, yedi sene birlikte hüküm sürecek ve ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya birlikte hakim k›lacaklard›r. Hz. Mehdi'nin geçmiﬂte ç›kt›¤›n› iddia
eden ya da Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi oldu¤unu öne süren
baz› kimseler ise, bu konuya aç›kl›k getirmekte baz› zorluklarla karﬂ›laﬂmaktad›rlar. Çünkü Hz. ‹sa henüz ortaya
ç›kmam›ﬂt›r. Hadislerde ve Bediüzzaman'›n eserlerinde
belirtildi¤i ﬂekilde birlikte namaz k›lmam›ﬂlard›r. Ancak
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bu kimseler, Hz. Mehdi'nin geçmiﬂte ç›km›ﬂ ve vefat etmiﬂ oldu¤unu öne sürdükleri için, böyle tarihi bir buluﬂman›n gerçekleﬂmesi hiçbir ﬂekilde söz konusu olmayacakt›r. Dolay›s›yla hiçbir delile dayanmayan bu iddian›n
desteklenebilmesi ve tevil edilebilmesi için, Hz. ‹sa ile ilgili de "bat›ni tefsir" ad› alt›nda gerçek d›ﬂ› birtak›m iddialar ortaya at›lmaktad›r. "Hz. ‹sa'n›n yaln›zca bir ruh
olarak gelece¤i, Hristiyanl›¤› temsil eden bir ﬂahs-› manevi
olaca¤› 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 "Hristiyan
ruhanileriyle ittifak edece¤ini, Deccal ile mücadele ederek onu fikren etkisiz hale getirece¤ini" belirtmiﬂtir.
Bediüzzaman'›n Hz. ‹sa'n›n geliﬂi ile ilgili çok aç›k sözlerine ra¤men öne sürülen bu gibi iddialar, büyük bir ‹slam aliminin yazm›ﬂ oldu¤u kitaplar›n tamam›n› kuﬂkulu
hale getirecek çok yanl›ﬂ uygulamalard›r. Bu gibi yanl›ﬂ
giriﬂimlerin önlenmesi ise, - kendisinin de pek çok kez
vurgulad›¤› gibi- Bediüzzaman'›n gerçek fikirlerini ö¤renebilmek için yaln›zca Risaleleri esas alman›n önemini
vurgulamakla mümkün olacakt›r.
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5-Bediüzzaman "‹slam ahlak› dünyaya hakim olacakt›r" demektedir; tefsirciler, "bu zaten olmuﬂ
durumda" demektedirler. Bir k›sm› da, "Hz. Mehdi'nin ﬂahs-› manevisi bunu yapacakt›r" demektedir. "Peki bu oldu¤unda Müslüman aleminin baﬂ›na bir kiﬂi geçmiﬂ midir?" dendi¤inde, "Hay›r, ayn› anda çok kiﬂi lider olabilir, ﬂahs-› manevi lider
olabilir, lidere gerek yoktur" türünden Hz. Mehdi'yi red için çeﬂitli itiraz, tevil ve bahaneler üretmektedirler.

Bediüzzaman'a göre:
‹slam ahlak›n›n yeryüzüne hakim olaca¤›, Kuran-› Kerim'de bildirilmiﬂ olan hak bir vaaddir. Kuran'da ‹slam ahlak›n›n hakimiyetiyle ilgili bildirilmiﬂ olan ayetler son derece aç›kt›r. Bunlardan baz›lar› ﬂöyledir:
Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde
bulunanlara vadetmiﬂtir: Hiç ﬂüphesiz onlardan
öncekileri nas›l 'güç ve iktidar sahibi' k›ld›ysa, ONLARI DA YERYÜZÜNDE GÜÇ VE ‹KT‹DAR SAH‹B‹ KILACAK, kendileri için seçip be¤endi¤i
dinlerini kendilerine yerleﬂik k›l›p sa¤lamlaﬂt›racak ve onlar› korkular›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir... (Nur Suresi, 55)
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Onlar, Allah'›n nurunu a¤›zlar›yla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlay›c›d›r; kafirler hoﬂ görmese bile. Elçilerini hidayet ve
hak din üzere gönderen O'dur. ÖYLE K‹ ONU
(HAK D‹N OLAN ‹SLAM'I) BÜTÜN D‹NLERE
KARﬁI ÜSTÜN KILACAKTIR; müﬂrikler hoﬂ
görmese bile. (Saf Suresi, 8-9)
A¤›zlar›yla Allah'›n nurunu söndürmek istiyorlar.
Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan baﬂkas›n› istemiyor. Müﬂrikler istemese de O D‹N‹ (‹SLAM'I) BÜTÜN D‹NLERE
ÜSTÜN KILMAK ‹Ç‹N ELÇ‹S‹N‹ H‹DAYETLE
VE HAK D‹NLE GÖNDEREN O'DUR. (Tevbe Suresi, 32-33)
Kuran'da bildirildi¤i gibi, ‹slam ahlak›n›n hakimiyeti
Allah'›n bir vaadidir. Rabbimiz bu vaadini muhakkak yerine getirecektir. Ayr›ca Kuran'da, mümin topluluklar›n
mutlaka baﬂlar›nda bir lider bulundu¤u bildirilmektedir.
Her peygamber, nebi veya elçi, gönderildikleri topluma
önderlik yapm›ﬂt›r. Tarih boyunca tüm örneklerinde görüldü¤ü gibi, hakimiyet döneminde de Müslümanlar›n baﬂlar›nda onlara yol gösterecek bir liderleri mutlaka olacakt›r. Peygamberimiz (sav)'in mütevatir hadislerinde, bu dönemde ‹slam ahlak›n›n hakimiyetinde müminlerin liderinin "Hz. Mehdi" olaca¤› haber verilmiﬂtir.
Bediüzzaman da Risale-i Nur Külliyat›'nda, Allah'›n Kuran ayetlerinde bildirdi¤i bu müjdeye geniﬂ yer vermiﬂ, ‹s210

lam ahlak›n›n Hz. Mehdi vesilesiyle hakim olaca¤›n› belirtmiﬂtir. Bediüzzaman'›n ‹slam ahlak›n›n tüm dünyaya
hakim olaca¤›n› ifade etti¤i sözlerinden baz›lar› ﬂöyledir:
1) ‹kinci vazifesi: H‹LAFET-‹ MUHAMMED‹YE
(A.S.M.) ÜNVANI ‹LE (Peygamberimiz (sav)'in halifesi ünvan› ile) ﬁEA‹R-‹ ‹SLAM‹YEY‹ (‹slam ahlak›n›n esaslar›n›) ‹HYA ETMEKT‹R (yeniden canland›rmakt›r) ALEM-‹ ‹SLAM'IN VAHDET‹N‹ (‹slam aleminin birli¤ini) NOKTA-‹ ‹ST‹NAD ED‹P
(dayanak noktas› yap›p) beﬂeriyeti (insanl›¤›) maddi
ve manevi tehlikelerden ve gadab-› ‹lahi'den
(Allah'›n azab›ndan) kurtarmakt›r... (Emirda¤ Lahikas›, sf.259)
Bediüzzaman'›n aç›klamalar›na göre Hz. Mehdi, ‹slam
dünyas›n›n lideri vasf›yla halihaz›rda çeﬂitli gruplar halinde da¤›n›k olarak bulunan Müslümanlar› birleﬂtirecek,
‹slam ahlak ve faziletini, Peygamberimiz (sav)'in gerçek
sünnetlerini canland›racakt›r. ‹slam aleminin birli¤ini oluﬂturacak, bu vesileyle insanl›¤› maddi ve manevi tehlikelerden kurtaracak ve insanlar›n Allah'›n gazab›ndan sak›nmalar›na vesile olacakt›r. Bediüzzaman'›n burada kulland›¤› "‹HYA ETMEK" kelimesi son derece önemlidir. Bu
kelime "yeniden hayata kavuﬂturmak" anlam›ndad›r.
Hz. Mehdi bu görevi yerine getirerek ‹slam ahlak›n›n dünya çap›nda yaﬂanmas›na vesile olacakt›r.
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2) O ZATIN ‹K‹NC‹ VAZ‹FES‹, ﬁER‹ATI (Kuran
ahlak›n›n esaslar›n› ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini) ‹CRA VE TATB‹K ETMEKT‹R (uygulamak ve
yerine getirmektir). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf.9)
Bediüzzaman, bu sözünde de Hz. Mehdi'nin ikinci görevinin Kuran ahlak›n›n esaslar›n›n tam olarak yaﬂanmas›na
vesile olmak oldu¤unu aç›klamaktad›r. "‹CRA VE TATB‹K ETMEK", "uygulamak, yürürlü¤e sokmak, yerine getirmek" demektir. Bediüzzaman da bu ifadeleriyle
Hz. Mehdi'nin, Kuran ahlak›n›n gerekliliklerini ve esaslar›n› ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini tüm insanlar
aras›nda uygulamaya koyaca¤›n› ve hayata geçirece¤ini
belirtmektedir.
3) ... KAD‹R-‹ ZÜLCELAL (herﬂeye muktedir olan
Yüce Allah) HZ. MEHD‹ ‹LE DE, ALEM-‹ ‹SLAM'IN (‹slam aleminin) ZULÜMATINI (zulüm devrini, karanl›¤›n›) DA⁄ITAB‹L‹R. VE VA'DETM‹ﬁT‹R VAAD‹N‹ ELBETTE YAPACAKTIR. (Mektubat, sf.411-412)
Bediüzzaman, Celal ve Kudret sahibi olan Rabbimiz'in,
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 ve onun ile dinsizlik ve zulüm devrini ortadan
kald›raca¤›n› belirtmiﬂtir. Hz. Mehdi, Allah'›n izniyle ‹s212

lam dünyas›n›n karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› zulüm ve zorluklara
son vermekle görevli kiﬂi olacak ve çal›ﬂmalar›yla Kuran
ahlak›n› dünya çap›nda hakim k›lacakt›r. Bediüzzaman,
Allah'›n bu vaadinin hak oldu¤unu ve vaadini mutlaka gerçekleﬂtirece¤ini ifade etmiﬂtir.
4) ... ahir zamanda ﬂeriat-› Muhammediyeyi (Peygamberimiz (sav)'in sünnetini) ve hakikat› Furkaniyeyi (Kuran'›n esas› ve mahiyeti) ve Sünneti Ahmediyeyi (Peygamberimiz (sav)'in sünnetini) ihya ile (yeniden canland›rmakla) ilan ile (herkese duyurmayla)
icra ile (tatbik etmekle) baﬂkumandanlar› olan Büyük Mehdi'nin kemal-i adaletini (yüksek adaletini)
ve hakkaniyetini (hak ve adalete uygunlu¤unu, do¤rulu¤unu) dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber gayet laz›m ve zaruri ve hayat-› içtimaiyeyi insaniyedeki (insanlar›n toplum hayat›ndaki) düsturlar›n muktezas›d›r (kurallar›n gere¤idir). (ﬁualar,
sf.456)
Bediüzzaman bu sözünde Hz. Mehdi'nin, baﬂkumandanl›k görevini üstlenerek ve Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen Ehli Beyt'in yard›m›yla tüm dünyaya adalet ve
hakkaniyet getirece¤ini bildirmektedir. Kuran hakikatlerinin ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetinin gere¤i gibi yaﬂand›¤› dönem, Allah'›n izniyle Hz. Mehdi'yle birlikte baﬂlayacak, ‹slam ahlak› Hz. Mehdi vesiyesiyle tüm dünyada hakim olacakt›r.
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Bediüzzaman'›n burada kulland›¤› "‹HYA" kelimesinin anlam›, "YEN‹DEN CANLANDIRMA"d›r. Bediüzzaman'›n da belirtti¤i gibi, Hz. Mehdi ahir zamanda Kuran'dan uzaklaﬂm›ﬂ olan insanlar›n yeniden Kuran ahlak›na göre yaﬂamalar›na vesile olacakt›r.
"‹LAN" kelimesinin anlam› ise, "HERKESE DUYURMA"d›r. Bediüzzaman'›n aç›klamalar›na göre Hz.
Mehdi, Kuran'›n hakikatlerini ve Kuran ahlak›n› herkesin
görebilece¤i, ulaﬂabilece¤i ﬂekilde duyuracakt›r. Kitle iletiﬂim araçlar›n› ve teknolojiyi çok iyi kullanaca¤› anlaﬂ›lan Hz. Mehdi, ‹slam gerçeklerini çok çeﬂitli ve hikmetli
yöntemler kullanarak tüm dünyaya aç›kça gösterecek ve
ilan edecektir.
"‹CRA" kelimesinin anlam› da, "UYGULAMA"d›r.
Bediüzzaman bu sözleriyle de Hz. Mehdi'nin, Kuran ahlak›n› tüm dünyada hakim edece¤ini ve tüm toplumlarda
yaﬂan›r hale getirece¤ini belirtmektedir.
Bediüzzaman'›n burada Hz. Mehdi'nin faaliyetleri hakk›nda üzerinde durdu¤u büyük çapl› hizmetler, tüm dünyan›n gözleri önünde gerçekleﬂecek olaylard›r. Bediüzzaman bunlar›n hiçbirinin kendisi hayatta iken gerçekleﬂmemiﬂ oldu¤una dikkat çekmekte, ancak bu alemetlerin gerçekleﬂmesine vesile olan kiﬂinin Hz. Mehdi olabilece¤ini
belirtmektedir.
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5) Birinci vazife, maddi kuvvetle de¤il, belki kuvvetli
itikad (güçlü ve samimi bir iman) ve ihlas (yaln›zca
Allah'›n hoﬂnutlu¤unu gözetme) ve sadakatle (kalpten ba¤l›l›kla) oldu¤u halde, BU ‹K‹NC‹ VAZ‹FE,
GAYET BÜYÜK MADD‹ B‹R KUVVET VE HAK‹M‹YET LAZIM K‹, O ‹K‹NC‹ VAZ‹FE TATB‹K
ED‹LEB‹LS‹N (yerine getirilebilsin). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf.9)
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin ikinci görevini ancak "BÜYÜK B‹R MADD‹ KUVVET VE HAK‹M‹YETLE"
gerçekleﬂtirilebilece¤ini vurgulam›ﬂt›r. Bu güce sahip olacak tek kiﬂi Hz. Mehdi'dir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin
bu vazifesini dünya çap›nda gerçekleﬂtirece¤ini hat›rlatarak, onun sahip olaca¤› maddi kuvvet ve hakimiyetin de
çok büyük boyutlarda olaca¤›na dikkat çekmiﬂtir. Peygamberimiz (sav)'in döneminden bu yana böyle bir güç ve hakimiyet sa¤lanamam›ﬂt›r. Bediüzzaman'›n da dikkat çekti¤i gibi buradaki "hakimiyet" kavram›, Hz. Mehdi'nin tüm
Müslümanlar›n manevi lideri olarak ‹slam ahlak›n› bütün
dünyaya hakim k›laca¤›n› ifade etmektedir.
6) Böyle bir cemaat-› azime (Peygamber Efendimiz
(sav)'in soyundan gelen büyük seyyidler cemaati) içindeki mukaddes kuvveti tehyic edecek (harekete geçirecek) ve uyand›racak hadisat-› azime (büyük olaylar)
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vücuda geliyor (meydana geliyor). Elbette O KUVVET-‹ AZ‹MEDEK‹ (büyük kuvvetteki) B‹R HAM‹YET-‹ AL‹YE (yüce bir gayret) FEVERAN EDECEK
(harekete geçecek) ve HAZRET‹ MEHD‹ BAﬁINA
GEÇ‹P, TAR‹K-I HAK (hak yola) VE HAK‹KATE
(gerçe¤e) SEVK EDECEK. (Mektubat, sf.473)
Bediüzzaman ahir zamanda Müslümanlar›n çok zorlu
olaylarla karﬂ› karﬂ›ya kalaca¤›n› bildirmiﬂtir. Bu ortam
günümüzde yani ahir zamanda meydana gelmektedir. Dünyan›n birçok yerinde ‹slam'a ve Müslümanlara karﬂ› oluﬂturulan zorlu ortamlar, Müslümanlar aras›nda ‹slami hamiyet duygusunu art›rmakta ve bu da Müslümanlar› çözüm yollar› aramaya sevk etmektedir. Bediüzzaman da bu
sözleriyle Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ›ndan önce gerçekleﬂecek
olan bu durumu hat›rlatmaktad›r.
Bediüzzaman, Müslümanlarda oluﬂan ‹slam'› koruma
gayretinin artmas› sonucunda, Hz. Mehdi'nin Müslümanlar›n önderli¤ini üstlenerek, ‹slam ahlak›n› tüm dünyada
hakim k›laca¤› ve insanlar› "TAR‹K-I HAK VE HAK‹KATE" yani "HAK YOLA VE GERÇE⁄E" yöneltece¤ini bildirmiﬂtir.
7) O ZATIN üçüncü vazifesi, hilafet-i ‹slamiye'yi (‹slam halifeli¤ini) ittihad-› ‹slam'a bina ederek (‹slam
Birli¤i üzerine kurarak), ‹sevi ruhanileriyle (dindar
Hristiyanlarla ve Hristiyan alimleriyle) ittifak edip
(iﬂ birli¤i ve dayan›ﬂma içerisine girerek) din-i ‹slam'a
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(‹slam dinine) hizmet etmektir. BU VAZ‹FE, PEK BÜYÜK B‹R SALTANAT VE KUVVET ve milyonlar fedakarlarla (milyonlar›n fedakarane kat›l›m›yla) TATB‹K ED‹LEB‹L‹R (yerine getirilebilir). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf.9)
Bediüzzaman, ‹slam Birli¤i ile Müslüman ve Hristiyan
dünyas›n›n hak din ad›na ittifak etmesi gibi büyük bir olay›n ancak üç ﬂart›n oluﬂmas›yla gerçekleﬂebilece¤ine dikkat çekmiﬂtir. Bediüzzaman "PEK BÜYÜK B‹R SALTANAT VE KUVVET" sözleriyle bu ﬂartlardan ikisini
aç›klamaktad›r. "Saltanat" kavram›, güç ve yetki ifade
eden bir kelimedir. "KUVVET" kavram› ise "istedi¤i ﬂeyi icra edebilme gücü yani yetki"yi tan›mlamaktad›r. Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin ‹slam Birli¤i'ni oluﬂturup bu birli¤in liderli¤ini üstlenece¤ini ve "pek büyük bir kuvvet
ve yetkiye sahip olaca¤›n›" bildirmiﬂtir. Bediüzzaman'›n
"PEK BÜYÜK" sözleri, Hz. Mehdi'nin sahip olaca¤› bu
kuvvetin ve saltanat›n çap›n›n büyüklü¤ünü ifade etmektedir. Bediüzzaman bu sözleriyle Allah'›n izniyle Hz. Mehdi'nin ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›laca¤›n› belirtmektedir.
8) EVET ÜM‹TVAR OLUNUZ! ﬁU ‹ST‹KBAL ‹NKILABI ‹ÇER‹S‹NDE EN YÜKSEK GÜR SADA,
‹SLAM'IN SADASI OLACAKTIR. (Tarihçe-i Hayat
sf.133), (Hizmet Rehberi sf.239)
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Bu sözünde de Bediüzzaman yine ‹slam ahlak›n›n tüm
dünyada hakim olaca¤›n› söylemekte, tüm Müslümanlar›
bu tarihi olay ile müjdelemektedir.
Bat›n tefsircilerine göre:
Bediüzzaman, burada sadece bir k›sm›na yer verdi¤imiz sözlerinde, ‹slam ahlak›n›n Hz. Mehdi vesilesiyle tüm
dünyada hakim olaca¤›n› aç›kça bildirmektedir. Bat›n tefsircileri ise Bediüzzaman'›n bu önemli müjdelerini göz
ard› etmekte ve bu konuyu çeﬂitli ﬂekillerde tevil etmektedirler. Hiçbir delile dayand›r›lmaks›z›n öne sürülen bu konudaki fikirlerden baz›lar›n› ﬂöyle s›ralayabiliriz:
1-Bat›n tefsircileri "‹slam ahlak›n›n hakimiyeti zaten oluﬂmuﬂ durumdad›r" demektedirler:
Bat›n tefsircileri ‘dünyan›n her yerinde isteyen herkes
namaz k›labilmekte, isteyen herkes hacca gidebilmektedir’ demekte ve bu durumu da ‹slam ahlak›n›n hakimiyetinin oluﬂmuﬂ oldu¤una bir delil olarak öne sürmektedirler. Oysa ki ‹slam ahlak›n›n tüm dünyaya hakim olmas›
gibi tüm dünyan›n gözleri önünde gerçekleﬂecek bir durum ne Bediüzzaman'›n yaﬂad›¤› dönemde ne de ondan önceki müceddidlerin döneminde gerçekleﬂmemiﬂtir. Allah'›n
tüm insanlar› yaﬂamakla yükümlü k›ld›¤› Kuran ayetleri
sadece namaz k›lma, hacca gitme gibi belirli baz› hükümleri içermemektedir. Kuran'da Allah’›n hükümlerini bildiren 6000’in üzerinde ayet vard›r. ‹slam ahlak›n›n hakim
oldu¤undan bahsedebilmek için ise, "dünya çap›nda in218

