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G‹R‹fi

Yak›n tarihin en büyük ‹slam alimlerinden biri olan Be-
diüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yazm›fl oldu¤u Risa-
le-i Nur Külliyat›, yüzbinlerce insan›n hidayetine vesile
olmufl çok önemli eserlerdir. Bediüzzaman'›n samimi üs-
lubu, tefekkürleri ve hikmetli anlat›m›, her okuyan için
önemli bir yol gösterici ve hidayet rehberi olmufltur. Ri-
sale-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 çevre-
lerde, Bediüzzaman'›n eserlerinin anlafl›labilmesi için tef-
sir edilmesi gerekti¤i fleklinde yanl›fl bir kanaat söz konu-
sudur. 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 çözebi-
lecekleri düflünülür. Bediüzzaman'›n aç›k anlat›m›n›n ar-
d›nda bir de bat›ni anlam gizlendi¤i; dolay›s›yla Bediüz-
zaman'›n anlatmak istedi¤i gerçeklerin de ancak bat›ni tef-
sir ile anlafl›labilece¤i öne sürülür. Bu bak›fl aç›s› kimi za-
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man öyle bir dereceye gelebilmektedir ki, Bediüzzaman'a
büyük bir sevgi ve sayg› duyan kimseler dahi, Bediüzza-
man'›n söylediklerinin anlafl›labilmesi için "Risaleler'-

deki sözlerinin yeterli olmayaca¤›n›" öne sürebilmek-
tedirler. Bu sözleri, yaln›zca özel s›rlara vak›f, özel tefsir
gücü olan, özel yeteneklere ve hislere sahip baz› özel ki-
flilerin "bat›ni tefsir" yaparak anlayabilece¤ini savun-
maktad›rlar.

Risaleler konusundaki bu yaklafl›m özellikle de Bedi-
üzzaman'›n ahir zaman ve Hz. Mehdi konusundaki aç›k-
lamalar›nda gündeme gelmektedir. Bediüzzaman'›n ve
onun kaleme alm›fl oldu¤u Risale-i Nur Külliyat›'n›n Meh-
dilik görevini üstlendi¤i yönünde bir hüsn-ü zanna sahip
olan kimseler, Bediüzzaman'›n özellikle de bu konuyu red-
deden 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›ma-
lar›ndan kaynaklanmaktad›r. Yoksa Bediüzzaman'›n Risa-
leler'de yer alan her bir sözünün ne kadar hikmetli ve an-
lafl›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 ma-
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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 yan-
sıtmaktadır. Bediüzzaman, "bir Risale-i Nur talebesi ola-
rak ben de bunlara uyuyorum" diyerek, hayatta oldu¤u sü-
re içerisinde eserlerinde yazdıklarının do¤rulu¤unu defa-
larca tasdik etmifltir. Tüm bunlar›n yan› s›ra Bediüzzaman,
eserlerinde sözlerinin yeniden bir kez daha tefsir edilme-
sine karfl› oldu¤u yönündeki fikirlerini de aç›kça beyan et-
mifltir. Risaleler'in ikinci bir kez tefsir edilmesinin, sözle-
rini asl›ndan uzaklaflt›rarak anlam›n› yitirmesine ve yan-
l›fl ç›kar›mlara neden olaca¤›n› belirtmifltir. Dolay›s›yla
tüm bunlara ra¤men yaflad›¤› yüzy›l›n müceddidi olan Be-
diüzzaman Said Nursi gibi büyük bir ‹slam aliminin eser-
lerinin anlafl›lamad›¤›, bu nedenle de veciz bir flekilde ka-
leme 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 çelifl-
mektedir. Böyle bir yaklafl›m, büyük bir müceddidin eser-
lerinin tümünden kuflku duyulmas›na yol açacak sak›nca-
l› bir giriflim olacakt›r. Unutulmamal›d›r ki, büyük müced-
did Bediüzzaman'a karfl› gösterilecek gerçek sevgi ve say-
g›, onun büyük bir samimiyetle kaleme ald›¤› eserlerine
sahip ç›kmay›, onun gerçekte söylemek istediklerini tam
anlay›p onu desteklemeyi gerektirmektedir.
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Bu kitab›n amac› da bu do¤rultuda "bat›n tefsircili¤i"

konusunu ele almak, bu düflünce ile yap›lan tefsirlerin yan-
l›fll›¤›n› ve Bediüzzaman'›n izahlar›yla ne kadar çeliflti¤i-
ni bizzat Bediüzzaman Said Nursi'nin sözleriyle ortaya
koymakt›r. Böyle bir yöntemin ne tür sonuçlara yol aça-
bilece¤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 anlatma-

ya, ‹slam'›n de¤erlerini yükseltmeye adam›fl, bu yolda bir-

çok zorluklarla karfl›laflm›fl, derin bir imana sahip, büyük

bir mütefekkirdir. Hayat› boyunca büyük bir fikri müca-

dele 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 hi-

dayetine vesile olmufl büyük bir mütefekkirdir. Hicri 13.

asr›n müceddidi olan Bediüzzaman, eserleriyle Müslü-

manlara ›fl›k tutmufl, Kuran ahlak›n› en güzel flekilde ya-

flam›fl ve mücadelesiyle örnek bir kiflilik olmufltur. Yafla-

d›¤› dönem, meydana gelen dünya savafllar› nedeniyle,

belki de tarihin en zor, en s›k›nt›l› y›llar› olmufltur. Os-
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manl› ‹mparatorlu¤u'nun da¤›lma y›llar›ndan, vefat› olan
1960 y›l›na kadar, yaflanan maddi, manevi çok büyük zor-
luklar zaman›nda, sars›lmaz bir fikri mücadele veren Be-
diüzzaman, de¤erli fikirleriyle, milletimize zarar› olacak
ideolojilere bir set olmaya çal›flm›fl ve iman hakikatleri-
nin tebli¤i ile Müslümanlar›n manevi yönden güçlenme-
lerine vesile olmufltur. (Allah ondan raz› olsun.)

Bediüzzaman Hazretleri, büyük bir müceddid olarak,
her zaman inand›¤› gibi yaflam›fl ve düflündü¤ü gibi ko-
nuflmufltur. Seksen yedi y›ll›k uzun ömrünü ihlas ve sami-
miyet 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 söylen-
mesi gereken gerçekleri ifade etmekten kaç›nmam›fl, han-
gi flart ve ortamda olursa olsun hiçbir konuda, özellikle
imani konularda Kuran ve Peygamberimiz (sav)'in sünne-
ti do¤rultusunun d›fl›na ç›kmadan gerçekleri çok aç›k ve
net izah etmifltir. Baflkalar› taraf›ndan yad›rganacak, yan-
l›fl anlafl›lacak diye, do¤rular› gizlemenin ve anlam› de¤i-
flecek flekilde sözü eksik veya farkl› söylemenin Kuran ah-
lak›na ayk›r› oldu¤unu da yine Bediüzzaman ifade etmifl-
tir. Bediüzzaman, söylenilen her sözün do¤ru olmas› gerek-
ti¤ini belirterek do¤rulu¤un önemini de flöyle vurgulam›fl-
t›r:
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"Yol ikidir: Ya sükût etmektir (susmakt›r). Çünkü söy-
lenilen her sözün do¤ru olmas› laz›md›r. Veya s›dk-
t›r (do¤ruluk). Çünkü ‹slamiyetin esas›, s›dkt›r (do¤-
ruluktur). ‹man›n hassas›, s›dkt›r (do¤ruluktur). Bü-
tün kemalata îsal edici (iyiliklere ulaflt›ran), s›dkt›r.
Ahlak-› aliyenin (yüksek ahlak›n) hayat›, s›dkt›r (do¤-
ruluktur). Terakkiyat›n mihveri (ilerlemenin merke-
zi) s›dkt›r (do¤ruluktur). Alem-i ‹slam'›n nizam› (‹s-
lam aleminin düzeni) s›dkt›r (do¤ruluktur). Nev'-i be-
fleri kabe-i kemalata îsal eden, (insanl›¤› ahlak ve ter-
biyeye ulaflt›ran) s›dkt›r (do¤ruluktur). Ashab-› Ki-
ram'› (sahabeleri) bütün insanlara tefevvuk ettiren
(üstün k›lan) s›dkt›r (do¤ruluktur). Muhammed-i Ha-
flimî Aleyhissalatü Vesselam'› meratib-i befleriyenin
(insanl›k derecesinin) en yükse¤ine ç›karan, s›dkt›r
(do¤ruluktur)." (‹flarat-ül ‹caz, s. 82)

Dolay›s›yla Bediüzzaman, kendisine yöneltilen her so-
ruya do¤ru cevap vermifl ve eserlerine do¤ru olarak geçir-
mifltir. Ahir zaman ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara
karfl› da hiçbir zaman suskun kalmam›fl, her konuyu en in-
ce ayr›nt›s›na kadar izah etmifltir. Bu nedenle, bu konular-
da anlatt›¤› her sözü, her anlatt›¤› konu gibi birebir ger-
çekleri 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 flif-
reli anlamlar tafl›d›¤›n› öne sürer. Bu bak›fl aç›s›na göre,
Bediüzzaman'›n düflüncelerini ö¤renmek isteyen kimse-
lerin, Bediüzzaman'›n sözlerini Risaleler'den de¤il, bat›n
tefsircilerinin aç›klamalar›ndan anlamaya çal›flmalar› ge-
rekmektedir.

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›z-
ca özel baz› s›rlara vak›f, özel tefsir gücü olan, özel yete-
neklere ve hislere sahip baz› özel kiflilerin "bat›ni tefsir"

yaparak anlayabilecekleri savunulur. Dolay›s›yla Bediüz-
zaman'›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›klama-
lar› yer almaktad›r. Bediüzzaman'›n bu konulardaki izah-
lar› son derece aç›k ve anlafl›l›r oldu¤u halde, Bediüzza-
man'›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 an-
cak bat›ni tefsir yapabilen kifliler taraf›ndan izah edilebi-
lece¤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 konu-
su kifliler, Bediüzzaman'›n bu sözlerinin asl›nda gerçekle-
ri 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 ki-
tab›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, Peygambe-
rimiz (sav)'in hadislerindeki manaları topluma aktarırken
her zaman oldu¤u gibi zerre kadar do¤ruların dıflına çıkma-
mıfltır. Neyin do¤ru oldu¤unu düflündüyse ve gerçek ka-
naati ne ise onları yazmıfltır. Bu nedenle eserleri tamamen
saf gerçekleri yansıtmaktadır.

Bat›ni tefsir anlay›fl› ise, Bediüzzaman'›n sözlerinin as-
l›nda gerçekleri yans›tmad›¤›n›, Bediüzzaman'›n eserle-
rinde inand›¤› fleylerin tam aksine bilgiler vererek onlar-
ca y›ldan beri sözde tüm ‹slam ümmetini aldatt›¤›n›, as›l
inand›¤› gerçeklerin ise yaln›zca söz konusu bat›n tefsir-
cileri 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 Hazretle-
ri'ne karflı çok galiz bir hakaret, büyük bir zulüm ve iftira
olur. Çünkü bu, Bediüzzaman gibi de¤erli ve üstün ahlak-
lı bir flahsın bu konuda yüzlerce sayfa boyunca yazdıkla-
rının "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 hiç-
bir flekilde söz konusu de¤ildir. Dolayısıyla Bediüzza-
man'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 al-
dı¤ı Risaleler'in tümünü flüpheli hale getirecek son derece
tehlikeli bir giriflimdir. Bunun gibi pek çok kifli, birbirin-
den farklı iddialarla ortaya çıkıp "Bediüzzaman Said Nur-
si burada böyle demifltir ama bunların tamamı bir taktik-
tir, yalandır; do¤rusunu bize söyledi" dese bu ne kadar ge-
çerli olacaktır? Böyle bir durumda bir süre sonra Risale-i
Nur'da yer alan her konu için bir fley söylenebilir ve Be-
diüzzaman'ın eserleri gerçek manasından ve hikmetinden
giderek uzaklaflır. Böyle bir tehlikeyi önlemek ise, Bedi-
üzzaman 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 ha-
vassa ya da bir ortaokul talebesinden bir filozofa kadar
okuyan herkesin kolayl›kla anlayabilece¤i" (Kastamonu
Lahikası, s. 70; fiualar, s. 549) kadar anlafl›l›r sözleri, ba-
t›ni anlam› farkl› diyerek baflka flekilde tefsir etmek ve yo-
rumlamak son derece yanl›flt›r. Bu tür bir bak›fl aç›s›, Ri-
saleler'in asl›ndan uzaklaflmas›na neden olacak bir çal›flma-
d›r. Bu durumda isteyen herkes Bediüzzaman'›n sözlerine
kendi bak›fl aç›s›yla yeni bir yorum getirebilecek ve yan-
l›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 düflünce-
lerini yans›tan eserlere dönüflecektir. Böyle bir tefsir man-
t›¤›n›n Bediüzzaman'›n veciz ve samimi bir dille kaleme al-
d›¤› 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 anla-
y›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 Risa-
leler'de anlat›lan hakikatlerin nas›l asl›ndan uzaklafl›p de-
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¤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, tek-
sir 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 ve-
rir, bir kelime ilave eder, ehemmiyetli bir hakikatı
kaybetmeye sebeb olur. Ben tashihatımda (düzeltme-
lerimde) böyle zararlı ilaveleri çok gördüm... (Emir-
da¤ Lahikası Elyazma, s. 661)

Bediüzzaman eserlerinde ayr›ca, "Risale-i Nurlar her-

kes taraf›ndan anlafl›lamaz" inanc›n› tafl›yanlara, bu eser-
lerin "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›fl-
t›r. Kuflkusuz ki Bediüzzaman'›n bizzat kendi eserleri hak-
k›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 (haki-
kat), temsilat (örnekler) vasıtasıyla, en ami (cahil) ve
ümmi (tahsilsiz) olanlara kadar ders veriliyor. Hal-
buki o hakaikin (hakikatlerin) ço¤unu büyük alimler
"tefhim edilmez" (anlat›lamaz) deyip, de¤il avama,
belki havassa da (ilim sahibi kimselere de) bildiremi-
yorlar. (Mektubat, s. 373)

... Risale-i Nur bu vazifeyi; en dehfletli bir zamanda
ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlaya-
ca¤ı bir tarzda, hakaik-i Kur'aniye (Kuran hakikatle-
ri) ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuv-
vetli bürhanlar (deliller) ile ispat eder. (fiualar, s. 748) 
Risale-i Nur flimdiye kadar hiçbir ilim adamının tam
bir vuzuh (aç›kl›k, netlik, anlafl›l›rl›k) ile isbat ede-
medi¤i en mu¤lak (kapal›, anlafl›lmas› zor olan)
mes'eleleri, gayet kolay bir flekilde en basit avam ta-
bakasından tut da en yüksek havas tabakasına ka-
dar herkesin istidadı (kabiliyeti) nisbetinde anlaya-
bilece¤i bir tarzda flübhesiz tam ikna' edici bir flekil-
de izah ve isbat etmesidir. Bu hususiyet hemen he-
men hiçbir ilim adamının eserinde yoktur. (Gençlik
Rehberi, s. 240)

Risale-i Nur; bütün tabakat-ı beflere (insan grupla-
r›na) hem medrese, hem mekteb, hem kıflla, hem he-
kîm, 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 (afli-
kard›r, aç›kça görülmektedir). (Kastamonu Lahikası,
s. 70)

... Risale-i Nur'u kadın, erkek, memur ve esnaf, alim
ve feylesof gibi her türlü halk tabakası okuyup an-
layabiliyor. Kendi istidadları (kabiliyetleri) nisbetin-
de gördükleri istifadeler karflısında ona bir kat daha
sarılıyorlar. Liseliler, üniversiteliler, profesörler, do-
çentler, feylesoflar okuyorlar. Bu münevver (e¤itim
görmüfl, ilim sahibi) sınıflar fevkalade istifade ettik-
leri gibi; Risale-i Nur'un harikuladeli¤ini ve te'lif (ya-
z›m) san'atındaki üstünlü¤ünü tasdik edip hayretler
içerisinde bütün külliyatı okumak ifltiyakına (flevkine
ve arzusuna) sahib oluyorlar. (fiualar, s. 549)

Bu ra¤bet ve fliddetli alaka hiçbir psikolog, sosyolog
ve feylesofun eserinde görülmemifltir. Onlardan an-
cak tahsilli kimseler istifade edebilmifllerdir. Bir orta-
okul çocu¤u veya okumasını bilen bir kadın, büyük
bir feylesofun eserini okudu¤u zaman istifade ede-
memifltir. Fakat Risale-i Nur'dan herkes derecesine
göre istifade etmektedir. (fiualar, s. 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 Nur-

si, Risale-i Nur Külliyat›'nda gelece¤e dair birçok önem-
li haber vermifltir. Neredeyse yar›m as›r önce yaflam›fl ol-
mas›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. Bediüzza-
man'›n gelece¤e dair müjdeledi¤i olaylar aras›nda ahir za-
mana yönelik hikmetli aç›klamalar› da yer almaktad›r. Kufl-
kusuz Allah'›n üstün bir ilimle destekledi¤i böyle feraset
ve ilim sahibi bir flahs›n verdi¤i bu bilgiler, tüm Müslü-
manlar için önemli bir rehber ve yol gösterici niteli¤inde-
dir.

