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1- HZ. MEHD‹’YE KATILACAK VE 

MANEV‹ YARDIMDA BULUNACAK 

KES‹MLER K‹MLERD‹R?

O ZAT BÜTÜN EHL-‹ ‹MANIN (iman eden-
lerin) MANEV‹ YARDIMLARIYLA ve ‹T-

T‹HAD-I ‹SLAM'I MUAVENET‹YLE (‹s-
lam Birli¤i'nin yard›mlaflmas›yla) ve BÜTÜN

ULEMA VE EVL‹YANIN (alimlerin ve veli-
lerin) ve bilhassa AL-‹ BEYT'‹N NESL‹N-

DEN (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) HER

ASIRDA KUVVETL‹ VE KESRETL‹ (çok
say›da) BULUNAN M‹LYONLAR FEDA-

KAR SEYY‹DLER‹N ‹LT‹HAKLARIYLA

(Peygamber soyundan gelen fedakar kimsele-
rin kat›l›mlar›yla) O VAZ‹FE-‹ UZMAYI (bü-
yük görevi) YAPMAYA ÇALIfiIR. (Emirda¤
Lahikas›, s. 260)

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin üçüncü görevini çok
önemli ve genifl kitlelerin deste¤iyle gerçeklefltirece¤ini
bildirmifltir. Bediüzzaman "BÜTÜN EHL-‹ ‹MANIN

MANEV‹ YARDIMLARIYLA" sözleriyle, "TÜM

MÜSLÜMANLARIN" ittifak halinde oluflturacaklar› bir-
li¤in Hz. Mehdi'nin bu görevdeki yard›mc›lar› olaca¤›n›
bildirmifltir.

Hz. Mehdi ve yard›mc›lar› güçlerini Allah sevgisin-



den, iman coflkusundan alan cesur insanlar olacakt›r. ‹man-
lar›n›n nuru tüm dünyan›n ayd›nlanmas›na vesile olacak-
t›r. Tüm Müslümanlar›n dahil olaca¤› böyle genifl çapta
bir ittifak›n deste¤i, Bediüzzaman'›n döneminde gerçek-
leflmifl de¤ildir. Bediüzzaman'›n da müjdeledi¤i gibi, bu
genifl kitlenin manevi yard›mlar›, ancak ahir zamanda Hz.
Mehdi ile birlikte oluflacak ve onun üçüncü görevinin ger-
çeklefltirilmesinde büyük bir rol oynayacakt›r.

Bediüzzaman "‹TT‹HAD-I ‹SLAM'IN MUAVE-

NET‹YLE" sözleriyle, Hz. Mehdi'nin üçüncü görevini
ayn› zamanda "‹SLAM B‹RL‹⁄‹N‹N YARDIMLAfi-

MASIYLA" yerine getirece¤ini de bildirmifltir. Böyle bir
birlik Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde henüz oluflma-
m›fl, dolay›s›yla da büyük bir ittifak›n yard›m› da söz ko-
nusu olmam›flt›r. Bediüzzaman ‹slam Birli¤i'nin bu yar-
d›mlaflmas›n›n Hz. Mehdi döneminde gerçekleflece¤ini ve
onun üçüncü görevinde büyük bir destek sa¤layaca¤›n›
belirtmifltir.

Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin bu üçüncü görevinde-
ki di¤er bir deste¤in de "BÜTÜN ULEMA VE EVL‹YA-

NIN KATILIMLARIYLA" gerçekleflece¤ini bildirmifl-
tir. Hz. Mehdi'nin gelifli 1400 senedir tüm ‹slam alimleri ve
iman sahipleri taraf›ndan büyük bir heyecanla beklenmek-
tedir. Kuflkusuz ki bütün alimlerin ve velilerin kat›l›m›n›n
sa¤lanaca¤› böyle büyük bir destek, Hz. Mehdi'nin müca-
delesinde ve bu görevini yerine getirmesinde son derece
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önemli bir rol oynayacak ve büyük bir kolayl›k sa¤laya-
cakt›r. Dikkat edilirse Bediüzzaman burada "BÜTÜN"

kelimesini özellikle belirtmifl ve Hz. Mehdi'yi "alimlerin

tümünün birden" destekleyece¤ini bildirmifltir. ‹slam
alimlerinin böyle büyük bir ittifakla destek vermeleri Be-
diüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde gerçekleflmemifltir. Bedi-
üzzaman bu kat›l›m›n ancak Hz. Mehdi'nin yerine getire-
ce¤i bu görev ile birlikte gerçekleflece¤ini hat›rlatm›flt›r.

Bediüzzaman bu sözüyle ayr›ca, Hz. Mehdi'nin Pey-
gamber Efendimiz (sav)'in mübarek soyundan olaca¤›na,
ona destek verenler aras›nda da Ehl-i Beyt’ten yani Pey-
gamber soyundan gelen kimselerin bulunaca¤›na dikkat
çekmifltir. Bediüzzaman, tüm Müslümanlar, ‹slam alimle-
ri ve evliyalar ile birlikte "milyonlarca seyyidin de Hz.

Mehdi'nin yan›nda yer alaca¤›n› ve bu kutlu zata des-

tek verece¤ini" bildirmifltir. Hz. Mehdi'nin üçüncü göre-
vindeki di¤er yard›mc›lar›nda oldu¤u gibi, böyle bir des-
tek de daha önce ne Bediüzzaman döneminde ne de ondan
önceki müceddidlerin  devrinde  gerçekleflmemifltir. Be-
diüzzaman'›n aç›klad›¤› gibi, "PEYGAMBER‹M‹Z

(SAV)'‹N SOYUNDAN GELEN M‹LYONLARCA

SEYY‹D‹N KATILIMI" ancak Hz. Mehdi döneminde
gerçekleflecektir.

Bediüzzaman "O VAZ‹FE-‹ UZMAYI YAPMAYA

ÇALIfiIR" sözleriyle ise "Hz. Mehdi'nin bir flahs-› ma-
nevi de¤il, "B‹R ‹NSAN OLARAK ‹fi BAfiINDA OLA-
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CA⁄INI" ifade etmifltir. Zira bir flahs-› manevinin bir gö-
revi "yapmaya çal›flmas›" söz konusu de¤ildir. Böyle bir
çaba ancak bir insan›n gerçeklefltirebilece¤i bir fiildir. Be-
diüzzaman da bu gerçe¤i vurgulayarak Hz. Mehdi'nin bir
flah›s oldu¤unu ifade etmifltir.

Bediüzzaman sözlerinde ayr›ca Hz. Mehdi'nin yeri-
ne getirece¤i hizmeti "BÜYÜK GÖREV" olarak nitelen-
dirmifltir. Bediüzzaman'›n bu ifadesine göre Hz. Mehdi'nin
yapaca¤› hizmetler, kendisinden önceki dönemlerde ge-
len müceddidlerin görevlerinden farkl›, "ÇOK BÜYÜK

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

2- HZ. ‹SA NUZÜL ETM‹fi M‹D‹R?

Evet, hadis-i flerifin ifadesiyle HAZRET-‹

‹SA'NIN SEMAV‹ NÜZULÜ (gökyüzünden
inifli) KAT'‹ (kesin) OLMAKLA BERABER;
mana-yi iflarisiyle (iflaret etti¤i manayla) bafl-
ka hakikatleri (gerçekleri) ifade etti¤i gibi bu
hakikata da mucizane (mucizevi bir flekilde)
iflaret ediyor. (Kastamonu Lahikas›, s. 50)
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Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda yeniden yeryüzüne gelecek
olmas› Kuran-› Kerim'de ve hadislerde bildirilen bir ger-
çektir. Bediüzzaman da bu gerçe¤i dile getirmekte, hadis-
lerde Hz. ‹sa'n›n yeniden dünyaya gelece¤inin aç›kça bil-
dirildi¤ini söylemektedir. Bu, samimi olarak iman eden-
ler için çok k›ymetli bir müjdedir. Allah'›n izniyle, ahir za-
manda yaflayan müminler bu mucizeye tan›kl›k edecek,
aradan geçen 2000 y›l›n ard›ndan Hz. ‹sa'n›n tekrar yer-
yüzüne gelifline flahit olacaklard›r.

Bediüzzaman bu sözünde kulland›¤› "KAT'‹" keli-
mesiyle, Hz. ‹sa'n›n yeniden dünyaya dönüflünün "KE-

S‹N" bir gerçek oldu¤unu belirtmektedir. Bediüzza-
man'›n Peygamberimiz (sav)'in hadislerine dayand›rarak
verdi¤i bu haber, aksi yöndeki tüm iddialar› geçersiz k›l-
maktad›r.

Bunun yan› s›ra Bediüzzaman'›n burada ortaya koy-
du¤u bir baflka gerçek ise, Hz. ‹sa'n›n manevi bir flah›s de-
¤il, insani bedeniyle mucizevi bir flekilde yeryüzüne ikin-
ci kez gelecek olan "B‹R fiAHIS" oldu¤udur.

Ancak Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde, dünya
böyle büyük bir olay›n gerçekleflti¤ine flahitlik etmemifl,
Hz. ‹sa Bediüzzaman hayattayken henüz nüzul etmemifl-
tir. Allah’›n izniyle bu tarihi olay, Hz. Mehdi'nin ortaya
ç›kt›¤› dönemde gerçekleflecektir.
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3-HR‹ST‹YANLIK ÜÇLEME VE 

HURAFELERDEN ARINMIfi MIDIR?

4-‹SLAM‹YET ve HR‹ST‹YANLIK 

‹TT‹FAK ED‹P BÜYÜK GÜÇ KAZANARAK 

D‹NS‹ZL‹⁄‹ MA⁄LUP ETM‹fiLER M‹D‹R?

5- HZ. ‹SA HR‹ST‹YANLI⁄IN BAfiINA

GEÇM‹fi M‹D‹R?