sanlar›n ekseriyetle, Kuran’›n hükümlerini ve ‹slam ahlak›n› yaﬂ›yor olmas›" gerekir. Böyle bir durum ise herkesçe aç›kça bilindi¤i gibi söz konusu de¤ildir.
Allah’›n Kuran’da bildirdi¤i adalet anlay›ﬂ›, sevgi, ﬂefkat, bar›ﬂ, huzur ve refah ortam› henüz dünyaya hakim olmam›ﬂt›r. Dünyan›n pek çok yerinde savaﬂlar, çat›ﬂmalar,
terör eylemleri devam etmekte; insanlar zulüm ve iﬂkence
görmekte ve adaletsiz uygulamalara tabi tutulmaktad›r.
Yoksulluk, açl›k, sefalet dünyan›n pek çok yerinde hüküm
sürmektedir ve tüm bu duruma karﬂ› genel itibari ile büyük bir umursuzluk, duyars›zl›k hakimdir.
Dünyada hakim olan, ‹slam ahlak›n›n getirdi¤i ‘huzur,
bar›ﬂ ve güzel ahlaktan’ uzak bu ortam tüm toplumlar›n
gözleri önündedir. Buna ra¤men ‘‹slam ahlak›n›n zaten
hakim olmuﬂ oldu¤u’nu söyleyebilmek, Kuran’›n pek çok
hükümünü görmezden gelmek olur ki, bu da hiçbir ﬂekilde söz konusu de¤ildir. Dolay›s›yla bu düﬂüncenin Kuran
ile aç›kça çeliﬂiyor olmas› da, bu fikri öne süren kimselerin büyük bir yan›lg› içerisinde olduklar›n› aç›kça ortaya
koymaktad›r.
2-"Peki ‹slam ahlak› hakim oldu¤unda Müslüman
aleminin baﬂ›na bir kiﬂi geçmiﬂ midir?" dendi¤inde,
"Hay›r, ayn› anda çok kiﬂi lider olabilir, ﬂahs-› manevi
lider olabilir ya da lidere gerek yoktur" türünden Hz.
Mehdi'yi red için çeﬂitli itiraz, tevil ve bahaneler üretmektedirler:
‹slam ahlak›n›n dünya hakimiyetinin gerçekleﬂti¤ini öne
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süren bu kimseler, elbette ki aç›klamakta zorland›klar› bir
hususla karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ve bugüne kadar gelmiﬂ geçmiﬂ tüm ehl-i sünnet
alimlerinin izahlar›nda, bu hakimiyetin baﬂ›nda bir lider
olarak Hz. Mehdi'nin bulunaca¤› haber verilmektedir. Bediüzzaman'›n aç›klamalar›nda da bu konu ayn› ﬂekilde izah
edilmiﬂtir. Bu durum ayn› zamanda Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i adetullah›n›n da bir gere¤idir. Tarih boyunca yaﬂam›ﬂ olan her Müslüman toplulu¤un baﬂ›nda bir lider olmuﬂtur. Hiçbir elçi ya da peygamber, müceddid ya da müçtehid bir ﬂahs-› manevi olmam›ﬂt›r. Her biri Allah'›n görevlendirdi¤i birer ﬂah›s olarak insanlar› din ahlak›n› yaﬂamaya davet etmiﬂlerdir. Ahir zamanda da Allah'›n bu
adetullah› de¤iﬂmeyecek, Hz. Mehdi de hadislerde ve ‹slam alimlerinin eserlerinde bildirildi¤i gibi bir ﬂah›s olacakt›r.
Tüm bu bilgiler, bir k›s›m ﬂah›slar›n öne sürdükleri "lidere gerek yoktur" ya da "ﬂahs-› manevi lider olacakt›r"
gibi tevillerin geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r.
3-Bat›n tefsircileri "bu görevi Hz. Mehdi'nin ﬂahs-›
manevisi yapacakt›r" demektedirler:
Bediüzzaman'a Mehdilik zann›yla yaklaﬂan kimseler,
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Bediüzzaman'›n da
eserlerinde aç›klam›ﬂ oldu¤u Hz. Mehdi'nin ikinci ve üçüncü görevlerinin yerine getirilmemiﬂ olmas› konusuna bir
aç›klama getirememektedirler. Zira Bediüzzaman ömrü220

nü ‹slam'a hizmete adam›ﬂ, bu u¤urda her türlü fedakarl›¤› göze alarak imani yönde çok büyük bir hizmette bulunmuﬂtur. Ancak hayatta oldu¤u s›rada tüm Müslümanlar›n
manevi lideri vasf›n› taﬂ›mam›ﬂ, ‹slam Birli¤i'ni kurmam›ﬂ, Hristiyan dünyas›yla ittifak yapmam›ﬂ, Hz. ‹sa ile biraraya gelmemiﬂ, birlikte namaz k›lmam›ﬂ ve ‹slam ahlak›n›n tüm dünyaya hakim olmas›na vesile olmam›ﬂt›r. Sözlerinde aç›klad›¤› gibi, siyaset ve saltanat aleminde Mehdilik görevini üstlenmemiﬂtir. Tüm dünyaya adalet ve hakkaniyet getirmemiﬂ, tüm Müslüman dünyas› üzerindeki
zulüm ve haks›zl›klar›n ortadan kald›r›lmas›na vesile olmam›ﬂt›r. iﬂte Bediüzzaman'a Mehdiyet konusunda hüsnü zan besleyen kimseler de bu gerçeklerin fark›nda olduklar› için bu konuyu kendilerince aç›klamaya çal›ﬂmaktad›rlar. Bunun için de Bediüzzaman'›n sözlerine 'bat›ni tefsir' ad› alt›nda birtak›m yorumlar getirerek, tüm bu görevleri Hz. Mehdi'nin de¤il, onun ﬂahs-› manevisinin yani talebelerinin ve eserlerinin yapaca¤›n› savunmaktad›rlar.
Oysa bu bölümün 3. maddesinde Bediüzzaman'›n sözleriyle delillendirilerek aç›kland›¤› gibi, Bediüzzaman
eserlerinin hiçbir yerinde "Hz. Mehdi bir ﬂahs-› manevi
olacakt›r" ﬂeklinde bir söz kullanmam›ﬂt›r. Tam aksine Hz.
Mehdi'den her bir sözünde "zat ya da ﬂah›s" gibi ifadeleler ile bahsetmiﬂtir. Ayr›ca Hz. Mehdi'nin Hz. ‹sa'yla birlikte namaz k›lacaklar›n› belirtmiﬂtir. Bediüzzaman'›n bu
aç›klamalar› görmezden gelinerek, "Hz. Mehdi bir ﬂahs-›
manevi olacakt›r ve ‹slam'›n hakimiyetini de bu ﬂahs-›
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manevi sa¤layacakt›r" ﬂeklinde bir ç›kar›m yapabilmek
hiçbir ﬂekilde mümkün de¤ildir.
6-Bediüzzaman, talebelerinin kendisine hüsn-ü
zanlar›n›n bir hata ve kar›ﬂt›rma oldu¤unu
gerekçeleriyle izah etmiﬂtir; tefsirciler, "tevazu
ediyor, kasten öyle söylüyor" demektedirler.

Bediüzzaman'a göre:
Ve ONUN ÜÇ BÜYÜK VAZ‹FES‹ OLACAK. (Emirda¤ Lahikas›, sf.260)
Bediüzzaman eserlerinde "Hz. Mehdi'nin bir veya iki
görevi de¤il, tam olarak ÜÇ GÖREV‹ oldu¤unu" bildirmektedir. Bu üç görevi birarada yerine getirmeyen ﬂah›slar›n ise ahir zaman›n Büyük Mehdisi olamayaca¤›n› ifade etmiﬂtir.
Bediüzzaman'›n bu konudaki detayl› aç›klamalar›na
ra¤men, bu önemli gerçek göz ard› edilerek Bediüzzaman'›n Mehdi olabilece¤i yönünde baz› fikirler öne sürülmektedir. Halbuki Bediüzzaman eserlerinde bu konuya
bizzat aç›kl›k getirmiﬂ, Mehdi olmad›¤›n› sayfalar boyunca delilleriyle birlikte aç›klam›ﬂt›r. Bu konudaki tüm bu
aç›k beyanlar›na ra¤men Risale-i Nur'a ve bu eserin yazar› olarak kendisine Mehdilik konusunda hüsn-ü zan besleyenlere ise, bu düﬂüncelerinin "kar›ﬂt›rmadan kaynaklanan bir yanl›ﬂl›k oldu¤unu" söylemiﬂtir:
222

"Risale-i Nur'un ﬂahs-› manevisini (cemaatini) hakl› olarak Hz. Mehdi telakki ediyorlar (ﬂahsi bir görüﬂ olarak kabul ediyorlar). O ﬂahs-› manevinin de
bir mümessili (temsilcisi), Nur ﬂakirdlerinin (talebelerinin) tesanüdünden (dayan›ﬂmas›ndan) gelen
bir ﬂahs-› manevisi ve o ﬂahs-› maneviden bir nevi
mümessili (temsilcisi) olan B‹ÇARE TERCÜMANINI ZANNETT‹KLER‹NDEN, BAZEN O ‹SM‹ (Hz.
Mehdi ismini) ONA VER‹YORLAR. Gerçi BU, B‹R
‹LT‹BAS (kar›ﬂt›rma) B‹R SEH‹VD‹R (hatad›r, yan›lmad›r), fakat onlar onda mes'ul de¤iller. ÇÜNK‹
Z‹YADE HÜSN-Ü ZAN, ESK‹DEN BER‹ CEREYAN ED‹YOR VE ‹T‹RAZ ED‹LMEZ. Ben de o kardeﬂlerimin pek ziyade hüsn-ü zanlar›n› bir nevi dua
ve bir temenni ve Nur talebelerinin kemal-i itikadlar›n›n (imanlar›n›n faziletinin) bir tereﬂﬂuhu (yans›mas›) gördü¤ümden onlara çok iliﬂmezdim... (T›ls›mlar Mecmuas›, sf.201) (Emirda¤ Lahikas›, sf.248)
Bediüzzaman Risale-i Nur'un ﬂahs-› manevisinin ve bu
eserlerin yazar› olarak kendisinin kimi zaman Hz. Mehdi
olabilece¤inin düﬂünüldü¤ünü, ancak bunun bir kar›ﬂt›rma ve hata oldu¤unu belirtmiﬂtir. Bir baﬂka sözünde ise
bu düﬂünceye sahip olan kimselerin iman hakikatlerini anlatma konusu yönünde bir de¤erlendirme yapt›klar›n›, ancak Hz. Mehdi'nin di¤er iki vazifesi olan "‹slam
Birli¤i'nin sa¤lanmas›, tüm ‹slam dünyas›n›n lideri ol223

unmas› ve Hz. ‹sa ile birlikte ‹slam ahlak›n›n dünyaya
hakim k›l›nmas›n›n kendisinde görünmedi¤i hususunu dikkate almad›klar›n›" söylemiﬂtir. Bundan dolay›
da Risale-i Nur'a ve kendisine yap›lan Mehdilik yak›ﬂt›rmas›n›n yaln›zca bir "zan"dan ibaret oldu¤unu belirtmiﬂtir:
... O GELECEK ZATADA‹R HABERLER‹ VE ‹ﬁARETLER‹, R‹SALE-‹ NUR'UN ﬁAHS-I MANEV‹S‹NE HATTA BAZEN TERCÜMANINA DA TATB‹KE (uydurmaya) ÇALIﬁMIﬁLAR ve ﬁeriat› ihya
(Kuran ahlak›n›n esaslar›n› hat›rlatarak yeniden hayata geçirme) ve hilafeti tatbik olan ÇOK GEN‹ﬁ DA‹REDE HÜKMEDEN BU MÜH‹M VAZ‹FES‹N‹
NAZARA ALMAMIﬁLAR (göz önünde bulundurmam›ﬂlar). (T›ls›mlar Mecmuas›, sf.168)
Bediüzzaman, bu sözüyle Hz. Mehdi'ye dair haber ve
iﬂaretlerin Risale-i Nur cemaatiyle özdeﬂleﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n›, ancak bu benzetmenin Hz. Mehdi ile ilgili verilen bilgilere uygun düﬂmedi¤ini belirtmiﬂtir. Bediüzzaman bu benzetmeyi yapan kimselerin Hz. Mehdi'nin iki
büyük ve önemli vazifesini göz ard› ettikleri için böyle
yanl›ﬂ bir kanaate vard›klar›n› ifade etmektedir. ‹slam Birli¤i'nin sa¤lanmas› ve Hz. Mehdi'nin tüm Müslümanlar›n
liderli¤ini üstlenmesi, Hristiyanlarla ittifak sa¤lanmas› ve
Hz. ‹sa ile birlikte Kuran ahlak›n›n tüm yeryüzüne hakim
olmas› ﬂu ana kadar henüz gerçekleﬂmemiﬂtir. Bediüzza224

man da dahil olmak üzere, Peygamberimiz (sav)'den sonraki dönemlerde gelen müceddidlerin hiçbiri bu büyük görevleri yerine getirebilmiﬂ de¤ildir. Dolay›s›yla Bediüzzaman da bu gerçe¤i dile getirerek Risale-i Nur'un ﬂahs-›
manevisini Mehdilikle vas›fland›ranlar›n yan›ld›klar›n›
ifade etmektedir. Nitekim bir konuda bir kiﬂiye hüsn-ü zan
beslenmesi, bu düﬂüncenin gerçe¤i yans›tt›¤›n› gösteren
bir delil de¤ildir. Zaten Bediüzzaman da Risaleler'inde bunu dile getirmiﬂtir.
Bunun yan› s›ra Bediüzzaman sözlerinde Hz. Mehdi'nin
ay›rt edici bir özelli¤i olarak "ÇOK GEN‹ﬁ DA‹REDE
HÜKMETMES‹"ne dikkat çekmiﬂtir. Hz. Mehdi'nin bu
özelli¤i son derece önemlidir. Hz. Mehdi görevlerini sadece belirli bir bölgede yerine getirmeyecek, onun etki
alan› çok geniﬂ bir dairede, yani dünya çap›nda olacakt›r.
Bediüzzaman, "dar daire" olarak ifade etti¤i "küçük çapl›" uygulamalar›n Müslümanlar› yan›ltmamas› gerekti¤ini belirtmektedir. Hz. Mehdi'nin ikinci ve üçüncü görevlerini geniﬂ dairede gerçekleﬂtirece¤ini hat›rlatarak, kendi ﬂahs›na ve Risale-i Nur'un ﬂahs-› manevisine yap›lan
Mehdilik yak›ﬂt›rmas›n›n yanl›ﬂl›¤›n› delilleriyle birlikte
aç›klamaktad›r.
Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤ini belirtti¤i görevler konusunda "ÇOK GEN‹ﬁ ÇAPLI B‹R
HÜKMETME" yani "DÜNYA ÇAPINDA" bir sonuç
ise, daha önceden de belirtti¤imiz gibi, bugüne kadar gerçekleﬂmiﬂ de¤ildir. Bu da Hz. Mehdi'nin geçmiﬂ dönem225

de ortaya ç›km›ﬂ bir ﬂah›s olmad›¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r. Söz konusu üç görevin dünya çap›nda yerine getirilmesi, Allah'›n izniyle Hz. Mehdi'nin en önemli alametlerinden olacak ve onu tüm insanlara tan›tacakt›r.
Bediüzzaman sözlerinde pek çok kez, ne önceki yüzy›llarda gelen müceddidler zaman›nda ne de kendi yaﬂad›¤›
dönemde, Hz. Mehdi'nin üç görevinin birarada yerine getirilemedi¤ini ve bunu ancak Hz. Mehdi'nin gerçekleﬂtirebilece¤ini belirtmiﬂtir. Bediüzzaman'›n bu konuyu aç›klayan sözlerinden biri ﬂöyledir:
Gerçi her as›rda hidayet edici, bir nevi Hz. Mehdi ve
müceddid geliyor ve gelmiﬂ. Fakat HER B‹R‹ ÜÇ
VAZ‹FELERDEN B‹R‹S‹N‹ B‹R C‹HETTE (aç›dan) YAPMASI ‹T‹BARIYLA (nedeniyle) AH‹R ZAMANIN BÜYÜK MEHD‹S‹ ÜNVANINI ALMAMIﬁLAR. (Emirda¤ Lahikas›, sf.260)
Bat›n tefsircilerine göre:
Bediüzzaman sözlerinde kendisine ve Risale-i Nur'a
Mehdilik yak›ﬂt›rmas›nda bulunan kimselerin yan›ld›klar›n› belirtmekte ve bunun nedenlerini delillendirmektedir.
Ancak Bediüzzaman'›n bu konuya aç›kl›k getiren bu sözleri göz ard› edilmekte ve çeﬂitli tevil yöntemleriyle tefsir
edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bediüzzaman'›n kendisine yöneltilen Mehdilik yak›ﬂt›rmas›n› kabul etmemesinin tevazudan kaynakland›¤› ya da bunun, Bediüzzaman'›n Meh226

dili¤ini gizlemek için kas›tl› olarak yapt›¤› bir taktik oldu¤u öne sürülmektedir.
Ancak bu konuda pek çok yan›lg› söz konusudur. Herﬂeyden önce Bediüzzaman'›n, sadece tevazu için, inanmad›¤› bir ﬂeyi Risaleleri'ne koydurtmas› mümkün de¤ildir.
Üstelik inanmad›¤› ve tüm Müslümanlar›n yanl›ﬂ bilgilendirilmesine neden olacak böyle bir konuyu gizleyebilmek
için, sadece taktik amaçl› olarak, yüzlerce sayfa boyunca
yaz› yazmas›, Hz. Mehdi olmad›¤›n› anlatabilmek için onlarca delil vermesi söz konusu de¤ildir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin dürüstlü¤ü ve do¤ru sözden asla
ayrılmayıﬂı onun tüm hayatına hakim olan çok önemli bir
özelli¤idir. Allah korkusu son derece ﬂiddetli olan Bediüzzaman gibi samimi bir ﬂahsın, yalan söyleyerek tüm
toplumu yan›ltt›¤›n› söylemek, hiçbir ﬂekilde kabul edilebilir bir yaklaﬂım de¤ildir. Bediüzzaman, mahkemelerde
bile do¤ru söylemesiyle ve dürüstlü¤üyle bilinmektedir.
‹stiklal Mahkemeleri'nde bile bu özelli¤inden hiçbir ﬂekilde ayrılmamıﬂ, daima do¤ruları söylemiﬂtir. Do¤ru söyledi¤i için karﬂılaﬂabilece¤i hiçbir zorluktan korkmadı¤ını ise mahkeme müdafaalarında geçen bir sözünde "... Baﬂım gövdemden ayrılmadıkça veya boynuma ip takılıp
asılmadıkça bu teklifinizi bana tatbik edemezsiniz!" (Bediüzzaman ve Talebelerinin Mahkeme Müdafaaları, sf.379)
diyerek ifade etmiﬂtir.
7-Bediüzzaman, "Hz. Mehdi ileride gelecek" demektedir; tefsirciler, "geldi geçti" demektedirler.
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Bediüzzaman'a göre:
Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyat›'n›n çeﬂitli bölümlerinde, "Hz. Mehdi'nin ileride gelecek bir ﬂah›s oldu¤unu" aç›kça ifade etmiﬂtir. Bediüzzaman'›n bu konuyu
aç›klayan sözlerinden baz›lar› ﬂöyledir:
1) ‹ST‹KBAL-‹ DÜNYEV‹YEDE (dünyan›n gelece¤inde) 1400 SENE SONRA GELECEK B‹R HAK‹KAT‹ ASIRLARINDA KAR‹B (yak›n) ZANNETM‹ﬁLER. (Sözler, sf.318)
Bediüzzaman bu sözüyle, ‹slam tarihinde daha önce de
birçok kiﬂinin, Hz. Mehdi'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 ya da kendi dönemlerinde gelece¤ini sand›klar›n› belirtmiﬂtir. Ancak Bediüzzaman "KAR‹B (YAKIN) ZANNETM‹ﬁLER" diyerek söz
konusu kiﬂilerin Hz. Mehdi'nin önceki tarihlerde ç›km›ﬂ
olabilece¤ini düﬂünmekle yaln›zca bir "zanda bulunduklar›n›" ancak yan›ld›klar›n› hat›rlatm›ﬂt›r. Bediüzzaman,
Hz. Mehdi'nin Peygamberimiz (sav)'den "1400 SENE
SONRA" gelece¤ini haber vermiﬂtir.
Dikkat edilirse Bediüzzaman burada "Hz. Mehdi geldi
ya da gelmiﬂ" dememekte, "gelecek zaman" belirten bir
kelime kullanmakta ve "GELECEK" demektedir. Ayr›ca
ne 1373, ne 1378 ne 1398 ne de baﬂka bir tarih vermemiﬂ
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tam olarak 1400 y›l sonras›ndan bahsetmiﬂtir. Bu tarih Miladi 1980 y›l›na denk gelmektedir. Hicri 13. yüzy›l›n müceddidi olarak Hicri 14. yüzy›la kadar müceddidlik görevini yerine getiren Bediüzzaman, Hicri 1379 yani Miladi
olarak 1960 y›l›nda vefat etmiﬂtir. Dolay›s›yla Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin geliﬂi için kendi yaﬂad›¤› dönemden
çok ileriki bir tarihi belirtmektedir. Bediüzzaman bu aç›klamas›yla, aç›k ve kesin bir tarih vererek kendisinin Hz.
Mehdi olmad›¤›n› ifade etmekte, Hz. Mehdi'nin kendi vefat›ndan yaklaﬂ›k 20 sene kadar sonra gelece¤ini müjdelemektedir.
Bediüzzaman bu sözüyle ayr›ca, Hz. Mehdi'nin geliﬂinden önce Mehdi oldu¤u san›lan ﬂah›slar›n aksine, "1400
sene sonra gelecek olan Mehdi'nin bir HAK‹KAT" olaca¤›n› belirtmiﬂtir. Yani bu kutlu zat›n, Peygamberimiz
(sav)'in hadislerinde müjdeledi¤i tüm özelliklere sahip
olan "GERÇEK MEHD‹" olaca¤›n› ve bu özellikleriyle
Mehdi san›lan kiﬂilerden ay›rt edilip tan›naca¤›n› hat›rlatm›ﬂt›r.
Bediüzzaman ayr›ca Risaleleri'nde Peygamberimiz
(sav)'in hadislerine dayanarak "her yüz y›l baﬂ›nda bir
müceddid gönderilece¤ini" hat›rlatm›ﬂt›r. Bediüzzaman
"1400 YIL SONRA" tarihini vererek ayn› zamanda "14.
ve 15. yüzy›llar aras›nda görev yapacak olan müceddidin de Hz. Mehdi oldu¤unu" haber vermektedir.
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2) Hem ﬂu s›rdand›r ki; MEHD‹, SÜFYAN G‹B‹
AH‹R ZAMANDA GELECEK EﬁHASLARI çok zaman evvel hatta tabiin (Peygamberimiz (sav)'i sa¤
iken görmüﬂ olan müminlerle, yani Ashab'la görüﬂmüﬂ ve onlardan ders alm›ﬂ olan salih Müslümanlar)
zaman›nda onlar› beklemiﬂler yetiﬂmek emelinde bulunmuﬂlar." (Sözler, sf.358)
Bediüzzaman bu sözünde kulland›¤›, gelecek zaman belirten bir fiil olan "gelecek" kelimesiyle Hz. Mehdi'nin
"ilerideki bir tarihte gelecek bir ﬂah›s oldu¤unu" bir
kez daha vurgulam›ﬂt›r. Bediüzzaman bu yolla, yaﬂad›¤›
dönemde Hz. Mehdi'nin henüz gelmemiﬂ oldu¤unu aç›k
bir ﬂekilde ifade etmektedir.
3) Hakiki beklenilen ve B‹R ASIR SONRA GELECEK O ZAT dahi bu zamanda gelse... (Kastamonu
Lahikas›, sf.57)
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin henüz gelmedi¤ini; Müslümanlar taraf›ndan beklendi¤ini ve kendi yaﬂad›¤› devirden bir as›r sonra gelece¤ini bildirmektedir.
Bediüzzaman, "HAK‹K‹ BEKLEN‹LEN" sözleriyle
Hz. Mehdi'nin "HENÜZ BEKLEND‹⁄‹N‹" ifade etmektedir. Kuﬂkusuz ki e¤er Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin
kendi yaﬂad›¤› dönemde gelmiﬂ oldu¤unu düﬂünüyor olsayd›, bu ifadeyi kullanmazd›. "Hakiki beklenilen" yerine "gelmiﬂ olan" veya "gelen" derdi. Ancak böyle bir sö230