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›, mücade-
leleri, ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya nas›l hakim k›lacakla-
r› konular›nda genifl aç›klamalar yer almaktad›r. Bediüz-
zaman'›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› yo-
rumlar getirmek, samimi bir yaklafl›m olmayacak ve Bedi-
üzzaman'›n aç›kça söylediklerini reddetmek anlam›na ge-
lecektir. 

Nitekim ilerleyen bölümlerde Bediüzzaman'›n ilgili söz-
lerinden 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›k-
la 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; tef-
sirciler, "Hay›r, seyyiddir" demektedirler.

Bediüzzaman'a göre: 

Hz. Mehdi'nin hadislerde bildirilen en önemli özellik-
lerinden 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. Meh-
di'yi) gönderecek. (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

Bediüzzaman da afla¤›daki sözünde, kendisinin Pey-
gamberimiz (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 ET-
MED‹⁄‹M‹ BÜTÜN KARDEfiLER‹M fiEHADET
EDERLER. Hatta Denizli'deki ehli vukuf (bilgi sahi-
bi kifliler) e¤er Said mehdili¤ini ortaya atsa bütün fla-
kirtleri (talebeleri) kabul edecek dediklerine mukabil
(karfl›l›k), Said itiraznamesinde demifl ki: "BEN SEY-
Y‹D DE⁄‹L‹M MEHD‹ SEYY‹D OLACAK" D‹YE
ONLARI REDDETM‹fi... (fiualar, s. 365)

BEN, KEND‹M‹ SEYY‹D (Peygamberimiz (sav)'in
soyundan) B‹LEM‹YORUM. BU ZAMANDA NE-
S‹LLER B‹L‹NM‹YOR. HALBUK‹ AH‹R ZAMA-
NIN O BÜYÜK fiAHSI AL-‹ BEYT'TEN (Peygam-
berimiz (sav)'in soyundan) OLACAKTIR. (Emirda¤
Lahikası, s. 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 sorul-
mas›n›n nedeni, ilgili konunun do¤rusunu ö¤renmektir.
Bediüzzaman Said Nursi'ye de Mehdi olup olmad›¤›n›n
sorulmas›n›n nedeni do¤rular› ö¤renmektir. Bu soru kar-
fl›s›nda "Hay›r, ben Mehdi de¤ilim" diyorsa ve bunun
onlarca delilini öne sürüyorsa buna inanmak gerekir. Zira
Bediüzzaman çok aç›k bir flekilde bu konuya cevap ver-
mifl ve "ben seyyid de¤ilim" demifltir.

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

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

mad›¤›n›" belirterek, bu konudaki sözünün kesin olarak
do¤ru oldu¤unu ifade etmifltir:

Seyyid olmayan seyyidim ve seyyid olan de¤ilim di-
yenler, ikisi de günahkar ve duhul ve huruc (isyan)
haram olduklar› gibi... hadis ve Kuran'da dahi, zi-
yade veya noksan etmek memnu'dur (yasaklanm›fl-
t›r). (Muhakemat, s. 52)

Bediüzzaman'›n bu sözü çok aç›kt›r. Peygamberimiz
(sav)'in hadisinde bildirildi¤i gibi, ‹slam ahlak›na göre,
seyyid olan bir kifli hiçbir nedenle bunu gizleyemez, sak-
layamaz. Seyyid olmayan bir kifli de ben seyyidim diye-
mez. Bu durumda Bediüzzaman gibi de¤erli ve üstün ah-
lakl› bir flahs›n, seyyidli¤ini gizledi¤i yaklafl›m› son dere-
ce yak›fl›ks›z bir düflüncedir. Bunun yan› s›ra "her seyyid

olan kifli, mutlaka Mehdi olacak diye bir durum da söz
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konusu de¤ildir". Dünya üzerinde milyonlarca seyyid
olan insan bulunmaktad›r. Bir kiflinin seyyid olmas› Meh-
di olmas›n› gerektirmedi¤i için, her insan bu gerçe¤i ra-
hatl›kla dile getirebilir. Dahas› Bediüzzaman "Benim bu

konudaki tek eksikli¤im seyyidli¤im, e¤er seyyid olsay-

d›m Mehdi olurdum" da dememifltir. Tam aksine Bediüz-
zaman Hz. Mehdi'nin tüm özelliklerini, yapaca¤› benzer-
siz faaliyetleri uzun uzun aç›klam›fl ve bunlar›n hiçbirinin
kendi yaflad›¤› dönemde henüz gerçekleflmedi¤ini belirt-
mifltir. Ayr›ca Bediüzzaman Risaleler'de yine birçok kez
"Kürt" oldu¤unu ifade ederek bu gerçe¤i delillendirmifl-
tir (Münazarat, s.84; Tarihçe-i Hayat, s. 228; Bediüzza-
man ve Talebelerinin Mahkeme Müdafalar›, s.18).

Bat›n tefsircilerine göre:

Bediüzzaman'›n sözlerini bat›n tefsiri ad› alt›nda yorum-
layan kimseler, Bediüzzaman'›n yukar›da yer verilen apa-
ç›k izahlar›n› görmezlikten gelmektedirler. Bediüzzaman
aç›kça "Hz. Mehdi seyyid olacakt›r, ben seyyid de¤i-

lim" 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. Do-
lay›s›yla bat›n tefsircileri, Bediüzzaman'›n Risaleler'deki
sözlerini yeterli bulmamakta ve onun bu sözlerini esas al-
mamaktad›rlar. 

Oysa ki bu, Bediüzzaman'ın, eserlerinde inandı¤ı fley-
lerin tam aksine bilgiler verdi¤ini ve bunların do¤rusunu
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da özel bir sohbet esnasında yalnızca iki üç kifliye açıkla-
dı¤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 Müs-
lümanlar› yan›ltt›¤›n› söylemek olur ki, bu, yaflad›¤› asr›n
müceddidi olmufl böyle büyük bir ‹slam büyü¤üne yönel-
tilen çok büyük bir iftira ve haks›zl›k olur. Yüzlerce say-
fa boyunca yazdıklarının aksine, Bediüzzaman'ın "-yal-

nızca iki üç kifliye- tüm yazdıklarının yalan oldu¤unu

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

yonlarca insan› aldatt›, yalan söyledi; fakat bu konu-

nun do¤rusunu üç befl kifliye aç›klad›" fleklinde bir iddia
hiçbir flekilde kabul edilemez. Risale-i Nur'da, Bediüzza-
man Hazretleri'nin "yüzlerce sayfa çok kapsaml› ve de-

tayl› yalan söyledi¤ini ve ümmeti aldatt›¤›n›, bu yaz›-

lanlar›n bir aldatmaca oldu¤unu" iddia etmek bir heze-
yand›r. Sevgi ad›na da olsa böyle a¤›r bir hakaret yap›la-
maz.

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
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eserlerinde pek çok kez Hz. Mehdi'nin üç görevi oldu¤u-
nu belirtmifl, bu üç görevin birarada yerine getirilmesinin
Hz. Mehdi'nin en önemli alametlerinden biri oldu¤una dik-
kat çekmifltir. Bu görevlerin birincisi materyalist, Darwi-
nist ve ateist felsefelerle fikri mücadele yap›lmas› ve bu
ak›mlar›n fikren tam olarak susturulmas›d›r. ‹kincisi, ‹s-
lam dünyas›n›n liderli¤ini üstlenerek ‹slam Birli¤i'nin sa¤-
lanmas›, üçüncüsü ise, Kuran ahlak›n›n ve Peygamberi-
miz (sav)'in sünnetinin yeniden canland›r›lmas›yla tüm
yeryüzüne hakim k›l›nmas›d›r. Bediüzzaman kendi yafla-
d›¤› dönemde bu üç görevin birden yerine getirilemedi¤i-
ni, bunu ancak Hz. Mehdi'nin gerçeklefltirebilece¤ini söy-
lemektedir. Bediüzzaman'›n bu konuyu aç›klayan pek çok
sözü vard›r. Bunlardan biri flöyledir:

Hem bu ÜÇ VEZA‹F‹ (görevi) B‹RDEN B‹R fiA-
HISTA YAHUT CEMAATTE BU ZAMANDA BU-
LUNMASI VE MÜKEMMEL OLMASI VE B‹RB‹-
R‹N‹ CERHETMEMES‹ (birbirine engel olmama-
s›, 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‹ (nu-
rani cemaatini) TEMS‹L EDEN HAZRET-‹ MEH-
D‹'DE VE CEMAAT‹NDEK‹ fiAHS-I MANEV‹DE
ANCAK ‹ÇT‹MA EDEB‹L‹R (biraraya gelebilir, top-
lanabilir). (Kastamonu Lahikas›, s. 139)
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Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin "ÜÇ VEZA‹F‹ (GÖRE-

V‹) 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 bun-
lar›n üçünü birarada gerçeklefltirmedi¤ini aç›kça ifade et-
mekte, dolay›s›yla kendisinin Mehdi olmayaca¤›n› söyle-
mektedir.

Bediüzzaman, "BU ZAMANDA" sözleriyle kendi ya-
flad›¤› dönemden bahsetmektedir. Ve kendi zaman›nda,
Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i üç görevi tek bir flahs›n
ayn› anda yerine getirmesinin ve bu üç vazifenin birbirini
engellememesinin mümkün olmad›¤›n› söylemektedir. Be-
diüzzaman bu kanaatinin ne kadar güçlü oldu¤unu ise,
"PEK UZAK" ve "ADETA KAB‹L (MÜMKÜN) GÖ-

RÜNMÜYOR" sözleriyle belirtmifltir. Bu da, Bediüzza-
man'›n yaflad›¤› dönemde Hz. Mehdi'nin henüz gelmedi¤i-
ni gösteren bir baflka önemli delildir. Bediüzzaman'›n ya-
flad›¤› dönemde, üç görevin birden yerine getirilmesine
imkan olmam›flt›r. Bediüzzaman ancak kendisinden bir
as›r sonra gelecek Büyük Mehdi'nin bu görevlerin hepsi-
ni yerine getirece¤ini bildirmektedir.

Bediüzzaman, burada kulland›¤› "ANCAK" kelime-
siyle bir baflkas›n›n bu görevleri baflarmas›n›n Allah'›n di-
lemesiyle "‹MKANSIZ" oldu¤unu belirtmifltir. Çünkü
Allah bu vazifeleri yaln›zca Hz. Mehdi'nin yerine getire-
bilmesini takdir etmifltir. Hz. Mehdi de kaderinde böyle
takdir edildi¤i için bu görevleri Allah'›n izniyle baflar›yla
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yerine getirecektir. ‹slam tarihinde henüz bunu baflaran bir
kimse ya da topluluk görülmedi¤i gibi, Bediüzzaman ken-
di yaflad›¤› devirde de bu durumun gerçekleflmedi¤ini vur-
gulamaktad›r.

Bediüzzaman bir baflka sözünde de, Kuran ahlak›n› dün-
ya üzerinde hakim k›lmak amac›yla önceki as›rlarda da
baz› Müslüman flah›slar›n geldi¤ini, ancak bunlar›n hiç-
birinin, ahir zamanda Hz. Mehdi'nin yapaca¤› üç önemli
görevi bu flekilde birarada yerine getirmediklerini ifade
etmifltir. Bu nedenle de ahir zaman›n "BÜYÜK MEH-

D‹"si ünvan›n› alamad›klar›n› belirtmifltir.
Bediüzzaman bu anlamda, Risale-i Nur'un da Hz. Meh-

di'nin üç görevinden birincisi olan "iman› kurtarmak" gö-
revini yerine getirdi¤ini söylemifltir. Ancak bu hizmetin
dar dairede yani belirli bir çevrede s›n›rl› kald›¤›n›, Bü-
yük Mehdi ünvan›n› tafl›yacak olan Hz. Mehdi'nin ise bu
görevi ve di¤er iki görevini dünya çap›nda gerçeklefltire-
ce¤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 ola-
cak 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 getirme-
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di¤ini ifade etmektedir. Bat›n tefsircileri ise, Bediüzza-
man'›n bu konudaki çok aç›k ifadelerine ra¤men, 'yaln›z-
ca tek bir görevin yerine getirilmesinin Mehdilik için ye-
terli 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›n-
da bile iman hizmetini sürdürmüfl, pek çok insan›n iman
etmesine vesile olmufltur. Ancak Bediüzzaman'›n bu hiz-
meti, s›n›rl› bir alanda gerçekleflmifltir. Hz. Mehdi'nin ima-
ni 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 dön-
dürecektir. 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›ma-
m›fl, bu vas›fla Hristiyan dünyas›yla ittifak yapmam›fl, Ku-
ran ahlak›n›n ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetinin yeni-
den canland›r›lmas›yla tüm yeryüzüne hakim k›l›nmas›na
vesile olmam›flt›r.

Ancak bat›n tefsircileri, bu sonuçlar›n hiçbiri oluflma-
d›¤› ve Bediüzzaman da bu gerçe¤i Risaleler'de aç›kça di-
le 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 gere-
kir" fleklinde bir düflünceyle hareket edildi¤ini göstermek-
tedir. 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 mü-
ceddidi olmufl, Müslümanlara ›fl›k tutan çok büyük bir ‹s-
lam 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 konu-
lar›ndaki izahlar› çok aç›k ve anlafl›l›rd›r. Bediüzzaman
bu konularda Peygamberimiz (sav)'in hadislerine dayan-
d›rarak pek çok delil ile "Hz. ‹sa'n›n ve Hz. Mehdi'nin bi-

rer 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› belirt-
mifltir. 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" kavra-
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m› genellikle bir cemaati temsilen kullan›lan bir ifade flek-
lidir; ancak bu cemaat, lideri olmayan bir cemaat de¤ildir.
Her mümin toplulu¤unun bir önderi oldu¤u Kuran'da bil-
dirilen, Allah'›n yüzy›llard›r süregelen bir adetullah›d›r. 