6- HR‹ST‹YANLIK ‹SLAM‹YET’E 

TAB‹ OLMUfi MUDUR?

‹flte böyle bir s›rada, o cereyan pek kuvvetli gö-
ründü¤ü bir zamanda, Hazret-i ‹sa Aleyhisse-
lam'›n flahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan
hakiki ‹sevilik dini zuhur edecek (ortaya ç›ka-
cak), yani rahmet-i ‹lahiyenin semas›ndan nü-
zul edecek; hal-i haz›r Hristiyanl›k dini o ha-

kikata karfl› tasaffi edecek (temizlenecek),
hurafattan ve tahrifattan (hurafelerden ve

tahriflerden) s›yr›lacak, hakaik-i ‹slamiye (‹s-
lam gerçe¤i) ile birleflecek; manen Hristiyan-

l›k bir nevi ‹slamiyet'e ink›lab edecektir (dö-

nüflecektir). Ve Kuran'a iktida ederek (uyarak),
o ‹sevilik  flahs-› manevisi tabi (uyan) ve ‹sla-
miyet metbu (uyulan) makam›nda kalacak; din-

i hak bu iltihak (kat›lma) neticesinde azim

bir kuvvet bulacakt›r. (Mektubat s. 53-54)
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Bediüzzaman'›n sözlerinde belirtti¤i gibi, Hristiyan-
l›k dini, Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne gelifliyle birlik-
te, bat›l inan›fllardan, hurafelerden ve tahrif olmufl özel-
liklerinden ar›nacak ve temizlenecektir. ‹sevilik gerçek
din olan ‹slamiyet ile birleflecek, manevi olarak Hristiyan-
l›k ‹slamiyet'e dönecektir. ‹ki dinin birleflmesi ile materya-
lizm fikren ma¤lup olacak ve insanlar›n üzerindeki etkisi
da¤›lacakt›r. 

Hz. Mehdi'nin ‹slam Birli¤i'ni oluflturmas›, tüm Müs-
lümanlar›n liderli¤ini üstlenmesi, Hristiyanlarla ittifak ve
dayan›flma içine girmesi, Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzü-
ne gelmesi ve tüm bunlar›n sonucunda Hristiyanl›¤›n
da gerçek hak din olan ‹slam’a tabi olup ‹slam ah-
lak›n›n yeryüzüne hakim k›l›nmas›, dünya tarihinin
belki de en büyük ve en görkemli olaylar›ndan ola-
cakt›r. Böylesine büyük geliflmeler Bediüzzaman’›n
döneminde de, günümüzde de yaflanmam›flt›r. 

Bediüzzaman da bu aç›klamalar›yla bu önemli
gerçe¤e dikkat çekmifl ve Hz. Mehdi'nin geldi¤in-
den bahsedebilmek için bu önemli olaylar›n gerçek-
leflmifl olmas› gerekti¤ini hat›rlatm›flt›r. Kendi ya-
flad›¤› dönemde bu olaylar›n yaflanmam›fl oldu¤unu
belirterek ise, kendisinin Hz. Mehdi olamayaca¤›n› bir kez
daha delillendirmifltir.
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7- BED‹ÜZZAMAN BAfiKUMANDAN 

OLMUfi MUDUR?

... BAfiKUMANDANLARI OLAN "BÜYÜK

MEHD‹"N‹N KEMAL-‹ ADALET‹N‹ (yüce
adaletini)VE HAKKAN‹YET‹N‹ (haktan ve
do¤ruluktan ayr›lmay›fl›n›, do¤rulu¤unu) DÜN-

YAYA GÖSTERMELER‹ gayet makul ol-
makla beraber, gayet laz›m ve zaruri ve hayat-
i içtimaiye-i insaniyedeki düsturlar›n (cemiyet
hayat›na ait kurallar›n) muktezas›d›r (gere¤i-
dir).(fiualar, s. 456)

Peygamber Efendimiz (sav)'den rivayet edilen bir-
çok hadiste Hz. Mehdi döneminde yeryüzünün adaletle
dolaca¤› haber verilmektedir:

K›yametin kopmas› için zamanda sadece bir
günden baflka vakit kalmam›fl da olsa Allah, be-
nim Ehl-i Beytimden (soyumdan) bir zat› gön-
derecek, yeryüzü zulümle doldu¤u gibi, o yer-
yüzünü adaletle dolduracak. (Sünen-i Ebu Da-
vud, 5/92)

Mehdi bendendir, yeryüzü zulüm ve iflkence ile
doldu¤u gibi onu do¤ruluk ve adaletle doldu-
rur. (Sünen-i Ebu Davud, 5/93)
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Bu (Emir) de (Hz. Mehdi) insanlar yeryüzünü
daha önce zulüm ile doldurduklar› gibi, yeryü-
zünü adaletle dolduracakt›r. (Sünen-i ‹bn-i
Mace, 10/348)

Hadislerde belirtilen, bu adalet ve huzur ortam› çok

genifl çapta ve çok benzersiz olacakt›r. Bediüzzaman da

"KEMAL-‹ ADALET‹" ve "HAKKAN‹YET‹" sözleriy-

le, Hz. Mehdi'nin adaletinin en mükemmel flekilde olaca-

¤›n› bildirmektedir. Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin bu vas›f-

lar›n› dile getirerek öncelikle onun bir flahs-› manevi ol-

mad›¤›n›, "ADALET YAPAB‹LECEK, HAK VE DO⁄-

RU YOLU ‹ZLEYEB‹LECEK B‹R fiAHIS" oldu¤unu ifa-

de etmektedir. Bir flahs-› manevinin "adaletli olmas› ya da

hak yoldan ayr›lmama vasf›n› tafl›mas›" söz konusu de¤il-

dir. Bediüzzaman da Hz. Mehdi'nin ahlak›ndaki bu "MÜ-

M‹N VASIFLARI"na dikkat çekerek, bu konuya aç›kl›k

kazand›rm›fl ve onun mübarek "B‹R ‹NSAN" oldu¤unu

hat›rlatm›flt›r.

Bediüzzaman bu sözlerinin bafl›nda ise "Büyük Meh-

di"nin "BAfiKUMANDANLIK" s›fat›na dikkat çekmifl-

tir. Bu, ancak "B‹R ‹NSAN"›n sahip olabilece¤i bir özel-

lik ve bir insan›n üstlenebilece¤i bir görevdir. Çok aç›kt›r

ki Bediüzzaman burada bir flahs-› manevinin müminlerin

baflkumandan› olaca¤›ndan bahsetmemekte; "BU GÖRE-
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V‹ YER‹NE GET‹REB‹LECEK ÖZELL‹KLERE SAH‹P

B‹R fiAHSI" ifade etmektedir. 

Bediüzzaman yaflad›¤› devrin müceddidi olarak çok

k›ymetli hizmetler yapm›fl ancak baflkumandan vasf›na sa-

hip olmam›flt›r.

Bediüzzaman "BAfiKUMANDANLARI olan "Bü-

yük Mehdi"nin kemal-i adaletini ve hakkaniyetini

DÜNYAYA GÖSTERMELER‹" sözleriyle burada ayr›-

ca Hz. Mehdi'nin yüce adaletinin, haktan ve do¤ruluktan

ayr›lmay›fl›n›n mükemmelli¤ine "BÜTÜN DÜNYANIN

fiAH‹T OLACA⁄INI" ifade etmektedir. Tüm insanlar,

bu mübarek zat› görüp tan›yacaklar, Allah'›n adil s›fat›n›n

yeryüzündeki tecellilerini Hz. Mehdi'de göreceklerdir. Hz.

Mehdi'nin büyük fikri mücadelesi neticesinde, belki de

tüm dünyada ilk kez zulüm ve kargafla tamamen bitecek,

dünya çap›nda bar›fl, huzur ve adalet olacakt›r. Bediüzza-

man bu aç›klamalar›yla, Hz. Mehdi'nin geçmifl dönemler-

de gelmedi¤ini, geldi¤inde ise Allah'›n bu geliflmelerle onu

insanlara tan›taca¤›n› bildirmektedir.

8-HZ. MEHD‹ ve TALEBELER‹ 

GELD‹⁄‹NDE, BED‹ÜZZAMAN VEFAT

ETM‹fi OLACA⁄INI NASIL ‹FADE 

ETM‹fiT‹R?
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TAAH‹R ZAMANDA, HAYATIN GEN‹fi DA-
‹RES‹NDE (dünya çap›nda) ASIL SAH‹PLE-
R‹, YAN‹ MEHD‹ VE fiAK‹RTLER‹ (talebe-
leri), CENAB-I HAKK'IN ‹ZN‹YLE GEL‹R,
O DA‹REY‹ GEN‹fiLET‹R ve O TOHUMLAR
SÜMBÜLLEN‹R. B‹ZLER DE KABR‹M‹Z-

DE SEYRED‹P ALLAH'A fiÜKREDER‹Z.
(Kastamonu Lahikas›, s. 99)

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin ahir zamanda ortaya
ç›kaca¤›n› haber vermektedir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi
ve talebelerini Risale-i Nur'un as›l sahipleri olarak nite-
lendirmekte, Risale-i Nur'un bafllatt›¤› hizmeti bu müba-
rek flahs›n tamamlayaca¤›n› müjdelemektedir.