zü Risaleler'in hiçbir bölümünde kullanmam›ﬂt›r. Tam aksine Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin henüz gelmedi¤ini ve
gelmesinin tüm ‹slam alemi taraf›ndan beklendi¤ini aç›kça ifade etmektedir. Aç›kt›r ki Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin
kendisinden sonraki bir dönemde ve mutlaka gelece¤i konusunda kesin bir kanaat taﬂ›makta ve bunu ›srarla dile getirmektedir.
Bunun yan› s›ra Bediüzzaman burada kulland›¤› "HAK‹K‹" kelimesiyle de Hz. Mehdi'nin geliﬂinin ne kadar
kesin bir gerçek oldu¤unu belirtmektedir.
Ayr›ca Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin sadece ileride gelece¤ini belirtmemekte, bir de bu mübarek ﬂahs›n geliﬂ zaman›n› da müjdelemektedir. Hz. Mehdi'nin "KEND‹S‹NDEN B‹R ASIR SONRA, YAN‹ H‹CR‹ 1400'LÜ YILLARDA" ortaya ç›kaca¤›n› haber vermektedir.
Kuﬂkusuz ki e¤er Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin kendi döneminde yaﬂad›¤›n› düﬂünseydi, böyle uzak bir tarih vermez, aksini aç›kça ifade ederdi. Demek ki Bediüzzaman'›n
bu konudaki kanaati hiçbir itiraza yer b›rakmayacak kadar kesindir.
4) O ‹LER‹DE GELECEK AC‹B (ﬂaﬂ›lan, hayret
uyand›ran, benzeri görülmeyen) ﬁAHSIN bir hizmetkar› ve ona yer haz›r edecek bir dümdar› (yard›mc›
kuvveti) ve o büyük kumandan›n piﬂdar bir neferi (önden giden bir askeri) oldu¤umu zannediyorum. (Barla Lahikas›, sf.162)
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Bediüzzaman bu sözünde de bir kez daha Hz. Mehdi'nin
kendisinden sonraki bir tarihte gelece¤ini belirtmiﬂtir. Kendisinin, Hz. Mehdi'den önceki devirde yaﬂad›¤›n› ise, kendisini "Hz. Mehdi'nin öncüsü" olarak niteleyerek ifade etmiﬂtir.
Bediüzzaman burada da yine "gelmiﬂ" veya "geldi" gibi kendi dönemini ve öncesini kasteden ifadelere yer vermemiﬂtir; "ileride gelecek" diyerek Hz. Mehdi'nin kendi
yaﬂad›¤› dönemden sonra gelece¤ini aç›klam›ﬂt›r.
Bediüzzaman bu sözüyle, kendi yapt›¤› çal›ﬂmalar›n,
Hz. Mehdi'ye zemin haz›rlayaca¤›n› ifade etmekte, kendisini bu mübarek zat›n "H‹ZMETKARI" olarak nitelendirmektedir. Kuﬂkusuz ki bu son derece kesin bir aç›klamad›r. E¤er Bediüzzaman'›n, kendisinin Hz. Mehdi oldu¤u yönünde bir kanaati olsayd›, kendisini "Hz. Mehdi'nin hizmetkar›" olarak nitelendirmezdi. Çünkü "bir
kiﬂinin ayn› anda hem Hz. Mehdi hem de onun hizmetkar› olabilmesi" mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla bu ifade
aç›kça ortaya koymaktad›r ki Bediüzzaman burada çok
aç›k bir ﬂekilde Hz. Mehdi olmad›¤›n› belirtmiﬂtir.
Bunun yan› s›ra "DÜMDAR" kelimesi "yard›mc› kuvvet" anlam›na gelmektedir. Bediüzzaman, bu sözüyle kendisini, as›l mücadeleyi yürüten zata imkan haz›rlayan yard›mc› kuvvetlere 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
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ifade etmektedir. E¤er Bediüzzaman kendisinin Hz. Mehdi oldu¤unu düﬂünseydi kuﬂkusuz ki burada kendisini "Hz.
Mehdi'nin yard›mc›s›" olarak tan›mlamazd›. Çünkü "Hz.
Mehdi'nin ve yard›mc›s›n›n", "birbirinden farkl›, iki
ayr› kiﬂi" oldu¤u çok aç›kt›r. E¤er Bediüzzaman "yard›mc›s›y›m" diyorsa, bu onun, kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n› belirtti¤i çok aç›k bir ifadedir.
Bediüzzaman'›n burada kulland›¤› "P‹ﬁDAR B‹R NEFER" ifadesi, "ÖNDEN G‹DEN ASKER" anlam›n› taﬂ›maktad›r. Bediüzzaman bu sözüyle kendisini önden giden öncü kuvvetlere benzetirken, Hz. Mehdi'nin kendisinden sonra gelece¤ini bir kez daha vurgulam›ﬂt›r. E¤er Bediüzzaman kendisinin Hz. Mehdi oldu¤unu belirtmek isteseydi, kuﬂkusuz ki böyle bir ifade kullanmazd›. Çünkü bu
ifade aksi yönde öne sürülebilecek tüm iddialar› geçersiz
k›lmakta ve konuya kesin bir aç›kl›k kazand›rmaktad›r.
Bediüzzaman "kendisini ÖNDEN G‹DEN" bir kiﬂi olarak nitelendirmekle, "Hz. Mehdi'nin kendisinden SONRA GELEN" bir kimse oldu¤unu netleﬂtirmektedir.
Bediüzzaman burada ayr›ca "B‹R NEFER" yani asker
kelimesini kullanarak, kendisinin Hz. Mehdi de¤il, onun
bir yard›mc›s› ve ona hizmet eden bir görevli oldu¤unu bir
kez daha ifade etmektedir. Bediüzzaman›n kendisini bir
"H‹ZMETKARI, ÖNCÜSÜ" olarak vas›fland›rd›¤› ve
bu kadar övgüyle, sayg›yla bahsetti¤i Hz. Mehdi, tüm ‹slam alemi taraf›ndan as›rlard›r beklenmektedir. Bediüzzaman da bu aç›klamalar›yla, Hz. Mehdi'nin ahir zaman233

da, Allah'›n izniyle, muhakkak ortaya ç›kaca¤›n› müminlere müjdelemektedir.
5) ... Bu hakikatdan anlaﬂ›l›yor ki; SONRA GELECEK O MÜBAREK ZAT R‹SALE-‹ NUR'U B‹R
PROGRAMI OLARAK NEﬁR VE TATB‹K EDECEK (yazma ve da¤›tma yoluyla yayacak ve uygulayacak). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf.9)
Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. Mehdi'nin, önceki müceddidlerin ve Bediüzzaman'›n yaﬂad›¤› dönemlerde gelmedi¤ini söylemiﬂ; bu mübarek zat›n bunlar›n hepsinden
"SONRA" gelece¤ini ifade etmiﬂtir. Ayr›ca Bediüzzaman
bu durumu, yaln›zca gelecek zaman ifade eden bir fiil kullanarak de¤il, bunu bir de "SONRA" kelimesiyle destekleyerek çok kesin bir üslupla aç›klam›ﬂt›r.
Bediüzzaman bu sözünde de Risale-i Nur Külliyat›'n›n,
Hz. Mehdi'nin, tebli¤inde kullanaca¤› bir ön haz›rl›k oldu¤unu belirtmiﬂtir. Bediüzzaman, ortaya ç›kt›¤›nda Hz.
Mehdi'nin, Risaleleri haz›r yaz›lm›ﬂ olarak bulaca¤›n› ve
iman› kurtarma vazifesinde Risaleler'den faydalanaca¤›n›
belirtmiﬂtir. Bediüzzaman bu sözleriyle kendisinin Hz.
Mehdi olmad›¤›n›, Hz. Mehdi'nin "KEND‹S‹NDEN
SONRAK‹ DÖNEMDE GELECEK B‹R ﬁAHIS OLDU⁄UNU" bir kez daha aç›kl›¤a kavuﬂturmuﬂtur.
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6) TAAH‹R ZAMANDA, HAYATIN GEN‹ﬁ DA‹RES‹NDE (dünya çap›nda) ASIL SAH‹PLER‹, YAN‹
MEHD‹ VE ﬁAK‹RTLER‹ (talebeleri), CENAB-I
HAKK'IN ‹ZN‹YLE GEL‹R, O DA‹REY‹ GEN‹ﬁLET‹R ve O TOHUMLAR SÜMBÜLLEN‹R. B‹ZLER DE KABR‹M‹ZDE SEYRED‹P ALLAH'A
ﬁÜKREDER‹Z. (Kastamonu Lahikas›, sf.99)
Bediüzzaman bu sözünde bir kez daha Hz. Mehdi'nin
kendisinden sonraki bir dönemde ve ileriki bir tarihte gelece¤ini belirtmektedir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi ve talebelerini, Risale-i Nur'un as›l sahipleri olarak nitelendirmekte, Risale-i Nur'un dar dairede yani s›n›rl› bir kesim
içerisinde baﬂlatt›¤› hizmeti, daha ileriki bir tarihte gelecek olan bu mübarek ﬂahs›n tamamlayaca¤›n› ve bunu dünya çap›nda bir hizmete dönüﬂtürece¤ini müjdelemektedir.
Bediüzzaman burada kulland›¤› "TA AH‹R ZAMANDA" sözleriyle Hz. Mehdi'nin gelece¤i zaman› belirtmektedir. Bediüzzaman bu ifadesiyle öncelikle Hz. Mehdi'nin
kendisinden "‹LER‹K‹ B‹R TAR‹HTE" gelece¤ini dile getirmektedir. Bediüzzaman'›n burada kulland›¤› "TA"
kelimesi ise bu konuya aç›kl›k getiren önemli bir ifadedir.
"TA" kelimesi uzakl›k ifade eden bir kelimedir. Bediüzzaman bu ekle, "ahir zaman›n, kendi yaﬂad›¤› dönemin
çok daha ilerisinde, daha uzakta bir zaman oldu¤unu"
ifade etmektedir.
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'den önce gelmiﬂ, insanlar›n
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Allah'›n dininden uzaklaﬂt›¤› bir ortamda Kuran ahlak› ve
iman hakikatleri üzerinde durarak çok büyük bir imani hareket baﬂlatm›ﬂt›r. "O TOHUMLAR SÜMBÜLLEN‹R"
sözleriyle, bu büyük fikri mücadelesini tohum ekmeye
benzetmektedir. Sonradan Hz. Mehdi zaman›nda bu iman
tohumlar›n›n sümbüllenece¤ini, yani Hz. Mehdi'nin Bediüzzaman'›n baﬂlatt›¤› bu imani çal›ﬂmalar› geniﬂletece¤ini ve sonuca ulaﬂt›raca¤›n› ifade etmektedir. Bediüzzaman bu örneklendirmesiyle kendisinin Hz. Mehdi'den önceki bir dönemde yaﬂad›¤›n›, Hz. Mehdi'nin geliﬂinin ise
kendisinden sonraki bir dönemde gerçekleﬂece¤ini aç›kça ifade etmektedir.
Bediüzzaman, "B‹ZLER DE KABR‹M‹ZDEN SEYRED‹P" sözleriyle, ekti¤i iman tohumlar›n›n sümbüllenece¤i yani Hz. Mehdi'nin Kuran ahlak›n› tüm dünyaya
hakim k›laca¤› dönemde, kendisinin vefat etmiﬂ olaca¤›n› belirtmiﬂtir. Bediüzzaman bu sözüyle bir kez daha kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n›, onun gelip görevine baﬂlad›¤› dönemde kendisinin hayatta olmayaca¤›n› hat›rlatarak
ifade etmiﬂtir.
Bat›n tefsircilerine göre:
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin kendisinden ileriki bir tarihte gelece¤ini pek çok kez ve çok aç›k ifadelerle aç›klam›ﬂt›r. Ancak Bediüzzaman'›n sözlerinin anlaﬂ›labilmesi
için Risaleler'deki sözlerin yeterli olmad›¤›n› düﬂünenler,
bu konuyu Risaleler'de anlat›ld›¤› ﬂekilde kabul etmemek236

tedirler. Hz. Mehdi'nin çoktan geldi¤ini ve görevlerini yerine getirdi¤ini öne sürmektedirler. Oysa bu düﬂünce hem
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde verdi¤i haberlerle
hem de Bediüzzaman'›n Risaleler'de anlatt›klar›yla tümüyle çeliﬂmektedir. Bir kiﬂinin Hz. Mehdi'nin geçmiﬂ dönemlerde ç›km›ﬂ oldu¤undan bahsedebilmesi için; bu ﬂahs›n
Müslümanlar›n halifesi yani manevi lideri vasf›yla tüm
dünya Müslümanlar› aras›nda ‹slam Birli¤i'ni kurdu¤undan, bu birlik vesilesiyle Hristiyan dünyas›yla dinsizli¤e
karﬂ› ittifak yapt›¤›ndan ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetlerini canland›r›p, dini tüm bat›l inanç ve uygulamalardan ar›nd›r›p, Hz. ‹sa ile birlikte, ‹slam ahlak›n› tüm yeryüzüne hakim k›ld›¤›ndan da bahsedebilmesi gerekir. Ancak bu olaylar›n hiçbiri henüz gerçekleﬂmedi¤ine göre, bu
iddiayla ortaya ç›kan kimselerin yan›ld›klar› da çok aç›k bir
ﬂekilde görülmektedir.
8-Bediüzzaman, "Mehdi'nin siyaset aleminde de
görevi oldu¤unu" söylemektedir; tefsirciler, "Mehdi siyaset aleminde olmayacak" demektedirler.

Bediüzzaman'a göre:
Bediüzzaman hadislerde verilen bu bilgilere dayanarak,
ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi'nin üç ayr› alanda
birden Mehdilik yapaca¤›n› yani, hem "S‹YASET MEHD‹S‹" hem "SALTANAT MEHD‹S‹" hem de "D‹YANET MEHD‹S‹" olaca¤›n› belirtmiﬂtir. Bediüzzaman'›n
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Hz. Mehdi'nin bu önemli özelli¤ini aç›klad›¤› sözlerinden
biri ﬂöyledir:
Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var. Ve S‹YASET
ALEM‹NDE, D‹YANET ALEM‹NDE, SALTANAT
ALEM‹NDE, MÜCADELE ALEM‹NDE çok dairede icraatlar› oldu¤u gibi..." (ﬁualar, sf.590)
Bediüzzaman bu sözleriyle, Hz. Mehdi'nin siyaset aleminde önemli görevler üstlenece¤ini belirtmektedir. Hz.
Mehdi'nin, "Peygamberimiz (sav)'in halifesi" yani "Müslümanlar›n manevi lideri" vasf›n› taﬂ›yarak tüm dünya
Müslümanlar› aras›nda ‹slam Birli¤i'ni kuraca¤›n›,
Hristiyan alemiyle ittifak oluﬂturaca¤›n› ve Hz. ‹sa ile birlikte, ‹slam ahlak›n› tüm dünyada hakim k›laca¤›n› bildirmektedir. Bediüzzaman'›n detayl› olarak aç›klad›¤› Hz.
Mehdi'nin üstlenece¤i tüm bu görevler, Hz. Mehdi'nin
"Peygamberimiz (sav)'in halifesi yani tüm dünya Müslümanlar›n›n manevi lideri" vasf›n› taﬂ›yaca¤›n› ve "idareci" konumunda olaca¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r.
Müslümanlar› ilgilendiren her konuda çözüm getirecek kiﬂi olarak manevi liderleri Hz. Mehdi olacakt›r.
Hz. Mehdi'nin üstlenece¤i bu görevin ne ﬂekilde adland›r›ld›¤› önemli de¤ildir. Hz. Mehdi'nin ilgilenece¤i siyaset, 'Kuran ahlak› içerisindeki siyaset' olacakt›r. Önemli olan Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i bu vazifenin "Kuran'›n bir hükmü" olmas›d›r. Kuran ahlak›na uygun siyaset"in anlam› "güzel ahlakl›, ﬂefkatli, merhametli ol238

mak, adaletli davranmak, müminler aras›nda birlik ve
kardeﬂli¤i, bar›ﬂ› ve sosyal adaleti sa¤lamak, adaletsizli¤i gidermek, zenginlik ve refah› sa¤lamakt›r. Kuran'da
Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i bu görev "‹slam ahlak›n›n hakimiyeti" olarak müjdelenmektedir:
Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde
bulunanlara va'detmiﬂtir: Hiç ﬂüphesiz onlardan
öncekileri nas›l 'güç ve iktidar sahibi' k›ld›ysa, onlar› da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k›lacak,
kendileri için seçip be¤endi¤i dinlerini kendilerine yerleﬂik k›l›p sa¤lamlaﬂt›racak ve onlar› korkular›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir... (Nur Suresi, 55)
Hz. Mehdi de Kuran'›n bu hükmü gere¤i, tüm Müslümanlar›n huzurunu, birlik ve beraberli¤ini sa¤layacak, ‹slam ahlak›n›n güzelli¤ini tüm dünyada yerleﬂik k›lacakt›r. Bediüzzaman'›n da siyaset ve saltanat kavramlar›yla
kastetti¤i ana konu budur: "Hz. Mehdi'nin tüm dünya
Müslümanlar›n›n liderli¤ini üstlenmesi ve Kuran'da
belirtilen bu hükme uygun olarak ‹slam dünyas›n›n
menfaatleri yönünde faaliyetlerde bulunmas›"d›r. Tüm
bunlar Kuran ahlak›n›n ve Kuran ayetlerinin bir gere¤idir.
Bediüzzaman'›n "o zat›n ikinci vazifesi, ﬂeriat› (Kuran
ahlak›n›n esaslar›n› ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini) icra ve tatbik etmektir" (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf.9)
sözleriyle belirtti¤i gibi, Hz. Mehdi de, Kuran ahlak›n›n
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gerekliliklerini uygulad›¤›nda, ‹slam Birli¤i'nin oluﬂmamas›, Hz. Mehdi'nin idareci vasf›n› taﬂ›mamas›, yetki sahibi olmamas› ya da lider konumunda olmamas› söz konusu de¤ildir. Zira tüm bunlar Allah'›n bütün Müslümanlar› yaﬂamakla yükümlü k›ld›¤› hükümlerdir. Nitekim Bediüzzaman da Hz. Mehdi'nin bu vas›flar› taﬂ›yaca¤›n› " Hilafet-i Muhammediye (A.S.M.) (Peygamberimiz (sav)'in
halifesi) ünvanı ile ﬂeair-i ‹slamiyeyi (‹slam ahlak›n›n
esaslar›n›) ihya etmektir (yeniden canland›rmakt›r). "
(Emirda¤ Lahikas›, sf.259) sözleriyle ifade etmektedir.
Bir ayette Allah Müslümanlara, içlerindeki "emir sahiplerine" uymalar›n› ﬂöyle bildirmektedir:
Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; elçiye itaat edin
ve sizden olan emir sahiplerine de. E¤er bir ﬂeyde
anlaﬂmazl›¤a düﬂerseniz, art›k onu Allah'a ve elçisine döndürün. ﬁayet Allah'a ve ahiret gününe
iman ediyorsan›z. Bu, hay›rl› ve sonuç bak›m›ndan
daha güzeldir. (Nisa Suresi, 59)
Bu ayet gibi Kuran'da, Müslümanlar›n, Allah'›n kendilerini dünyada ve ahirette kurtuluﬂa ulaﬂt›rmas› için göndermiﬂ oldu¤u elçilere uymalar›yla ilgili çok fazla ayet yer
almaktad›r. ‹ﬂte Bediüzzaman'›n, "siyaset aleminde, diyanet aleminde, salatanat aleminde ve mücadele aleminde çok dairede icraatlar› oldu¤u gibi" sözleriyle Hz. Mehdi için kastetti¤i siyaset anlay›ﬂ› da budur. Bediüzzaman
bu sözlerinde yer alan "siyaset ve saltanat" kavramlar›yla
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Hz. Mehdi'nin, Kuran'›n bu hükmünü ne ﬂekilde yerine getirece¤ini aç›klamaktad›r.
Nitekim Risaleler'deki Hz. Mehdi'nin görevlerinin aç›kland›¤› sözler dikkatlice incelendi¤inde, Bediüzzaman'›n
bu sözleriyle ne kastetmiﬂ oldu¤u kolayl›kla anlaﬂ›lmakta; Hz. Mehdi'nin siyaset ve saltanat alan›nda pek çok görev üstlenece¤i aç›kça görülmektedir.
Bat›n tefsircilerine göre:
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin siyaset alan›nda önemli görevleri olaca¤›n› aç›kça ifade etmiﬂtir. Bat›n tefsircileri
ise, Bediüzzaman'›n bu aç›k ifadelerini kabul etmemektedirler. Hz. Mehdi'nin siyaset alan›nda bir görev üstlenmeyece¤ini, yaln›zca iman hakikatleri üzerine faaliyetlerde
bulunaca¤›n› öne sürmektedirler.
Oysa ki hiçbir delile dayand›r›lmayan bu düﬂünce, Bediüzzaman'›n Risaleler'de yüzlerce sayfa boyunca anlatt›¤› bilgilerle tamamen çeliﬂmektedir. Zira önceki sat›rlarda aç›kland›¤› gibi Bediüzzaman, eserlerinde Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i üç büyük görev hakk›nda geniﬂ bilgi vermiﬂ ve Hz. Mehdi'nin "siyaset alan›nda Mehdilik
görevini ne ﬂekilde yerine getirece¤ini" detayl› olarak
anlatm›ﬂt›r. Bu sözlerinde Hz. Mehdi'nin "‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›laca¤›n›, Müslümanlar›n manevi liderli¤ini üstlenerek ‹slam Birli¤i'ni sa¤layaca¤›n›, Hristiyan dünyas›yla ittifak yapaca¤›n›" ayr›nt›l›
olarak aç›klam›ﬂt›r. Bediüzzaman'›n tüm bu izahlar› hiç241

bir tart›ﬂma ya da tevile yer b›rakmayacak kadar aç›kt›r.
Çok aç›kt›r ki e¤er Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin sadece iman hakikatleri yönünde bir hizmet yap›p, siyaset ya da
saltanat alanlar›nda görev yapmayaca¤›n› düﬂünseydi, Risaleler'de böyle bir aç›klamaya yer vermez, Hz. Mehdi'nin
bu yöndeki görevlerini Peygamberimiz (sav)'in hadislerine dayanarak bu kadar uzun ve ayr›nt›l› olarak izah etmezdi. Zira Bediüzzaman gibi derin imanlı büyük bir müceddidin, eserlerinde, düﬂündü¤ü ve inandı¤ı ﬂeylerin tam tersine açıklamalarda bulunması hiçbir ﬂekilde söz konusu
de¤ildir.
9-Bediüzzaman, "Mehdi'nin ‹slam dünyas›n›n baﬂ›nda olaca¤›n›" söylemektedir; tefsirciler, "Mehdi böyle bir makam sahibi olmayacak" demektedirler.