Bunun yan› s›ra, Kuran'da tarih boyunca çeflitli toplum-
lara gönderilen elçiler, nebiler ve resullerin hayatlar›, mü-
cadeleleri 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 bil-
giler yer almaktad›r. Tüm bu bilgiler bize, tarih boyunca
hiçbir elçi, nebi veya resulün bir flahs-› manevi olarak gön-
derilmedi¤ini, tüm elçilerin birer flah›s olarak geldikleri-
ni göstermektedir. Ayn› flekilde Peygamberimiz (sav)'den
sonra gelen ve ‹slam tarihinde yer alan hiçbir müceddid
veya müçtehid de bir flahs-› manevi olarak gönderilme-
mifltir. Kuran'›n adetullah›nda tüm elçilerin, tüm müceddid-
lerin 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 fla-
h›s olarak gönderildikleri görülmektedir.

fiah›s olmadan bir flahs-› manevi olmas›, tüm di¤er el-
çilerde oldu¤u gibi, Hz. Mehdi için de söz konusu de¤ildir.
Hz. Mehdi de geldi¤inde, yine ona yak›n kiflilerden olu-
flan bir cemaati olacak, bafllar›nda da Hz. Mehdi olacak-
t›r. Nitekim Bediüzzaman'›n sadece birkaç sözünün ince-
lenmesi dahi, bu konunun hiçbir tart›flmaya yer b›rakma-
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yacak aç›kl›kta oldu¤unu net bir biçimde ortaya koymak-
tad›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-› manevî-
sine 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, s. 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 ola-
rak geleceklerini aç›kça belirtmifltir.

2) ... Ona karfl› Al-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranî-
sine (Peygamberimizin nurani soyuna) ba¤lanan, ehl-
i velayet (velilerin) ve ehl-i kemalin (kamil iman sahip-
lerinin) bafl›na geçecek Al-i Beytten Muhammed Meh-
di isminde B‹R ZAT-I NURAN‹ (nurlu bir flah›s), o
Süfyan'›n flahs-› manevîsi olan cereyan-› münaf›ka-
neyi (münaf›kl›k ak›m›n›) öldürüp da¤›tacakt›r…
(Mektubat, s. 56-57)
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Bediüzzaman burada da "bir zat-› nurani" yani "nur-

lu 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 bahset-
ti¤i bu kiflinin "kamil iman sahiplerinin bafl›na geçerek

onlara önderlik edece¤ini" bildirmekte ve bu sözleriy-
le, Hz. Mehdi'nin bir flah›s olaca¤›n› bir kez daha tekrarla-
maktad›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 birin-
ci vazifeyi tam yapm›fl olacak. Bu vazifenin istinad
etti¤i (dayand›¤›) kuvvet ve MANEV‹ ORDUSU, yal-
n›z ihlas ve sadakat ve tesanüd (dayan›flma) s›fatla-
r›na tam sahib olan bir k›s›m fiAK‹RDLERD‹R (ö¤-
rencilerdir). Ne kadar da az da olsalar, manen bir or-
du kadar kuvvetli ve k›ymetli say›l›rlar. (Emirda¤ La-
hikas›-1, s. 266-267)

Bediüzzaman bu sözünde de Hz. Mehdi için "o zat" ifa-
desini 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›,
s. 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 ge-
tirebilecek bir flah›s olarak bahsedildi¤i çok aç›kt›r. 

Ayr›ca Bediüzzaman Said Nursi, Hz. Mehdi'nin üstle-
nece¤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; elbet-
te 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, ye-
nileyen, 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› bü-
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yük evliyalardan, zaman›n en büyük mürflidi) olarak
B‹R ZAT-I NURAN‹Y‹ gönderecek ve O ZAT da Ehl-
i Beyt-i Nebevîden (Peygamberimiz (sav)'in soyun-
dan) olacakt›r. (Mektubat,  s. 411, 412) (Mektubat, s.
441)

Bediüzzaman'›n bu sözünde kulland›¤› "müçtehid, mü-

ceddid, hakim, Hz. Mehdi, mürflid, kutb-u a'zam, bir

zat-› nuranî" vas›flar›, anlamlar›ndan da anlafl›laca¤› gi-
bi ancak bir kifliye ait olabilecek özelliklerdir. 

Ayr›ca Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin "bir zat-› nurani"

oldu¤undan bahsetmektedir. E¤er Bediüzzaman Hz. Meh-
di'nin bir flahs-› manevi oldu¤unu vurgulamak isteseydi
burada "bir zat-› nuraniden" de¤il, "bir flahs-› manevi-

i 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. Be-
diüzzaman burada aç›kça "bir zat" ifadesini kullanm›fl-
t›r; "iki" ya da "birileri" dememifltir. Dolay›s›yla Bedi-
üzzaman'›n tüm bu aç›klamalar›, Hz. Mehdi'den bir flahs-
› manevi olarak bahsetmedi¤ini kesin bir flekilde ispatla-
maktad›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, s. 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 gelecek-
lerini aç›kça ortaya koymaktad›r.

Bediüzzaman'›n, ahir zamanda gelecek olan bu flah›sla-
r›n "iman›n nuruyla tan›nabileceklerini" belirtmesi de
yine Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin birer flah›s olarak gelecek-
lerini aç›klad›¤›n›  göstermektedir. "Tan›ma" fiili ancak
insanlar için geçerli olabilecek bir durumu ifade etmekte-
dir. Bir flahs-› manevinin kendisi olup olmad›¤›n›n tan›-
nabilmesi elbetteki söz konusu de¤ildir.

7) ... Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar (fi-
kir 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 za-
manda gelse... (Kastamonu Lahikas›, s. 57)

Bediüzzaman'›n bu sözünde kulland›¤› "o zat" ifadesi
de yine bu konuyu hiçbir tart›flmaya yer b›rakmayacak fle-
kilde netlefltirmektedir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'den "ha-

kiki beklenilen o zat" ifadesiyle bahsetmektedir. E¤er
Hz. Mehdi'nin bir flahs-› manevi olaca¤›n› söylemek iste-
seydi Bediüzzaman'›n burada "beklenilen flahs-› manevi"
demesi gerekirdi, ancak Hz. Mehdi'yle ilgili böyle bir ifa-
de 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" fi-
ili ancak bir flah›s için kullan›lacak bir kelimedir ve bura-
dan da Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi'den bir kifli olarak bah-
setti¤i aç›kça anlafl›labilmektedir.

8) … AH‹R ZAMANIN O BÜYÜK fiAHSI, Al-i
Beyt'ten (Peygamberimizin soyundan) olacak. (fiu-
alar, s. 442)

Bediüzzaman burada da "ahir zaman›n o büyük flah-

s›" sözleriyle Hz. Mehdi'nin ahir zamanda gelecek olan
bir flah›s oldu¤unu tekrarlam›flt›r. Hz. Mehdi'nin Peygam-
berimiz (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 za-
manda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zaman›n o
büyük flahs›, Al-i Beyt'ten (Peygamberimiz (sav)'in
soyundan) olacakt›r. (Emirda¤ Lahikas›-1, s. 267)

Bediüzzaman bu sözünde de yine "ahir zaman›n o bü-

yük flahs›" diyerek Hz. Mehdi'nin bir flahs-› manevi de-
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¤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 belirt-
mektedir. Yukar›da da aç›kland›¤› gibi, Peygamberimiz
(sav)'in soyundan gelebilmesi için Hz. Mehdi'nin ancak
bir insan olmas› gerekmektedir ki Bediüzzaman da bu sö-
züyle bu gerçe¤i aç›kça vurgulamaktad›r.

10) ... Rivayetlerde, ahir zaman›n alametlerinden olan
ve AL-‹ BEYT-‹ NEBEV‹'DEN HAZRET-‹ MEH-
D‹'N‹N (Rad›yallahü Anh) hakk›nda ayr› ayr› haber-
ler var. (fiualar, s. 465)

11) ... Said itiraznamesinde demifl ki: "Ben seyyid de-
¤ilim. MEHD‹ SEYY‹D (peygamber soyundan olan
kimse) OLACAK." diye onlar› reddetmifl. (fiualar, s.
368)

Bediüzzaman bu iki sözünde de, Hz. Mehdi'nin "sey-

yid" yani "peygamber soyundan gelecek bir flah›s" ol-
du¤unu birer kez daha tekrarlam›flt›r.

12) ... Beflinci ve Alt›nc› ‹flaretler, ›slah-› alemin (tüm
insanlar›n kötülüklerden ar›nd›r›l›p iyilefltirilmesi-
nin) bizzat HAZRET-‹ MEHD‹'N‹N ZUHURUNA
vabeste (ba¤l›) oldu¤una kanaat eden zümreden (grup-
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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›, dü-
flüncelerini) bertaraf edecek (ortadan kald›racak), iti-
madlar›n› temin edecek (güvenlerini sa¤layacak), ga-
yet kuvvetli günefl gibi bir hakikat. (Barla Lahikas›,
s. 110)

Bediüzzaman'›n bu sözündeki "bu zat-› aliflan" ifade-
si de yine Hz. Mehdi'nin bir flah›s olarak gelece¤ini aç›k-
ça belirtti¤ini göstermektedir.

13) … O ZAT, bütün ehl-i iman›n (iman edenlerin)
manevî yard›mlar›yla ve ittihad-› ‹slam›n muavene-
tiyle (‹slam Birli¤i'nin yard›mlaflmas›yla) ve bütün
ulema ve evliyan›n (alimlerin ve velilerin) ve bilhas-
sa 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, s. 266-
267)

Bediüzzaman bu sözünde de bir kez daha Hz. Mehdi'nin
bir flah›s olarak ortaya ç›kaca¤›n› "o zat" ifadesiyle yine-
lemifltir. 

Ayr›ca "Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i büyük gö-

39

R‹SALE-‹ NUR'DA BATIN‹ TEFS‹R TEHL‹KES‹



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 GELE-
CEK O MÜBAREK ZAT... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi,
s. 9)

Said Nursi bu aç›klamas›nda da yine Hz. Mehdi'nin bir
flah›s olarak gelece¤ini "o mübarek zat" sözleriyle tekrar-
lam›flt›r.

15) ... Çok zaman evvel bir ehl-i velayetten (veliler-
den) iflittim ki;  O ZAT, eski velilerin gaybi iflaretlerin-
den 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 hu-
rafelerin oluflturdu¤u karanl›¤›) da¤›tacak." Ben, böy-
le bir nurun zuhurunu (ortaya ç›k›fl›n›) çok intizar et-
tim (gözledim) ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda
gelir. Öyle kudsi çiçeklere zemin haz›r etmek laz›m ge-
lir. Ve anlad›k ki, bu hizmetimizle O NURAN‹ ZAT-
LARA zemin izhar ediyoruz (haz›rl›yoruz). (Sikke-i
Tasdik-i Gaybi, s. 189, Mektubat, s. 34)

-... O zat...

-... O nurani zatlara...

Bediüzzaman bu sözünde ahir zamanda gelecek bu kut-
lu flah›slar için iki kez "zat" kelimesini kullanm›flt›r. Ken-
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disinin bu "nurani flah›slara zemin haz›rlad›¤›n›" söy-
leyerek, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin birer flahs-› manevi ol-
mad›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) kur-
tarmak... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)

Bediüzzaman burada da Hz. Mehdi'nin, ‹slam aleminin
bekledi¤i "ahir zamanda gelecek bir zat" oldu¤unu be-
lirterek 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 za-
man tedkikat ile (araflt›rma ile) meflguliyeti iktiza et-
ti¤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, s. 266-
267)

Bediüzzaman'›n bu sözünde kulland›¤› "kendisi" keli-
mesi 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. De-
mek 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 ol-
mayacakt›r. "Meflguliyet ve vakit darl›¤›" ancak bir in-
san için söz konusu olabilecek durumlard›r. Bir flahs-›
manevinin meflgul olmas› ya da vaktinin olmamas› söz ko-
nusu de¤ildir.

18) ... "istikbal-i dünyeviyede B‹N DÖRTYÜZ SENE
SONRA GELECEK B‹R HAK‹KAT‹ as›rlar›nda ka-
rib (yak›n) zannetmifller" (Sözler, s. 318)

Bediüzzaman bu sözleriyle, ‹slam tarihinde pek çok ki-
flinin Hz. Mehdi'nin kendi dönemlerinde gelece¤ini düflü-
nerek yan›ld›klar›n› ve bu zat›n Peygamberimiz (sav)'den
1400 sene sonra gelece¤ini hat›rlatm›flt›r. Yukar›daki bö-
lümlerde de belirtildi¤i gibi, "gelme" eylemi ancak bir in-
san için söz konusu olabilecek bir durumdur. Bediüzza-
man burada Hz. Mehdi'nin bir flahs-› manevi oldu¤unu vur-
gulamak 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 koymakta-
d›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 ce-
maati yapaca¤›n› rahmet-i ‹lahiye'den bekliyoruz.
(Emirda¤ Lahikas›-1, s. 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" kelime-
si, Hz. Mehdi'nin bir flah›s oldu¤unu göstermektedir. Ce-
miyeti ise, Hz. Mehdi'nin flahs-› manevisini temsil etmek-
tedir 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-‹ NU-
RAN‹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 Ri-
salet-i Ahmediyeyi (ASM) (Peygamberimiz (sav)'in
peygamberli¤ini) inkar niyetiyle fieriat-› Ahmediyeyi
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(ASM) (Peygamberimiz (sav)'in getirdi¤i Kuran hü-
kümlerini) tahribe (y›k›p bozmaya) çal›flan Süfyan ko-
mitesi, HAZRET-‹ MEHD‹ CEM'‹YET‹N‹N mu'ci-
zekar manevî k›l›nc›yla öldürülecek ve da¤›t›lacak.
(Mektubat, s. 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 durdu-
raca¤›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 buluna-
ca¤›, onun tebli¤ine uyup ona tabi olan insanlardan olu-
flan bir toplulu¤u ifade etmektedir. Ancak bu toplulu¤un
bu konudaki en önemli özelli¤i, bu flahs-› maneviyi olufl-
turan flahs›n yani Hz. Mehdi'nin varl›¤›d›r. Dolay›s›yla Be-
diüzzaman'›n bu sözünde kulland›¤› "Hz. Mehdi'nin ce-

miyet-i nuranisi (Hz. Mehdi'nin nurani cemiyeti)" kavra-
m› da yine Hz. Mehdi'nin bir flah›s olarak gelece¤ini gös-
termektedir.
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21) ... Ta ahir zamanda, hayat›n genifl dairesinde as›l
sahibleri, yani MEHD‹ VE fiAK‹RDLER‹ (ö¤renci-
leri), Cenab-› Hakk›n izniyle gelir, o daireyi genifllen-
dirir ve o tohumlar sünbüllenir. (Sikke-i Tasdik-i Gay-
bî, s. 172) (Kastamonu Lahikas›, s. 72)

Bediüzzaman bu sözünde Hz. Mehdi ve flahs-› manevi-
nin ayr› kavramlar oldu¤unu aç›kça ifade etmektedir. Hz.
Mehdi ve flakirtleri olarak iki ayr› kavramdan bahsetmek-
tedir; Hz. Mehdi'nin zat› ve talebeleri. Buradaki "ve" ke-
limesi bu konuya aç›kl›k getirmektedir. Bu ikisi birbirin-
den ayr›d›r ve ikisinin biraraya gelmesinden Hz. Mehdi'nin
flahs-› manevisi oluflmaktad›r. 