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

MANDA" sözleriyle Hz. Mehdi'nin gelece¤i zaman› be-
lirtmektedir. Bediüzzaman bu ifadesiyle öncelikle Hz.
Mehdi'nin kendisinden "‹LER‹DEK‹ B‹R TAR‹HTE"

gelece¤ini dile getirmektedir. Bediüzzaman'›n burada kul-
land›¤› "TA" kelimesi ise bu konuya aç›kl›k getiren önem-
li bir ifadedir. "TA" kelimesi uzakl›k ifade eden bir keli-
medir. Bediüzzaman bu ekle, ahir zaman›n kendi yaflad›-
¤› dönemin çok daha ilerisinde, daha uzakta bir zaman ol-
du¤unu ifade etmektedir. Bediüzzaman Risale-i Nur'un
dar dairede yani s›n›rl› bir kesim içerisinde bafllatt›¤› hiz-
metleri daha ileriki bir tarihte gelecek olan Hz. Mehdi ve
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talebelerinin devam ettireceklerini ve bunu dünya çap›n-
da bir hizmete dönüfltüreceklerini bildirmifltir. Bediüzza-
man bu sözleriyle kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n›, bu
mübarek zat›n ise kendisinden sonraki bir dönemde gele-
ce¤ini aç›k bir flekilde ifade etmifltir.

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

(dar ve genifl alemler) kavramlar›n› kullanm›flt›r. Bediüz-
zaman Risale-i Nur'un etkisinin ve bu yolla yap›lan iman
hizmetinin dar dairede yani s›n›rl› bir bölgede yap›lan bir
faaliyet oldu¤unu ifade etmifltir. Hz. Mehdi'nin yapaca¤›
faaliyetlerin ise "HAYATIN GEN‹fi DA‹RES‹NDE" ya-
ni "DÜNYA ÇAPINDA" gerçeklefltirilece¤ini belirtmifl-
tir. Hz. Mehdi, Allah'›n izniyle Kuran ahlak›n› tüm dün-
yaya hakim k›lacak, halihaz›rda dünyan›n pek çok yerin-
de da¤›n›k halde bulunan Müslümanlar aras›nda ‹slam Bir-
li¤i'ni sa¤layacak ve tüm Müslümanlar›n liderli¤ini üstle-
necektir. Tüm bunlar Hz. Mehdi'nin "HAYATIN GEN‹fi

DA‹RES‹NDE" yerine getirece¤i görevlerin delillerini
oluflturacak ve Hz. Mehdi'nin tan›nmas›n› sa¤layan ala-
metler olacakt›r. Bediüzzaman da sözlerinin pek ço¤unda
bu konuyu gündeme getirerek, bunu, kendisinin Hz. Meh-
di olmad›¤›na dair bir delil olarak göstermifl, Hz. Meh-
di'nin yapaca¤› faaliyetlerin etkisinin büyüklü¤ünü hat›r-
latm›flt›r.

Bediüzzaman burada ahir zamanda gelecek ve Ku-
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ran ahlak›n› tüm dünyada hakim k›lacak olan Hz. Meh-
di'den, kendisinin att›¤› tohumlar›n "ASIL SAH‹PLE-

R‹" olarak bahsetmektedir. Bu aç›klamalar›na göre, Be-
diüzzaman Kuran ahlak›n›n dünya hakimiyetinin tohum-
lar›n› atan bir müceddid, Hz. Mehdi ise bu hakimiyetin
as›l sahibi olacakt›r. Hz. ‹sa ile birlikte ‹slam ahlak›n› dün-
ya çap›nda hakim k›lacak olan ahir zaman toplulu¤unun
lideri Allah'›n izniyle Hz. Mehdi olacakt›r. Dolay›s›yla Be-
diüzzaman, Hz. Mehdi ve onun talebeleri için burada kul-
land›¤› "ASIL SAH‹PLER‹" ifadesiyle, Hz. Mehdi'nin
ve talebelerinin dünya çap›nda yerine getirece¤i görevle-
rin as›l sahibinin kendisi olmad›¤›n› aç›klam›fl ve böylece
kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n› da ifade etmifltir.

Bediüzzaman'›n bu sözlerinde vurgulad›¤› bir baflka
önemli nokta ise, Hz. Mehdi ve onun flahs-› manevisini
oluflturan talebelerinin iki ayr› kavram oldu¤udur. Bedi-
üzzaman "Hz. Mehdi VE flakirtleri" derken burada kul-
land›¤› "VE" kelimesiyle bu duruma aç›kl›k getirmekte-
dir. Bu ikisi birbirinden ayr›d›r ve ancak ikisinin biraraya
gelmesinden Hz. Mehdi'nin flahs-› manevisi oluflmaktad›r.
Ama bu flahs-› manevinin oluflabilmesi için baflta mutla-
ka Hz. Mehdi bir flah›s olarak bulunacakt›r. Bediüzzaman
da burada, "HZ. MEHD‹ VE fiAK‹RTLER‹" sözleriy-
le bu gerçe¤i dile getirmekte ve Hz. Mehdi'nin manevi bir
flah›s olarak de¤il, talebelerinin bafl›nda ayr› bir flahsiyet
olarak var olaca¤›n› ifade etmektedir.
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Bediüzzaman bu sözünde, "Cenab-› Hakk'›n izniy-

le GEL‹R" diyerek öncelikle Hz. Mehdi'nin ahir zaman-
da gelecek bir flah›s oldu¤unu bir kez daha hat›rlatm›flt›r.
Çünkü bilindi¤i gibi "GELME" fiili, manevi bir flahs›n
gerçeklefltirebilece¤i bir olay de¤ildir. "GELME" ifade-
si burada aç›kça bir insan›n geliflini müjdelemek için kul-
lan›lm›fl bir fiildir. E¤er Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin bir
flahs-› manevi oldu¤unu belirtmek isteseydi, kuflkusuz ki
böyle bir kelime kullanmaz, Hz. Mehdi'nin geliflinden bah-
setmezdi.

Bediüzzaman, kendi döneminde iman› kurtarma yo-
lunda mücadele vermifl ve ahir zaman cemaatine öncülük
etmifltir. Bediüzzaman "O DA‹REY‹ GEN‹fiLET‹R"

sözüyle, kendisinin "dar dairede" yani "s›n›rl› bir çevre-
de" bafllatt›¤› iman kurtarma mücadelesinin Hz. Mehdi za-
man›nda geniflleyece¤ini ve "DÜNYA ÇAPINDA" neti-
celenece¤ini belirtmifltir. Bediüzzaman bu aç›klamas›yla,
Hz. Mehdi'nin özelliklerini ve yerine getirece¤i görevle-
rin benzersizli¤ini hat›rlatarak bir kez daha kendisinin Hz.
Mehdi olmad›¤›n› ifade etmifltir.

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'den önce gelmifl, insanla-
r›n Allah'›n dininden uzaklaflt›¤› bir ortamda Kuran ahla-
k› ve iman hakikatleri üzerinde durarak çok büyük bir ima-
ni hareket bafllatm›flt›r. "O TOHUMLAR SÜMBÜLLE-

N‹R" sözleriyle bu büyük fikri mücadelesini tohum ek-
meye benzetmektedir. Sonradan Hz. Mehdi zaman›nda bu
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iman tohumlar›n›n sümbüllenece¤ini, yani Hz. Mehdi'nin
Bediüzzaman'›n bafllatt›¤› bu imani çal›flmalar› genifllete-
ce¤ini ve sonuca ulaflt›raca¤›n› belirtmektedir. 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

SEYRED‹P" sözleriyle, ekti¤i iman tohumlar›n›n süm-
büllenece¤i yani Hz. Mehdi'nin Kuran ahlak›n› tüm dün-
yaya hakim k›laca¤› dönemde, kendisinin vefat etmifl ola-
ca¤›n› belirtmifltir. Bediüzzaman bu sözüyle bir kez daha
kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n›, bu kutlu flahs›n gelip
görevine bafllad›¤› dönemde kendisinin hayatta olmaya-
ca¤›n› hat›rlatarak ifade etmifltir.

9- BED‹ÜZZAMAN HZ. MEHD‹’YE OLAN

BA⁄LILI⁄INI NASIL TAR‹F ETM‹fiT‹R?

O ‹LER‹DE GELECEK AC‹B (flafl›lan, hayret
uyand›ran, benzeri görülmeyen) fiAHSIN bir
H‹ZMETKARI ve ONA YER HAZIR EDE-

CEK B‹R DÜMDARI (yard›mc› kuvveti) ve
OBÜYÜK KUMANDANIN P‹fiDAR B‹R

NEFER‹ (önden giden bir askeri) oldu¤umu
zannediyorum. (Barla Lahikas›, s. 162)

19

AH‹R ZAMAN SORULARINA BED‹ÜZZAMAN CEVAP VER‹YOR .2.



Bediüzzaman bu ifadesinde Hz. Mehdi için, "‹LER‹-

DE GELECEK" sözlerini kullanm›flt›r. Bediüzzaman
"gelmifl" veya "geldi" gibi kendi dönemini ve öncesini kas-
teden ifadelere yer vermemifltir; "ileride gelecek" diyerek
Hz. Mehdi'nin kendi yaflad›¤› dönemden sonra gelece¤ini
aç›klam›flt›r. "‹LER‹DE" kelimesinin gelecek bir zama-
n› ifade ettti¤i son derece aç›kt›r ve Bediüzzaman'›n bu
konudaki düflüncesini hiçbir itiraza yer b›rakmayacak fle-
kilde ortaya koymaktad›r.

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

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

Bediüzzaman burada "ONA YER HAZIR EDE-

CEK" ifadesini kullanarak, Hz. Mehdi'nin kendisinden
sonra gelecek bir kimse oldu¤unu bir kez daha aç›klam›fl-
t›r. Bilindi¤i gibi "haz›rl›k" bir fleyin öncesinde yap›lan
bir eylemdir. Halihaz›rda mevcut olan, haz›r bulunan bir
fley için haz›rl›k yap›lmas› söz konusu de¤ildir. Bediüzza-
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man da burada kendisinin "Hz. Mehdi'nin geliflinden ön-

ce böyle bir haz›rl›k içerisinde oldu¤unu" ifade etmek-
tedir. Bu da Hz. Mehdi'nin, Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dö-
nemde henüz ortaya ç›kmam›fl oldu¤unu, bu dönemin bir
"haz›rl›k devresi" oldu¤unu göstermektedir.