Bediüzzaman'a göre:
Allah, Kuran'da "‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›laca¤›n›, inanan kullar›n› güç ve iktidar sahibi k›laca¤›n›"
vaad etmiﬂ ve bu vaadinin kesin oldu¤unu bildirmiﬂtir.
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, bütün büyük ‹slam
alimlerinin ve Bediüzzaman'›n sözlerinde de bu duruma
"Hz. ‹sa ile Hz. Mehdi'nin vesile olacaklar›" belirtilmiﬂtir. Rabbimiz'in bu vaadi do¤rultusunda ‹slam ahlak› bir
gün mutlaka hakim olacak ve bir kiﬂinin Müslümanlar›n
önderli¤ini üstlenmesi gerekecektir. Bediüzzaman böyle
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dünya çap›nda bir hakimiyetle karﬂ›laﬂmam›ﬂ ve tüm dünya Müslümanlar›n›n liderli¤ini üstlenmemiﬂtir. ‹slam dünyas›n›n baﬂ›nda, tüm Müslümanlar› biraraya getirecek ﬂekilde bir lider uzun süredir yoktur. Müslümanlar›n bu lideri, 1400 senedir müjdelendi¤i gibi Hz. Mehdi olacakt›r.
Yeryüzünden zulmü ve karanl›¤› kald›racak, ‹slam ahlak›n›n güzelli¤inin tüm insanlar taraf›ndan yaﬂanmas›na
vesile olacakt›r. Bediüzzaman da eserlerinde bu gerçe¤i
dile getirmiﬂ ve Hz. Mehdi'nin "Peygamberimiz (sav)'in
halifesi yani Müslümanlar›n manevi lideri vasf›n› taﬂ›yaca¤›n›" bildirerek tüm Müslümanlar› bu büyük hidayet önderinin geliﬂiyle müjdelemiﬂtir.
Bediüzzaman Risaleler'de Hz. Mehdi'den bahsetti¤i sözlerinin birço¤unda, Hz. Mehdi'nin "‹slam dünyas›n›n lideri" vasf›n› taﬂ›yaca¤›n› belirtmiﬂtir. Bu sözlerinden bir
k›sm›n› ﬂöyle s›ralayabiliriz:
1) ‹kinci vazifesi: H‹LAFET-‹ MUHAMMED‹YE
(a.s.m.) ÜNVANI ‹LE (Peygamberimiz (sav)'in halifesi ünvan› ile) ﬂeair-i ‹slamiyeyi (‹slam ahlak›n›n
esaslar›n›) ihya etmektir (yeniden canland›rmakt›r).
(Emirda¤ Lahikas›, sf.259)
Hz. Mehdi, halihaz›rda çeﬂitli gruplar halinde da¤›n›k
olarak bulunan Müslümanlar› birleﬂtirecek, ‹slam ahlak
ve faziletini, Peygamberimiz (sav)'in gerçek sünnetlerini
canland›racakt›r. ‹slam aleminin birli¤ini oluﬂturacak, bu
vesileyle insanl›¤› maddi ve manevi tehlikelerden kurtara243

cak ve insanlar›n Allah'›n r›zas›na uygun bir hayat yaﬂayarak Allah'›n azab›ndan sak›nmalar›na vesile olacakt›r.
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin bu ikinci görevini "Peygamberimiz (sav)'in halifesi" yani "Müslümanlar›n manevi lideri" s›fat›yla yerine getirece¤ini belirtmiﬂtir. Kuﬂkusuz ki Hz. Mehdi'nin, "‹slam toplumunun lideri vasf›yla" ‹slamiyet'i yeniden canland›rmas›, milyonlar›
bulan bir toplulu¤un maddi ve manevi gücüyle hareket ederek tüm yeryüzünde ‹slam Birli¤i'ni sa¤lamas›" özellikleri, onun lider vasf›n› taﬂ›yaca¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r.
2) O ZATIN üçüncü vazifesi, H‹LAFET-‹ ‹SLAM‹YE'Y‹ (‹slam halifeli¤ini) ‹TT‹HAD-I ‹SLAM'A B‹NA EDEREK (‹slam Birli¤i üzerine kurarak), ‹SEV‹ RUHAN‹LER‹YLE (dindar Hristiyanlarla ve
Hristiyan alimleriyle) ‹TT‹FAK ED‹P (iﬂ birli¤i ve
dayan›ﬂma içerisine girerek) D‹N-‹ ‹SLAM'A (‹slam
dinine) H‹ZMET ETMEKT‹R. Bu vazife, pek büyük
bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla (milyonlar›n fedakarane kat›l›mlar›yla) tatbik edilebilir
(yerine getirilebilir). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf.9)
Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin bir baﬂka görevinin de ‹slam toplumunu birleﬂtirmek ve Hristiyan alemiyle ittifak
etmek oldu¤unu bildirmiﬂtir. Hz. Mehdi'nin bu görevini,
iman sahiplerinin, Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen
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fedakar seyyidlerin ve di¤er tüm Müslümanlar›n deste¤iyle gerçekleﬂtirece¤ini bildirmiﬂtir.
Bediüzzaman bu sözüyle, "Hz. Mehdi'nin dünya çap›nda tüm Müslümanlar›n halifesi görevini üstlenece¤ini" bir kez daha belirterek, "Hz. Mehdi'nin ‹slam dünyas›n›n baﬂ›nda lider vasf›yla bulunaca¤›n›" aç›klam›ﬂt›r.
Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi ile ilgili izahlar›nda defalarca tekrarlad›¤› Hz. Mehdi'nin bu özelli¤ini görmezden
gelerek, yaln›zca iman hakikatleri yönünde faaliyet yapaca¤›n› iddia edebilmek hiçbir ﬂekilde söz konusu de¤ildir.
Bediüzzaman çok aç›k delillerle Hz. Mehdi'nin bu alanlarda çeﬂitli faaliyetlerde bulunaca¤›n› aç›klam›ﬂ ve tüm
bunlar›n Hz. Mehdi'nin tan›nmas›ndaki en önemli alametlerden olaca¤›n› belirtmiﬂtir.
3) ... Hazret-i Mehdi'nin, o vazifesini bizzat kendisi
görme¤e vakit ve hal müsaade edemez. Çünkü H‹LAFET-‹ MUHAMMED‹YE (ASM) (Peygamberimiz (sav)'in halifeli¤i) C‹HET‹NDEK‹ (yönündeki)
SALTANATI, ONUN ‹LE ‹ﬁT‹GALE (ilgilenmeye)
VAK‹T BIRAKMIYOR. Herhalde o vazifeyi ondan
evvel bir taife (topluluk) bir cihette (yönüyle) görecek. O zat, o taifenin (toplulu¤un) uzun tedkikat› ile
(incelemelerle) yazd›klar› eseri kendine haz›r bir
program yapacak, onun ile o birinci vazifeyi tam yapm›ﬂ olacak... (Emirda¤ Lahikas›, sf.259)
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Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin çal›ﬂmalar›ndan önce, Hz.
Mehdi'nin birinci vazifesi olan iman hakikatlerini yayma
ve materyalizmi fikren y›kma yönünde kullanaca¤› ilmi
malzemeleri haz›rlayacak olan bir topluluk olaca¤›ndan
bahsetmektedir. Bediüzzaman "bir cihette" yani "bir yönüyle" sözleriyle ise bu ilmi toplulu¤un, materyalizmi fikren etkisiz hale getirilmesi çal›ﬂmalar›n› yaln›zca bir aç›dan yürüteceklerini, dolay›s›yla "Hz. Mehdi'nin de kendisine program yaparak bu toplulu¤un çal›ﬂmalar›ndan bu yönüyle faydalanaca¤ını" belirtmektedir. Önceki sayfalarda da belirtildi¤i gibi, materyalist felsefenin
"tam anlam›yla etkisiz hale getirilmesi" ise ancak Hz.
Mehdi'nin yerine getirece¤i hizmetler neticesinde gerçekleﬂtirilecektir.
Bediüzzaman Hz. Mehdi için burada "o vazifesini bizzat kendisi görme¤e vakit ve hal müsaade edemez" sözlerini kullanm›ﬂt›r. Bunun nedeninin ise, "Hz. Mehdi'nin
dünya çap›nda tüm 'Müslümanlar›n manevi lideri' olarak 'siyaset ve saltanat alan›nda gerçekleﬂtirece¤i büyük görevleri' nedeniyle vakti olmamas› oldu¤unu" belirtmiﬂtir.
Bediüzzaman'›n bu aç›klamalar› "Hz. Mehdi'nin tüm
dünya Müslümanlar›n›n manevi lideri olarak siyaset
ve saltanat alanlar›nda dünya çap›nda pek çok hizmette bulunaca¤›n›" aç›kça ortaya koymaktad›r.
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4) ... Ahir zamanda ﬂeriat-i Muhammediyeyi (Peygamberimiz (sav)'in yolunu, Kuran ahlak›n›) ve hakikat-i Furkaniyeyi (Kuran ahlak›n›n esaslar›n›, hakikatlerini) ve sünnet-i Ahmediyeyi (ASM) (Peygamberimiz (sav)'in sünnetini) ihya ile (yeniden canland›rma ile), ilan ve icra ile (herkese duyurarak ve uygulayarak), BAﬁKUMANDANLARI OLAN "BÜYÜK
MEHD‹"N‹N kemal-i adaletini (yüce adaletini) ve
hakkaniyetini (haktan ve do¤ruluktan ayr›lmay›ﬂ›n›,
do¤rulu¤unu) dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber, gayet laz›m ve zaruri ve hayat-i içtimaiye-i insaniyedeki düsturlar›n (cemiyet hayat›na
ait kurallar›n) muktezas›d›r (gere¤idir)..." (ﬁualar,
sf.456)
Bediüzzaman, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde de
bildirildi¤i gibi, Hz. Mehdi'nin ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›lmas›yla birlikte yeryüzünde görülmemiﬂ bir
adalet, huzur ve bar›ﬂ ortam›n›n yaﬂanaca¤›n› belirtmektedir. Hz. Mehdi'nin bu yüce adaletine ve hakkaniyetine tüm
dünya ﬂahit olacakt›r. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin dünya
çap›nda gerçekleﬂtirece¤i bu görevi "baﬂkumandanl›k"
s›fat›yla gerçekleﬂtirece¤ini ifade etmiﬂtir. Bediüzzaman bu
sözleriyle Hz. Mehdi'nin "tüm dünya Müslümanlar›n›n
liderli¤ini" üstlenece¤ini bir kez daha aç›klamaktad›r. Bu
konuda sorulacak birkaç soruya verilecek cevaplar, Hz.
Mehdi'nin bu özelli¤inin çok aç›k bir ﬂekilde anlaﬂ›lmas›247

n› sa¤layacakt›r:
-Hz. Mehdi'nin "baﬂkumandanl›k" s›fat›n› taﬂ›mas›
ne anlama gelmektedir?
Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin bu s›fat›n› hat›rlatarak, Hz.
Mehdi'nin tüm dünya Müslümanlar› üzerinde "yönetici"
konumunda olaca¤›n› bir kez daha aç›kça ifade etmektedir.
-Hz. Mehdi'nin tüm dünyaya kemal-i adaletini ve
hakkaniyetini göstermesi nas›l gerçekleﬂecektir?
Yüce bir adalet anlay›ﬂ›n›n ve haktan ayr›lmay›ﬂ›n tüm
dünyaya gösterilmesi ancak "dünya çap›nda bir idare
gücüyle" söz konusu olabilir. Tüm insanlar›n Hz. Mehdi'nin adalet anlay›ﬂ›na ﬂahit olmalar›, Hz. Mehdi'nin "adalet sa¤layabilecek yetkilere sahip bir konumda olaca¤›n›" göstermektedir.
Bat›n tefsircilerine göre:
Bediüzzaman'›n burada yer verilen birkaç sözü dahi, Hz.
Mehdi'nin ‹slam dünyas›n›n lideri olaca¤› konusunda Bediüzzaman'›n çok aç›k ifadeleri oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Buna ra¤men Bediüzzaman'›n sözlerinin çeﬂitli ﬂekillerde tevil edilerek Hz. Mehdi'nin bir makam sahibi olmayaca¤› fikrinin öne sürülmesi, Bediüzzaman'›n Risaleler'deki anlat›mlar›yla tümüyle çeliﬂmektedir. Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤ini bildirdi¤i yukar›da say›lan dünya çap›ndaki görevlerin her biri, Hz. Mehdi'nin bu lider vasf›yla gerçekleﬂtirece¤i vazifelerdir.
Büyük mütefekkir Bediüzzaman, ﬂüphesiz 13. asr›n mü248

ceddididir. Ancak kendisinin de Peygamberimiz (sav)'in
hadisleri do¤rultusunda aç›klad›¤› gibi, "TÜM MÜSLÜMANLARIN L‹DER‹" vasf›n› taﬂ›mas› söz konusu olmam›ﬂt›r. Allah'›n izniyle tüm ‹slam alemi için büyük müjdeler içeren bu olaylar, ahir zamanda Hz. Mehdi vesilesiyle yaﬂanacak ve bu ünvan› da Hz. Mehdi taﬂ›yacakt›r.
Bediüzzaman, bu konuyu tüm bu delilleriyle birlikte anlatarak, kendisinin ahir zaman Mehdisi olmad›¤›n› aç›k
bir ﬂekilde ifade etmiﬂtir.
Bugün dünyada 1 milyar›n üzerinde Müslüman yaﬂamaktad›r. Dünya tarihinde ilk defa Müslümanlar say›ca bu
kadar çokturlar. Bu büyüklükte bir kitleye önderlik tarihte kimseye nasip olmam›ﬂt›r. Bediüzzaman'›n da müjdeledi¤i gibi, bu ﬂerefli vasf› Allah'›n izniyle ahir zaman›n
"Büyük Mehdisi" taﬂ›yacakt›r.

10- Bediüzzaman, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin geliﬂini delilleriyle birlikte müjdelemektedir; tefsirciler, 'Bediüzzaman da bir insand›r, hata yapabilir'
diyerek Bediüzzaman'›n tüm bu aç›klamalar›nda
yan›ld›¤›n› öne sürmektedirler.

Bu bölüme kadar anlat›lanlar Bediüzzaman'›n, Hz. ‹sa
ve Hz. Mehdi'nin ahir zamanda ortaya ç›kacaklar› ve ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›lacaklar› konusundaki
kesin kanaatini delilleriyle birlikte ortaya koymaktad›r.
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Ancak Hz. Mehdi'nin geçmiﬂte geldi¤i ya da hiç gelmeyece¤i gibi düﬂüncelerle hareket eden baz› kimseler, Bediüzzaman'›n tüm bu sözlerini çeﬂitli ﬂekillerde tevil etmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Bu amaçla ortaya at›lan as›ls›z aç›klamalardan biri de, ‘Bediüzzaman'›n da bir insan oldu¤u, dolay›s›yla yapm›ﬂ oldu¤u tüm bu aç›klamalarda
yan›lm›ﬂ ve hata yapm›ﬂ olabilece¤i’ ﬂeklindedir. Her insan›n gelece¤e yönelik baz› tahminlerde bulunabilece¤i,
ancak bunlar›n do¤ru ç›kmamas›n›n son derece ola¤an bir
durum oldu¤u söylenmekte; dolay›s›yla da, Bediüzzaman'›n bu aç›klamalar›n›n daha fazla üzerine gitmenin ve
incelemenin gereksiz oldu¤u öne sürülmektedir. Bediüzzaman'›n sözlerini bu ﬂekilde tevil etme yoluna giden kimselere, ‘Bediüzzaman'›n hata yapt›¤›n›n nereden anlaﬂ›ld›¤›’ ya da ‘buna dair bir delil olup olmad›¤›’ soruldu¤unda ise, hiç kuﬂkusuz ki ‘bu yanl›ﬂ kanaati destekleyecek hiçbir aç›klama ortaya konamamaktad›r’.
Nitekim Bediüzzaman'›n sözleri konusunda böyle bir
tevil öne sürülürken gözard› edilen çok önemli bir gerçek
vard›r. Bediüzzaman Hazretleri, eserlerindeki ahir zamana yönelik aç›klamalar›n› yaln›zca kendi ﬂahsi kanaatlerine dayand›rmamaktad›r. Bediüzzaman, Allah’›n Kuran’da vadetti¤i ‹slam ahlak›n›n hakimiyetini müjdeleyen
ayetleri ve Peygamberimiz (sav)'in, bu hakimiyetin Hz.
‹sa ve Hz. Mehdi vesilesiyle gerçekleﬂece¤ini bildiren sahih hadisleri do¤rultusunda aç›klamalar yapmaktad›r.
Allah, Kuran ayetlerinde iman edenlere, kendilerini uya250

r›p korkutacak ve hidayete yöneltecek bir lider gönderece¤ini bildirmiﬂ, Peygamberimiz (sav) de ahir zamanda
bu ﬂahs›n Hz. Mehdi olaca¤›n› müjdelemiﬂtir. Allah’›n,
‘‹slam ahlak›n› tüm yeryüzüne hakim k›laca¤›’ vaadi hakt›r. Allah’›n izniyle bu vaad gerçekleﬂecektir. Allah’›n adetullah›nda bu hakimiyette mümin toplulu¤unun baﬂ›nda
bir manevi lider olmas› gerekmektedir. Bu ﬂahsa da Mehdi denmiﬂtir. ‹ﬂte Bediüzzaman da, eserlerinde Allah’›n bu
adetullah›n› aç›klam›ﬂt›r. Dolay›s›yla Bediüzzaman'›n bu
do¤rultudaki sözlerinde yan›ld›¤›n› öne sürmek, hiç kuﬂkusuz ki Allah’›n bu vaadini haber veren pek çok Kuran
ayetini ve Peygamberimiz (sav)'in tüm Ehl-i sünnet alimleri taraf›ndan ittifakla tevatür olarak kabul edilen hadislerini de gözard› etmek anlam›na gelir ki bu da hiçbir Müslüman›n kabul etmeyece¤i bir durumdur. Dolay›s›yla bu
da Bediüzzaman'›n sözleri hakk›nda öne sürülen söz konusu fikrin yanl›ﬂl›¤›n› aç›kça gözler önüne sermektedir.
Di¤er yandan Bediüzzaman'›n sözlerinin bu ﬂekilde tevil edilmeye çal›ﬂ›lmas›, Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ›ndan yana
ﬂüphe duyulmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Baz› kimseler,
Hz. Mehdi'nin ç›kaca¤› inanc›na sahip olmalar›na ra¤men,
zaman geçtikçe bu inançlar›nda zay›fl›k göstermekte ve
Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ›na yönelik bir endiﬂeye kap›lmaktad›rlar. “Ya Mehdi ç›kmazsa, o zaman ne yapar›z?” korkusu söz konusu kiﬂileri Bediüzzaman'›n bu konudaki aç›k
sözlerini tevil ve tefsir yoluyla de¤iﬂtirmeye yöneltmektedir. Böyle bir durumda Bediüzzaman'›n eserlerinin güve251