22) ... Hem bu üç vezaifi (vazifeleri) birden bir flah›s-
ta, yahut cemaatte bu zamanda bulunmas› ve mükem-
mel olmas› ve birbirini cerhetmemesi (çürütmemesi)
pek uzak, adeta kabil (mümkün) görülmüyor. Ahir za-
manda, Al-i Beyt-i Nebevi'nin (asm) (Peygamberi-
miz'in soyunun) cemaat-i nuraniyesini (nurani cema-
atini) temsil eden HAZRET-‹ MEHD‹ DE VE CE-
MAAT‹NDEK‹ fiAHS-I MANEV‹DE ancak içtima
edebilir (toplanabilir). (Kastamonu Lahikas›, s. 139)
(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 186)

Bediüzzaman'›n bu sözünde de Hz. Mehdi ve cemaaa-
tinin flahs-› manevisi yine "ve" ifadesiyle birbirinden ay-
r›lm›flt›r. Bu izahtan Hz. Mehdi ve flahs-› manevinin iki
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ayr› kavram› temsil etti¤i anlafl›lmaktad›r.  "Hz. Meh-

di'nin cemaatindeki bir flahs-› manevi"den bahsedil-
mekte, "Hz. Mehdi" ise bu kavram›n d›fl›nda tutularak ay-
r›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, s. 265)

Bediüzzaman'›n bu sözünde ise, Hz. Mehdi'nin cema-
atinin flahs-› manevisinin yerine getirece¤i üç büyük va-
zifeden bahsedilmektedir. Bu cemaatin flahs-› manevisini
temsil eden, bafllar›ndaki kifli ise Hz. Mehdi'dir. Ama bu
görevi, bu kudsi cemaatin flahs-› manevisi yerine getir-
mektedir. Bediüzzaman'›n bu aç›klamas› da yine Hz. Meh-
di'nin "flahs-› manevisi"nin ve "zat›n›n" iki ayr› kav-

ram olarak ele al›nd›¤›n› göstermektedir.

Bat›n tefsircilerine göre: 

Yukar›da sadece bir k›sm›na yer verilen sözlerinde Be-
diüzzaman'›n Hz. Mehdi'den bir flah›s olarak bahsetti¤i
çok aç›k olarak görülebilmektedir. Bediüzzaman Hz. Meh-
di için aç›kça "zat", "flah›s" gibi ifadeler kullanmakta-
d›r. Ancak ne var ki bat›n tefsircileri, Bediüzzaman'›n bu
net aç›klamalar›n› delil olarak kabul etmemekte, Hz. Meh-
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di sadece bir flahs-› manevidir demektedirler. Bu düflün-
celeri için ise ortaya hiçbir delil sunmamakta, sadece Be-
diüzzaman'›n bat›ni tefsir mant›¤›yla yanl›fl flekillerde yo-
rumlad›klar› sözlerini öne sürmektedirler. Hatta söz ko-
nusu kiflilerin bu konular aç›ld›¤›nda kulland›klar› kal›p-
laflm›fl baz› cevap flekilleri vard›r. Örne¤in "Ahir zamanda
Hz. Mehdi ad›nda bir flah›s gelecek mi?" diye bir soru so-
ruldu¤unda flöyle bir cevap verilir: "Hay›r, Hz. Mehdi gel-
meyecek; flahs-› manevisi gelecek" ya da "Hz. Mehdi za-
ten gelmifltir. Çünkü Mehdilik bir flahs-› manevidir; ç›ka-
cak Mehdi budur. fiu anda da bu flahs-› manevi mevcut-
tur." Ayn› flekilde Hz. ‹sa için de "Hz. ‹sa yeryüzüne ikin-
ci kez gelecek mi?" diye bir soru soruldu¤unda "Hay›r,
Hz. ‹sa gelmeyecek; Hz. ‹sa'n›n kendisi yeryüzüne inme-
yecek, flahs-› manevisi yeryüzünde olacak" denir. Ya da
"Hz. ‹sa'n›n da Hz. Mehdi'nin de flahs-› manevisi zaten gel-
mifltir" gibi aç›klamalar yap›l›r. Kimileri de "Bediüzza-
man eserlerinde, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin gelece¤i konu-
sunda net aç›klamalar yapmam›flt›r" gibi sözlerle, bu dü-
flüncelerini Bediüzzaman'›n sözleriyle delillendirmeye ça-
l›fl›rlar.

Oysa bu bak›fl aç›s› son derece yanl›fl ve hatal›d›r. Çün-
kü Bediüzzaman, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi ile ilgili sözlerin-
de bu konuyu çok net ifadelerle aç›klam›fl; ahir zamanda
beklenen bu kiflilerin bir flahs-› manevi olmad›¤›n›, birer fla-
h›s olarak ortaya ç›kacaklar›n› aç›k bir flekilde belirtmifl-
tir. 

47

R‹SALE-‹ NUR'DA BATIN‹ TEFS‹R TEHL‹KES‹



Bediüzzaman'›n bu sözlerine ra¤men ›srarla Hz. Meh-
di'nin bir flahs-› manevi olaca¤›n›n öne sürülmesi ise el-
bette ki, söz konusu kiflilerin birtak›m endiflelerle hareket
etmelerinden kaynaklanmaktad›r. Bunlar aras›nda bir bafl-
ka 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› du-
rumunda sükut-u hayale u¤rama korkusu, kurulu düzenin
bozulmas›, ç›kar yada itibar kayb›na u¤ramak gibi endi-
fleler 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 olma-
yacak, 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. Meh-
di inanc›n›n güçlü olmamas›ndan kaynaklanan bu kurun-
tular tümüyle yersizdir. Hadislerde ve Bediüzzaman'›n söz-
lerinde 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 gerçekleflti-
rirse, 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› vadetmifl-
tir. Allah'›n izniyle bu vaad gerçekleflecektir. Allah'›n ade-
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tullah›nda Kuran ahlak›n›n hakimiyeti vard›r. Ve yine bu
adetullaha göre, bu hakimiyette mümin toplulu¤unun ba-
fl›nda bir lider olmas› gerekmektedir. Bu flahsa Mehdi den-
mifltir. Ancak as›l önemli olan bu flahsa ne isim verildi¤i
de¤ildir. Bu kifli farkl› flekillerde adland›rabilir. Ancak ke-
sin 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›k-
lam›flt›r. Bediüzzaman'›n bu aç›klamalar›na göre Hz. ‹sa
yeryüzüne tekrar geldi¤inde, önceki geliflinde oldu¤u gi-
bi 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 gönderil-
mifl olan tüm elçilerde oldu¤u gibi, bafllar›nda da bir lider
olarak Hz. ‹sa bizzat bulunacakt›r.

Bediüzzaman, bu konuyu aç›klayan sözlerinden birin-
de 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-‹ BE-
fiER‹S‹YLE (insani cismiyle) bulunan fiAHS-I ‹SA
ALEYH‹SSELAM, o din-i hak cereyan›n›n (Hak di-
nin) bafl›na geçece¤ini.... (Mektubat, s. 60)

Bediüzzaman Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne insani
bedeniyle gelece¤ini ve hak dinin bafl›na bizzat geçece¤i-
ni 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 bahset-
mektedir:

... Elcevap: Hadîs-i sahihte (do¤rulu¤u kesin olan ha-
diste) 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 is-
tib'ad ediyorlar (ihtimal vermiyorlar, uzak görüyor-
lar, olmayacak san›yorlar). Onun hakikat› izah edil-
se, hiç istib'ad (uzak görünecek) yeri kalmaz. (Mek-
tubat, s. 58-59)

Bir baflka sözünde ise Bediüzzaman Deccal'in etkisinin
ancak mucize sahibi bir peygamber taraf›ndan ortadan kal-
d›r›labilece¤ini belirterek, Hz. ‹sa'n›n bir flahs-› manevi
de¤il, "mucizeler gösterecek özelliklere sahip bir flah›s
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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, s. 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 ge-
lece¤ini kabullenmek istememekte ve bu amaçla Bediüz-
zaman'›n sözlerini tefsir ad› alt›nda yanl›fl flekillerde yo-
rumlamaya çal›flmaktad›rlar. 

Bilindi¤i gibi Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz.
Mehdi'nin ve Hz. ‹sa'n›n ayn› dönemde ortaya ç›kacakla-
r› ve biraraya gelecekleri haber verilmektedir. Hz. ‹sa ve
Hz. Mehdi, Deccal'in kurdu¤u inkara dayal› fikir sistemi-
ne karfl› birlikte mücadele edecek, yedi sene birlikte hü-
küm sürecek ve ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya birlikte ha-
kim 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› zor-
luklarla 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 et-
mifl oldu¤unu öne sürdükleri için, böyle tarihi bir bulufl-
man›n gerçekleflmesi hiçbir flekilde söz konusu olmaya-
cakt›r. Dolay›s›yla hiçbir delile dayanmayan bu iddian›n
desteklenebilmesi ve tevil edilebilmesi için, Hz. ‹sa ile il-
gili de "bat›ni tefsir" ad› alt›nda gerçek d›fl› birtak›m id-
dialar ortaya at›lmaktad›r. Hz. ‹sa'n›n yaln›zca bir ruh ola-
rak 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 ede-

rek onu fikren etkisiz hale getirece¤ini" belirtmifltir. 
Bediüzzaman'›n Hz. ‹sa'n›n gelifli ile ilgili çok aç›k söz-

lerine ra¤men öne sürülen bu gibi iddialar, büyük bir ‹s-
lam 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¤re-
nebilmek için yaln›zca Risaleleri esas alman›n önemini
vurgulamakla mümkün olacakt›r.
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5-Bediüzzaman "‹slam ahlak› dünyaya hakim ola-

cakt›r" demektedir; tefsirciler, "bu zaten olmufl

durumda" demektedirler. Bir k›sm› da, "Hz. Meh-

di'nin flahs-› manevisi bunu yapacakt›r" demekte-

dir. "Peki bu oldu¤unda Müslüman aleminin bafl›-

na bir kifli geçmifl midir?" dendi¤inde, "Hay›r, ay-

n› anda çok kifli lider olabilir, flahs-› manevi lider

olabilir, lidere gerek yoktur" türünden Hz. Meh-

di'yi red için çeflitli itiraz, tevil ve bahaneler üret-

mektedirler.

Bediüzzaman'a göre: 

‹slam ahlak›n›n yeryüzüne hakim olaca¤›, Kuran-› Ke-
rim'de bildirilmifl olan hak bir vaaddir. Kuran'da ‹slam ah-
lak›n›n hakimiyetiyle ilgili bildirilmifl olan ayetler son de-
rece 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, ON-

LARI DAYERYÜZÜNDE GÜÇ VE ‹KT‹DAR SA-

H‹B‹ KILACAK, kendileri için seçip be¤endi¤i

dinlerini kendilerine yerleflik k›l›p sa¤lamlaflt›ra-

cak ve onlar› korkular›ndan sonra güvenli¤e çevi-

recektir... (Nur Suresi, 55)
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Onlar, Allah'›n nurunu a¤›zlar›yla söndürmek is-

tiyorlar. 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 ta-

mamlamaktan baflkas›n› istemiyor. Müflrikler is-

temese 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 Su-

resi, 32-33)

Kuran'da bildirildi¤i gibi, ‹slam ahlak›n›n hakimiyeti
Allah'›n bir vaadidir. Rabbimiz bu vaadini muhakkak ye-
rine 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 gö-
rüldü¤ü gibi, hakimiyet döneminde de Müslümanlar›n bafl-
lar›nda onlara yol gösterecek bir liderleri mutlaka olacak-
t›r. Peygamberimiz (sav)'in mütevatir hadislerinde, bu dö-
nemde ‹slam ahlak›n›n hakimiyetinde müminlerin lideri-
nin "Hz. Mehdi" olaca¤› haber verilmifltir. 

Bediüzzaman da Risale-i Nur Külliyat›'nda, Allah'›n Ku-
ran ayetlerinde bildirdi¤i bu müjdeye genifl yer vermifl, ‹s-
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lam ahlak›n›n Hz. Mehdi vesilesiyle hakim olaca¤›n› be-
lirtmifltir. 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 ha-
lifesi ünvan› ile) fiEA‹R-‹ ‹SLAM‹YEY‹ (‹slam ah-
lak›n›n esaslar›n›) ‹HYA ETMEKT‹R (yeniden can-
land›rmakt›r) ALEM-‹  ‹SLAM'IN VAHDET‹N‹ (‹s-
lam 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¤ Lahi-
kas›, s. 259)

Bediüzzaman'›n aç›klamalar›na göre Hz. Mehdi, ‹slam
dünyas›n›n lideri vasf›yla halihaz›rda çeflitli gruplar ha-
linde da¤›n›k olarak bulunan Müslümanlar› birlefltirecek,
‹slam ahlak ve faziletini, Peygamberimiz (sav)'in gerçek
sünnetlerini canland›racakt›r. ‹slam aleminin birli¤ini olufl-
turacak, bu vesileyle insanl›¤› maddi ve manevi tehlike-
lerden kurtaracak ve insanlar›n Allah'›n gazab›ndan sak›n-
malar›na vesile olacakt›r. Bediüzzaman'›n burada kullan-
d›¤› "‹HYA ETMEK" kelimesi son derece önemlidir. Bu
kelime "yeniden hayata kavuflturmak" anlam›ndad›r.
Hz. Mehdi bu görevi yerine getirerek ‹slam ahlak›n›n dün-
ya 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 sünne-
tini) ‹CRA VE TATB‹K ETMEKT‹R (uygulamak ve
yerine getirmektir). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)

Bediüzzaman, bu sözünde de Hz. Mehdi'nin ikinci göre-
vinin Kuran ahlak›n›n esaslar›n›n tam olarak yaflanmas›na
vesile olmak oldu¤unu aç›klamaktad›r. "‹CRA VE TAT-

B‹K ETMEK", "uygulamak, yürürlü¤e sokmak, yeri-

ne getirmek" demektir. Bediüzzaman da bu ifadeleriyle
Hz. Mehdi'nin, Kuran ahlak›n›n gerekliliklerini ve esas-
lar›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-‹ ‹S-
LAM'IN (‹slam aleminin) ZULÜMATINI (zulüm dev-
rini, karanl›¤›n›) DA⁄ITAB‹L‹R. VE VA'DETM‹fi-
T‹R VAAD‹N‹ ELBETTE YAPACAKTIR. (Mektu-
bat, s. 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 gön-
derece¤ini ve onun ile dinsizlik ve zulüm devrini ortadan
kald›raca¤›n› belirtmifltir. Hz. Mehdi, Allah'›n izniyle ‹s-
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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 ger-
çeklefltirece¤ini ifade etmifltir.