Hadislerde yer alan tariflere ve Bediüzzaman'›n aç›k-
lamalar›na göre, ahir zaman mücadelesi çok kapsaml› bir
fikri mücadele olacakt›r. Bu fikri mücadelede Hz. Mehdi
döneminde yaflayan salih müminler görev ald›¤› gibi, ken-
disinden önce gelip ona yer haz›rlayacak yard›mc›lar›,
dostlar› da olacakt›r. Bediüzzaman da bu sözleriyle bu ger-
çe¤e iflaret etmektedir. Büyük ‹slam alimi, k›ymetli hiz-
metleri ile ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi'ye ortam
haz›rlad›¤›n› dile getirmektedir. Fikri mücadelesinin, hiz-
metlerinin, eserlerinin Hz. Mehdi'nin çal›flmalar›na fayda
sa¤layaca¤›n› ve bunlar›n Hz. Mehdi taraf›ndan kaynak
olarak kullan›laca¤›n› ifade etmektedir. Bediüzzaman bu
aç›klamalar›yla, kendisinin ahir zaman›n beklenen Mehdi-
si olmad›¤›n› bir kez daha bizzat kendi sözleriyle ifade et-
mektedir.

Bediüzzaman bu sözleriyle ayr›ca kendi konumunu
da çok aç›k bir flekilde tan›mlam›flt›r. Yukar›da da ifade
edildi¤i gibi, bir insan›n ayn› anda hem "Hz. Mehdi ol-

mas›" hem de ona "yer haz›r edecek bir kimse" olabil-
mesi  söz konusu de¤ildir. Çünkü yer haz›r edecek olan ki-
fli, o kifliyle efl zamanl› olarak bu görevi yapmamaktad›r.
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Onun görevi olay›n öncesindedir; gelecek olan kifli yani
Hz. Mehdi ise bu yer haz›r edildikten sonra yani ileriki bir
zamanda görevine bafllayacakt›r.

"DÜMDAR" kelimesi "yard›mc› kuvvet" anlam›-
na gelmektedir. Bediüzzaman, bu sözüyle kendisini, as›l
mücadeleyi yürüten zata imkan haz›rlayan yard›mc› kuv-
vetlere benzetmifltir. Bu flekilde kendisinden sonra gele-
cek olan ve yapaca¤› büyük fikri mücadele ile ‹slam ahla-
k›n›n getirdi¤i tüm güzellikleri yeryüzüne hakim edecek
olan Hz. Mehdi'nin bir yard›mc›s› oldu¤unu ifade etmek-
tedir.  E¤er Bediüzzaman kendisinin Hz. Mehdi oldu¤unu
düflünseydi kuflkusuz ki burada kendisini "Hz. Mehdi'nin

yard›mc›s›" olarak tan›mlamazd›. Çünkü "Hz. Mehdi'nin

ve yard›mc›s›n›n", "birbirinden farkl›, iki ayr› kifli"

oldu¤u çok aç›kt›r. E¤er Bediüzzaman "yard›mc›s›y›m"
diyorsa, bu onun Hz. Mehdi olmad›¤›n› belirtti¤i çok aç›k
bir ifadedir.

Bediüzzaman Hz. Mehdi'den bahsederken "O BÜ-

YÜK KUMANDAN" sözlerini kullanarak Hz. Mehdi'nin
"kumandanl›k vasf›na" da dikkat çekmektedir. Bir flahs-
› manevinin kumandanl›k s›fat› tafl›mas›n›n söz konusu
olamayaca¤› çok aç›kt›r.

Bediüzzaman'›n burada kulland›¤› "P‹fiDAR B‹R

NEFER" ifadesi, "ÖNDEN G‹DEN ASKER" anlam›n›
tafl›maktad›r. Bediüzzaman bu sözüyle kendisini önden gi-
den öncü kuvvetlere benzetirken, Hz. Mehdi'nin kendisin-
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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 ise kendisinden

SONRA GELEN" bir kimse oldu¤unu netlefltirmektedir.
Bediüzzaman burada ayr›ca "B‹R NEFER" yani as-

ker kelimesini kullanarak, kendisinin Hz. Mehdi de¤il,
onun bir yard›mc›s› ve ona hizmet eden bir görevli oldu-
¤unu bir kez daha ifade etmektedir. Bediüzzaman›n kendi-
sini bir "H‹ZMETKARI, ÖNCÜSÜ" olarak vas›fland›r-
d›¤› ve bu kadar övgüyle, sayg›yla bahsetti¤i Hz. Mehdi,
tüm ‹slam alemi taraf›ndan as›rlard›r beklenmektedir. Be-
diüzzaman da bu aç›klamalar›yla, Hz. Mehdi'nin ahir za-
manda, Allah'›n izniyle, muhakkak ortaya ç›kaca¤›n› mü-
minlere müjdelemektedir.

10- BED‹ÜZZAMAN’IN HZ. MEHD‹’Y‹ AC‹P

B‹R fiAHIS OLARAK VASIFLANDIRMASIN-

DAK‹ H‹KMET NED‹R?

O ‹LER‹DE GELECEK AC‹B (flafl›lan, hayret
uyand›ran, benzeri görülmeyen) fiAHSIN…

(Barla Lahikas›, s. 162)
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Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin önemli bir özelli¤ini
vurgulam›fl ve Hz. Mehdi'nin "AC‹B B‹R fiAHIS" oldu-
¤unu ifade etmifltir. "Acib" kelimesi, "hayret veren, fla-

fl›rt›c›, benzeri görülmeyen" anlam›ndad›r. Hadislerde
Hz. Mehdi'nin çok büyük bir fikri mücadelesi olaca¤›, yap-
t›¤› ifllerin dünya çap›nda etki gösterece¤i bildirilmektedir.
Bediüzzaman da, Hz. Mehdi'den "AC‹B" ifadesiyle bah-
setmekte, bu mübarek zat›n daha önce "BENZER‹ GÖ-

RÜLMEM‹fi B‹R K‹fi‹" olaca¤›na dikkat çekmektedir.
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi'nin

kulland›¤› yöntemlerin ve mücadele fleklinin al›fl›lm›-

fl›n d›fl›nda olaca¤› bildirilmifltir. Bu bilgilere göre, Hz.
Mehdi çok etkili yöntemler kullanacak, her konuda bafla-
r›l› sonuçlar elde edecektir. Bu baflar›s›na karfl›l›k, kendi-
sine çok yo¤un sald›r›lar olmas›na ra¤men bunlardan hiç
etkilenmeyecektir. Bediüzzaman da bu sözüyle Hz. Meh-
di'nin, "herkesin anlayamayaca¤› vehbi (çal›flmakla ka-

zan›lmay›p Allah'›n lütfuyla olan) ilimlere de vak›f bir

flah›s olaca¤›n›" ifade etmifltir.  Bediüzzaman'›n bu sö-
zünden anlafl›ld›¤› üzere, Hz. Mehdi döneminde hayret ve-
rici olaylar da yaflanacakt›r. Hadislerde bildirildi¤ine ve
‹slam alimlerinin ifadelerine göre, ola¤anüstü do¤a olay-
lar›, beklenmedik siyasi de¤iflimler, teknolojinin h›zla ge-
liflmesi, dünya çap›nda tebli¤ yap›lmas› benzeri görülme-
mifl bir dönem olaca¤›n› anlatmaktad›r. Hz. Mehdi her an
Allah'›n yak›n takibine ve yard›m›na mazhar olacak-
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t›r. Bu nedenle, Bediüzzaman'›n da belirtti¤i gibi, iman
gözüyle bakmayanlar›n flafl›raca¤›, kolay kolay aç›klaya-
mayaca¤› harikal›kta baflar›lara vesile olacakt›r.

11- HZ. ‹SA ve HZ. MEHD‹ ILE AH‹R ZA-

MANDA ZUHUR EDECE⁄‹ B‹LD‹R‹LEN D‹-

⁄ER fiAHISLAR HERKES TARAFINDAN TA-

NINAB‹LECEK M‹D‹R?

Hatta HAZRET-‹ ‹SAALEYH‹SSELAM'IN

NÜZULÜ (yeryüzüne inifli) dahi ve KEND‹S‹

‹SA ALEYH‹SSELAM OLDU⁄U, NUR-U

‹MANIN D‹KKAT‹YLE (iman›n ›fl›¤›yla) B‹-

L‹N‹R; HERKES B‹LEMEZ. Hatta DEC-

CAL VE SÜFYAN G‹B‹ EfiHAS-I MÜDH‹-

fiE (ürkütücü flah›slar) KEND‹LER‹ DAH‹

KEND‹LER‹N‹ B‹LM‹YORLAR. (fiualar,
s. 487)

Bediüzzaman, Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda yeryüzüne
ikinci kez gelece¤ini bildirmekte, ancak bu mübarek zat
geldi¤inde herkesin kendisini tan›mayaca¤›na dikkat çek-
mektedir.

Bediüzzaman "HAZRET-‹ ‹SA ALEYH‹SSE-

LAM'IN NÜZULÜ" sözleriyle Hz. ‹sa'n›n, Allah'›n bir
mucizesi olarak ahir zamanda insani bedeniyle gökyüzün-
den yeryüzüne inece¤ini anlatmaktad›r. Bediüzzaman ver-
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di¤i bu bilgilerle Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda Hristiyan top-
lumunun bafl›nda bir mana ya da manevi bir lider olarak
de¤il, bizzat hidayet önderi "B‹R fiAHIS" olarak bulu-
naca¤›n› kesin ifadelerle aç›klamaktad›r.

Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne in-
di¤i zaman, kendisinin de Hz. ‹sa oldu¤unu önceleri bilme-
yece¤ini, ancak daha sonra fark›na varaca¤›n› bildirmifl-
tir.

Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne gelece¤i Kuran'da
bildirilmifl ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde haber
verilmifl bir gerçektir. Bediüzzaman, çevresindeki insan-
lar›n, Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda beklenen peygamber oldu-
¤unu ancak "‹MANLARIYLA FARK EDEB‹LECEK-

LER‹N‹" söylemifltir. Bu da yine Bediüzzaman'›n Hz.
‹sa'dan bir flahs-› manevi olarak söz etmedi¤ini aç›kça or-
taya koymaktad›r. Bediüzzaman burada aç›kça insanlar›n
bir flahs-› maneviyi de¤il, "BEKLED‹KLER‹ B‹R fiAH-

SI" tan›malar›ndan bahsetmektedir. Bediüzzaman ayr›ca
"HERKES B‹LEMEZ" diyerek Hz. ‹sa'y› herkesin ta-
n›yamayaca¤›n› bir kez daha belirtmifl, bahsedilenin bir
flahs-› manevi de¤il, maddi varl›¤›yla ortaya ç›kacak "B‹R

‹NSAN" oldu¤unu tekrar vurgulam›flt›r. Bediüzzaman'›n
da belirtti¤i gibi Hz. ‹sa ikinci kez yeryüzüne geldi¤inde
de samimi olarak iman edenler imanlar›n›n vesilesiyle,
Allah'›n izniyle bu mübarek zat› hemen tan›yacak, onun
yard›mc›s› ve destekçisi olacaklard›r.

26

AH‹R ZAMAN SORULARINA BED‹ÜZZAMAN CEVAP VER‹YOR .2.



Bediüzzaman, bu sözleriyle Mesih Deccal ve Süf-
yan Deccal gibi, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'ye karfl› inkara da-
yal› bir mücadele verecek olan ahir zaman flah›slar›n›n da
herkes taraf›ndan teflhis edilemeyece¤ine dikkat çekmek-
tedir. Bediüzzaman burada kulland›¤› "EfiHAS-I MÜD-

H‹fiE" sözlerinde geçen "EfiHAS-I" kelimesiyle, Süf-
yan ve Deccal'in "B‹RER fiAHIS" oldu¤unu belirtmek-
tedir. Bediüzzaman eserlerinde flah›s anlam›na gelen ben-
zer kelimeleri Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi için de kullanmakta-
d›r. Süfyan ve Deccal'in flah›s olarak ortaya ç›kaca¤›n› ka-
bul edip, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin ise sadece flahs-› ma-
nevilerinin olaca¤›n› düflünmek son derece çeliflkilidir.
Bediüzzaman'›n da bildirdi¤i gibi, Süfyan Deccal ve Me-
sih Deccal nas›l birer flah›s olarak ortaya ç›k›yorlarsa, bun-
lar›n fitnelerini ortadan kald›racak olan Hz. ‹sa ve Hz.
Mehdi de Allah'›n izniyle ahir zamanda mübarek zatlar›y-
la ortaya ç›kacaklard›r.

12- GELMES‹ BEKLENEN ‘BÜYÜK MEHD‹’

‹LE DAHA ÖNCE MEHD‹ OLDU⁄U ZANNE-

D‹LEN K‹fi‹LER NEDEN B‹RB‹R‹NE KARIfi-

TIRILMAKTADIR?

Ayr›ca hem iki Deccal'in s›fatlar› ve halleri ay-
r› ayr› oldu¤u halde, mutlak gelen R‹VAYET-

LERDE ‹LT‹BAS OLUYOR (kar›flt›r›l›yor),
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B‹R‹ ÖTEK‹ ZANNED‹L‹R. HEM "BÜ-

YÜK MEHD‹"N‹N HALLER‹ SABI MEH-

D‹LERE (önceki Mehdilere) ‹fiARET EDEN

R‹VAYETLERE MUTABIK (uygun) ÇIK-

MIYOR, hadis-i müteflabih (birçok anlama ge-
lebilecek hadis) hükmüne geçer. (fiualar, s. 582)

Bediüzzaman, Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman-
la ilgili hadislerinde bahsi geçen Deccallerin özelliklerinin
ve faaliyetlerinin birbirine benzedi¤ini; bu sebeple biri-
nin di¤eri zannedilebildi¤ini söylemektedir. Ancak bu ha-
dislerde "Büyük Mehdi"ye dair bildirilen özelliklerin, "sa-
b›k Mehdiler" olarak bahsetti¤i, önceki dönemlerde gel-
mifl olan müceddidlerden çok farkl› oldu¤unu belirtmifl-
tir:

Bediüzzaman "‹LT‹BAS OLUYOR (KARIfiTIRI-

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

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

b›k Mehdiler ile ilgili olarak verilen bilgilerin Büyük

Mehdi'nin özellikleri ile uyuflmamas›" oldu¤unu ifade
etmifltir.

Bediüzzaman bu sözleriyle "BÜYÜK MEHD‹"nin
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"geçmifl zamanlarda gelmemifl oldu¤unu", bu mübarek
flahs›n, "Peygamberimiz (sav)'in bildirdi¤i tüm özellik-

lere birden sahip olmas›yla tan›naca¤›n›" dile getirmifl-
tir. Zira bir kiflinin Mehdi olabilmesi için Peygamberimiz
(sav)'in hadislerinde bildirilen özelliklerin tamam›n› bir-
den üzerinde göstermesi gerekmektedir. Yoksa baz› ala-
metlerin var zannedilmesiyle, o kiflinin Mehdi oldu¤unun
düflünülmesi do¤ru de¤ildir. Hz. Mehdi, Allah'›n izniyle
ortaya ç›kt›¤› zaman, Peygamberimiz (sav)'in bildirdi¤i
tüm bu alametleri üzerinde tafl›yacakt›r. Peygamberimiz
(sav)'in bildirdi¤i gibi "seyyid", yani Peygamberimiz
(sav)'in soyundan olacak, ‹slam ahlak›n› tüm dünyaya ha-
kim k›lacak, yeryüzüne benzersiz bir adalet, huzur, bol-
luk ve bereket getirecektir. Bediüzzaman da buradaki söz-
leriyle bu alametlerin farkl›l›¤›na dikkat çekmifl, bu özel-
liklerle uyuflmayan flah›slar›n Hz. Mehdi olamayaca¤›n›
hat›rlatm›flt›r.

Bediüzzaman bu konuyu anlatt›¤› sözlerinde bir bafl-
ka konuyu daha vurgulam›fl, hadislerde bildirilen Deccal-
lerin, sab›k Mehdilerin ve Hz. Mehdi'nin "manevi kiflilik-
ler" de¤il, "B‹RER fiAHIS" olduklar›n› belirten aç›kla-
malar da yapm›flt›r. Zira "B‹R‹" ve "ÖTEK‹" sözleri bu-
rada "K‹fi‹" ifade eden zamirler olarak kullan›lm›flt›r. Be-
diüzzaman bu sözleriyle hem "SABIK MEHD‹LER‹N"

hem de "BÜYÜK MEHD‹"nin "B‹RER fiAHIS" olduk-
lar›n› ifade etmektedir.
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Bediüzzaman eserlerinde sab›k Mehdilerin, ahir za-
man Mehdisi'nin üç büyük görevini yerine getiremedikle-
ri için Büyük Mehdi olamayacaklar›n› anlatm›flt›r. Bunun
bir di¤er sebebinin ise yukar›da da aç›kland›¤› gibi, Bü-
yük Mehdi'nin özelliklerinin Peygamberimiz (sav)'in ha-
dislerinde sab›k Mehdilere dair bildirdi¤i özelliklere uyma-
mas› oldu¤unu belirtmifltir. Bediüzzaman bu aç›klamala-
r›yla Hz. Mehdi'nin, ortaya ç›kt›¤›nda bu özelliklere sa-
hip olmas›yla tan›n›p teflhis edilebilece¤ini hat›rlatm›flt›r.
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirdi¤i, Hz. Meh-
di'nin ahlak›na, fiziksel özelliklerine, soyuna, mücadele-
sine, yerine getirece¤i faaliyetlere ait alametler görülme-
di¤i takdirde ise, bir kiflinin Hz. Mehdi olabilece¤inden
bahsedilemeyece¤ini belirtmifltir. Dolay›s›yla da verdi¤i
bu bilgilerle, hadislerde bildirilen müjdelerin henüz ger-
çekleflmedi¤ine ve Hz. Mehdi'nin geçmifl dönemlerde gel-
mifl bir flah›s olmad›¤›na dikkat çekmifltir.

Bediüzzaman bu sözleriyle ayn› zamanda Hz. Meh-
di'nin manevi bir varl›k olmad›¤›n›, "B‹R fiAHIS" ola-
rak müminlerin bafl›nda bulunup, onlara önderlik edece-
¤ini de aç›klam›flt›r. fiöyle ki:

1- Bediüzzaman, daha önce gelen Mehdilerin birer
flah›s olduklar›n› anlat›p ard›ndan da Büyük Mehdi ile ara-
lar›ndaki fark› aç›klam›flt›r. Demek ki Büyük Mehdi de
"B‹R fiAHIS"t›r.