nilirli¤inin zedelenece¤ini ya da bu do¤rultuda yap›lan çal›ﬂmalar›n zarar görece¤i düﬂünülmektedir. E¤er Hz. Mehdi ç›kmazsa, hem kendilerinin hem de di¤er Müslümanlar›n imanlar›n›n zedelenece¤i yönünde endiﬂelere kap›l›nmaktad›r. Oysa ki bu endiﬂe ve korkular›n›n tümü yersizdir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, bu düﬂüncede olup
Hz. Mehdi'nin geliﬂini reddeden kimselerin imanlar›n›n
zay›f oldu¤unu söylemektedir. Özellikle de bu kiﬂilerden
kendilerini alim bilip, ak›llar›na güvenenlerin de büyük
bir enaniyete sahip olduklar›n› ifade etmektedir:
"K›yamet alâmetlerinden ve âhir zaman vukuat›ndan
(olaylar›ndan) ve Bâz› a'malin (amellerin) fazilet ve
sevablar›ndan bahseden hâdîs-i ﬁerife güzelce anlaﬂ›lmad›¤›ndan, ak›llar›na güvenen bir k›s›m ehl-i ilim
(ilim sahibi), onlar›n bir k›sm›na zaîf (zay›f) veya mevzu (hadis) demiﬂler. ‹MANI ZAYIF VE ENAN‹YET‹ KAV‹ B‹R KISIM DA, ‹NKARA KADAR G‹TM‹ﬁLER." (Sözler, s. 355)
‹nsanlar›n vicdanlar›yla do¤ruyu gördükleri halde, s›rf
büyüklenmeleri nedeniyle do¤ru olandan yüz çevirdikleri Kuran'da da bildirilen bir durumdur:
Vicdanlar› kabul etti¤i halde, zulüm ve büyüklenme
dolay›s›yla bunlar› inkar ettiler. Art›k sen, bozguncular›n nas›l bir sona u¤rat›ld›klar›na bir bak. (Neml
Suresi, 14)
Ehl-i sünnet itikad›na göre kesin bir haber olan Hz.
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‹sa'n›n ve Hz. Mehdi'nin geliﬂi, böyle yanl›ﬂ bir bak›ﬂ aç›s›ndan uzak olan samimi müminler için ise, büyük bir müjdedir ve heyecanla beklenmektedir.
11-Bediüzzaman, ‘Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin geliﬂinin
tüm Müslümanlar›n bekledi¤i bir müjde oldu¤unu’
bildirmektedir; tefsirciler, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'yi
beklemeye gerek olmad›¤›n›, herkesin yaln›zca kendi vazifesini yerine getirmekle yükümlü oldu¤unu’
söylemektedirler.
Bilindi¤i gibi Bediüzzaman, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin
geliﬂini müjdelemiﬂ ve iman edenleri, ahir zaman›n bu iki
büyük önemli olay› için haz›rl›k yapmaya yöneltmiﬂtir.
Bediüzzaman'›n bu konudaki sözleri göz ard› edilerek ortaya at›lan tevillerden bir di¤eri ise, ‘Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'yi beklemenin önemli olmad›¤›; önemli olan›n kiﬂilerin kendi vazifelerini yerine getirmesi oldu¤u’ ﬂeklindedir.
Oysa ki bu düﬂünce, son derece yanl›ﬂ bir bak›ﬂ aç›s›n›
yans›tmaktad›r. Çünkü Kuran’da, Peygamberimiz (sav)'in
hadislerinde ya da ‹slam alimlerinin izahlar›nda, böyle bir
aç›klama yap›lmas›n› gerektirecek, aksi bir hüküm ya da
söz zaten yer almamaktad›r. Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi beklentisi, kiﬂilerin kendi vazifelerini yapmalar›na, ibadetlerini
yerine getirmelerine hiçbir ﬂekilde bir engel de¤ildir.
Peygamberimiz (sav), Hz. ‹sa gibi mübarek bir peygam253

berin ve Hz. Mehdi gibi bir velinin geliﬂini önemli görmüﬂ; müminleri de bu mübarek insanlar›n geliﬂini beklemeye teﬂvik etmiﬂtir. Fakat Peygamberimiz (sav) hadislerinde ayn› zamanda da, 6000’in üzerindeki Kuran ayetlerinin tümünün birden uygulanmas›n› söylemektedir. Nitekim Kuran'da müminlerin tüm bu ayetlerin hepsini birden yaﬂamakla sorumlu olduklar› bildirilmektedir. Kuran’›n bu hükümlerinden biri de ‘zulmün ortadan kalkmas› ve ‹slam ahlak›n›n tüm dünyaya hakim olmas›
için çaba harcamakt›r’. Bu konuda çaba gösterirken,
Müslümanlar›n Kuran’›n di¤er hükümlerini uygulamamas› gibi bir durum zaten söz konusu de¤ildir. Hz. Mehdi de
ortaya ç›kt›¤›nda tüm insanlar› Kuran’a uymaya ve ‹slam
ahlak›n› eksiksiz olarak yaﬂamaya ça¤›racakt›r. Dolay›s›yla Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi konusunda böyle bir aç›klama
yapmaya hiçbir ﬂekilde gerek yoktur.
Dahas› e¤er Müslümanlar›n böyle bir beklenti içerisine
girmemesi gerekseydi, Peygamberimiz (sav) de hadislerinde bu konuyu müjdelemez, insanlar› bu mübarek ﬂah›slar› beklemeye teﬂvik etmezdi. Peygamberimiz (sav) bu
konuyu aç›klayan bir hadisinde “Hz. Mehdi ile müjdelenin. O Kureyﬂ’ten ve Ehl-i Beyt’imden bir kiﬂidir.” (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Ahir Zaman, s.13) sözleriyle,
bu konunun önemini aç›kça ortaya koymuﬂtur.
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HZ. ‹SA VE HZ. MEHD‹, HIRIST‹YAN
VE MÜSLÜMAN ALEM‹N‹N B‹RL‹K
OLMASI ‹Ç‹N MÜH‹M B‹R VES‹LE
OLARAK GELECEKLERD‹R
Hz. Mehdi'nin müjdelenmesinin mühim bir sebebi, ahir
zamanda Müslümanlar›n manevi lider seçmede ve birlik
olmada güçlük çekecek olmalar›d›r. ‹slam alemi hiçbir manevi lider etraf›nda toplanmamakta ve toplanmay› da düﬂünmemektedir. Böyle bir durumda Müslümanlar baﬂlar›nda manevi bir lider olmamas›ndan ve bölünmüﬂlükten
dolay› ezilecek ve çeﬂitli s›k›nt›larla karﬂ› karﬂ›ya kalacaklard›r. Bilindi¤i gibi seçimle baﬂa gelen bir kiﬂiyi kabul
etme konusunda y›llard›r sorun yaﬂanmakta; Müslümanlar
böyle bir mant›kla lider seçmeyi kabul etmemektedirler.
Bu sebeple seçim mümkün olmayacak ve herhangi bir kiﬂi etraf›ndan toplanmalar› da mümkün olmayacakt›r.
Dolay›s›yla Müslümanlar›n tek bir liderin önderli¤inde
birlik olabilmeleri için ‘tek çözüm, Allah’›n belirledi¤i ve
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde haber verdi¤i bir
kiﬂinin seçilmesi’ olacakt›r. Hadislerde bildirilen bir ﬂah›s,
lider olarak kabul edebilecekleri tek kiﬂi olacak, Müslümanlar bu kiﬂiye uymada zorlanmayacaklard›r. Hz. Mehdi, Bediüzzaman Said Nursi'nin "... Ahir zaman›n en büyük fesad› zaman›nda; elbette en büyük B‹R MÜÇTEH‹D (içtihad eden büyük ‹slam alimi), hem en büyük
B‹R MÜCEDD‹D (her yüzy›l baﬂ›nda dini hakikatleri
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devrin ihtiyac›na göre ders vermek üzere gönderilen büyük ‹slam alimi, yenileyen, yenileyici), hem HAK‹M, hem
MEHD‹, hem MÜRﬁ‹D (do¤ru yolu gösteren kiﬂi), hem
KUTB-U A'ZAM (Müslümanlar›n kendisine ba¤land›klar› büyük evliyalardan, zaman›n en büyük mürﬂidi) olarak B‹R ZAT-I NURAN‹Y‹ gönderecek ve O ZAT da Ehli Beyt-i Nebevîden (Peygamberimiz (sav)'in soyundan)
olacakt›r. " (Mektubat, s. 411-412) (Mektubat, s. 441) sözlerinde belirtti¤i özelliklere sahip olacak ve "en büyük
müçtehid" olarak mezhepleri ortadan kald›racak ve tüm
Müslümanlar aras›nda mezhep birli¤i sa¤layacakt›r. Dini
Peygamberimiz (sav)'in döneminde yaﬂand›¤› gibi özüne
döndürecektir. Hiç kimsenin etraf›nda toplanmay› kabul
etmeyen ‹slam alemi, "en büyük mürﬂid ve en büyük
kumandan" vas›flar›n› taﬂ›yacak olan Hz. Mehdi'ye kolayl›kla tabi olacaklard›r.
Ayn› ﬂartlar H›ristiyan alemi için de söz konusu olacakt›r. H›ristiyan dünyas› da birlik olmada zorluk çekecek ve
bundan dolay› ezileceklerdir. ‹slam'› kabul etmede ve Kuran'a tabi olmada güçlük çekeceklerdir. Hz. ‹sa ve Hz.
Mehdi de, Müslüman ve H›ristiyan dünyas›nda yaﬂanacak
bu güçlükleri çözmek için gelecek ve bu durumu kolaylaﬂt›racaklard›r.
Tüm bunlar, engellenebilecek geliﬂmeler de¤ildir; kaderde zaten gerçekleﬂmiﬂtir. Peygamberimiz (sav), kaderde fiziksel özellikleriyle, üstün ahlak›yla, yapaca¤› faaliyetlerle Hz. Mehdi'yi müjdelemiﬂtir. Hz. Mehdi de kader256

de ortaya ç›km›ﬂ, ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›lm›ﬂ, yeryüzüne bar›ﬂ, huzur ve adalet getirmiﬂtir. Yine kaderde tüm insanlar ondan raz› olmuﬂ, Allah onun muhabbetini tüm insanlar›n kalbine yerleﬂtirmiﬂtir. Hadislerde
bildirildi¤i gibi “uyuyan uykusundan uyand›r›lmam›ﬂ, kimsenin kan› ak›t›lmadan”, fikri mücadelesiyle Deccaliyet’i
etkisiz hale getirmiﬂtir. Baz› alimler Hz. Mehdi'ye karﬂ›
ç›km›ﬂ, ancak buna ra¤men Hz. Mehdi, dini tüm bidat ve
hurafelerden ar›nd›r›p özüne döndürmüﬂtür. ‹stanbul’u manen fethetmiﬂ, Hz. ‹sa ile biraraya gelmiﬂ, namazda Hz.
‹sa'ya imaml›k yapm›ﬂ, Hz. ‹sa'yla birlikte H›ristiyan dünyas›yla ittifak ederek onlar›n da ‹slam’a tabi olmas›na vesile olmuﬂtur. Tüm dünyada “Alt›nça¤” ad› verilen benzersiz bir dönem yaﬂanm›ﬂ, Hz. Mehdi görülmemiﬂ bir bolluk ve bereketin yaﬂanmas›na vesile olmuﬂtur. ‹htiyaç içerisinde olan kiﬂi Hz. Mehdi'ye gelmiﬂ mal› istemiﬂ, Hz.
Mehdi de ona mal› da¤›tm›ﬂt›r. Peygamberimiz (sav) hadislerinde, gelecekte yaﬂanacak olaylar› de¤il, ‘kaderde olmuﬂ bitmiﬂ ve tamamlanm›ﬂ olaylar›’ haber vermiﬂtir.
Bunlar›n her biri kaderde oldu¤u için gerçekleﬂecektir. Bu
nedenle her ne kadar ‘Hz. ‹sa'y› ve Hz. Mehdi'yi beklemeye gerek yoktur’ densede, bu olacakt›r. Bu mübarek ﬂah›slar gelecek ve kaderde kendilerine verilen görevlerini yerine getireceklerdir.
Bunun yan› s›ra, ‘Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'yi beklemeye
gerek yoktur’ ﬂeklinde bir üslup kullanmak Allah’a, Peygamberimiz (sav)'e, ayetlere ve hadislere karﬂ› sayg›ya ve
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sevgiye uygun bir üslup da de¤ildir. Allah’›n Kuran’da
müjdeledi¤i tarihi olaylara vesile olacak, Peygamberimiz
(sav)'in sevgiyle anarak müjdeledi¤i mübarek ﬂah›slara
yönelik böyle bir yaklaﬂ›m do¤ru de¤ildir. Tam tersine
Müslümanlar›n böyle bir müjdeden büyük sevinç duymalar›, ‘Allah inﬂaAllah nasip eder, yak›n zamanda gelirler,
heyecanla bekliyoruz’ demeleri gerekir. Ayr›ca böyle söylemenin ‘kadercilik’ olaca¤›n› söylemek de ayn› ﬂekilde
yanl›ﬂt›r. Bu olaylar›n yaﬂanmas› zaten kaderdedir. Allah
Kuran’da ‹slam ahlak›n›n hakimiyetini vadetmiﬂtir. Bu kaderin d›ﬂ›na kimse ç›kamaz. Hatta bunun kadercilik olaca¤›n› söylemesi de yine o kiﬂinin kaderindedir.
Bu nedenle, Peygamberimiz (sav)'in ve Bediüzzaman'›n
bu büyük müjdelerinin, tüm bu gerçekler unutulmadan de¤erlendirilmesi gerekir. Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin geliﬂi
hakk›nda her ne söylenirse söylensin, Allah’›n izniyle kaderde olan mutlaka gerçekleﬂecektir.

HZ. ‹SA VE MEHD‹'N‹N GEL‹ﬁ‹N‹N
REDDED‹LMES‹, SONUCU
DE⁄‹ﬁT‹RMEYECEK; -ALLAH’IN ‹ZN‹YLEKADERDE OLAN GERÇEKLEﬁECEKT‹R
Hz. ‹sa’n›n ve Hz. Mehdi’nin geliﬂi, Peygamber
Efendimiz (sav)’in tevatür derecesindeki rivayetleri do¤rultusunda ‹slam aleminde yüzy›llard›r beklenen en önem258

li konulardan biridir. Müslümanlar, bu iki mübarek insan›n
vesile olmas›yla, ‹slam medeniyetinin yeniden yükselmesini ve Kuran ahlak›n›n dünyaya hakim olmas›n› ümitle
ve ﬂevkle beklemektedirler. Müslümanlar, Hz. ‹sa gibi Kuran’da övülen büyük ve mucizatl› bir peygamberi ve Hz.
Mehdi gibi, Peygamber Efendimiz (sav)’in vekili olan en
büyük mürﬂidi elbette ki çok sevmekte ve kendi nefislerinden evla görmektedirler.
Ancak kimi insanlar, kitab›n baﬂ›ndan bu yana anlat›lan
çeﬂitli sebeplerle Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin geliﬂini tevil
etmektedirler. Bu amaçla gerekti¤inde, ‘Hz. ‹sa ya da Hz.
Mehdi ile ilgili hadislerin ya yanl›ﬂ oldu¤unu’ ya da ‘daha önceden ç›km›ﬂ oldu¤unu’ savunmaktad›rlar. Bu kiﬂiler, Bediüzzaman Hazretleri gibi ‘ahir zaman ile ilgili rivayetleri en iyi aç›klayan müceddidlerin izahlar›n› tefsir yoluyla de¤iﬂtirmeye’ yönelmekte ve bu fikirleri insanlar aras›nda bir inanç olarak yerleﬂik k›lmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Hadislerde, Hz. Mehdi’nin yaﬂ›ndan fiziksel özelliklerine kadar tüm özellikleri anlat›ld›¤› ve Bediüzzaman
da Hz. Mehdi’nin en büyük müceddid olarak ‹slam dünyas›n›n önderi olaca¤›n› belirtti¤i halde; ‘Mehdi diye bir
ﬂah›s gelmeyecek’ fikrini savunmaktad›rlar. Ya da ‘Mehdilik sadece bir ﬂahs-› manevi, bir ruhtur’ gibi sözlerle, Mehdiyet konusunu pratik hayatta var olmayan ﬂekle
getirmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Hatta daha da ileri gidilerek
önceki bölümde aç›kland›¤› tarzda, ‘Bediüzzaman da insand›r; hata yapm›ﬂt›r’, ‘Bediüzzaman Mehdi’dir ve
bu konu bitmiﬂtir’, ‘‹slam ahlak› hakim olmuﬂtur biz
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zaten islam› yaﬂ›yoruz; herkes istedi¤i yerde namaz k›labilmekte, isteyen istedi¤i gibi hacca gidebilmektedir.
Dolay›s›yla bu konu kapanm›ﬂt›r’ gibi izahlar öne sürmektedirler.
Oysa bilindi¤i gibi, Kuran’da 6000’in üzerinde ayet yer
almaktad›r. Sadece belirli baz› ibadetlerin yerine getirilmesi, ‹slam ahlak›n›n hakim oldu¤u anlam›na gelmemektedir. Allah Kuran ahlak›n›n yeryüzüne hakim olaca¤›n›
Nur Suresi’nin 55. ayetinde müjdelemiﬂtir. Elbette ki bunun gerçekleﬂmesine vesile olacak bir kiﬂi olacakt›r.
Allah’›n adetullah› böyledir ve tarihte de hep böyle olmuﬂtur. Allah'›n müminlere bu müjdeyi bildirdi¤i ayetlerden
baz›lar› ﬂöyledir:
Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde
bulunanlara va'detmiﬂtir: Hiç ﬂüphesiz onlardan
öncekileri nas›l 'güç ve iktidar sahibi' k›ld›ysa, onlar› da YERYÜZÜNDE 'GÜÇ VE ‹KT‹DAR SAH‹B‹' KILACAK, KEND‹LER‹ ‹Ç‹N SEÇ‹P BE⁄END‹⁄‹ D‹NLER‹N‹ KEND‹LER‹NE YERLEﬁ‹K KILIP SA⁄LAMLAﬁTIRACAK ve onlar›
korkular›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir. Onlar, yaln›zca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir ﬂeyi ortak koﬂmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, iﬂte onlar fas›kt›r. (Nur Suresi, 55)
ÖYLE K‹ ONU (HAK D‹N OLAN ‹SLAM'I) BÜTÜN D‹NLERE KARﬁI ÜSTÜN KILACAKTIR;
müﬂrikler hoﬂ görmese bile. (Saf Suresi, 8-9)
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Bu ayetlere göre, ‹slam ahlak› yeryüzüne hakim olacakt›r. Bu hakimiyetin baﬂ›nda da manevi bir lider olacakt›r.
Bu kiﬂi de Hz. Mehdi’dir. ‘Gelmeyecek’ dense de, denmese de, Allah’›n adetullah›na göre bu gerçekleﬂecektir.
Bunun yan› s›ra, Allah Kuran’da ‹slam ahlak›n›n hakim
olaca¤›n› bildirmektedir ama bu sonuca ulaﬂ›labilmesi için
müminlerin Kuran’da bildirilen ayetlerin tümünü
samimiyetle yaﬂamalar› ve bu hakimiyetin oluﬂmas› için
çaba harcamalar› gerekmektedir. Allah Kuran’› bir bütün
olarak göndermiﬂtir. Kuran’a göre iman edenler bu ayetlerin hepsinden sorumludur. Peygamberimiz (sav) de, Hz.
Mehdi'nin gelece¤ini ve ‹slam ahlak›n› yeryüzüne hakim
k›laca¤›n› bildirmiﬂtir ancak, bir yandan da tüm Müslümanlar› Kuran ayetlerinin tümünü yaﬂamak için samimi çaba harcamaya ça¤›rm›ﬂt›r. Bu nedenle, insan›n
Allah’›n ve Peygamberimiz (sav)'in bu vaadine güvenerek,
yaln›zca kendi iﬂlerine yönelip bu yönde hiçbir gayret sarfetmeden beklemesi son derece yanl›ﬂt›r. ‹slam ahlak›n›n
hakimiyeti için gayret etmek her Müslüman›n vazifesidir.
‹slam dini, tüm s›cakl›¤›yla ve canl›l›¤›yla Peygamberimiz (sav)'in döneminden bu yana tarif edildi¤i ve
kaderde oldu¤u ﬂekilde yaﬂanmakta; olaylar tam Kuran’da
ve hadislerde haber verildi¤i ﬂekilde birebir gerçekleﬂmektedir. Allah’›n Kuran’da iﬂaret etti¤i ve hadislerde bildirilen
ahir zaman ise halihaz›rda tüm alametleriyle yaﬂanmaktad›r. Pek çok insan y›llarca, kitap boyunca aç›klanan yanl›ﬂ bak›ﬂ aç›lar›yla hareket etmiﬂ ve baﬂkalar›n›n da yan261

l›ﬂ bilgilendirilmesine neden olmuﬂ olabilir. Elbette ki tüm
bunlar›n iyi niyete dayal› çeﬂitli makul aç›klamalar› da olabilir. Ancak önemli olan, ahir zaman›n tüm aç›kl›¤›yla
yaﬂand›¤› ve Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ›na dair pek
çok önemli alametin birbiri ard›nca gerçekleﬂti¤i bu
dönemde bu yanl›ﬂtan dönülmesidir. ‘Bediüzzaman'›n yüzlerce sayfa boyunca tüm ‹slam ümmetini aldatt›¤›’ ﬂeklindeki yak›ﬂ›ks›z ithamdan vazgeçilmesi ve bu büyük ‹slam
alimine at›lan iftiran›n son bulmas› gerekmektedir. Allah’›n
Kuran’daki vaadine, Peygamberimiz (sav)'in de hadislerde verdi¤i haberlere mutab›k olarak Bediüzzaman Said
Nursi de, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin geliﬂini aç›kça müjdelemiﬂtir. Buna ra¤men as›ls›z tevillerle Mehdi beklentisini yok etmeye çal›ﬂmak son derece yersiz bir giriﬂimdir. Allah’›n izniyle kaderde takdir edlidi¤i ﬂekilde Hz.
Mehdi çok yak›n bir zamanda ortaya ç›kacak ve Allah’›n
Kuran’daki vaadine ve hadislerdeki haberlere uygun olarak
Hz. ‹sa ile birlikte görevini yerine getirecektir.
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BED‹ÜZZAMAN'IN R‹SALELER‹N
TEFS‹R ED‹LMES‹NE BAKIﬁ AÇISI
NED‹R? BED‹ÜZZAMAN HAYATTA
‹KEN R‹SALELER‹ TEFS‹R ETME
YAKLAﬁIMINA ‹Z‹N VERM‹ﬁ M‹D‹R?