4) ... ahir zamanda fleriat-› Muhammediyeyi (Pey-
gamberimiz (sav)'in sünnetini) ve hakikat› Furkani-
yeyi (Kuran'›n esas› ve mahiyeti) ve Sünneti Ahme-
diyeyi (Peygamberimiz (sav)'in sünnetini) ihya ile (ye-
niden canland›rmakla) ilan ile (herkese duyurmayla)
icra ile (tatbik etmekle) baflkumandanlar› olan Bü-
yük Mehdi'nin kemal-i adaletini (yüksek adaletini)
ve hakkaniyetini (hak ve adalete uygunlu¤unu, do¤-
rulu¤unu) dünyaya göstermeleri gayet makul olmak-
la beraber gayet laz›m ve zaruri ve hayat-› içtimaiye-
yi insaniyedeki (insanlar›n toplum hayat›ndaki) düs-
turlar›n muktezas›d›r (kurallar›n gere¤idir). (fiualar,
s. 456)

Bediüzzaman bu sözünde Hz. Mehdi'nin, baflkumandan-
l›k görevini üstlenerek ve Peygamberimiz (sav)'in soyun-
dan gelen Ehli Beyt'in yard›m›yla tüm dünyaya adalet ve
hakkaniyet getirece¤ini bildirmektedir. Kuran hakikatle-
rinin ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetinin gere¤i gibi ya-
fland›¤› dönem, Allah'›n izniyle Hz. Mehdi'yle birlikte bafl-
layacak, ‹slam ahlak› Hz. Mehdi vesiyesiyle tüm dünya-
da hakim olacakt›r. 
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Bediüzzaman'›n burada kulland›¤› "‹HYA" kelimesi-
nin anlam›, "YEN‹DEN CANLANDIRMA"d›r. Bediüz-
zaman'›n da belirtti¤i gibi, Hz. Mehdi ahir zamanda Ku-
ran'dan uzaklaflm›fl olan insanlar›n yeniden Kuran ahlak›-
na göre yaflamalar›na vesile olacakt›r. 

"‹LAN" kelimesinin anlam› ise, "HERKESE DU-

YURMA"d›r. Bediüzzaman'›n aç›klamalar›na göre Hz.
Mehdi, Kuran'›n hakikatlerini ve Kuran ahlak›n› herkesin
görebilece¤i, ulaflabilece¤i flekilde duyuracakt›r. Kitle ile-
tiflim araçlar›n› ve teknolojiyi çok iyi kullanaca¤› anlafl›-
lan Hz. Mehdi, ‹slam gerçeklerini çok çeflitli ve hikmetli
yöntemler kullanarak tüm dünyaya aç›kça gösterecek ve
ilan edecektir.

"‹CRA" kelimesinin anlam› da, "UYGULAMA"d›r.
Bediüzzaman bu sözleriyle de Hz. Mehdi'nin, Kuran ah-
lak›n› tüm dünyada hakim edece¤ini ve tüm toplumlarda
yaflan›r hale getirece¤ini belirtmektedir.

Bediüzzaman'›n burada Hz. Mehdi'nin faaliyetleri hak-
k›nda üzerinde durdu¤u büyük çapl› hizmetler, tüm dünya-
n›n gözleri önünde gerçekleflecek olaylard›r. Bediüzza-
man bunlar›n hiçbirinin kendisi hayatta iken gerçekleflme-
mifl oldu¤una dikkat çekmekte, ancak bu alemetlerin ger-
çekleflmesine vesile olan kiflinin Hz. Mehdi olabilece¤ini
belirtmektedir.
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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 (kalp-
ten 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 Tas-
dik-i Gaybi, s. 9)

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin ikinci görevini ancak "BÜ-

YÜK B‹R MADD‹ KUVVET VE HAK‹M‹YETLE"

gerçeklefltirilebilece¤ini vurgulam›flt›r. Bu güce sahip ola-
cak tek kifli Hz. Mehdi'dir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin
bu vazifesini dünya çap›nda gerçeklefltirece¤ini hat›rlata-
rak, onun sahip olaca¤› maddi kuvvet ve hakimiyetin de
çok büyük boyutlarda olaca¤›na dikkat çekmifltir. Peygam-
berimiz (sav)'in döneminden bu yana böyle bir güç ve ha-
kimiyet sa¤lanamam›flt›r. Bediüzzaman'›n da dikkat çek-
ti¤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) için-
deki mukaddes kuvveti tehyic edecek (harekete geçire-
cek) ve uyand›racak   hadisat-› azime (büyük olaylar)
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vücuda geliyor (meydana geliyor). Elbette O KUV-
VET-‹ AZ‹MEDEK‹ (büyük kuvvetteki) B‹R HAM‹-
YET-‹ AL‹YE (yüce bir gayret) FEVERAN EDECEK
(harekete geçecek)  ve HAZRET‹ MEHD‹ BAfiINA
GEÇ‹P, TAR‹K-I HAK (hak yola) VE HAK‹KATE
(gerçe¤e) SEVK EDECEK. (Mektubat, s. 473)

Bediüzzaman ahir zamanda Müslümanlar›n çok zorlu
olaylarla karfl› karfl›ya kalaca¤›n› bildirmifltir. Bu ortam
günümüzde yani ahir zamanda meydana gelmektedir. Dün-
yan›n birçok yerinde ‹slam'a ve Müslümanlara karfl› olufl-
turulan zorlu ortamlar, Müslümanlar aras›nda ‹slami ha-
miyet duygusunu art›rmakta ve bu da Müslümanlar› çö-
züm 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 Müslüman-
lar›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 (‹s-
lam 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 BÜ-
YÜK B‹R SALTANAT VE KUVVET ve milyonlar fe-
dakarlarla (milyonlar›n fedakarane kat›l›m›yla) TAT-
B‹K ED‹LEB‹L‹R (yerine getirilebilir). (Sikke-i Tas-
dik-i Gaybi, s. 9)

Bediüzzaman, ‹slam Birli¤i ile Müslüman ve Hristiyan
dünyas›n›n hak din ad›na ittifak etmesi gibi büyük bir ola-
y›n ancak üç flart›n oluflmas›yla gerçekleflebilece¤ine dik-
kat çekmifltir. Bediüzzaman "PEK BÜYÜK B‹R SAL-

TANAT VE KUVVET" sözleriyle bu flartlardan ikisini
aç›klamaktad›r. "Saltanat" kavram›, güç ve yetki ifade
eden bir kelimedir. "KUVVET" kavram› ise "istedi¤i fle-
yi icra edebilme gücü yani yetki"yi tan›mlamaktad›r. Be-
diüzzaman Hz. Mehdi'nin ‹slam Birli¤i'ni oluflturup bu bir-
li¤in liderli¤ini üstlenece¤ini ve "pek büyük bir kuvvet

ve yetkiye sahip olaca¤›n›" bildirmifltir. Bediüzzaman'›n
"PEK BÜYÜK" sözleri, Hz. Mehdi'nin sahip olaca¤› bu
kuvvetin ve saltanat›n çap›n›n büyüklü¤ünü ifade etmek-
tedir. Bediüzzaman bu sözleriyle Allah'›n izniyle Hz. Meh-
di'nin ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›laca¤›n› belirt-
mektedir.

8) EVET ÜM‹TVAR OLUNUZ! fiU ‹ST‹KBAL ‹N-
KILABI ‹ÇER‹S‹NDE EN YÜKSEK GÜR SADA,
‹SLAM'IN SADASI OLACAKTIR. (Tarihçe-i Hayat
s. 133), (Hizmet Rehberi s. 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¤i-
miz sözlerinde, ‹slam ahlak›n›n Hz. Mehdi vesilesiyle tüm
dünyada hakim olaca¤›n› aç›kça bildirmektedir. Bat›n tef-
sircileri ise Bediüzzaman'›n bu önemli müjdelerini göz
ard› etmekte ve bu konuyu çeflitli flekillerde tevil etmekte-
dirler. Hiçbir delile dayand›r›lmaks›z›n öne sürülen bu ko-
nudaki fikirlerden baz›lar›n› flöyle s›ralayabiliriz:

1-Bat›n tefsircileri "‹slam ahlak›n›n hakimiyeti za-

ten oluflmufl durumdad›r" demektedirler:

‹slam ahlak›n›n tüm dünyaya hakim olmas› gibi tüm dün-
yan›n gözleri önünde gerçekleflecek bir durum ne Bediüz-
zaman'›n yaflad›¤› dönemde ne de ondan önceki müced-
didlerin döneminde gerçekleflmemifltir.

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 üret-

mektedirler:

‹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 hadis-
lerinde 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. Be-
diüzzaman'›n aç›klamalar›nda da bu konu ayn› flekilde izah
edilmifltir. Bu durum ayn› zamanda Allah'›n Kuran'da bil-
dirdi¤i adetullah›n›n da bir gere¤idir. Tarih boyunca yafla-
m›fl olan her Müslüman toplulu¤un bafl›nda bir lider ol-
mufltur. Hiçbir elçi ya da peygamber, müceddid ya da müç-
tehid bir flahs-› manevi olmam›flt›r. Her biri Allah'›n gö-
revlendirdi¤i birer flah›s olarak insanlar› din ahlak›n› ya-
flamaya davet etmifllerdir. Ahir zamanda da Allah'›n bu
adetullah› de¤iflmeyecek, Hz. Mehdi de hadislerde ve ‹s-
lam alimlerinin eserlerinde bildirildi¤i gibi bir flah›s ola-
cakt›r. 

Tüm bu bilgiler, bir k›s›m flah›slar›n öne sürdükleri "li-
dere 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 üçün-
cü görevlerinin yerine getirilmemifl olmas› konusuna bir
aç›klama getirememektedirler. Zira Bediüzzaman ömrü-
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nü ‹slam'a hizmete adam›fl, bu u¤urda her türlü fedakarl›-
¤› göze alarak imani yönde çok büyük bir hizmette bulun-
mufltur. Ancak hayatta oldu¤u s›rada tüm Müslümanlar›n
manevi lideri vasf›n› tafl›mam›fl, ‹slam Birli¤i'ni kurma-
m›fl, Hristiyan dünyas›yla ittifak yapmam›fl, Hz. ‹sa ile bi-
raraya gelmemifl, birlikte namaz k›lmam›fl ve ‹slam ahla-
k›n›n tüm dünyaya hakim olmas›na vesile olmam›flt›r. Söz-
lerinde aç›klad›¤› gibi, siyaset ve saltanat aleminde Meh-
dilik görevini üstlenmemifltir. Tüm dünyaya adalet ve hak-
kaniyet getirmemifl, tüm Müslüman dünyas› üzerindeki
zulüm ve haks›zl›klar›n ortadan kald›r›lmas›na vesile ol-
mam›flt›r. iflte Bediüzzaman'a Mehdiyet konusunda hüsn-
ü zan besleyen kimseler de bu gerçeklerin fark›nda olduk-
lar› için bu konuyu kendilerince aç›klamaya çal›flmakta-
d›rlar. Bunun için de Bediüzzaman'›n sözlerine 'bat›ni tef-
sir' ad› alt›nda birtak›m yorumlar getirerek, tüm bu görev-
leri Hz. Mehdi'nin de¤il, onun flahs-› manevisinin yani ta-
lebelerinin ve eserlerinin yapaca¤›n› savunmaktad›rlar. 

Oysa bu bölümün 3. maddesinde Bediüzzaman'›n söz-
leriyle 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 ifadele-
ler ile bahsetmifltir. Ayr›ca Hz. Mehdi'nin Hz. ‹sa'yla bir-
likte 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. (Emir-
da¤ Lahikas›, s. 260)

Bediüzzaman eserlerinde "Hz. Mehdi'nin bir veya iki

görevi de¤il, tam olarak ÜÇ GÖREV‹ oldu¤unu" bildir-
mektedir. Bu üç görevi birarada yerine getirmeyen flah›s-
lar›n ise ahir zaman›n Büyük Mehdisi olamayaca¤›n› ifa-
de etmifltir. 

Bediüzzaman'›n bu konudaki detayl› aç›klamalar›na
ra¤men, bu önemli gerçek göz ard› edilerek Bediüzza-
man'›n Mehdi olabilece¤i yönünde baz› fikirler öne sürül-
mektedir. Halbuki Bediüzzaman eserlerinde bu konuya
bizzat aç›kl›k getirmifl, Mehdi olmad›¤›n› sayfalar boyun-
ca delilleriyle birlikte aç›klam›flt›r. Bu konudaki tüm bu
aç›k beyanlar›na ra¤men Risale-i Nur'a ve bu eserin yaza-
r› olarak kendisine Mehdilik konusunda hüsn-ü zan bes-
leyenlere ise, bu düflüncelerinin "kar›flt›rmadan kaynak-

lanan bir yanl›fll›k oldu¤unu" söylemifltir:
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"Risale-i Nur'un flahs-› manevisini (cemaatini) hak-
l› olarak Hz. Mehdi telakki ediyorlar (flahsi bir gö-
rüfl olarak kabul ediyorlar). O flahs-› manevinin de
bir mümessili (temsilcisi), Nur flakirdlerinin (tale-
belerinin) tesanüdünden (dayan›flmas›ndan) gelen
bir flahs-› manevisi ve o flahs-› maneviden bir nevi
mümessili (temsilcisi) olan B‹ÇARE TERCÜMANI-
NI 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, ya-
n›lmad›r), fakat onlar onda mes'ul de¤iller. ÇÜNK‹
Z‹YADE HÜSN-Ü ZAN, ESK‹DEN BER‹ CERE-
YAN ED‹YOR VE ‹T‹RAZ ED‹LMEZ. Ben de o kar-
defllerimin pek ziyade hüsn-ü zanlar›n› bir nevi dua
ve bir temenni ve Nur talebelerinin kemal-i itikad-
lar›n›n (imanlar›n›n faziletinin) bir tereflfluhu (yans›-
mas›) gördü¤ümden onlara çok iliflmezdim... (T›l-
s›mlar Mecmuas›, s. 201) (Emirda¤ Lahikas›, s. 248)

Bediüzzaman Risale-i Nur'un flahs-› manevisinin ve bu
eserlerin yazar› olarak kendisinin kimi zaman Hz. Mehdi
olabilece¤inin düflünüldü¤ünü, ancak bunun bir kar›flt›r-
ma ve hata oldu¤unu belirtmifltir. Bir baflka sözünde ise
bu düflünceye sahip olan kimselerin iman hakikatlerini an-
latma konusu yönünde bir de¤erlendirme yapt›klar›n›, an-
cak Hz. Mehdi'nin di¤er iki vazifesi olan "‹slam

Birli¤i'nin sa¤lanmas›, tüm ‹slam dünyas›n›n lideri ol-
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unmas› ve Hz. ‹sa ile birlikte ‹slam ahlak›n›n dünyaya

hakim k›l›nmas›n›n kendisinde görünmedi¤i hususu-

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

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

lirtmifltir: 

... O GELECEK ZATA DA‹R HABERLER‹ VE ‹fiA-
RETLER‹, R‹SALE-‹ NUR'UN fiAHS-I MANEV‹-
S‹NE HATTA BAZEN TERCÜMANINA DA TAT-
B‹KE (uydurmaya) ÇALIfiMIfiLAR ve fieriat› ihya
(Kuran ahlak›n›n esaslar›n› hat›rlatarak yeniden ha-
yata geçirme) ve hilafeti tatbik olan ÇOK GEN‹fi DA-
‹REDE HÜKMEDEN BU MÜH‹M VAZ‹FES‹N‹
NAZARAALMAMIfiLAR (göz önünde bulundurma-
m›fllar). (T›ls›mlar Mecmuas›, s. 168)

Bediüzzaman, bu sözüyle Hz. Mehdi'ye dair haber ve
iflaretlerin Risale-i Nur cemaatiyle özdefllefltirilmeye çal›-
fl›ld›¤›n›, ancak bu benzetmenin Hz. Mehdi ile ilgili veri-
len bilgilere uygun düflmedi¤ini belirtmifltir. Bediüzza-
man 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 Bir-
li¤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. Bediüzza-

67

R‹SALE-‹ NUR'DA BATIN‹ TEFS‹R TEHL‹KES‹



man da dahil olmak üzere, Peygamberimiz (sav)'den son-
raki dönemlerde gelen müceddidlerin hiçbiri bu büyük gö-
revleri yerine getirebilmifl de¤ildir. Dolay›s›yla Bediüz-
zaman 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 bu-
nu 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 sa-
dece 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 çap-

l›" uygulamalar›n Müslümanlar› yan›ltmamas› gerekti¤i-
ni belirtmektedir. Hz. Mehdi'nin ikinci ve üçüncü görev-
lerini genifl dairede gerçeklefltirece¤ini hat›rlatarak, ken-
di 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 be-
lirtti¤i görevler konusunda "ÇOK GEN‹fi ÇAPLI B‹R

HÜKMETME" yani "DÜNYA ÇAPINDA" bir sonuç
ise, daha önceden de belirtti¤imiz gibi, bugüne kadar ger-
çekleflmifl de¤ildir. Bu da Hz. Mehdi'nin geçmifl dönem-
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de ortaya ç›km›fl bir flah›s olmad›¤›n› aç›kça ortaya koy-
maktad›r. Söz konusu üç görevin dünya çap›nda yerine ge-
tirilmesi, Allah'›n izniyle Hz. Mehdi'nin en önemli alamet-
lerinden olacak ve onu tüm insanlara tan›tacakt›r.