2- Önceki Mehdiler belirtilen görevleri yerine geti-
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rememifllerdir. Ama bu görevleri Büyük Mehdi yerine ge-
tirecektir. Bu görevlerin yap›labilmesi ise, bir flahs›n var ol-
mas›n› gerektirmektedir. Demek ki Büyük Mehdi de "B‹R

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

rinde tarif etti¤i sab›k Mehdi'lere dair özelliklere uyma-
maktad›r. Büyük Mehdi, Peygamberimiz (sav)'in hadisle-
rinde müjdeledi¤i ahir zaman Mehdisi'nin özelliklerini ta-
fl›yacakt›r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Meh-
di'nin bir flahs-› manevi olmad›¤› fiziksel özellikleriyle,
ahlak›yla tarif edilen bir flah›s oldu¤u yüzy›llard›r tüm ‹s-
lam alimleri taraf›ndan bilinen bir gerçektir. Bediüzzaman
da burada Büyük Mehdi'nin, hadislerde anlat›lan sab›k
Mehdilerden bu fark›na dikkat çekerek, yine "B‹R fiA-

HIS"tan bahsetti¤ini ifade etmifltir.
Bu aç›klamalarda bahsi geçen "sab›k Mehdilerin" bi-

rer flah›s olduklar› kabullenilirken, Bediüzzaman'›n ayn›
aç›klamalar›nda yine bir flah›s olaca¤›n› belirtti¤i "Büyük
Mehdi"nin "bir flahs-› manevi" olaca¤› düflüncesini öne
sürmek elbette ki çeliflkilidir. Böyle bir durumda, rivayet-
lerde belirtilen ahir zaman Mehdisi'nden önce gelen tüm
Mehdilerin de birer flahs-› manevi olmas› gerekirdi ki, böy-
le bir durum olmam›flt›r. Dolay›s›yla da böyle bir yakla-
fl›m son derece yanl›fl ve mant›ks›zd›r. Bediüzzaman'›n da
müjdeledi¤i gibi, Peygamberimiz (sav)'in rivayetlerinde-
ki özelliklere sahip olmas›yla tan›nacak olan Büyük Meh-
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di, ahir zamanda "B‹R fiAHIS" olarak ortaya ç›kacak ve
Allah'›n izniyle Bediüzzaman'›n belirtti¤i üç görevi bir-
den bizzat yerine getirecektir.

13- HZ. MEHD‹’N‹N HANG‹ ALANLARDA

FAAL‹YETLER‹ OLACAKTIR ?

BÜYÜK MEHD‹'N‹N ÇOK VAZ‹FELER‹

VAR VE S‹YASET ALEM‹NDE, D‹YANET

ALEM‹NDE, SALTANAT ALEM‹NDE,

MÜCADELE ALEM‹NDE ÇOK DA‹RE-

LERDE ‹CRAATLARI (iflleri) OLDU⁄U

G‹B‹...(fiualar, s. 590)

Bediüzzaman, ahir zamanda gelecek olan Hz. Meh-
di'nin;

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

ve bu görevlerin hepsini birden tam olarak yerine getiren
kiflinin Hz. Mehdi olabilece¤ini ifade etmektedir.

Bediüzzaman "Büyük Mehdi"nin, sab›k Mehdiler
olarak adland›rd›¤› kiflilerden en önemli farklar›ndan biri-
nin, onun yerine getirece¤i "büyük görevler" oldu¤unu bil-
dirmifltir. Bediüzzaman "ÇOK VAZ‹FELER‹ VAR" di-
yerek, yerine getirece¤i bu görevlerin Hz. Mehdi'yi insan-
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lara tan›tacak önemli bir alamet oldu¤unu vurgulamakta-
d›r. Bediüzzaman, bu görevlerin tamam› birden yerine ge-
tirilmedi¤i takdirde ise, bir kimsenin Hz. Mehdi olmas›-
n›n söz konusu olamayaca¤›n› hat›rlatmaktad›r.

Bediüzzaman bu sözlerinde "ÇOK VAZ‹FELER‹

VAR" dedi¤i Hz. Mehdi'nin bu görevlerinin neler oldu-
¤unu aç›klamaktad›r. Hz. Mehdi'nin, "S‹YASET MEH-

D‹S‹, SALTANAT MEHD‹S‹ ve D‹YANET MEHD‹S‹

olarak bu üç özelli¤e birden sahip olaca¤›n› ve bu üç

alanda birden Mehdilik yapaca¤›n›" söylemektedir. Dik-
kat edilirse Bediüzzaman bu görevleri "üç ayr› kifli"nin
yerine getirece¤inden bahsetmemifltir. Tam tersine Hz.
Mehdi'nin bu "ÜÇ KONUDA B‹RDEN" müminlerin ön-
derli¤ini üstlenece¤ini belirtmifltir. Bu sözleriyle ayr›ca,
"Mehdili¤i üçe bölmenin, tek bir tanesinin Mehdilik için
yeterli olaca¤›n› söylemenin" yanl›fll›¤›n› ortaya koymak-
tad›r.

Bediüzzaman verdi¤i bu bilgilerle, Hz. Mehdi'nin
imkanlar›n›n çok genifl olaca¤›n› ve bu görevlerin tam ya-
p›lmas›n›n bu üç alanda birden güç sahibi olunmas›yla ger-
çeklefltirilece¤ini aç›klamaktad›r. "ÇOK DA‹RELER-

DE ‹CRAATLARI OLDU⁄U G‹B‹" sözleriyle ise, Hz.
Mehdi'nin bu "faaliyetlerinin ve etki alan›n›n çap›n›n

geniflli¤ini" belirtmektedir. 
Bediüzzaman yaflad›¤› süre içerisinde çok büyük bir

iman hizmeti yürütmüfl ancak bu üç alanda birden imkan
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ve yetkilere sahip olmam›flt›r. Aksine kendisi ömrünü esa-
ret, maddi s›k›nt›lar ve zorluklar alt›nda geçirmifltir. Çe-
flitli haks›zl›klara u¤ram›fl, eziyetlere tabi tutulmufl, yafla-
m›n›n büyük bölümünü hapis ve sürgün gibi flartlar alt›n-
da sürdürmüfltür. Kuflkusuz ki e¤er Bediüzzaman Mehdi
olsa ve diyanet, saltanat ve siyaset alanlar›ndaki üç göre-
vi yerine getirmifl olsayd›, böyle bir durum söz konusu ol-
mazd›. Dolay›s›yla Bediüzzaman, Hz. Mehdi hakk›nda
verdi¤i bu bilgi ile, kendisinin Hz. Mehdi olamayaca¤›n›
bizzat kendi sözleriyle bir kez daha delillendirmifltir.

Bediüzzaman bu sözleriyle ayr›ca Hz. Mehdi'nin "li-

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

LAN VE H‹DAYETE YÖNELTEN" anlam›ndad›r. Be-
diüzzaman Hz. Mehdi'nin "D‹YANET", "S‹YASET" ve
"SALTANAT" aleminde bu "MEHD‹L‹K VASFINI"

tafl›yarak büyük sorumluluklar üstlenece¤ini belirtmekte-
dir. Bir flahs-› manevinin diyanet, siyaset ve saltanat ko-
nular›nda yetki sahibi olmas›; bu alanlarda insanlar›n so-
rumluluklar›n› üstlenerek adalet sa¤lamas› hiçbir flekilde
söz konusu de¤ildir. Tüm bu sorumluluklar›n yerine geti-
rilmesi Bediüzzaman'›n da belirtti¤i gibi, "H‹DAYET

BULMUfi B‹R ‹NSANIN", "iman, ak›l ve vicdan kul-

lanarak yerine getirebilece¤i görevler"dir. Bediüzza-
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man da sözleriyle bu gerçe¤i vurgulam›fl, Hz. Mehdi'nin
bir flahs-› manevi olamayaca¤›n› ifade etmifltir.

14- HZ. MEHD‹ S‹YASET ‹LE 

‹LG‹LENECEK M‹D‹R?

Yukar›daki sorunun cevab›nda da aç›kland›¤› gibi
Bediüzzaman eserlerinde Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i
üç büyük görev hakk›nda genifl bilgi vermifl ve Hz. Meh-
di'nin “diyanet, siyaset, saltanat ve mücadele alanla-

r›nda Mehdilik görevini ne flekilde yerine getirece¤i-

ni” detayl› olarak anlatm›flt›r. Bu sözlerinde Hz. Mehdi'nin
“‹slam ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›laca¤›n›, Müslü-

manlar›n manevi liderli¤ini üstlenerek ‹slam Birli¤i’ni

sa¤layaca¤›n›, Hristiyan dünyas›yla ittifak yapaca¤›-

n›” ayr›nt›l› olarak aç›klam›flt›r. Bediüzzaman'›n tüm bu
izahlar› hiçbir tart›flma ya da tevile yer b›rakmayacak ka-
dar aç›kt›r.

E¤er Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin sadece iman ha-
kikatleri yönünde bir hizmet yap›p, siyaset ya da saltanat
alanlar›nda görev yapmayaca¤›n› düflünseydi, risalelerde
böyle bir aç›klamaya yer vermez, Hz. Mehdi'nin bu yön-
deki görevlerini Peygamberimiz (sav)'in hadislerine da-
yanarak bu kadar uzun ve ayr›nt›l› olarak izah etmezdi.

Ancak Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi'nin siyaset ala-
n›ndaki görevine iliflkin sözlerinin daha iyi anlafl›labilme-
si için öncelikle Bediüzzaman'›n “siyaset” kavram›n› ne
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anlamda kulland›¤›n›n ve “Hz. Mehdi'nin siyaset alan›n-

da yerine getirece¤i vazifeler” ile ne kastetti¤inin tam
olarak aç›klanmas› gerekmektedir.