Bediüzzaman'›n eserlerinin geniﬂ kitleler üzerinde oluﬂturdu¤u samimi etki son derece aç›kt›r. Dolay›s›yla insanlar üzerinde böylesine geniﬂ çapl› etki uyand›ran eserlerin, anlaﬂ›lamaz ya da çözülemez bilgiler içerdi¤ini iddia
edebilmek hiçbir ﬂekilde mümkün de¤ildir. Bu gerçekler,
Bediüzzaman'›n Risaleler'deki apaç›k sözlerini bir kez daha tefsir etme ve yorumlama gibi giriﬂimlere hiçbir ﬂekilde ihtiyaç olmad›¤›n› da aç›kça ortaya koymaktad›r. Dahas› kitap boyunca da anlat›ld›¤› gibi, Risaleler'in bat›ni
tefsir mant›¤›yla ikinci bir kez daha tefsir edilmesi pek çok
aç›dan sak›ncal› bir yaklaﬂ›md›r.
Bediüzzaman böyle bir tefsir anlay›ﬂ›na karﬂ› oldu¤unu
pek çok kez ifade etmiﬂ ve böyle bir giriﬂimin engellenmesi için bu bak›ﬂ aç›s›n› anlatan sözlerini Risaleler'e ekletmiﬂtir. Risaleler'in her kesimden, her yaﬂtan, her meslekten insanlar taraf›ndan kolayl›kla anlaﬂ›labilece¤ini belirtmiﬂ; bu nedenle sözlerinin ayr›ca tefsir edilmesine ihtiyaç
olmad›¤›n› ifade etmiﬂtir. Böyle bir tefsir mant›¤› ile söz263

lerinin gerçek anlam›ndan uzaklaﬂabilece¤ini hat›rlatm›ﬂ;
bunun yerine konulara iliﬂkin bir aç›klama gerekiyorsa,
bunun ayn› sayfada yer verilecek kenar notlar›yla izah edilmesinin daha yerinde olaca¤›n› söylemiﬂtir. Hatta bu tür
tashihler engellenmedi¤i takdirde, Risaleler'deki sözlerinin suistimale aç›k hale gelece¤ini belirtmiﬂtir.
Dolay›s›yla Bediüzzaman'›n Risaleler'deki tüm sözlerinin, onun bu hat›rlatmalar› do¤rultusunda ve Risaleler'deki aç›k izahlar› esas al›narak de¤erlendirilmesi gerekir.
Bunun d›ﬂ›nda, 'falanca kiﬂinin rüyas›, falanca kiﬂinin
özel sohbetlerde duyduklar›, falanca kiﬂiye yap›lan özel
aç›klamalar' gibi izahlar›n hiçbir geçerlili¤i yoktur. Bediüzzaman'›n yaz›m›n› bizzat tashih ve tasdik etti¤i eserlerindeki sözleri dururken, bunlar›n yerine, hepsi birbirinden farkl› kiﬂilerin a¤z›ndan aktar›lan birbirinden farkl›
aç›klamalar›n esas al›nmas› hiçbir aç›dan do¤ru bir yaklaﬂ›m olmaz.
Bu durum Bediüzzaman'›n Risaleler'de anlatt›¤› her konu için geçerlidir ve Bediüzzaman'›n her bir sözü bu bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirilmelidir. Bediüzzaman'›n talebelerinden Mustafa Hulusi, Bediüzzaman'›n bu konudaki düﬂüncelerini ﬂöyle dile getirmektedir:
Ey hocalar ve ehl-i kalb! Soraca¤ınız suallerin cevaplarını Risale-i Nur'da bulabilirsiniz. Ehl-i keﬂf
(gözle görülmeyen gaybi hakikatleri Allah'ın lütfuyla keﬂfedip bilen evliyalar) ve kalbden birisi, benim
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gibi aciz bir insandan Mehdi'yi soruyor. "Ne vakit
gelecek..." Daha Mehdi'yi anlayamamıﬂ. Dabbetü'lArz kimler oldu¤unu bilmiyor. Bunlara dair, Risaleler'de birer bahis (söz, açıklama) vardır. Her müﬂkil sualin (zor sorunun) cevabını o Risaleler'den arayınız, bulursunuz. (Mustafa Hulûsi, Barla Lahikası,
sf.143)
Bediüzzaman ise Emirda¤ Lahikas›'ndaki bir sözünde,
her konuda oldu¤u gibi bu konuda da en do¤ru aç›klamalar›n Risaleler'de bulunabilece¤ini hat›rlatm›ﬂ, Risaleler'de
yaz›lanlar okundu¤unda adeta kendisiyle görüﬂülmüﬂ gibi en do¤ru bilgilere ulaﬂ›labilece¤ini belirtmiﬂtir:
Risale-i Nur'un her bir kitab› bir Said'dir. Siz hangi kitaba baksan›z benimle karﬂ› karﬂ›ya görüﬂmekten on defa ziyade hem faydalan›r, hem hakiki bir
surette benimle görüﬂmüﬂ olursunuz. Risale-i Nur
bana hiçbir ihtiyaç b›rakm›yor. (Emirda¤ Lahikas›,
sf.159)
… Çünkü der: "Benimle görüﬂmek isteyen, e¤er ahiret için, Risale-i Nur için ise; Risale-i Nur bana
kat'iyyen ihtiyaç b›rakmam›ﬂ. Milyonlar nüshas› her
birisi on Said kadar faide veriyor… (Emirda¤ Lahikas›-2, sf.214)
Bu sözler, pek çok konu gibi ahir zaman ve Mehdi konular›nda da gereken her türlü cevab›n ve Bediüzzaman'›n
bu konudaki tüm fikirlerinin Risaleler'de bulunabilece¤i265

ni ve anlaﬂ›labilece¤ini göstermektedir. Bu gerçe¤e ra¤men, ›srarla Risaleler'in yeterli olmad›¤›n› ya da tefsire
ihtiyaç oldu¤unu öne sürmenin hiçbir mant›¤› yoktur. Bediüzzaman'›n her sözü, Risaleler içerisinde de¤erlendirilmeli; anlatt›¤› bir konunun yan›t›, yine onun Risaleler'deki hikmetli sözlerinde aranmal›d›r.
Ayr›ca böyle bir tefsir mant›¤›n›n, Risale-i Nur Külliyat› üzerinde nas›l bir etki oluﬂturaca¤›n›n iyi düﬂünülmesi gerekir. Çünkü böyle yanl›ﬂ bir yaklaﬂ›mla isteyen herkes, bunu meﬂru görerek Bediüzzaman'›n her sözüne kendince farkl› bir aç›klama getirebilir ve bu ﬂekilde Bediüzzaman'›n hiçbir izah›n› kabul etmeyebilir. ‹steyen kiﬂi,
kendince uygun görmedi¤i her izah›, ﬂahsi kanaatlerine ya
da çevresinden duyduklar›na göre tefsir etme yoluna gidebilir. Menfaatleriyle her çat›ﬂan, kendi düﬂünceleriyle
her çeliﬂen, kendince yapaca¤› bat›ni tefsirlerle kendisine
Bediüzzaman'›n sözlerinden delil bulmaya çal›ﬂabilir.
Oysa çok aç›kt›r ki bir asr›n müceddidi olan, Allah'›n
kendisine özel bir hikmet ve ilim bahﬂetmiﬂ oldu¤u böyle
bir ﬂahs›n, tüm dünya Müslümanlar›n› yak›ndan ilgilendiren önemli aç›klamalar›n›n bat›ni tefsir ad› alt›nda yanl›ﬂ yorumlanmas› son derece sak›ncal›d›r. Böyle bir bak›ﬂ
aç›s›, Risaleler'in orijinal halinden uzaklaﬂmas›na ve Müslümanlar›n yanl›ﬂ bilgilendirilmelerine neden olacakt›r.
Bu da, Bediüzzaman'›n hikmetli sözlerinin ve k›ymetli
aç›klamalar›n›n gere¤i gibi takdir edilememesine ve pek
çok insan›n onun üstün ilminden, feraset ve basiretinden
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gere¤i gibi istifade edememesine yol açacakt›r. Kuﬂkusuz
Bediüzzaman'›n ﬂahs›na ve eserlerine gösterilecek en güzel sevgi, sayg› ve sadakat, onun tüm Müslümanlara b›rakt›¤› de¤erli miras› olan Risale-i Nur Külliyat›'na sahip
ç›k›p korumakla ve onun gerçekte söylemek istediklerini
tam anlay›p onu desteklemekle mümkün olacakt›r.
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SONUÇ

Her takva sahibi mümin "Ve onlar: "Rabbimiz, bize
eﬂlerimizden ve soyumuzdan, gözün ayd›nl›¤› olacak
(çocuklar) arma¤an et ve bizi takva sahiplerine önder
k›l," diyenlerdir." (Furkan Suresi, 74) ayetinin hükmü
gere¤i, inananlara "önderlik yapmak" isteyebilir.
Bir ﬂah›s Müslümanlar› birleﬂtiriyorsa, onlar›n baﬂ›na
geçerek, Allah'›n izni ile Müslümanlar› içine düﬂtükleri s›k›nt› ve zorluklardan kurtar›p, huzur, adalet, bolluk ve refaha kavuﬂturuyorsa bu kiﬂiye ne dendi¤i önemli de¤ildir.
O ﬂahsa ister bir lider, ister birleﬂtirici densin, o Hz. Mehdi'nin en büyük alameti olan icraat› yapm›ﬂ olacakt›r. Bu
nedenle, "sadece ona has olan icraatlar› kim yerine getirirse, Mehdi o kimsedir" ﬂeklindeki yaklaﬂ›m ve hüsn-ü
zan do¤ru olacakt›r. Burada önemli olan, böyle tarihi ve
mukaddes bir görevin yerine getirilmesidir. Dolay›s›yla
Müslümanlara Alt›nça¤'› yaﬂatacak ﬂahs›n, -ad› ne olursa
olsun- Mehdi olmas› umut edilir ve Peygamberimiz
(sav)'den 1400 y›l sonra bunlar› baﬂaracak kiﬂi için de "herhalde O'dur" diye düﬂünülebilir.
Bediüzzaman da eserlerinde, gelece¤i hadislerde net olarak aç›klanan Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ›, müjdelenmemiﬂ olsayd› dahi, gelmesinin adetullaha (Allah'›n kainatta koydu¤u
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de¤iﬂmez hükümlere) uygun oldu¤unu ﬂu ﬂekilde belirtmiﬂtir:
Herﬂeye gücü yeten Allah, Hz. Mehdi ile ‹slam'›n üstündeki karanl›¤› da¤›tabilir. Ve vaad etmiﬂtir, vaadini elbette yapacakt›r. Kudret-i ‹lahiye (Allah'›n gücü)
noktas›nda gayet kolayd›r. E¤er daire-i esbab (sebepler baz›nda) ve hikmet-i Rabbaniye (Allah'›n dilemesi) noktas›nda düﬂünülse, yine o kadar makul ve vukua (gerçekleﬂmeye) lay›kt›r ki; e¤er muhbir-i Sad›k'tan (do¤ru sözlü olan Peygamber (sav)'den) rivayet olmazsa dahi, herhalde öyle olmak laz›m gelir.
Ve olacakt›r diye ehl-i tefekkür (tefekkür ehli, alimler) hükmeder." (Mektubat, sf.411-412)
Ayr›ca bu durum sadece Hz. Mehdi için de¤il, Hz. ‹sa
için de geçerlidir. Hristiyanl›k dinini hurafelerden ar›nd›r›p, özüne dönmesine vesile olan bir ﬂah›s, ayn› zamanda
Hristiyanl›¤›n Kuran'a tabi olmas›na, iki dinin mensuplar›n›n ittifaklar›na vesile olsa ve anne babas› da olmasa, bu
ﬂahs›n da Hz. ‹sa olmas› umut edilir. Sonuç olarak bu mübarek ﬂah›slar Allah'›n izni ile gelecek ve kaderlerinde olan› yaparak ‹slam ahlak›n›n yeryüzüne hakim olmas›na vesile olacaklard›r.
Bediüzzaman da, Allah'›n bu adetullah›n› bilerek eserlerinde Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ› ve ‹slam ahlak›n›n dünya hakimiyetine vesile olmas› konusunda hiçbir ﬂüphesi olmad›¤›n› ifade etmiﬂ ve bu fikirlerini de en anlaﬂ›l›r ve en hik269

metli sözlerle tüm Müslümanlar›n bilgisine sunmuﬂtur.
Bediüzzaman'›n son derece aç›k ve samimi ifadelerle ortaya koydu¤u bu gerçekleri, hiçbir delil olmadan, sadece
yorum, tevil ya da tefsir ad› alt›nda örtmeye çal›ﬂmak ve bu
yolla 30-40 y›ldan beri belki de binlerce insan›n yanl›ﬂ
yönlendirilmesine neden olmak, elbette ki büyük bir
sorumluluktur.
Dolay›s›yla bat›n tefsircili¤inin, kitap boyunca anlat›lan
tüm bu yönleri dikkatle de¤erlendirilmeli ve Bediüzzaman'›n sözlerinin, gerçek anlam›yla tüm Müslümanlar
taraf›ndan anlaﬂ›l›p ö¤renilebilmesinin yolu aç›lmal›d›r.
Allah'›n izniyle çok yak›n bir gelecekte Bediüzzaman'›n
bu müjdeleri gerçekleﬂecek; tüm dünya Hz. Mehdi'nin
liderli¤i alt›nda toplanacak, Kuran ahlak›n›n yaﬂanmas›yla birlikte anarﬂi ve kargaﬂa ortam› son bulacak ve yeryüzüne huzur ve bar›ﬂ hakim olacakt›r. Tüm ‹slam ümmetinin 1400 senedir bekledi¤i bu tarihi ﬂahs›n geliﬂi, o
güne kadar yanl›ﬂ bir bak›ﬂ aç›s›yla yap›lan tüm tevil ve
tefsirlerin geçersizli¤ini zaten aç›¤a ç›karacak ve Bediüzzaman'›n sözlerinin hikmetini aç›kça ortaya koyacakt›r.
Ancak as›l önemli olan, bu mübarek ﬂahs›n geliﬂi için tüm
Müslümanlarla birlik olup en güzel haz›rl›¤› yapabilmek;
bu tarihi ve ﬂerefli olayda Hz. ‹sa'n›n ve Hz. Mehdi'nin
destekçilerinden ve yard›mc›lar›ndan olabilmektir. Allah'›n
Kuran'daki hakimiyet vaadi ve Peygamberimiz (sav)'in
müjdeleri gerçekleﬂti¤inde, öncesinde bu geliﬂmelerden
ﬂüphe duyan kimselerden olman›n, kiﬂiye dünyada ve
270

ahirette sorumluluk yükleyebilece¤inin ve mahcubiyet
yaﬂamas›na neden olabilece¤inin de unutulmamas› gerekmektedir.
Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin ahir zaman›n beklenen kutlu
ﬂah›slar› olduklar› anlaﬂ›ld›¤›nda, Allah'›n izniyle tüm dünya onlar› sevgiyle kucaklayacak, onlar› içtenlikle benimseyecek, onlara ve kendilerini ça¤›rd›klar› Kuran ahlak›na
tabi olacaklard›r. Elbetteki bu olaylar gerçekleﬂti¤inde de
bu mübarek insanlara destek olabilmek çok büyük bir
nimet ve güzelliktir. Ama unutulmamal›d›r ki, as›l olarak
bu ﬂah›slar›n geliﬂinden önce do¤ruyu savunarak onlar için
haz›rl›k yapmak da Allah Kat›nda üstün bir karﬂ›l›k bulacak olabilir. Ahir zaman›n bu tarihi ﬂah›slar›n›n en yak›n
yard›mc›lar›ndan olabilmek için tüm Müslümanlar›n birbirleriyle yar›ﬂmalar›, ayn› zamanda Kuran ahlak›n›n da
bir gere¤idir. Allah Kuran'da Müslümanlar› yükümlü k›ld›¤› hay›rlarda yar›ﬂma ahlak›n› bizlere ﬂöyle bildirmektedir:
Herkesin (her toplumun) yüzünü çevirdi¤i bir yön
vard›r. Öyleyse hay›rlarda yar›ﬂ›n›z. Her nerede
olursan›z, Allah sizleri biraraya getirecektir. ﬁüphesiz Allah, herﬂeye güç yetirendir. (Bakara Suresi,
148)
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MEHD‹YET, G‹ZLENMES‹ DE⁄‹L;
MÜJDELENMES‹ GEREKEN B‹R KONUDUR
Hz. Mehdi'den bahsedilmesi,
Hz. Mehdi'nin ç›k›ﬂ alametlerindendir
Hicri 13. yüzy›l›n müceddidi Bediüzzaman eserlerinde,
Hz. Mehdi’nin geliﬂi ve ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›lmas› konusunda tüm Müslümanlara yol gösterici
nitelikte önemli aç›klamalarda bulunmuﬂtur. Ancak kimi
çevreler taraf›ndan, Bediüzzaman'›n eserlerinde geniﬂ yer
verdi¤i “Mehdiyet konusundan aleni ﬂekilde bahsedilmesinin pek çok aç›dan yanl›ﬂ ve sak›ncal› olaca¤›” dile getirilmektedir.
Oysa ki “Mehdiyet meselesi gizlenmesi, örtbas edilmesi de¤il; müjdelenmesi gereken bir konudur”. Hz.
Mehdi'nin geliﬂi bizzat Peygamberimiz (sav) taraf›ndan
müjdelenmiﬂtir ve Peygamberimiz (sav)'in bu konuda mütevatir olarak kabul edilen çok say›da hadisi vard›r. Peygamberimiz (sav) bir hadisinde “HZ. MEHD‹ ‹LE MÜJDELEN‹N. O Kureyﬂ’ten ve Ehl-i Beyt’imden bir kiﬂidir.”
(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Ahir zaman, s.13) sözleriyle, bu konunun Müslümanlar için bir müjde oldu¤unu bildirmiﬂtir. Bir baﬂka hadisinde ise Peygamberimiz (sav)
“Mehdi zuhur eder, HERKES SADECE O’NDAN KONUﬁUR, O'nun sevgisini içer ve O'NDAN BAﬁKA B‹R
ﬁEYDEN BAHSETMEZLER.” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf.33) sözleriyle Hz. Meh272

di'nin ortaya ç›kaca¤› dönemde herkesin bu mübarek ﬂah›stan bahsedece¤ini haber vermiﬂtir. Peygamberimiz (sav)'in
bildirdi¤i bu hadisler günümüzde gerçekleﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r ve herkes Hz. Mehdi'den bahsetmektedir.
Bediüzzaman da eserlerinde bu konuya geniﬂ yer vermiﬂ, yüzlerce sayfa boyunca bu konuyu detaylar›yla birlikte aç›klam›ﬂt›r. Çok aç›kt›r ki e¤er bu konunu gizlenmesi gerekti¤ini ya da okunmas›n›n gereksiz oldu¤unu düﬂünseydi, bu husustaki aç›klamalar›n› risalelere koymazd›. Nitekim sak›ncal› bir konu oldu¤unda Bediüzzaman
eserlerinde bunun “mahrem” oldu¤unu ve yay›nlanmamas› gerekti¤i için risalelere konmad›¤›n› çeﬂitli yerlerde
ifade etmiﬂtir. Bediüzzaman'›n bu aç›klamalar›ndan biri
ﬂöyledir:
Risaleler ise, o gibi risalelere mahrem demiﬂiz... neﬂrini men'etmiﬂiz... (Bediüzzaman ve Talebelerinin
Mahkeme Müdafalar›, s.187)
Bediüzzaman'›n da söyledi¤i gibi, gizli olan yay›nlanmaz. Ancak Mehdiyet konusunda bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin geliﬂini
yüzlerce sayfa boyunca aç›klayarak bu konuya aleniyet
getirmiﬂ ve bunun gizlenecek bir mesele olmad›¤›n› aç›kça ifade etmiﬂtir. Nitekim y›llard›r risalelerin milyonlarca insan taraf›ndan okunuyor olmas› da bu konunun gizli
de¤il, aleniyete dökülmüﬂ bir konu oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r.
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Ancak Bediüzzaman'›n bu konuya bak›ﬂ aç›s› son derece aç›k oldu¤u halde, bu yanl›ﬂ düﬂünce, Bediüzzaman'›n
sözlerine birtak›m yanl›ﬂ anlamlar yüklenerek desteklenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu amaçla öne sürülen ve yanl›ﬂ yorumlanan Bediüzzaman'›n sözlerinden biri ﬂöyledir:
Kardeﬂlerimin ikinci iltibas› (yanl›ﬂl›¤›): Fâni (geçici)
ve çürütülebilir bir ﬂahsiyeti, bâz› cihetlerle (yönleriyle) birinci vazifede piﬂdarl›k (öncülük) eden Nur
ﬁâkirdlerinin (talebelerinin) ﬂahs-› mânevîsini temsil eden o âciz kardeﬂine veriyorlar. Halbuki bu iki iltibas (yanl›ﬂl›k, kar›ﬂt›rma) da Risale-i Nurun hakikî
ihlâs›na ve hiçbir ﬂey'e, hattâ mânevî ve uhrevî makamata dahi âlet olmamas›na bir cihette (yönden)
zarar verdi¤i gibi, ehl-i siyaseti de (siyaset ehlini de)
evhama (kuruntuya, vehime, olmayan bir ﬂeyi olur zann› ile endiﬂeye) düﬂürüp Risale-i Nur’un neﬂrine (yay›nlanmas›na, da¤›t›lmas›na, duyurulmas›na) zarar gelir. Bu zaman, ﬂahs-› mânevi zaman› oldu¤u için, böyle büyük ve bâki (ebedi) hakikatlar, fâni (geçici) ve
âciz ve sukut edebilir (kusur iﬂleyebilen) ﬂahsiyetlere
bina edilmez. Elhâs›l (netice olarak): O gelecek zât›n
ismini vermek, üç vazifesi birden hât›ra geliyor, yanl›ﬂ olur. Hem hiçbir ﬂey'e âlet olmayan Nurdaki ihlâs
zedelenir, avâm-› mü'minîn (ilmi irfan› az olan müminlerin) nazar›nda hakikatlar›n kuvveti bir derece
noksanlaﬂ›r, yakîniyet-i bürhaniye (yakin derecesin274