Bediüzzaman sözlerinde pek çok kez, ne önceki yüzy›l-
larda gelen müceddidler zaman›nda ne de kendi yaflad›¤›
dönemde, Hz. Mehdi'nin üç görevinin birarada yerine ge-
tirilemedi¤ini ve bunu ancak Hz. Mehdi'nin gerçekleflti-
rebilece¤ini belirtmifltir. Bediüzzaman'›n bu konuyu aç›k-
layan 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 ZA-
MANIN BÜYÜK MEHD‹S‹ ÜNVANINI ALMA-
MIfiLAR. (Emirda¤ Lahikas›, s. 260)

Bat›n tefsircilerine göre: 

Bediüzzaman sözlerinde kendisine ve Risale-i Nur'a
Mehdilik yak›flt›rmas›nda bulunan kimselerin yan›ld›kla-
r›n› belirtmekte ve bunun nedenlerini delillendirmektedir.
Ancak Bediüzzaman'›n bu konuya aç›kl›k getiren bu söz-
leri göz ard› edilmekte ve çeflitli tevil yöntemleriyle tefsir
edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bediüzzaman'›n kendisine yö-
neltilen Mehdilik yak›flt›rmas›n› kabul etmemesinin teva-
zudan kaynakland›¤› ya da bunun, Bediüzzaman'›n Meh-
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dili¤ini gizlemek için kas›tl› olarak yapt›¤› bir taktik ol-
du¤u öne sürülmektedir. 

Ancak bu konuda pek çok yan›lg› söz konusudur. Her-
fleyden önce Bediüzzaman'›n, sadece tevazu için, inanma-
d›¤› bir fleyi Risaleleri'ne koydurtmas› mümkün de¤ildir.
Üstelik inanmad›¤› ve tüm Müslümanlar›n yanl›fl bilgilen-
dirilmesine neden olacak böyle bir konuyu gizleyebilmek
için, sadece taktik amaçl› olarak, yüzlerce sayfa boyunca
yaz› yazmas›, Hz. Mehdi olmad›¤›n› anlatabilmek için on-
larca delil vermesi söz konusu de¤ildir. Bediüzzaman Sa-
id 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 Bedi-
üzzaman gibi samimi bir flahsın, yalan söyleyerek tüm
toplumu yan›ltt›¤›n› söylemek, hiçbir flekilde kabul edile-
bilir bir yaklaflım de¤ildir. Bediüzzaman, mahkemelerde
bile do¤ru söylemesiyle ve dürüstlü¤üyle bilinmektedir.
‹stiklal Mahkemeleri'nde bile bu özelli¤inden hiçbir fle-
kilde ayrılmamıfl, daima do¤ruları söylemifltir. Do¤ru söy-
ledi¤i için karflılaflabilece¤i hiçbir zorluktan korkmadı¤ı-
nı ise mahkeme müdafaalarında geçen bir sözünde "... Ba-
flım gövdemden ayrılmadıkça veya boynuma ip takılıp
asılmadıkça bu teklifinizi bana tatbik edemezsiniz!" (Be-
diüzzaman ve Talebelerinin Mahkeme Müdafaaları, s. 379)
diyerek ifade etmifltir.

7-Bediüzzaman, "Hz. Mehdi ileride gelecek" demek-
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tedir; tefsirciler, "geldi geçti" demektedirler.

Bediüzzaman'a göre: 

Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyat›'n›n çeflitli bölüm-
lerinde, "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) ZANNET-
M‹fiLER. (Sözler, s. 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 yafla-
d›klar› yüzy›la yak›n" bir tarihte ya da kendi dönemlerin-
de gelece¤ini sand›klar›n› belirtmifltir. Ancak Bediüzza-
man "KAR‹B (YAKIN) ZANNETM‹fiLER" diyerek söz
konusu kiflilerin Hz. Mehdi'nin önceki tarihlerde ç›km›fl
olabilece¤ini düflünmekle yaln›zca bir "zanda bulunduk-

lar›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 Mi-
ladi 1980 y›l›na denk gelmektedir. Hicri 13. yüzy›l›n mü-
ceddidi olarak Hicri 14. yüzy›la kadar müceddidlik göre-
vini yerine getiren Bediüzzaman, Hicri 1379 yani Miladi
olarak 1960 y›l›nda vefat etmifltir. Dolay›s›yla Bediüzza-
man Hz. Mehdi'nin gelifli için kendi yaflad›¤› dönemden
çok ileriki bir tarihi belirtmektedir. Bediüzzaman bu aç›k-
lamas›yla, aç›k ve kesin bir tarih vererek kendisinin Hz.
Mehdi olmad›¤›n› ifade etmekte, Hz. Mehdi'nin kendi ve-
fat›ndan yaklafl›k 20 sene kadar sonra gelece¤ini müjde-
lemektedir.

Bediüzzaman bu sözüyle ayr›ca, Hz. Mehdi'nin geliflin-
den önce Mehdi oldu¤u san›lan flah›slar›n aksine, "1400

sene sonra gelecek olan Mehdi'nin bir HAK‹KAT" ola-
ca¤›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›rlat-
m›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 müceddi-

din 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 za-
man evvel hatta tabiin (Peygamberimiz (sav)'i sa¤
iken görmüfl olan müminlerle, yani Ashab'la görüfl-
müfl ve onlardan ders alm›fl olan salih Müslümanlar)
zaman›nda onlar› beklemifller yetiflmek emelinde bu-
lunmufllar."  (Sözler, s. 358)

Bediüzzaman bu sözünde kulland›¤›, gelecek zaman be-
lirten 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 GELE-
CEK O ZAT dahi bu zamanda gelse... (Kastamonu
Lahikas›, s. 57)

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin henüz gelmedi¤ini; Müs-
lümanlar taraf›ndan beklendi¤ini ve kendi yaflad›¤› devir-
den bir as›r sonra gelece¤ini bildirmektedir.

Bediüzzaman, "HAK‹K‹ BEKLEN‹LEN" sözleriyle
Hz. Mehdi'nin "HENÜZ BEKLEND‹⁄‹N‹" ifade et-
mektedir. Kuflkusuz ki e¤er Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin
kendi yaflad›¤› dönemde gelmifl oldu¤unu düflünüyor ol-
sayd›, bu ifadeyi kullanmazd›. "Hakiki beklenilen" yeri-
ne "gelmifl olan" veya "gelen" derdi. Ancak böyle bir sö-
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zü Risaleler'in hiçbir bölümünde kullanmam›flt›r. Tam ak-
sine Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin henüz gelmedi¤ini ve
gelmesinin tüm ‹slam alemi taraf›ndan beklendi¤ini aç›k-
ça ifade etmektedir. Aç›kt›r ki Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin
kendisinden sonraki bir dönemde ve mutlaka gelece¤i ko-
nusunda kesin bir kanaat tafl›makta ve bunu ›srarla dile ge-
tirmektedir.

Bunun yan› s›ra Bediüzzaman burada kulland›¤› "HA-

K‹K‹" kelimesiyle de Hz. Mehdi'nin geliflinin ne kadar
kesin bir gerçek oldu¤unu belirtmektedir.

Ayr›ca Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin sadece ileride ge-
lece¤ini belirtmemekte, bir de bu mübarek flahs›n gelifl za-
man›n› da müjdelemektedir. Hz. Mehdi'nin "KEND‹S‹N-

DEN B‹R ASIR SONRA, YAN‹ H‹CR‹ 1400'LÜ YIL-

LARDA" ortaya ç›kaca¤›n› haber vermektedir.
Kuflkusuz ki e¤er Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin kendi dö-

neminde yaflad›¤›n› düflünseydi, böyle uzak bir tarih ver-
mez, aksini aç›kça ifade ederdi. Demek ki Bediüzzaman'›n
bu konudaki kanaati hiçbir itiraza yer b›rakmayacak ka-
dar kesindir.

4) O ‹LER‹DE GELECEK AC‹B (flafl›lan, hayret
uyand›ran, benzeri görülmeyen) fiAHSIN bir  hizmet-
kar› ve ona yer haz›r edecek bir dümdar› (yard›mc›
kuvveti) ve o büyük kumandan›n pifldar bir neferi (ön-
den giden bir askeri) oldu¤umu zannediyorum. (Bar-
la Lahikas›, s. 162)
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Bediüzzaman bu sözünde de bir kez daha Hz. Mehdi'nin
kendisinden sonraki bir tarihte gelece¤ini belirtmifltir. Ken-
disinin, Hz. Mehdi'den önceki devirde yaflad›¤›n› ise, ken-
disini "Hz. Mehdi'nin öncüsü" olarak niteleyerek ifade et-
mifltir.

Bediüzzaman burada da yine "gelmifl" veya "geldi" gi-
bi kendi dönemini ve öncesini kasteden ifadelere yer ver-
memifltir; "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, ken-
disini bu mübarek zat›n "H‹ZMETKARI" olarak nite-
lendirmektedir. Kuflkusuz ki bu son derece kesin bir aç›k-
lamad›r. E¤er Bediüzzaman'›n, kendisinin Hz. Mehdi ol-
du¤u yönünde bir kanaati olsayd›, kendisini "Hz. Meh-

di'nin hizmetkar›" olarak nitelendirmezdi. Çünkü "bir

kiflinin ayn› anda hem Hz. Mehdi hem de onun hizmet-

kar› 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› kuv-

vet" anlam›na gelmektedir. Bediüzzaman, bu sözüyle ken-
disini, as›l mücadeleyi yürüten zata imkan haz›rlayan yar-
d›mc› kuvvetlere benzetmifltir. Bu flekilde kendisinden
sonra gelecek olan ve yapaca¤› büyük fikri mücadele ile
‹slam ahlak›n›n getirdi¤i tüm güzellikleri yeryüzüne ha-
kim edecek olan Hz. Mehdi'nin bir yard›mc›s› oldu¤unu
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ifade etmektedir.  E¤er Bediüzzaman kendisinin Hz. Meh-
di 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›m-
c›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 NE-

FER" ifadesi, "ÖNDEN G‹DEN ASKER" anlam›n› ta-
fl›maktad›r. Bediüzzaman bu sözüyle kendisini önden gi-
den öncü kuvvetlere benzetirken, Hz. Mehdi'nin kendisin-
den sonra gelece¤ini bir kez daha vurgulam›flt›r. E¤er Be-
diüzzaman kendisinin Hz. Mehdi oldu¤unu belirtmek is-
teseydi, 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 ola-
rak nitelendirmekle, "Hz. Mehdi'nin kendisinden SON-

RA 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 ‹s-
lam alemi taraf›ndan as›rlard›r beklenmektedir. Bediüz-
zaman da bu aç›klamalar›yla, Hz. Mehdi'nin ahir zaman-
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da, Allah'›n izniyle, muhakkak ortaya ç›kaca¤›n› mümin-
lere müjdelemektedir.

5) ... Bu hakikatdan anlafl›l›yor ki;  SONRA GELE-
CEK O MÜBAREK ZAT R‹SALE-‹ NUR'U B‹R
PROGRAMI OLARAK NEfiR VE TATB‹K EDE-
CEK (yazma ve da¤›tma yoluyla yayacak ve uygula-
yacak). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)

Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. Mehdi'nin, önceki mü-
ceddidlerin ve Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemlerde gel-
medi¤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 kul-
lanarak de¤il, bunu bir de "SONRA" kelimesiyle destek-
leyerek 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 ol-
du¤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 OL-

DU⁄UNU" bir kez daha aç›kl›¤a kavuflturmufltur.
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6) TAAH‹R ZAMANDA, HAYATIN GEN‹fi DA‹RE-
S‹NDE (dünya çap›nda) ASIL SAH‹PLER‹, YAN‹
MEHD‹ VE fiAK‹RTLER‹ (talebeleri), CENAB-I
HAKK'IN ‹ZN‹YLE GEL‹R, O DA‹REY‹ GEN‹fi-
LET‹R ve O TOHUMLAR SÜMBÜLLEN‹R. B‹Z-
LER DE KABR‹M‹ZDE SEYRED‹P ALLAH'A
fiÜKREDER‹Z. (Kastamonu Lahikas›, s. 99)

Bediüzzaman bu sözünde bir kez daha Hz. Mehdi'nin
kendisinden sonraki bir dönemde ve ileriki bir tarihte ge-
lece¤ini belirtmektedir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi ve tale-
belerini, Risale-i Nur'un as›l sahipleri olarak nitelendir-
mekte, Risale-i Nur'un dar dairede yani s›n›rl› bir kesim
içerisinde bafllatt›¤› hizmeti, daha ileriki bir tarihte gele-
cek olan bu mübarek flahs›n tamamlayaca¤›n› ve bunu dün-
ya çap›nda bir hizmete dönüfltürece¤ini müjdelemektedir. 

Bediüzzaman burada kulland›¤› "TA AH‹R ZAMAN-

DA" sözleriyle Hz. Mehdi'nin gelece¤i zaman› belirtmek-
tedir. Bediüzzaman bu ifadesiyle öncelikle Hz. Mehdi'nin
kendisinden "‹LER‹K‹ B‹R TAR‹HTE" gelece¤ini di-
le getirmektedir. Bediüzzaman'›n burada kulland›¤› "TA"

kelimesi ise bu konuya aç›kl›k getiren önemli bir ifadedir.
"TA" kelimesi uzakl›k ifade eden bir kelimedir. Bediüz-
zaman 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 ha-
reket 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 Be-
diüzzaman'›n bafllatt›¤› bu imani çal›flmalar› geniflletece-
¤ini ve sonuca ulaflt›raca¤›n› ifade etmektedir. Bediüzza-
man bu örneklendirmesiyle kendisinin Hz. Mehdi'den ön-
ceki bir dönemde yaflad›¤›n›, Hz. Mehdi'nin geliflinin ise
kendisinden sonraki bir dönemde gerçekleflece¤ini aç›k-
ça ifade etmektedir.