Bediüzzaman “... Ve S‹YASET ALEM‹NDE, D‹YA-
NET ALEM‹NDE, SALTANAT ALEM‹NDE, MÜCA-
DELE ALEM‹NDE çok dairede icraatlar› oldu¤u gibi...”
(fiualar, s. 590) sözleriyle, Hz. Mehdi'nin siyaset alemin-
de önemli görevler üstlenece¤ini belirtmektedir. Bediüz-
zaman Hz. Mehdi'nin, “Peygamberimiz (sav)'in halifesi”
yani “Müslümanlar›n manevi lideri” vasf›n› tafl›yarak tüm
dünya Müslümanlar› aras›nda ‹slam Birli¤i’ni kuraca¤›-
n›, Hristiyan alemiyle ittifak oluflturaca¤›n› ve Hz. ‹sa ile
birlikte, ‹slam ahlak›n› tüm dünyada hakim k›laca¤›n› be-
lirtmifltir. 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.
Ancak halife olmas›; yani Müslümanlar›n manevi li-

deri s›fat›n› tafl›mas› ayr›, siyaset ise ayr› bir konudur. Hz.
Mehdi dünya siyasetiyle bizzat ilgilenmeyebilir ama
“Müslümanlar› ilgilendiren her konuda çözüm getire-

cek 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 si-

yaset, ‘Kuran ahlak› içerisindeki siyaset’ olacakt›r”.
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Önemli olan Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i bu vazifenin
“Kuran’›n bir hükmü” olmas›d›r. “Kuran ahlak›na uy-

gun siyaset”in anlam› “güzel ahlakl›, flefkatli, merha-

metli olmak, adaletli davranmak, müminler aras›nda

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

adaletsizli¤i gidermek, zenginlik ve refah› sa¤lamak”t›r.
Kuran’da Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i bu görev “‹s-

lam ahlak›n›n hakimiyeti” olarak müjdelenmektedir:

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amel-

lerde bulunanlara va'detmifltir: Hiç flüphe-

siz onlardan öncekileri nas›l 'güç ve iktidar

sahibi' k›ld›ysa, onlar› da yeryüzünde 'güç

ve iktidar sahibi' k›lacak, kendileri için se-

çip be¤endi¤i dinlerini kendilerine yerleflik

k›l›p sa¤lamlaflt›racak ve onlar› korkular›n-

dan sonra güvenli¤e çevirecektir... (Nur Su-

resi, 55)

Hz. Mehdi de Kuran’›n bu hükmü gere¤i, tüm Müs-
lümanlar›n huzurunu, birlik ve beraberli¤ini sa¤layacak,
‹slam 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
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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
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 tüm Müslümanla-
r› 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) unvanı ile fleair-i ‹slamiyeyi (‹slam ahlak›n›n
esaslar›n›) ihya etmektir (yeniden canland›rmakt›r).”
(Emirda¤ Lahikas›, s. 259) sözleriyle ifade etmektedir.

Bir ayette Allah Müslümanlara, içlerindeki “emir

sahiplerine” uymalar›n› flöyle bildirmektedir:

Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; elçiye

itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de.

E¤er bir fleyde anlaflmazl›¤a düflerseniz, ar-

t›k onu Allah'a ve elçisine döndürün. fiayet

Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan›z.

Bu, hay›rl› ve sonuç bak›m›ndan daha gü-

zeldir. (Nisa Suresi, 59)

Bu ayet gibi Kuran'da, Müslümanlar›n, Allah’›n ken-
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dilerini 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›y-
la Hz. Mehdi'nin, Kuran’›n bu hükmünü ne flekilde yeri-
ne getirece¤ini aç›klamaktad›r. 

15- NUR TALEBELER‹N‹N 

BED‹ÜZZAMAN’I MEHD‹ 

ZANNETMELER‹NDEK‹ HATA

NEREDEN KAYNAKLANMAKTADIR?

Baz› ayet-› kerime (ayetler) ve ehadis-i flerife
(hadisler) AH‹R ZAMANDA GELECEK B‹R
MÜCEDD‹D-‹ E BER‹ (en büyük müceddidi)
mana-y› iflari ile (iflari anlamda) haber veriyor-
lar. Fakat O GELECEK  ZATIN  VE  CEM‹-
YET‹N‹N ÜÇ VAZ‹FES‹NDEN en ehemmi-
yetlisi (önemlisi) olan ve zahiren (görünüflte)
en küçü¤ü görünen iman› kurtarmak ve haka-
ik-i imaniyeyi (iman hakikatlerini) günefl gibi
göstermek vazifesini Risale-i Nur ve flakirdle-
rinin (talebelerinin) flahs-› manevisi tam yap-

39

AH‹R ZAMAN SORULARINA BED‹ÜZZAMAN CEVAP VER‹YOR .2.



t›klar›ndan; O GELECEK ZATA dair HA-

BERLER‹ VE ‹fiARETLER‹, R‹SALE-‹

NUR'UN fiAHS-I MANEV‹S‹NE HATTA

BAZEN TERCÜMANINA DA TATB‹KE

(uydurmaya) ÇALIfiMIfiLAR ve fieriat› ih-

ya (Kuran ahlak›n›n esaslar›n› hat›rlatarak

yeniden hayata geçirme) ve hilafeti tatbik

olan ÇOK GEN‹fi DA‹REDE HÜKMEDEN

BU MÜH‹M VAZ‹FES‹N‹ NAZARA AL-

MAMIfiLAR (göz önünde bulundurmam›fllar).
(T›ls›mlar Mecmuas›, s. 168)

Bediüzzaman Hz. Mehdi'den bahsederken, "O ge-

lecek zat›n ve cemiyetinin ÜÇ VAZ‹FES‹" olaca¤›n› be-
lirtmifltir.

Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin bu üç görevini flöyle
aç›klam›flt›r:

1- Bediüzzaman, ateist felsefelerin ahir zamanda teh-
like oluflturaca¤›n› bildirmifl, özellikle Darwinist, mater-
yalist felsefelerin ateizmle güç bulacaklar›n› ve Allah'›n
varl›¤›n› inkar edecek tehlikeli bir çizgiye geleceklerini
ifade etmifltir. Bu nedenle Hz. Mehdi'nin birinci vazifesi-
nin, maddecilik fikri yani Allah'› inkar üzerine kurulmufl
materyalist, Darwinist ve ateist felsefelerle mücadele et-
mek ve bu felsefelerin insanlar üzerindeki etkisini tam an-
lam›yla kald›rmak olaca¤›n› belirtmifltir.
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2- Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin ikinci vazifesinin,
‹slam ahlak ve faziletini, Peygamberimiz (sav)'in gerçek
sünnetlerini canland›rmak oldu¤unu belirtmifltir. Hz. Meh-
di, halihaz›rda çeflitli gruplar halinde da¤›n›k olarak bu-
lunan Müslümanlar› birlefltirerek ‹slam Birli¤i’ni sa¤la-
yacak ve ‹slam dünyas›n›n liderli¤ini üstlenecektir. Bedi-
üzzaman Hz. Mehdi'nin bu birlikteli¤i bir dayanak nokta-
s› yapaca¤›n› ve bu flekilde Müslümanlar› baz› tehlikeler-
den koruyaca¤›n› ifade etmifltir.

3- Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin üçüncü vazifesinin
‹slam toplumunu birlefltirmek ve Hristiyan alemiyle itti-
fak yapmak oldu¤unu belirtmifltir. Hz. Mehdi'nin bu gö-
revini, iman sahiplerinin, Peygamberimiz (sav)'in soyun-
dan gelen fedakar seyyidlerin ve di¤er tüm Müslümanla-
r›n deste¤iyle gerçeklefltirece¤ini bildirmifltir.

Hz. Mehdi bu görevlerin üçünü birden yerine geti-
recek ve bu, onun tan›nmas›n› sa¤layacak ve en önemli
alametlerinden olacakt›r. Bediüzzaman kendisi de dahil

olmak üzere, daha önce yaflam›fl olan hiçbir müceddi-

din bu üç görevi birarada yerine getiremedi¤ini, bun-

lar› ancak Hz. Mehdi'nin gerçeklefltirece¤ini belirtmifl-

tir.

Bediüzzaman, bu sözüyle yayg›n olarak yap›lan bir
yorum hatas›na iflaret etmektedir. Bediüzzaman Hz. Meh-
di'ye dair haber ve iflaretlerin Risale-i Nur cemaatiyle öz-
defllefltirilmeye çal›fl›ld›¤›n› ancak bu yak›flt›rman›n Hz.
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Mehdi ile ilgili verilen bilgilere uygun düflmedi¤ini belirt-
mifltir. Bediüzzaman bu yak›flt›rmay› yapan kimselerin Hz.
Mehdi'nin iki büyük ve önemli vazifesini gözard› ettikle-
ri için böyle yanl›fl bir kanaate vard›klar›n› ifade etmek-
tedir. ‹slam Birli¤i’nin sa¤lanmas› ve Hz. Mehdi'nin tüm
Müslümanlar›n liderli¤ini üstlenmesi, Hristiyanlarla itti-
fak sa¤lanmas› ve Kuran ahlak›n›n tüm yeryüzüne hakim
olmas› flu ana kadar henüz gerçekleflmemifltir. Bediüzza-
man da dahil olmak üzere, Peygamberimiz (sav)'den son-
raki dönemlerde gelen müceddidlerin hiçbiri bu büyük gö-
revleri yerine getirmifl de¤ildir. Dolay›s›yla Bediüzzaman
da bu gerçe¤i dile getirerek Risale-i Nur'un flahs-› mane-
visini Mehdilikle vas›fland›ranlar›n yan›ld›klar›n› ifade
etmektedir.

Bediüzzaman, risalelerin yazar› olmas› nedeniyle,
baz› çevreler taraf›ndan kendisinin de Hz. Mehdi olarak
nitelendirildi¤ini belirtmifltir. Ancak yukar›da da aç›klan-
d›¤› gibi Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i
iki büyük görev dikkate al›nmad›¤› için böyle yanl›fl bir
yorumda bulunuldu¤unu ifade etmifltir. Dolay›s›yla Meh-
dilik konusundaki bu düflüncenin as›ls›zl›¤›n› bir kez da-
ha belirtmifltir.