de bilinenen, red ve inkar için itiraz kabul edilemeyecek
surette gerçekleri ispat eden kesin delil) dahi kazâyây› makbûledeki (kabule mazhar olmuﬂ hüküm ve iddia, itimad edilir zatlar›n söyledikleri ve bu itimada binaen kabul edilen) zann-› galibe ink›lâb eder (hakikate yak›n kuvvetli kanaate dönüﬂür), daha muannid dalâlete (inatç› delile, iﬂarete) ve mütemerrid z›nd›kaya (inatç›, dikbaﬂl›, kibirli dinsizli¤e) tam galebesi (galibiyeti, üstünlü¤ü), mütehayyir (ﬂaﬂk›nl›k içerisindeki) ehl-i îmanda görünmemeye baﬂlar; ehl-i siyaset
evhama (kuruntu ve endiﬂeye) ve bir k›s›m hocalar
itiraza baﬂlar. Onun için, Nurlara o ismi vermek münasip (uygun) görülmüyor. Belki müceddiddir, onun
piﬂdar›d›r (öncüsüdür), denilebilir. (Sikke-i Tasdik-i
Gaybi, s.10)
Bediüzzaman'›n bu sözünde anlatt›¤› gerçekler çarp›t›lmakta ve “Hz. Mehdi meselesinden alenen bahsedilmesinin son derece zararl› olaca¤›n› söyledi¤i” öne sürülmektedir. Oysa ki bu düﬂünce tümüyle yanl›ﬂ bir yoruma dayanmaktad›r. Zira Bediüzzaman bu sözünde anlatt›klar›n› kendi yaﬂad›¤› döneme yönelik olarak aç›klam›ﬂt›r. Bediüzzaman talebelerinin kendisine Mehdilik konusunda
bir hüsnü zan beslediklerini ancak bunun, “kar›ﬂt›rmadan kaynaklanan bir yanl›ﬂl›k oldu¤unu” dile getirmektedir. Bu sebeple de kendisi için, “bu ﬂekilde söylemeyin; böyle bir Mehdilik iddias›nda bulunmay›n” de275

mektedir. Ancak dikkat edilirse Bediüzzaman burada
“Mehdilik konusundan bahsetmenin de¤il; ‘yanl›ﬂ bir
kanaate dayal› oldu¤u için kendisine yönelik olarak
Mehdi iddias›nda bulunulmas›n›n’ sak›ncal› ve zararl› olaca¤›ndan” bahsetmektedir. O dönem için Bediüzzaman'a yönelik böyle yanl›ﬂ bir düﬂüncenin gündeme getirilmesinin ihlas› zedeleyebilece¤ini, baz› siyasilerin tedirginli¤ine neden olabilece¤ini, Risale-i Nur’un neﬂredilmesine zarar verebilece¤ini ve Risale-i Nur’un inkar
edenlere karﬂ› elde edece¤i galibiyetinin yar›m kalaca¤›n› hat›rlatmaktad›r. Bediüzzaman böyle yanl›ﬂ bir hüsnü
zanda bulunulmas›n›n Mehdiyet konusunda yanl›ﬂ bir
“zann› galip” (gerçe¤e yak›n kuvvetli kanaat) oluﬂmas›na
ve böylece iman ehlinin yanl›ﬂ yönlendirilmesine neden
olaca¤›n›; bu ﬂaﬂk›nl›k sonucunda da bunun, Müslümanlar›n gerçek Hz. Mehdi'yi fark etmelerine engel olabilece¤ini söylemektedir.
Bediüzzaman ayr›ca burada kulland›¤› ifadelerle, kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n› da pek çok kez aç›kça belirtmiﬂtir. Örne¤in “ben Hz. Mehdi'nin üç görevini birden
yerine getirdim” dememektedir. Dikkat edilirse kendisinin “yaln›zca Hz. Mehdi'nin birinci vazifesi olan iman
hakikatleri konusunda Hz. Mehdi'ye sadece öncülük
etti¤ini ve bunu da yaln›zca baz› cihetlerde (yönlerde)
yerine getirdi¤ini” ifade etmektedir. “O gelecek zat›n ismini vermek... yanl›ﬂ olur” sözleriyle “bu ismin Hz.
Mehdi olmad›¤› halde kendisine verilmesinin yanl›ﬂ
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olaca¤›n› ve ihlasa zarar verece¤ini; bu nedenle Hz.
Mehdi isminin kendisine de¤il, o gelecek zata verilmesini” belirtmektedir. Kendisi için ise “belki müceddid
ve Hz. Mehdi'nin piﬂdar› yan› öncüsüdür diyebilirsiniz” demektedir.
Tüm bunlar›n yan› s›ra Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi'nin
ç›k›ﬂ› ile ilgili olarak verdi¤i tarih bilindi¤i gibi 2011 y›l›d›r. Böylesine önemli bir olay›n gerçekleﬂmesine bu kadar az bir süre kala, bu konudan hala bahsedilmemesi ve
gizli tutulacak olmas› elbette ki söz konusu de¤ildir.
Bediüzzaman'›n sözleri son derece aç›kt›r. Bediüzzaman risalelerin “avamdan havassa (ilmi az olan s›radan
bir insandan, Kurani ve manevi s›rlara ve hususlara vak›f
bulunan, ilim, ibadet ve takva yolunda yükselmiﬂ Evliyaullah’a) ya da bir ortaokul talebesinden bir filozofa kadar okuyan herkesin kolayl›kla anlayabilece¤i” (Kastamonu Lahikası, sf.70) (ﬁualar, sf.549) eserler oldu¤unu
belirtmiﬂtir. Bediüzzaman'›n bu konudaki sözlerinden baz›lar› ﬂöyledir:
... Risale-i Nur bu vazifeyi; en dehﬂetli bir zamanda ve
en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayaca¤ı
bir tarzda, hakaik-i Kur'aniye (Kuran hakikatleri) ve
imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlar (deliller) ile ispat eder. (ﬁualar, sf. 748)
... Risâle-i Nur'u kadın, erkek, memur ve esnaf, âlim
ve feylesof gibi her türlü halk tabakası okuyup anlayabiliyor... (ﬁualar, sf. 549)
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Buna ra¤men risaleleri yaln›zca özel s›rlara vak›f, özel
tefsir gücü olan ve özel yeteneklere sahip baz› özel kiﬂilerin anlayabilece¤ini öne sürerek, Bediüzzaman'›n sözlerine apaç›k anlam›ndan farkl› yorumlar getirmek son derece yanl›ﬂt›r. Bu durumda isteyen herkes Bediüzzaman'›n
sözlerinden kendi bak›ﬂ aç›s›na göre yeni yanl›ﬂ ç›kar›mlarda bulunabilecektir. Bu ﬂekilde risaleler de, Bediüzzaman’›n gerçek sözlerini de¤il, bu sözleri kendi bilgi ve anlay›ﬂ› içerisinde tefsir eden kiﬂilerin düﬂüncelerini yans›tan eserlere dönüﬂecektir. Böyle bir tefsir mant›¤›n›n Bediüzzaman’›n veciz ve samimi bir dille kaleme ald›¤› Külliyat› üzerinde nas›l bir bozucu etki oluﬂturaca¤› dikkatle
de¤erlendirilmesi gereken bir konudur.
Bediüzzaman, kendisine Mehdilik konusunda
hüsn-ü zan besleyenlere Mehdi olmad›¤›n›
delilleriyle birlikte aç›klam›ﬂt›r
Yaﬂad›¤› dönem içerisinde talebelerinden ve yak›n çevresinden Bediüzzaman’a Mehdi olup olmad›¤› konusunda birtak›m sorular yöneltilmiﬂtir. Nitekim tarih boyunca
benzeri sorular Bediüzzaman’dan önce yaﬂam›ﬂ olan müceddidlere de yöneltilmiﬂ, talebelerinden kendilerine Mehdilik iddias›yla yaklaﬂanlar olmuﬂtur. Onlar da talebelerine, Mehdi olmad›klar›n›; Hz. Mehdi’nin özelliklerinin kendileriyle uyuﬂmad›¤›n› delilleriyle birlikte aç›klam›ﬂlard›r. Hz. Mehdi'nin ne zaman ve nerede ç›kaca¤›n›, ne gibi özelliklere sahip olaca¤›n›, mücadelesini, ‹slam ahla278

k›n› ne ﬂekilde hakim k›laca¤›n› detaylar›yla tarif etmiﬂlerdir. “Ben Mehdi de¤ilim, çünkü Hz. Mehdi ﬂu yaﬂ›nda
olacak, ﬂuradan ç›kacak, ﬂu özelliklere sahip olacak, seyyid olacak” gibi Peygamberimiz (sav)'in hadisleri do¤rultusunda birtak›m yorumlarda bulunmuﬂlard›r.
Bediüzzaman’›n da bu konudaki düﬂüncelerini soranlara iki türlü cevab› olmuﬂtur;
1) Aç›kça kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n› belirtmiﬂ ve
kendisine Mehdilik iddiasıyla yaklaﬂan kimselere
“Mehdi olmadı¤ını ve neden olamayaca¤ını” eserlerinde yaptı¤ı sayfalar dolusu izahlarla açıklamıﬂtır.
2) Kendisine Mehdilik iddias›yla yaklaﬂanlara “hüsn-ü
zan eskiden beri cereyan ediyor, buna itiraz edilmez;
bu nedenle ben de hüsn-ü zan besleyenlere iliﬂmezdim” diyerek cevap vermiﬂ ancak bu kimselere de kendisine yöneltilen “Mehdilik iddias›n› kabul etmedi¤ini” aç›klam›ﬂt›r.
1) Bediüzzaman “Mehdilik isnad›n› hiç kabul etmedi¤imi bütün kardeﬂlerim ﬂahadet ederler” (ﬁualar,
sf.365) demiﬂ ve bunu risalelerde yüzlerce sayfa boyunca delillendirmiﬂtir:
Bir konuda soru soruldu¤unda Bediüzzaman'›n bu konuya ne cevap verdi¤i önemlidir ve kendisi Hz. Mehdi olmad›¤›n› aç›kça söylemiﬂtir. Bediüzzaman eserlerinde,
“kendisinin Hz. Mehdi olmadı¤ını” (Emirda¤ Lâhikası,
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sf.266), “Hz. Mehdi'nin kendisinden bir yüz yıl sonra
gelece¤ini” (Kastamonu Lâhikası, sf.57), “kendisinin Hz.
Mehdi'nin bir eri, neferi ve öncüsü oldu¤unu” (Barla
Lâhikası, sf.162), “eserleri ve yaptı¤ı çalıﬂmalar ile Hz.
Mehdi'ye zemin hazırladı¤ını” (Sikke-i Tasdik-ı Gaybî,
sf.189) , “kendisinin ve Risale-i Nurlar’›n Mehdi san›lmas›n›n ise bir hata ve kar›ﬂt›rma oldu¤unu” (Emirda¤
Lahikası, sf.266) ifade etmiﬂtir.
“Hz. Mehdi’nin ‘seyyid’ olaca¤›n›” (Tenvir, ﬁualar,
sf.365), “siyaset, saltanat ve diyanet aleminde üç büyük vazifeyi birarada yerine getirece¤ini” (ﬁualar,
sf.456) (ﬁualar, sf.590) (Emirda¤ Lahikası, sf.259-260),
“Peygamberimiz (sav)’in halifesi ve tüm Müslümanlar›n manevi lideri ünvan›n› taﬂ›yarak ‹slam ahlak›n›n
esaslar›n› yeniden canland›raca¤›n›” (Sikke-i Tasdik-i
Gaybi, sf.9), “tüm dünyaya bar›ﬂ ve adalet getirece¤ini” (Emirda¤ Lahikası, sf.259) (Mektubat, sf.411-412),
“‘Müceddid-i Ekber’ yani ‘en büyük müceddid’ vasf›n› taﬂ›yaca¤›n›” (Tılsımlar Mecmuası, sf.168), “‹slam
birli¤ini sa¤layaca¤›n›” (Emirda¤ Lahikası, sf.260), “tüm
‹slam alimlerinin, Peygamberimiz (sav)'in soyundan
gelen seyyidlerin ve tüm Müslümanların deste¤ini alaca¤›n›” (Emirda¤ Lahikası, sf.260), “H›ristiyan dünyas›yla ittifak yapaca¤›n›” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf.9),
“Hz. ‹sa’yla birlikte namaz k›lacaklar›n›” (ﬁualar,
sf.493), “Kuran ahlakını tüm dünyaya yerleﬂik k›laca¤›n› ve tüm insanlar› do¤ru yola sevk edece¤ini” (Sikke280

i Tasdik-i Gaybi, sf.9) (Mektubat, sf.473) ayr›nt›l› olarak
anlatm›ﬂt›r.
Bediüzzaman yaﬂadı¤ı dönemde “tüm Müslümanları
tek bir çatı altında toplayarak ‹slam birli¤ini oluﬂturmamıﬂ; tüm inananların halifesi (manevi lideri) vasfını taﬂımamıﬂtır”. “Tüm dünyaya adalet ve hakkaniyet
getirmemiﬂ”, “‹slam ahlakını tüm yeryüzüne hakim
kılmamıﬂtır”. “Müceddid-i ekber ve Hakim vas›flarına
sahip olmamıﬂ”, “tüm ‹slam alimlerinin, Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen seyyidlerin ve tüm Müslümanların deste¤ini almamıﬂtır.” Hayatını Kuran ahlakının tebli¤ine adamıﬂ, bu u¤urda her türlü fedakarlı¤ı göze almıﬂ ve çok büyük bir iman hizmeti vermiﬂtir. Yaﬂadı¤ı yüzyılın müceddidi olarak üstlendi¤i görevi en ﬂerefli ﬂekilde yerine getirmiﬂtir. Ancak onun tebli¤i kuvvet ve hakimiyet içerisinde de¤il, maddi ve manevi açıdan gayet
zor ﬂartlarda ve benzersiz sıkıntılar içerisinde geçmiﬂtir.
Hakim konumunda olmamıﬂ; aksine baskı altına alınmıﬂ,
ömrünü esaret, maddi sıkıntılar ve zorluklar altında geçirmiﬂtir. Sayıldı¤ı gibi geniﬂ bir kesimin deste¤ini almamıﬂ;
aksine çeﬂitli haksızlıklara u¤ramıﬂ, eziyetlere tabi tutulmuﬂ, yaﬂamının büyük bölümünü hapis ve sürgün gibi ﬂartlar altında sürdürmüﬂtür. Yukarıda sayılan imkanların ve
yerine getirilecek olan sorumlulukların ise, kendisinden
sonraki yüzyılın müceddidi olarak Hz. Mehdi’ye nasip olaca¤ını bildirmiﬂtir.
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2) Bediüzzaman Mehdi olmad›¤›n› delilleriyle birlikte aç›klam›ﬂ, ancak kendisine hüsn-ü zan besleyenlere iliﬂmedi¤ini belirtmiﬂtir:
Yaﬂad›¤› dönem içerisinde, yak›n çevresinden Bediüzzaman'a Mehdilik konusunda hüsn-ü zan besleyenler olmuﬂtur. Hatta Bediüzzaman talebelerinin bu yaklaﬂ›mlar›n› ifade eden sözlerini risalelerin çeﬂitli bölümlerine eklemiﬂtir. Ancak bilindi¤i gibi bir konuda bir kiﬂiye hüsn-ü
zan beslenmesi, bu düﬂüncenin gerçe¤i yans›tt›¤›n› gösteren bir delil de¤ildir. Nitekim Bediüzzaman da risalelerinde bunu dile getirmiﬂtir. “Kendisine hüsn-ü zan besleyen kimseler olabilece¤ini; bunun eskiden beri oldu¤unu, buna itiraz edilemeyece¤ini; ancak gerçekte bunun bir kar›ﬂt›rma ve yanl›ﬂl›k oldu¤unu” ifade etmiﬂtir. Bediüzzaman’›n bu konuyu aç›klad›¤› sözlerinden biri ﬂöyledir:
... Risale-i Nur'un ﬂahs-› manevîsini hakl› olarak bir
nevi Mehdi telakki ediyorlar (ﬂahsi bir görüﬂ olarak kabul ediyorlar). O ﬂahs-› manevînin de bir mümessili
(temsilcisi), Nur ﬂakirdlerinin tesanüdünden (talebelerinin dayan›ﬂmas›ndan) gelen bir ﬂahs-› manevîsi ve o
ﬂahs-› manevîde bir nevi mümessili (temsilcisi) olan
bîçare tercüman›n› zannettiklerinden, bazan o ismi
(Hz. Mehdi ismini) ona da veriyorlar. Gerçi bu bir iltibas (kar›ﬂt›rma) ve bir sehivdir (hatad›r, yan›lmad›r),
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fakat onlar onda mes'ul (sorumlu) de¤iller. Çünki ziyade hüsn-ü zan, eskiden beri cereyan ediyor ve itiraz
edilmez. Ben de o kardeﬂlerimin pek ziyade hüsn-ü zanlar›n› bir nevi dua ve bir temenni ve Nur talebelerinin
kemal-i itikadlar›n›n bir tereﬂﬂuhu (yans›mas›) gördü¤ümden onlara çok iliﬂmezdim. (Emirda¤ Lahikas›,
sf.248)
Bediüzzaman Risale-i Nur’un ﬂahs› manevisinin ve bu
eserlerin yazar› olarak kendisinin kimi zaman Hz. Mehdi
olabilece¤inin düﬂünüldü¤ünü, ancak bunun bir kar›ﬂt›rma ve hata oldu¤unu belirtmiﬂtir. Bu düﬂünceye sahip olan
kimselerin iman hakikatlerini anlatma konusu yönünde bir
de¤erlendirme yapt›klar›n›, ancak Hz. Mehdi'nin di¤er iki
vazifesi olan “‹slam birli¤inin sa¤lanmas›, tüm ‹slam
dünyas›n›n lideri olmas› ve ‹slam ahlak›n›n dünyaya
hakim k›l›nmas›n›n kendisinde görünmedi¤i hususunu dikkate almad›klar›n›” söylemiﬂtir. Bundan dolay›
da Risale-i Nur’a ve kendisine yap›lan Mehdilik yak›ﬂt›rmas›n›n yaln›zca bir “zan”dan ibaret oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Bediüzzaman “Hz. Mehdi’nin seyyid olaca¤›n›;
kendisinin ise seyyid de¤il, Kürt oldu¤unu”
eserlerinde pek çok kez ifade etmiﬂtir
Bediüzzaman kendisinin Hz. Mehdi olmadı¤ını açıkladı¤ı delillerden birinde “Hz. Mehdi'nin seyyid olaca¤ını ancak kendisinin seyyid olmadı¤ını” ifade etmiﬂtir.
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Bediüzzaman'ın bu gerçe¤i açıkça dile getirdi¤i sözlerinden bazıları ﬂöyledir:
... Hem mehdilik isnad›n› hiç kabul etmedi¤imi bütün kardeﬂlerim ﬂehadet ederler. Hatta Denizli’deki
ehli vukuf (bilgi sahibi kiﬂiler) e¤er Said mehdili¤ini ortaya atsa bütün ﬂakirtleri (talebeleri) kabul edecek dediklerine mukabil (karﬂ›l›k), Said itiraznamesinde demiﬂ ki: “ben seyyid de¤ilim Mehdi seyyid olacak” diye onlar› reddetmiﬂ... (ﬁualar, sf.365)
Ben, kendimi seyyid (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor.
Halbuki ahir zaman›n o büyük ﬂahs› Al-‹ Beyt’ten
(Peygamberimiz (sav)'in soyundan) olacakt›r. (Emirda¤ Lahikası, sf.247-250)
Bediüzzaman ayr›ca eserlerinde Peygamberimiz (sav)'in
bir hadisini hat›rlatm›ﬂ; “seyyid olan bir kiﬂinin seyyidli¤ini gizlemesinin Kuran ahlak›na uygun olmad›¤›n›”
belirterek, bu konudaki sözünün kesin olarak do¤ru oldu¤unu ifade etmiﬂtir:
Seyyid olmayan seyyidim ve seyyid olan de¤ilim diyenler, ikisi de günahkar ve duhul ve huruc (isyan)
haram olduklar› gibi... hadis ve Kuran’da dahi, ziyade veya noksan etmek memnu’dur (yasaklanm›ﬂt›r). (Muhakemat, sf.52)
E¤er Bediüzzaman seyyid olsaydı, bunu gizlemesi için
hiçbir sebep yoktur. Çünkü Peygamber Efendimiz (sav)'in
neslinden olmak, saklanması gereken bir özellik de¤ildir;
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tam aksine Müslümanlar için büyük bir ﬂereftir. Dünya
üzerinde milyarlarca seyid vard›r ve her biri de kendilerine soruldu¤unda bu gerçe¤i aç›kça dile getirmektedirler.
Dolay›s›yla Bediüzzaman da e¤er seyyid olsayd› kendisine böyle bir soru soruldu¤unda “Evet seyyidim, ﬂerifim,
ama Mehdi de¤ilim” der; kendisinin Peygamberimiz
(sav)'in soyundan oldu¤unu ifade etmekten büyük onur
duyard›. Çünkü “seyyid oldu¤unu kabul etmesi Hz. Mehdi oldu¤unu da kabul etmesini” gerektiren bir konu de¤ildir. Ancak buna ra¤men seyyid olmad›¤›n› çok aç›k bir
ﬂekilde pek çok kez belirtmiﬂtir. Ayr›ca Bediüzzaman risalelerde yine birçok kez “Kürt” oldu¤unu ifade ederek
bu gerçe¤i delillendirmiﬂtir (Münazarat, s.84; Tarihçe-i
Hayat, s.228; Bediüzzaman ve Talebelerinin Mahkeme
Müdafalar›, s.18). Aynı ﬂekilde e¤er kendisinin Hz. Mehdi oldu¤u yönünde bir kanaati olsaydı, milyonlarca kiﬂinin okudu¤u eserlerinde buna taban tabana zıt yüzlerce
sayfa izah yapmaz; Hz. Mehdi'nin özelliklerinin kendisiyle uyuﬂmadı¤ını ve bu mübarek zatın kendisinden sonraki dönemde gelece¤ini onlarca deliliyle birlikte açıklamazdı.
Bunun yanı sıra “her seyyid olan kiﬂi, mutlaka Mehdi olacak diye bir durum da söz konusu de¤ildir”. Dünya üzerinde milyonlarca seyyid olan insan bulunmaktadır.
Bir kiﬂinin seyyid olması Mehdi olmasını gerektirmedi¤i
için, seyyid olan her insan bu gerçe¤i rahatlıkla ve iftiharla dile getirmektedir. Dahası Bediüzzaman “Benim bu
konudaki tek eksikli¤im seyyidli¤im, e¤er seyyid olsay285