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

RED‹P" sözleriyle, ekti¤i iman tohumlar›n›n sümbülle-
nece¤i yani Hz. Mehdi'nin Kuran ahlak›n› tüm dünyaya
hakim k›laca¤› dönemde, kendisinin vefat etmifl olaca¤›-
n› belirtmifltir. Bediüzzaman bu sözüyle bir kez daha ken-
disinin Hz. Mehdi olmad›¤›n›, onun gelip görevine baflla-
d›¤› dönemde kendisinin hayatta olmayaca¤›n› hat›rlatarak
ifade etmifltir.

Bat›n tefsircilerine göre: 

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin kendisinden ileriki bir ta-
rihte gelece¤ini pek çok kez ve çok aç›k ifadelerle aç›kla-
m›flt›r. Ancak Bediüzzaman'›n sözlerinin anlafl›labilmesi
için Risaleler'deki sözlerin yeterli olmad›¤›n› düflünenler,
bu konuyu Risaleler'de anlat›ld›¤› flekilde kabul etmemek-
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tedirler. Hz. Mehdi'nin çoktan geldi¤ini ve görevlerini ye-
rine getirdi¤ini öne sürmektedirler. Oysa bu düflünce hem
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde verdi¤i haberlerle
hem de Bediüzzaman'›n Risaleler'de anlatt›klar›yla tümüy-
le çeliflmektedir. Bir kiflinin Hz. Mehdi'nin geçmifl dönem-
lerde 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¤un-
dan, bu birlik vesilesiyle Hristiyan dünyas›yla dinsizli¤e
karfl› ittifak yapt›¤›ndan ve Peygamberimiz (sav)'in sün-
netlerini canland›r›p, dini tüm bat›l inanç ve uygulamalar-
dan ar›nd›r›p, Hz. ‹sa ile birlikte, ‹slam ahlak›n› tüm yer-
yüzüne hakim k›ld›¤›ndan da bahsedebilmesi gerekir. An-
cak 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 gö-

revi oldu¤unu" söylemektedir; tefsirciler, "Mehdi si-

yaset 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 MEH-

D‹S‹" hem "SALTANAT MEHD‹S‹" hem de "D‹YA-

NET 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 daire-
de icraatlar› oldu¤u gibi..." (fiualar, s. 590)

Bediüzzaman bu sözleriyle, Hz. Mehdi'nin siyaset ale-
minde önemli görevler üstlenece¤ini belirtmektedir. Hz.
Mehdi'nin, "Peygamberimiz (sav)'in halifesi" yani "Müs-
lümanlar›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 bir-
likte, ‹slam ahlak›n› tüm dünyada hakim k›laca¤›n› bildir-
mektedir. Bediüzzaman'›n detayl› olarak aç›klad›¤› Hz.
Mehdi'nin üstlenece¤i tüm bu görevler, Hz. Mehdi'nin
"Peygamberimiz (sav)'in halifesi yani tüm dünya Müs-

lümanlar›n›n manevi lideri" vasf›n› tafl›yaca¤›n› ve "ida-

reci" konumunda olaca¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r.
Müslümanlar› ilgilendiren her konuda çözüm geti-

recek 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 siya-

set, 'Kuran ahlak› içerisindeki siyaset' olacakt›r. Önem-
li olan Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i bu vazifenin "Ku-

ran'›n bir hükmü" olmas›d›r. Kuran ahlak›na uygun si-

yaset"in anlam› "güzel ahlakl›, flefkatli, merhametli ol-
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mak, adaletli davranmak, müminler aras›nda birlik ve

kardeflli¤i, bar›fl› ve sosyal adaleti sa¤lamak, adaletsiz-

li¤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, on-

lar› da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k›lacak,

kendileri için seçip be¤endi¤i dinlerini kendileri-

ne yerleflik k›l›p sa¤lamlaflt›racak ve onlar› korku-

lar›ndan sonra güvenli¤e çevirecektir... (Nur Su-

resi, 55)

Hz. Mehdi de Kuran'›n bu hükmü gere¤i, tüm Müslü-
manlar›n huzurunu, birlik ve beraberli¤ini sa¤layacak, ‹s-
lam ahlak›n›n güzelli¤ini tüm dünyada yerleflik k›lacak-
t›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 sünneti-
ni) icra ve tatbik etmektir" (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)
sözleriyle belirtti¤i gibi, Hz. Mehdi de, Kuran ahlak›n›n
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gerekliliklerini uygulad›¤›nda, ‹slam Birli¤i'nin oluflma-
mas›, Hz. Mehdi'nin idareci vasf›n› tafl›mamas›, yetki sa-
hibi olmamas› ya da lider konumunda olmamas› söz ko-
nusu de¤ildir. Zira tüm bunlar Allah'›n bütün Müslüman-
lar› yaflamakla yükümlü k›ld›¤› hükümlerdir. Nitekim Be-
diüzzaman da Hz. Mehdi'nin bu vas›flar› tafl›yaca¤›n› "Hi-
lafet-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›, s. 259) sözleriyle ifade etmektedir.

Bir ayette Allah Müslümanlara, içlerindeki "emir sa-

hiplerine" 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 elçi-

sine 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 kendi-
lerini dünyada ve ahirette kurtulufla ulaflt›rmas› için gön-
dermifl oldu¤u elçilere uymalar›yla ilgili çok fazla ayet yer
almaktad›r. ‹flte Bediüzzaman'›n, "siyaset aleminde, di-
yanet aleminde, salatanat aleminde ve mücadele alemin-
de çok dairede icraatlar› oldu¤u gibi" sözleriyle Hz. Meh-
di 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 ge-
tirece¤ini aç›klamaktad›r. 

Nitekim Risaleler'deki Hz. Mehdi'nin görevlerinin aç›k-
land›¤› sözler dikkatlice incelendi¤inde, Bediüzzaman'›n
bu sözleriyle ne kastetmifl oldu¤u kolayl›kla anlafl›lmak-
ta; Hz. Mehdi'nin siyaset ve saltanat alan›nda pek çok gö-
rev üstlenece¤i aç›kça görülmektedir. 

Bat›n tefsircilerine göre: 

Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin siyaset alan›nda önemli gö-
revleri olaca¤›n› aç›kça ifade etmifltir. Bat›n tefsircileri
ise, Bediüzzaman'›n bu aç›k ifadelerini kabul etmemekte-
dirler. Hz. Mehdi'nin siyaset alan›nda bir görev üstlenme-
yece¤ini, yaln›zca iman hakikatleri üzerine faaliyetlerde
bulunaca¤›n› öne sürmektedirler. 

Oysa ki hiçbir delile dayand›r›lmayan bu düflünce, Be-
diüzzaman'›n Risaleler'de yüzlerce sayfa boyunca anlat-
t›¤› bilgilerle tamamen çeliflmektedir. Zira önceki sat›rlar-
da aç›kland›¤› gibi Bediüzzaman, eserlerinde Hz. Meh-
di'nin yerine getirece¤i üç büyük görev hakk›nda genifl bil-
gi 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 ma-

nevi 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› hiç-
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bir tart›flma ya da tevile yer b›rakmayacak kadar aç›kt›r.
Çok aç›kt›r ki e¤er Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin sade-

ce iman hakikatleri yönünde bir hizmet yap›p, siyaset ya da
saltanat alanlar›nda görev yapmayaca¤›n› düflünseydi, Ri-
saleler'de böyle bir aç›klamaya yer vermez, Hz. Mehdi'nin
bu yöndeki görevlerini Peygamberimiz (sav)'in hadisleri-
ne dayanarak bu kadar uzun ve ayr›nt›l› olarak izah etmez-
di. Zira Bediüzzaman gibi derin imanlı büyük bir müced-
didin, eserlerinde, düflündü¤ü ve inandı¤ı fleylerin tam ter-
sine açıklamalarda bulunması hiçbir flekilde söz konusu
de¤ildir. 

9-Bediüzzaman, "Mehdi'nin ‹slam dünyas›n›n ba-

fl›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›" belirtilmifl-
tir. Rabbimiz'in bu vaadi do¤rultusunda ‹slam ahlak› bir
gün mutlaka hakim olacak ve bir kiflinin Müslümanlar›n
önderli¤ini üstlenmesi gerekecektir. Bediüzzaman böyle
dünya çap›nda bir hakimiyetle karfl›laflmam›fl ve tüm dün-
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ya Müslümanlar›n›n liderli¤ini üstlenmemifltir. ‹slam dün-
yas›n›n bafl›nda, tüm Müslümanlar› biraraya getirecek fle-
kilde bir lider uzun süredir yoktur. Müslümanlar›n bu li-
deri, 1400 senedir müjdelendi¤i gibi Hz. Mehdi olacakt›r.
Yeryüzünden zulmü ve karanl›¤› kald›racak, ‹slam ahla-
k›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› ta-

fl›yaca¤›n›" bildirerek tüm Müslümanlar› bu büyük hida-
yet önderinin gelifliyle müjdelemifltir. 

Bediüzzaman Risaleler'de Hz. Mehdi'den bahsetti¤i söz-
lerinin birço¤unda, Hz. Mehdi'nin "‹slam dünyas›n›n li-

deri" 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 hali-
fesi ünvan› ile)  fleair-i ‹slamiyeyi (‹slam ahlak›n›n
esaslar›n›) ihya etmektir (yeniden canland›rmakt›r).
(Emirda¤ Lahikas›, s. 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 kurtara-
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cak ve insanlar›n Allah'›n r›zas›na uygun bir hayat yafla-
yarak Allah'›n azab›ndan sak›nmalar›na vesile olacakt›r. 

Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin bu ikinci görevini "Pey-

gamberimiz (sav)'in halifesi" yani "Müslümanlar›n ma-

nevi lideri" s›fat›yla yerine getirece¤ini belirtmifltir. Kufl-
kusuz ki Hz. Mehdi'nin, "‹slam toplumunun lideri vas-

f›yla" ‹slamiyet'i yeniden canland›rmas›, milyonlar›

bulan bir toplulu¤un maddi ve manevi gücüyle hare-

ket ederek tüm yeryüzünde ‹slam Birli¤i'ni sa¤lama-

s›" özellikleri, onun lider vasf›n› tafl›yaca¤›n› aç›kça or-
taya 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), ‹SE-
V‹ 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 (mil-
yonlar›n fedakarane kat›l›mlar›yla) tatbik edilebilir
(yerine getirilebilir). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin bir baflka görevinin de ‹s-
lam 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¤iy-
le gerçeklefltirece¤ini bildirmifltir.

Bediüzzaman bu sözüyle, "Hz. Mehdi'nin dünya ça-

p›nda tüm Müslümanlar›n halifesi görevini üstlenece-

¤ini" bir kez daha belirterek, "Hz. Mehdi'nin ‹slam dün-

yas›n›n bafl›nda lider vasf›yla bulunaca¤›n›" aç›klam›fl-
t›r. 

Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi ile ilgili izahlar›nda defa-
larca tekrarlad›¤› Hz. Mehdi'nin bu özelli¤ini görmezden
gelerek, yaln›zca iman hakikatleri yönünde faaliyet yapa-
ca¤›n› iddia edebilmek hiçbir flekilde söz konusu de¤ildir.
Bediüzzaman çok aç›k delillerle Hz. Mehdi'nin bu alan-
larda çeflitli faaliyetlerde bulunaca¤›n› aç›klam›fl ve tüm
bunlar›n Hz. Mehdi'nin tan›nmas›ndaki en önemli alamet-
lerden 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) (Peygamberi-
miz (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) göre-
cek. 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 yap-
m›fl olacak... (Emirda¤ Lahikas›, s. 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 yö-

nüyle" sözleriyle ise bu ilmi toplulu¤un, materyalizmi fik-
ren etkisiz hale getirilmesi çal›flmalar›n› yaln›zca bir aç›-
dan yürüteceklerini, dolay›s›yla "Hz. Mehdi'nin de ken-

disine program yaparak bu toplulu¤un çal›flmalar›n-

dan bu yönüyle faydalanaca¤ını" belirtmektedir. Önce-
ki sayfalarda da belirtildi¤i gibi, materyalist felsefenin
"tam anlam›yla etkisiz hale getirilmesi" ise ancak Hz.
Mehdi'nin yerine getirece¤i hizmetler neticesinde gerçek-
lefltirilecektir.

Bediüzzaman Hz. Mehdi için burada "o vazifesini biz-

zat kendisi görme¤e vakit ve hal müsaade edemez" söz-
lerini kullanm›flt›r. Bunun nedeninin ise, "Hz. Mehdi'nin

dünya çap›nda tüm 'Müslümanlar›n manevi lideri' ola-

rak 'siyaset ve saltanat alan›nda gerçeklefltirece¤i bü-

yük görevleri' nedeniyle vakti olmamas› oldu¤unu" be-
lirtmifltir.

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 hizmet-

te bulunaca¤›n›" aç›kça ortaya koymaktad›r.
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4) ... Ahir zamanda fleriat-i Muhammediyeyi (Pey-
gamberimiz (sav)'in yolunu, Kuran ahlak›n›) ve ha-
kikat-i Furkaniyeyi (Kuran ahlak›n›n esaslar›n›, ha-
kikatlerini) ve sünnet-i Ahmediyeyi (ASM) (Peygam-
berimiz (sav)'in sünnetini) ihya ile (yeniden canland›r-
ma ile), ilan ve icra ile (herkese duyurarak ve uygu-
layarak), 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 ol-
makla beraber, gayet laz›m ve zaruri ve hayat-i içti-
maiye-i insaniyedeki düsturlar›n (cemiyet hayat›na
ait kurallar›n) muktezas›d›r (gere¤idir)..." (fiualar, s.
456)

Bediüzzaman, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde de
bildirildi¤i gibi, Hz. Mehdi'nin ‹slam ahlak›n› tüm dünya-
ya hakim k›lmas›yla birlikte yeryüzünde görülmemifl bir
adalet, huzur ve bar›fl ortam›n›n yaflanaca¤›n› belirtmekte-
dir. 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›-
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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. Meh-
di'nin adalet anlay›fl›na flahit olmalar›, Hz. Mehdi'nin "ada-

let 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 Be-
diüzzaman'›n çok aç›k ifadeleri oldu¤unu ortaya koymak-
tad›r. Buna ra¤men Bediüzzaman'›n sözlerinin çeflitli flekil-
lerde tevil edilerek Hz. Mehdi'nin bir makam sahibi olma-
yaca¤› fikrinin öne sürülmesi, Bediüzzaman'›n Risale-
ler'deki anlat›mlar›yla tümüyle çeliflmektedir. Bediüzza-
man'›n Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤ini bildirdi¤i yuka-
r›da say›lan dünya çap›ndaki görevlerin her biri, Hz. Meh-
di'nin bu lider vasf›yla gerçeklefltirece¤i vazifelerdir. 

Büyük mütefekkir Bediüzzaman, flüphesiz 13. asr›n mü-
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ceddididir. Ancak kendisinin de Peygamberimiz (sav)'in
hadisleri do¤rultusunda aç›klad›¤› gibi, "TÜM MÜSLÜ-

MANLARIN L‹DER‹" vasf›n› tafl›mas› söz konusu ol-
mam›flt›r. Allah'›n izniyle tüm ‹slam alemi için büyük müj-
deler içeren bu olaylar, ahir zamanda Hz. Mehdi vesile-
siyle yaflanacak ve bu ünvan› da Hz. Mehdi tafl›yacakt›r.
Bediüzzaman, bu konuyu tüm bu delilleriyle birlikte an-
latarak, kendisinin ahir zaman Mehdisi olmad›¤›n› aç›k
bir flekilde ifade etmifltir.

Bugün dünyada 1 milyar›n üzerinde Müslüman yafla-
maktad›r. Dünya tarihinde ilk defa Müslümanlar say›ca bu
kadar çokturlar. Bu büyüklükte bir kitleye önderlik tarih-
te kimseye nasip olmam›flt›r. Bediüzzaman'›n da müjde-
ledi¤i gibi, bu flerefli vasf› Allah'›n izniyle ahir zaman›n
"Büyük Mehdisi" tafl›yacakt›r.
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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 olufl-
turdu¤u samimi etki son derece aç›kt›r. Dolay›s›yla insan-
lar üzerinde böylesine genifl çapl› etki uyand›ran eserle-
rin, 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 da-
ha tefsir etme ve yorumlama gibi giriflimlere hiçbir flekil-
de ihtiyaç olmad›¤›n› da aç›kça ortaya koymaktad›r. Da-
has› 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 engellen-
mesi için bu bak›fl aç›s›n› anlatan sözlerini Risaleler'e ek-
letmifltir. Risaleler'in her kesimden, her yafltan, her meslek-
ten insanlar taraf›ndan kolayl›kla anlafl›labilece¤ini belirt-
mifl; bu nedenle sözlerinin ayr›ca tefsir edilmesine ihtiyaç
olmad›¤›n› ifade etmifltir. Böyle bir tefsir mant›¤› ile söz-
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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 edil-
mesinin daha yerinde olaca¤›n› söylemifltir. Hatta bu tür
tashihler engellenmedi¤i takdirde, Risaleler'deki sözleri-
nin suistimale aç›k hale gelece¤ini belirtmifltir. 

Dolay›s›yla Bediüzzaman'›n Risaleler'deki tüm sözleri-
nin, onun bu hat›rlatmalar› do¤rultusunda ve Risaleler'de-
ki 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. Be-
diüzzaman'›n yaz›m›n› bizzat tashih ve tasdik etti¤i eser-
lerindeki sözleri dururken, bunlar›n yerine, hepsi birbirin-
den farkl› kiflilerin a¤z›ndan aktar›lan birbirinden farkl›
aç›klamalar›n esas al›nmas› hiçbir aç›dan do¤ru bir yak-
lafl›m olmaz. 

Bu durum Bediüzzaman'›n Risaleler'de anlatt›¤› her ko-
nu için geçerlidir ve Bediüzzaman'›n her bir sözü bu ba-
k›fl aç›s›yla de¤erlendirilmelidir. Bediüzzaman'›n talebe-
lerinden Mustafa Hulusi, Bediüzzaman'›n bu konudaki dü-
flüncelerini flöyle dile getirmektedir:

Ey hocalar ve ehl-i kalb! Soraca¤ınız suallerin ce-
vaplarını Risale-i Nur'da bulabilirsiniz. Ehl-i keflf
(gözle görülmeyen gaybi hakikatleri Allah'ın lütfuy-
la 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'l-
Arz kimler oldu¤unu bilmiyor. Bunlara dair, Risa-
leler'de birer bahis (söz, açıklama) vardır. Her müfl-
kil sualin (zor sorunun) cevabını o Risaleler'den ara-
yınız, bulursunuz. (Mustafa Hulûsi, Barla Lahikası,
s. 143)

Bediüzzaman ise Emirda¤ Lahikas›'ndaki bir sözünde,
her konuda oldu¤u gibi bu konuda da en do¤ru aç›klama-
lar›n Risaleler'de bulunabilece¤ini hat›rlatm›fl, Risaleler'de
yaz›lanlar okundu¤unda adeta kendisiyle görüflülmüfl gi-
bi en do¤ru bilgilere ulafl›labilece¤ini belirtmifltir:

Risale-i Nur'un her bir kitab› bir Said'dir. Siz han-
gi kitaba baksan›z benimle karfl› karfl›ya görüflmek-
ten on defa ziyade hem faydalan›r, hem hakiki bir
surette benimle görüflmüfl olursunuz. Risale-i Nur
bana hiçbir ihtiyaç b›rakm›yor. (Emirda¤ Lahikas›, s.
159)
… Çünkü der: "Benimle görüflmek isteyen, e¤er ahi-
ret 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¤ Lahi-
kas›-2, s. 214)

Bu sözler, pek çok konu gibi ahir zaman ve Mehdi konu-
lar›nda da gereken her türlü cevab›n ve Bediüzzaman'›n
bu konudaki tüm fikirlerinin Risaleler'de bulunabilece¤i-
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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. Be-
diüzzaman'›n her sözü, Risaleler içerisinde de¤erlendiril-
meli; anlatt›¤› bir konunun yan›t›, yine onun Risaleler'de-
ki hikmetli sözlerinde aranmal›d›r.

Ayr›ca böyle bir tefsir mant›¤›n›n, Risale-i Nur Külli-
yat› üzerinde nas›l bir etki oluflturaca¤›n›n iyi düflünülme-
si gerekir. Çünkü böyle yanl›fl bir yaklafl›mla isteyen her-
kes, bunu meflru görerek Bediüzzaman'›n her sözüne ken-
dince farkl› bir aç›klama getirebilir ve bu flekilde Bediüz-
zaman'›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 gi-
debilir. 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 ilgilen-
diren önemli aç›klamalar›n›n bat›ni tefsir ad› alt›nda yan-
l›fl yorumlanmas› son derece sak›ncal›d›r. Böyle bir bak›fl
aç›s›, Risaleler'in orijinal halinden uzaklaflmas›na ve Müs-
lümanlar›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 gü-
zel 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 re-
faha kavuflturuyorsa bu kifliye ne dendi¤i önemli de¤ildir.
O flahsa ister bir lider, ister birlefltirici densin, o Hz. Meh-
di'nin en büyük alameti olan icraat› yapm›fl olacakt›r. Bu
nedenle, "sadece ona has olan icraatlar› kim yerine geti-
rirse, 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 "her-
halde O'dur" diye düflünülebilir.

Bediüzzaman da eserlerinde, gelece¤i hadislerde net ola-
rak aç›klanan Hz. Mehdi'nin ç›k›fl›, müjdelenmemifl olsay-
d› dahi, gelmesinin adetullaha (Allah'›n kainatta koydu¤u
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de¤iflmez hükümlere) uygun oldu¤unu flu flekilde belirt-
mifltir:

Herfleye gücü yeten Allah, Hz. Mehdi ile ‹slam'›n üs-
tündeki karanl›¤› da¤›tabilir. Ve vaad etmifltir, vaadi-
ni elbette yapacakt›r. Kudret-i ‹lahiye (Allah'›n gücü)
noktas›nda gayet kolayd›r. E¤er daire-i esbab (sebep-
ler baz›nda) ve hikmet-i Rabbaniye (Allah'›n dileme-
si) noktas›nda düflünülse, yine o kadar makul ve vu-
kua (gerçekleflmeye) lay›kt›r ki; e¤er muhbir-i Sa-
d›k'tan (do¤ru sözlü olan Peygamber (sav)'den) riva-
yet olmazsa dahi, herhalde öyle olmak laz›m gelir.
Ve olacakt›r diye ehl-i tefekkür (tefekkür ehli, alim-
ler) hükmeder." (Mektubat, s. 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 mensupla-
r›n›n ittifaklar›na vesile olsa ve anne babas› da olmasa, bu
flahs›n da Hz. ‹sa olmas› umut edilir. Sonuç olarak bu mü-
barek flah›slar Allah'›n izni ile gelecek ve kaderlerinde ola-
n› yaparak ‹slam ahlak›n›n yeryüzüne hakim olmas›na ve-
sile olacaklard›r.

Bediüzzaman da, Allah'›n bu adetullah›n› bilerek eser-
lerinde Hz. Mehdi'nin ç›k›fl› ve ‹slam ahlak›n›n dünya ha-
kimiyetine vesile olmas› konusunda hiçbir flüphesi olma-
d›¤›n› ifade etmifl ve bu fikirlerini de en anlafl›l›r ve en hik-
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metli sözlerle tüm Müslümanlar›n bilgisine sunmufltur.
Bediüzzaman'›n son derece aç›k ve samimi ifadelerle or-
taya 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 Bediüz-
zaman'›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›y-
la birlikte anarfli ve kargafla ortam› son bulacak ve yer-
yüzüne huzur ve bar›fl hakim olacakt›r. Tüm ‹slam üm-
metinin 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 Bediüz-
zaman'›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
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ahirette sorumluluk yükleyebilece¤inin ve mahcubiyet
yaflamas›na neden olabilece¤inin de unutulmamas› gerek-
mektedir.

Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin ahir zaman›n beklenen kutlu
flah›slar› olduklar› anlafl›ld›¤›nda, Allah'›n izniyle tüm dün-
ya onlar› sevgiyle kucaklayacak, onlar› içtenlikle benim-
seyecek, 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 bula-
cak olabilir. Ahir zaman›n bu tarihi flah›slar›n›n en yak›n
yard›mc›lar›ndan olabilmek için tüm Müslümanlar›n bir-
birleriyle yar›flmalar›, ayn› zamanda Kuran ahlak›n›n da
bir gere¤idir. Allah Kuran'da Müslümanlar› yükümlü k›l-
d›¤› hay›rlarda yar›flma ahlak›n› bizlere flöyle bildirmek-
tedir:

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. fiüp-

hesiz Allah, herfleye güç yetirendir. (Bakara Suresi,

148)
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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› is-
pat etti¤i halde bunun tam aksini savunur… Tesadüfler sonu-
cu oluflma ihtimali ancak 10 950'de 1 olan, -yani "oluflmas›
imkans›z olan" proteinlerle- yine tesadüfler sonucunda, sa-
natç›lar, bilim adamlar›, profesörler meydana gelece¤ine inan-
d›rmaya çal›fl›r. Hatta meydana gelen profesörlerin, kendile-
rinin nas›l tesadüfen meydana geldi¤ini üniversiteler kura-
rak araflt›rd›¤›na da inand›rmaya çal›fl›r…

Darwinizm; bir canl› hücre kromozomunda dev bir kütüp-
haneden daha fazla bilgi kodlanm›fl olmas›n›, kör tesadüfle-
rin mucizesi olarak görür… Görmeyen, duymayan, hisset-
meyen, fluursuz atomlar›n, gören, duyan, hisseden, düflünen
fluurlu insanlar haline gelmesini, tesadüflerin ilahi gücünden
oldu¤unu iddia eder… Tesadüf, Darwinizm'in mucizeler mey-
dana getiren ilah›d›r. 
1. Darwinizm art›k proteinlerin evrimle oluflabilece¤ini
iddia edemiyor. Çünkü tek bir proteinin bile tesadüfen do¤-
ru dizilimle oluflma ihtimali teorik olarak 10950'de 1 dir. Bu ise
gerçekleflmesi matematiksel olarak imkans›z bir ihtimaldir.

2. Darwinizm art›k fosilleri evrime delil olarak göstere-
miyor. Çünkü 19. yüzy›l›n ortalar›ndan bu yana dünyan›n
dört bir yan›nda yap›lan arkeolojik çal›flmalarda, evrimcile-
rin milyonlarca oldu¤unu iddia ettikleri "ara geçifl formu" fo-
sillerinden tek bir tane bile bulunamad›. "Kay›p halkalar›n" bi-
lim 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.
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4. Evrimciler art›k Archaeopteryx'in kufllar›n atas› ol-
du¤unu iddia edemiyor. Çünkü Archaeopteryx fosilleri üze-
rinde 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 sah-
te 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 Co-
elecanth isimli fosili kullanam›yor. Çünkü soyu tükenmifl
bir ara-form oldu¤u iddia edilen bu canl›n›n halen yaflamak-
ta olan bir dip bal›¤› oldu¤u ortaya ç›km›flt›r ve bu canl› bu-
güne kadar 200'den fazla say›da -canl› olarak- yakalanm›fl-
t›r.

7. Darwinizm, Ramapithecus, Australopithecus Serisi
(A. Bosei, A Robustus, A. Aferensis, Africanus vb.) gibi can-
l›lar›n insanlar›n atalar› olduklar› iddias›n› art›k savuna-
m›yor. Çünkü bu fosiller üzerinde yap›lan araflt›rmalar, bun-
lar›n insan ile hiçbir ilgisi olmad›¤›n› ve tamam›n›n geçmifl-
te yaflam›fl maymun türlerinden ibaret oldu¤unu ortaya koy-
mufltur.

8. Darwinizm rekonstrüksiyon (canland›rma) çizimler-
le art›k insanlar› kand›ramayacak. Çünkü eskiden yafla-
m›fl hayvanlar›n kal›nt›lar›na dayan›larak yap›lan bu canlan-
d›rmalar›n (rekonstrüksiyon) hiçbir bilimsel de¤ere sahip ol-
mad›¤› ve tamamen güvenilmez olduklar› bilim adamlar›nca
aç›kça ortaya konmufltur.
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9. Darwinizm art›k "Piltdown Adam›"n› evrime delil ola-

rak gösteremiyor. Çünkü, yap›lan araflt›rmalar "Piltdown
Adam›" diye bir fosilin hiçbir zaman var olmad›¤›n›, insana
ait bir kafatas›na orangutan çenesi eklenerek insanlar›n 40
y›l boyunca kand›r›ld›¤›n› ortaya ç›kard›.

10. Darwinizm "Nebraska Adam›"n›n ve sözde ailesinin

evrimi ispatlad›¤›n› art›k savunam›yor. Çünkü "Nebraska
Adam›" hikayesinin dayand›r›ld›¤› az› difl kal›nt›s›n›n asl›n-
da soyu tükenmifl yabani bir domuza ait oldu¤u tespit edildi.

11. Darwinizm art›k do¤al seleksiyonun evrime sebep ol-

du¤u iddias›n› savunam›yor. Çünkü, söz konusu mekaniz-
man›n canl›lar› evrimlefltiremeyece¤i, onlara yeni özellikler
kazand›rmayaca¤› bilimsel olarak ispatlanm›flt›r.

Darwinistlerin yukar›da say›lanlardan baflka daha pek çok
yanl›fl bilgilendirmesi söz konusudur. Bunlar›n tamam›n›n
geçersizli¤i zaman içinde ortaya ç›km›flt›r. Örne¤in; evrim-
lefltirici 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… Darwi-
nistlerin insan embriyosunda solungaç olarak gösterdi¤i ya-
p›n›n gerçekte insan›n orta kulak kanal›n›n, paratiroidlerinin
ve timüs bezlerinin bafllang›c› oldu¤u anlafl›lm›fl, üstelik emb-
riyo çizimlerinde evrimi desteklemek için de¤ifliklikler ya-
p›ld›¤› da ortaya ç›km›flt›r. Bakterilerdeki antibiyotik diren-
cine ait genetik bilginin bakterinin "var oldu¤u andan itibaren"
DNA's›nda bulundu¤u ortaya ç›kar›lm›flt›r…
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