dım Mehdi olurdum” da dememiﬂtir. Tam aksine “Hz.
Mehdi'nin tüm özelliklerini, yapaca¤ı benzersiz faaliyetleri uzun uzun açıklamıﬂ ve bunların kendi yaﬂadı¤ı dönemde henüz gerçekleﬂmedi¤ini belirtmiﬂtir”.
Hz. Mehdi karﬂ›t› Deccaliyet ve Süfyaniyet’in
etkisi, Bediüzzaman hayattayken günümüzdeki
ﬂiddeti ile yaﬂanmam›ﬂt›r
Günümüzde ‹slam ülkelerinin ve tüm dünya Müslümanlar›n›n içerisinde bulundu¤u durum, Hz. Mehdi'nin yerine
getirece¤i vazifelerin Bediüzzaman'›n döneminde gerçekleﬂtirilmemiﬂ oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. Süfyaniyet ve Deccaliyet’in etkisi, Müslüman ülkeler üzerinde tüm gücüyle hissedilmektedir. Dünyan›n çeﬂitli ülkelerinde din hürriyeti gere¤i gibi yaﬂanamamaktad›r. Bediüzzaman hayatta iken ise, Müslümanlar›n maruz kald›klar› zorluk, s›k›nt› ve eziyetler ise bu derece ﬂiddetli de¤ildi. Bu da Hz. Mehdi gibi, Süfyan ve Deccal'in faaliyetlerinin de o dönemde henüz gerçekleﬂmemiﬂ oldu¤unu
göstermektedir. Deccal ve Süfyan ile mücadele ortam›
oluﬂmadan Hz. Mehdi'nin vazifesini yerine getirebilmesinden bahsedebilmek ise hiçbir ﬂekilde söz konusu de¤ildir.
Bunun yan› s›ra günümüzde tüm ‹slam alemi ve Müslümanlar kendi içlerinde paramparçad›r. Bediüzzaman yaﬂad›¤› dönemde tüm dünya Müslümanlar› üzerinde birleﬂtirici bir rol oynamam›ﬂt›r. Peygamberimiz (sav)'in hadis286

lerinde tüm Müslümanlar› birleﬂtirici vasf›n› Hz. Mehdi'nin taﬂ›yaca¤› bildirilmektedir. Bediüzzaman da Hz.
Mehdi'nin bu özelli¤ini ﬂöyle bildirmektedir:
... o zât, bütün ehl-i iman›n (iman edenlerin) manevî
yard›mlar›yla ve ittihad-› ‹slâm›n muavenetiyle (‹slam
birli¤inin yard›mlaﬂmas›yla) ve bütün ülema ve evliyan›n (alimlerin ve velilerin) ve bilhassa Âl-i Beyt'in
neslinden (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) her as›rda kuvvetli ve kesretli (çok say›da) bulunan milyonlar
fedakâr seyyidlerin iltihaklar›yla (Peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin kat›l›mlar›yla) o vazife-i
uzmay› (büyük görevi) yapma¤a çal›ﬂ›r. (Emirda¤ Lahikas›, sf.260)
Bediüzzaman bu sözünde, Hz. Mehdi'nin üçüncü görevini aç›klam›ﬂt›r. Buna göre, Hz. Mehdi Kuran ahlak›n›n
göz ard› edildi¤i bir dönemde, insanlar›n yeniden din ahlak›na yönelmesine vesile olacak, ‹slam birli¤ini kuracak
ve tüm Müslümanlar›n birleﬂerek ittifak halinde Hz. Mehdi'nin bu görevdeki yard›mc›lar› olaca¤›n› bildirmiﬂtir.
Tüm Müslümanlar›n dahil olaca¤› böyle geniﬂ çapta bir ittifak ve destek, Bediüzzaman'›n döneminde gerçekleﬂmiﬂ
de¤ildir. Bediüzzaman'›n da müjdeledi¤i gibi, bu geniﬂ kitlenin manevi yard›mlar›, ancak ahir zamanda Hz. Mehdi ile
birlikte oluﬂacak ve ‹slam ahlak›n›n tüm dünyaya hakim
k›l›nmas›nda büyük rol oynayacakt›r.
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Bediüzzaman, her konuda risalelerdeki
aç›klamalar›n›n yeterli oldu¤unu söylemiﬂtir
Bediüzzaman “Bir Risale-i Nur talebesi olarak ben de
bunlara uyuyorum” diyerek, hayatta oldu¤u süre içerisinde eserlerinde yazdıklarının do¤rulu¤unu defalarca tasdik
etmiﬂtir. Risalelerin her biri, binlerce nüshası olan kitaplardır. Dolayısıyla eserlerinde açıkça “Ben kendimi seyyid bilmiyorum” diyorsa, bazı kiﬂilerin “Bediüzzaman'ın bu açıklamaları do¤ru de¤ildir; kendisi falanca gün bizi ça¤ırmıﬂ, hem ﬂerif, hem seyyid hem de Hz.
Mehdi’yim demiﬂtir” demeleri Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’ne karﬂı çok galiz bir hakaret, büyük bir
zulüm ve iftira olur. Zira bu, Bediüzzaman gibi de¤erli
ve üstün ahlaklı bir ﬂahsın bu konuda yazdıklarının “yalan” oldu¤unu iddia etmek anlamına gelir. Yüzlerce sayfa boyunca yazdıklarının aksine, Bediüzzaman'ın “-yalnızca iki üç kiﬂiye- tüm yazdıklarının yalan oldu¤unu
söyledi¤i” ﬂeklinde bir iddia, bu tür iddiaların sahiplerini
töhmet altında bırakır. “Bediüzzaman Hazretleri milyonlarca insan› aldatt›, yalan söyledi; fakat bu konun
do¤rusunu üç beﬂ kiﬂiye aç›klad›” ﬂeklinde bir iddia hiçbir ﬂekilde kabul edilemez. Risale-i Nur’da, Bediüzzaman
Hazretleri’nin “yüzlerce sayfa çok kapsaml› ve detayl›
yalan söyledi¤ini; ümmeti aldatt›¤›n›, bu yaz›lanlar›n
bir aldatmaca oldu¤unu” iddia etmek bir hezeyand›r.
Sevgi ad›na da olsa böyle a¤›r bir hakaret yap›lamaz.
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Bediüzzaman gibi derin imanlı büyük bir müceddidin,
eserlerinde, düﬂündü¤ü ve inandı¤ı ﬂeylerin tam tersine
açıklamalarda bulunması hiçbir ﬂekilde söz konusu de¤ildir. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın vefatından yıllar sonra
böyle bir iddia ile ortaya çıkmak, her ne kadar iyilik adına, Bediüzzaman'ı sevme adına yapılmıﬂ dahi olsa, Bediüzzaman adına çok büyük bir iftira olur. Onu yalancılıkla
itham eden ve yüzlerce sayfa ile ümmeti aldattı¤ını iddia
eden böyle bir yaklaﬂım ise hiçbir vicdanın kabul etmeyece¤i bir davranıﬂtır.
Bunun yan› s›ra, hiçbir delile dayanmayan bu iddian›n
destelenebilmesi için Hz. ‹sa ile ilgili de gerçek d›ﬂ› birtak›m iddialar öne sürülebilmektedir. Bilindi¤i gibi Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi döneminde
Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne gelece¤i bildirilmektedir. Hz. Mehdi'nin imaml›¤›nda Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi birlikte namaz k›lacak, yedi sene yeryüzünde birlikte hüküm
süreceklerdir. Ancak bu geliﬂmelerin hiçbiri Bediüzzaman
hayatta iken gerçekleﬂmemiﬂtir. Bediüzzaman Hz. ‹sa ile
birlikte olmam›ﬂt›r. Bu durum da çeﬂitli ﬂekillerde tevil
edilmeye çal›ﬂ›lmakta; Hz. ‹sa'n›n yaln›zca bir ruh olarak
gelece¤i ya da Bediüzzaman hayatta iken geldi¤i ve vefat
edip gömüldü¤ü gibi as›ls›z fikirler öne sürülmektedir.
Oysa ki Bediüzzaman eserlerinde çok aç›k bir dille ve pek
çok kez Hz. ‹sa'n›n -cismi bedeniyle- “bir ﬂah›s” olarak
yeryüzüne gelece¤ini ifade etmiﬂtir. Hz. ‹sa'n›n “H›ristiyan ruhanileriyle ittifak edece¤ini, Deccal ile mücade289

le ederek onu fikren etkisiz hale getirece¤ini” belirtmiﬂtir. Bu sözlerinden birinde Bediüzzaman Hz. ‹sa'n›n bir
ﬂahs› manevi de¤il, bir ﬂah›s oldu¤unu ﬂöyle ifade etmektedir:
... âlem-i semavatta (gökler aleminde) C‹SM-‹ BEﬁER‹S‹YLE (insani cismiyle) bulunan ﬁAHS-I ‹SA
ALEYH‹SSELAM, o din-i hak cereyan›n›n (Hak dinin) baﬂ›na geçece¤ini.... (Mektubat, sf. 60)
Bunun yan› s›ra Bediüzzaman, Hz. ‹sa'n›n Deccal ile
olan mücadelesini anlatt›¤› sözlerinde de bir ﬂahs› manevi ile bir ﬂahs› manevi aras›nda yaﬂanacak bir konudan de¤il; Hz. ‹sa'n›n direk ﬂahs›yla Deccal'in ﬂahs›na karﬂ› yapaca¤› bir mücadeleden bahsetmektedir:
... Elcevap: Hadîs-i sahihte (do¤rulu¤u kesin olan hadiste) rivayet edilen: "Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm'›n gelece¤ini ve ﬁeriat-› ‹slâmiye ile amel edece¤ini, Deccal'› öldürece¤ini" iman› zaîf (zay›f) olanlar istib'ad
ediyorlar (ihtimal vermiyorlar, uzak görüyorlar, olmayacak san›yorlar). Onun hakikat› izah edilse, hiç istib'ad (uzak görünecek) yeri kalmaz. (Mektubat, sf.5859)
Bir baﬂka sözünde ise Bediüzzaman Deccal'in etkisinin
ancak mucize sahibi bir peygamber taraf›ndan ortadan kald›r›labilece¤ini belirterek, Hz. ‹sa'n›n bir ﬂahs› manevi de¤il, mucizeler gösterecek özelliklere sahip bir ﬂah›s ola290

ca¤›n› bir kez daha aç›kça ifade etmiﬂtir:
... ancak hârika ve mu'cizatl› (mucizeler sahibi) ve umumun
makbulü (umumun kabul etti¤i) B‹R ZAT olabilir ki: O ZAT,
en ziyade alâkadar ve ekser (birçok) insanlar›n peygamberi
olan HAZRET-‹ ‹SA ALEYH‹SSELAM’d›r..... (ﬁualar,
sf.463)

Bediüzzaman'›n, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin geliﬂi ile ilgili bu çok aç›k sözlerine ra¤men, özel sohbetler delil gösterilerek öne sürülen bu gibi iddialar, böylesine de¤erli bir müceddidin kaleme aldı¤ı risalelerin tümünü ﬂüpheli hale getirecek son derece tehlikeli giriﬂimlerdir. Bunun gibi pek çok
kiﬂi, birbirinden farklı iddialarla ortaya çıkıp “Bediüzzaman
Said Nursi burada böyle demiﬂtir ama bunların tamamı bir taktiktir, yalandır; do¤rusunu bize söyledi” dese bu ne kadar geçerli olacaktır? Böyle bir durumda bir süre sonra Risale-i
Nur’da yer alan her konu için bir ﬂey söylenebilir ve Bediüzzaman'ın eserleri gerçek manasından ve hikmetinden giderek
uzaklaﬂır. Böyle bir tehlikeyi önlemek ise, Bediüzzaman gibi
de¤erli bir ‹slam aliminin bizzat yazıp tasdik etti¤i apaçık sözlerini korumakla mümkün olacaktır. Nitekim Bediüzzaman da
eserlerinde, her konuda oldu¤u gibi bu konuda da en do¤ru
aç›klamalar›n risalelerde bulunabilece¤ini hat›rlatm›ﬂ, risalelerde yaz›lanlar okundu¤unda adeta kendisiyle görüﬂülmüﬂ gibi en do¤ru bilgilere ulaﬂ›labilece¤ini belirtmiﬂtir.
Risale-i Nur’un her bir kitab› bir Said’dir. Siz hangi kitaba baksan›z benimle karﬂ› karﬂ›ya görüﬂmekten on defa
ziyade hem faydalan›r, hem hakiki bir surette benimle görüﬂmüﬂ olursunuz. Risale-i Nur bana hiçbir ihtiyaç b›rakm›yor. (Emirda¤ Lahikas›, sf.159)
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… Çünkü der: "Benimle görüﬂmek isteyen, e¤er âhiret
için, Risale-i Nur için ise; Risale-i Nur bana kat'iyyen ihtiyaç b›rakmam›ﬂ. Milyonlar nüshas› her birisi on Said
kadar faide veriyor… E¤er Risale-i Nur'un hizmetine, intiﬂar›na (yay›lmas›na) ait olsa; bana hizmet eden hakikî fedakâr talebelerim ve manevî evlâdlar›m ve kardeﬂlerim benim bedelime görüﬂmeleri kâfi, bana hiç ihtiyaç yok…
(Emirda¤ Lâhikas›-2, sf.214)
Bediüzzaman eserlerinde ayn› gerçe¤i dile getiren talebelerinin sözlerine de yer vermiﬂtir. Bunlardan baz›lar› ﬂöyledir:
Ey hocalar ve ehl-i kalb! Soraca¤›n›z suallerin cevaplar›n› Risale-i Nur’da bulabilirsiniz. Ehl-i keﬂf (gözle görülmeyen gaybi hakikatleri Allah’›n lütfuyla keﬂfedip bilen evliyalar) ve kalbden birisi, benim gibi aciz bir insandan Mehdi’yi soruyor. “Ne vakit gelecek...” Daha Mehdi’yi anlamam›ﬂ. Dabbetü’l Arz kimler oldu¤unu bilmiyor. Bunlara dair, risalelerde bir bahis (söz, aç›klama)
vard›r. Her müﬂkil sualin (zor sorunun) cevab›n› o
risalelerden aray›n›z, bulursunuz. (Mustafa Hulusi, Barla Lahikas›, sf.143)
… bu hususta arzedeyim ki, üstad›m›z Bediüzzaman, bir
Nur talebesine Risale-i Nur'dan bazan okuyuvermek lütfunu bahﬂederken izah etmiyor, diyor ki: "Risale-i Nur,
imanî mes'eleleri lüzumu derecesinde izah etmiﬂ. Risalei Nur'un hocas›, Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur, baﬂkalar›ndan ders alma¤a ihtiyaç b›rakm›yor. (Sözler,
sf.772)
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EK BÖLÜM:
EVR‹M TEOR‹S‹N‹N SONU
Darwinizm; ara fosil olmad›¤› halde varm›ﬂ telkini yapar… Geçersiz
deliller sunar… Bulunan bütün fosiller yarat›l›ﬂ› ispat etti¤i halde bunun tam
aksini savunur… Tesadüfler sonucu oluﬂma ihtimali ancak 10 950'de 1 olan,
-yani "oluﬂmas› imkans›z olan" proteinlerle- yine tesadüfler sonucunda,
sanatç›lar, bilim adamlar›, profesörler meydana gelece¤ine inand›rmaya
çal›ﬂ›r. Hatta meydana gelen profesörlerin, kendilerinin nas›l tesadüfen
meydana geldi¤ini üniversiteler kurarak araﬂt›rd›¤›na da inand›rmaya çal›ﬂ›r…
Darwinizm; bir canl› hücre kromozomunda dev bir kütüphaneden daha fazla bilgi kodlanm›ﬂ olmas›n›, kör tesadüflerin mucizesi olarak görür… Görmeyen, duymayan, hissetmeyen, ﬂuursuz atomlar›n, gören, duyan,
hisseden, düﬂünen ﬂuurlu insanlar haline gelmesini, tesadüflerin ilahi gücünden oldu¤unu iddia eder… Tesadüf, Darwinizm'in mucizeler meydana getiren ilah›d›r.
1.

Darwinizm art›k proteinlerin evrimle oluﬂabilece¤ini iddia ede-

miyor. Çünkü tek bir proteinin bile tesadüfen do¤ru dizilimle oluﬂma ihtimali teorik olarak 10950'de 1 dir. Bu ise gerçekleﬂmesi matematiksel olarak imkans›z bir ihtimaldir.
2.

Darwinizm art›k fosilleri evrime delil olarak gösteremiyor. Çün-
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kü 19. yüzy›l›n ortalar›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda yap›lan arkeolojik çal›ﬂmalarda, evrimcilerin milyonlarca oldu¤unu iddia ettikleri
"ara geçiﬂ formu" fosillerinden tek bir tane bile bulunamad›. "Kay›p halkalar›n" bilim d›ﬂ› bir efsane oldu¤u anlaﬂ›ld›.
3.

Evrimciler bugüne kadar bulunmuﬂ olan 100 milyon fosil karﬂ›-

s›nda çaresiz kalm›ﬂlard›r. Çünkü bulunan tüm fosiller yarat›l›ﬂ› destekler, ispat eder mahiyettedir.
4.

Evrimciler art›k Archaopteryx'in kuﬂlar›n atas› oldu¤unu iddia

edemiyor. Çünkü Archaopteryx fosilleri üzerinde yap›lan son incelemeler bu canl›n›n "yar›m kuﬂ" oldu¤u iddias›n› çürütmüﬂtür. Archaopteryx'in
uçuﬂ için gerekli anatomi ve beyin yap›s›n› kusursuz olarak bar›nd›rd›¤›
yani bir kuﬂ oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ, böylece "kuﬂlar›n evrimi masal›" evrimciler için savunulamaz olmuﬂtur.
5.

Darwinizm art›k "At Serisi" diye ortaya konulan sahte dizilimi

kullanam›yor. Çünkü bu sahte serinin dizilimi kullanam›yor. Çünkü bu
sahte serinin geçmiﬂte farkl› devirlerde ve farkl› co¤rafyalarda yaﬂam›ﬂ
ba¤›ms›z canl› türlerinden ibaret oldu¤u anlaﬂ›ld›.
6.

Darwinizm art›k sudan karaya ç›k›ﬂ hikayesi için Coelecanth isim-

li fosili kullanam›yor. Çünkü soyu tükenmiﬂ bir ara-form oldu¤u iddia
edilen bu canl›n›n halen yaﬂamakta olan bir dip bal›¤› oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r ve bu canl› bugüne kadar 200'den fazla say›da -canl› olarak- yakalanm›ﬂt›r
.
7.

Darwinizm, Ramapithecus, Australopithecus Serisi (A. Bosei, A
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Robustus, A. Aferensis, Africanus vb.) gibi canl›lar›n insanlar›n atalar› olduklar› iddias›n› art›k savunam›yor. Çünkü bu fosiller üzerinde yap›lan araﬂt›rmalar, bunlar›n insan ile hiçbir ilgisi olmad›¤›n› ve tamam›n›n geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ maymun türlerinden ibaret oldu¤unu ortaya
koymuﬂtur.
8.

Darwinizm rekonstrüksiyon (canland›rma) çizimlerle art›k in-

sanlar› kand›ramayacak. Çünkü eskiden yaﬂam›ﬂ hayvanlar›n kal›nt›lar›na dayan›larak yap›lan bu canland›rmalar›n (rekonstrüksiyon) hiçbir
bilimsel de¤ere sahip olmad›¤› ve tamamen güvenilmez olduklar› bilim
adamlar›nca aç›kça ortaya konmuﬂtur.
9.

Darwinizm art›k "Piltdown Adam›"n› evrime delil olarak gös-

teremiyor. Çünkü, yap›lan araﬂt›rmalar "Piltdown Adam›" diye bir fosilin hiçbir zaman var olmad›¤›n›, insana ait bir kafatas›na orangutan çenesi eklenerek insanlar›n 40 y›l boyunca kand›r›ld›¤›n› ortaya ç›kard›.
10. Darwinizm "Nebraska Adam›"n›n ve sözde ailesinin evrimi ispatlad›¤›n› art›k savunam›yor. Çünkü "Nebraska Adam›" hikayesinin
dayand›r›ld›¤› az› diﬂ kal›nt›s›n›n asl›nda soyu tükenmiﬂ yabani bir domuza ait oldu¤u tespit edildi.
11. Darwinizm art›k "Do¤al Seleksiyonun evrime sebep oldu¤u iddias›n› savunam›yor. Çünkü, söz konusu mekanizman›n canl›lar› evrimleﬂtiremeyece¤i, onlara yeni özellikler kazand›rmayaca¤› bilimsel
olarak ispatlanm›ﬂt›r.
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Darwinistlerin yukar›da say›lanlardan baﬂka daha pek çok yanl›ﬂ bilgilendirmesi söz konusudur. Bunlar›n tamam›n›n geçersizli¤i zaman içinde ortaya ç›km›ﬂt›r. Örne¤in; evrimleﬂtirici özelli¤i oldu¤u iddia edilen
mutasyonlar›n tamamen tahrip edici özelli¤e sahip oldu¤u ve canl›lara
geliﬂme de¤il hastal›k, sakatl›k veya ölüm getirdi¤i görülmüﬂtür… Darwinistlerin insan embriyosunda solungaç olarak gösterdi¤i yap›n›n gerçekte insan›n orta kulak kanal›n›n, paratiroidlerinin ve timüs bezlerinin
baﬂlang›c› oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ, üstelik embriyo çizimlerinde evrimi desteklemek için de¤iﬂiklikler yap›ld›¤› da ortaya ç›km›ﬂt›r. Bakterilerdeki antibiyotik direncine ait genetik bilginin bakterinin "var oldu¤u andan
itibaren" DNA's›nda bulundu¤u ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r…
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