Bediüzzaman bu düflüncenin yanl›fll›¤›n› kulland›¤›
"HATTA" kelimesiyle bir kez daha vurgulam›flt›r. Bedi-
üzzaman "hatta" kelimesini burada, "bundan daha da

garip ve daha da acayip olan›" anlam›nda kullanm›flt›r.
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Risale-i Nur'un Mehdi oldu¤unun zannedildi¤ini, bundan
daha da garip olarak kendisine yönelik de böyle bir iddi-
ada bulunuldu¤unu belirtmifltir. Bediüzzaman bu ifade-
siyle, öne sürülen bu Mehdilik iddias›n›n yanl›fll›¤›n› bir
kez daha vurgulamaktad›r.

Bediüzzaman bu sözünde ayr›ca kendisine Mehdi-
lik iddias›nda bulunulmas›n›n "sürekli olarak devam

eden bir iddia olmad›¤›n›" kulland›¤› "BAZEN" keli-
mesiyle ifade etmifltir.

Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤i üç gö-
revden bahsetti¤i kimi sözlerinde Hz. Mehdi'nin ay›rt edi-
ci bir özelli¤i olarak "ÇOK GEN‹fi DA‹REDE HÜK-

METMES‹"ne dikkat çekmifltir. Hz. Mehdi'nin bu özel-
li¤i son derece önemlidir. Hz. Mehdi görevlerini sadece
belirli bir bölgede yerine getirmeyecek, onun etki alan›
çok genifl bir dairede, yani dünya çap›nda olacakt›r. Bedi-
üzzaman, "dar daire" olarak ifade etti¤i "küçük çapl›" uy-
gulamalar›n Müslümanlar› yan›ltmamas› gerekti¤ini be-
lirtmektedir. Hz. Mehdi'nin ikinci ve üçüncü görevlerini
genifl dairede gerçeklefltirece¤ini hat›rlatarak, Risale-i
Nur'un flahs-› manevisine yap›lan Mehdilik yak›flt›rmas›-
n›n yanl›fll›¤›n› delilleriyle birlikte aç›klamaktad›r.

Bediüzzaman'›n Hz. Mehdi'nin yerine getirece¤ini
belirtti¤i görevler konusunda "ÇOK GEN‹fi ÇAPLI B‹R

HÜKMETME" yani "DÜNYA ÇAPINDA" bir sonuç
ise bugüne kadar gerçekleflmifl de¤ildir. Bu da Hz. Meh-
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di'nin geçmifl dönemde ortaya ç›km›fl bir flah›s ya da flahs-
› manevi olmad›¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r. Söz ko-
nusu üç görevin dünya çap›nda yerine getirilmesi, Allah'›n
izniyle Hz. Mehdi'nin en önemli alametlerinden olacak ve
onu tüm insanlara tan›tacakt›r.

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin dünya çap›nda gerçek-
leflecek olan ikinci (‹slam Birli¤i'ni kurmak) ve üçüncü
(Kuran ahlak›n› tüm dünyaya yaymak) görevlerinin,  onun
ay›rt edici ve tan›t›c› özellikleri oldu¤unu hat›rlatm›flt›r.
Çünkü bu görevleri dünya çap›nda yapacak olan tek flah›s
Hz. Mehdi'dir. Dolay›s›yla e¤er bu görevler bu özellikle-
riyle birlikte gerçekleflmemiflse, bu durumda Mehdilik ko-
nusunda herhangi bir iddiada bulunabilmek de söz konu-
su de¤ildir. Çünkü böyle bir iddia Peygamberimiz (sav)'in
hadisleriyle, ‹slam alimlerinin ve Bediüzzaman'›n bu do¤-
rultuda yapt›klar› aç›klamalar›n tümüyle çeliflecektir.

Bediüzzaman da bu sözleriyle, Hz. Mehdi konusun-
da bir iddiada bulunabilmek için dünya çap›nda gerçek-
leflmesi gereken bu iki büyük görevin yerine getirilip ge-
tirilmedi¤inin dikkate al›nmas› gerekti¤ini hat›rlatmakta-
d›r. Bediüzzaman bu delillerin oluflmad›¤› bir durumda ya-
p›lacak bir Mehdiyet benzetmesinin hatal› bir ç›kar›m ola-
ca¤›n› belirtmektedir. Bediüzzaman kullland›¤› "NAZA-

RA ALMAMIfiLAR" ifadesiyle, kendisini veya Risale-
i Nur'u Hz. Mehdi zannedenlerin bu önemli hususu göz-
den kaç›rd›klar›n› ve bu sebeple de yan›ld›klar›n› ifade et-
mifltir.
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16- AH‹R ZAMANDA HR‹ST‹YANLI⁄I K‹M

TEMS‹L EDECEKT‹R?

... HAZRET-‹ ‹SA ALEYH‹SSELAM, ‹SE-

VÎL‹K fiAHS-I MANEVÎS‹N‹ TEMS‹L

EDEREK D‹NS‹ZL‹⁄‹N fiAHS-I MANE-

VÎS‹N‹ TEMS‹L EDEN DECCAL'‹ yok
eder...(Mektubat, s. 6)

Bediüzzaman, Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez ge-
lece¤ini ve Deccal'in fitnesini fikren etkisiz hale getirece-
¤ini bildirmektedir.

Bediüzzaman bu sözleriyle “HZ. ‹SA'NIN, HR‹S-

T‹YANLI⁄IN fiAHSI MANEV‹S‹N‹ TEMS‹L ETT‹-

⁄‹N‹” belirtmektedir. Bediüzzaman, tarih boyunca gön-
derilmifl tüm elçiler ve peygamberler gibi, Hz. ‹sa'n›n da
onu destekleyen, ona inanan ve onu takip eden kimseler-
den oluflan bir flahs› manevisi olaca¤›n› bildirmektedir.
Ancak Bediüzzaman “‹SEV‹L‹K fiAHSI MANEV‹S‹-

N‹ TEMS‹L EDEREK” sözleriyle, Allah’›n adetullah›na
(Allah’›n kanununa) uygun olarak “HZ. ‹SA'NIN DA BU

fiAHSI MANEV‹N‹N BAfiINDA B‹ZZAT B‹R H‹DA-

YET ÖNDER‹ OLARAK BULUNACA⁄INI” ifade et-
mektedir. Nitekim bir flahs› manevinin bir flahs› manevi-
yi temsil etmesi söz konusu de¤ildir. Bir flahs› manevinin
oluflabilmesi için, onun bafl›nda öncelikle “B‹R fiAHSIN”

var olmas› gerekmektedir. Bediüzzaman da bu gerçe¤i vur-
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gulayarak Hz. ‹sa'n›n bir flahs› manevi olmad›¤›n›, kendi
flahs› manevisinin bafl›nda bulunaca¤›n› ve onlara bizzat
önderlik edece¤ini aç›klamaktad›r. 

Bediüzzaman'›n belirtti¤i bu gerçekler bir iki soru
soruldu¤unda da kolayl›kla anlafl›lmaktad›r:

1- ‹sevilik flahs› manevisini bir kifli temsil ediyor.

Bu kimdir? 

Hz. ‹sa. 

2- Hz. ‹sa kimi temsil ediyor? 

‹sevilik flahs› manevisini.

Bu sorular›n cevaplar› Bediüzzaman’›n Hz. ‹sa’dan
ve flahs› manevisinden ayr› kavramlar olarak bahsetti¤ini
aç›kça ortaya koymaktad›r.

17- AH‹R ZAMANDA D‹NS‹ZL‹⁄‹ K‹M TEM-

S‹L EDECEKT‹R?

... HAZRET-‹ ‹SA ALEYH‹SSELAM, ‹SE-

VÎL‹K fiAHS-I MANEVÎS‹N‹ TEMS‹L

EDEREK D‹NS‹ZL‹⁄‹N fiAHS-I MANE-

VÎS‹N‹ TEMS‹L EDEN DECCAL'‹ yok
eder...(Mektubat, s. 6)

Bediüzzaman bu sözlerinde ayn› Hz. ‹sa gibi, Dec-
cal'in de bir flahs› manevisi olaca¤›n› belirtmektedir. An-
cak Bediüzzaman “D‹NS‹ZL‹⁄‹N fiAHS-I MANEV‹-

S‹N‹ TEMS‹L EDEN DECCAL'‹” sözleriyle, Deccal'in
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de yine “B‹R fiAHIS OLARAK D‹NS‹ZL‹⁄‹ TEMS‹L

EDEN BU fiAHSI MANEV‹N‹N B‹ZZAT BAfiINDA

BULUNACA⁄INI” ifade etmektedir. 
Bediüzzaman eserlerinde, Peygamberimiz (sav)'in

ahir zamanda gelece¤ini müjdeledi¤i tüm isimlerin birer
flah›s olduklar›n› çeflitli delillerle aç›klam›flt›r. Deccal de bu
ahir zaman flah›slar›ndan biridir. Bediüzzaman Deccal'in
bir flah›s olaca¤›n› ne kadar detayland›rarak aç›klad›ysa,
Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin birer flah›s olacaklar› konusunda
da ayn› aç›kl›kta deliller ortaya koymufltur. Kuflkusuz ki
Bediüzzaman'›n bu anlat›mlar›ndan bir k›sm›n› farkl› yo-
rumlay›p, Hz. ‹sa ve Hz. Mehdi'nin birer flahs› manevi, an-
cak Deccal'in bir flah›s olaca¤›n› düflünmek çok yanl›fl bir
yaklafl›m olacakt›r. Zira Bediüzzaman Deccal gibi, “Hz.
‹sa ve Hz. Mehdi'nin de B‹RER fiAHIS OLARAK gele-
ceklerini” ›srarla tekrarlam›fl ve bunlar› delilleriyle birlik-
te aç›klam›flt›r.

18- HZ.‹SA GELD‹⁄‹NDE 

ONU K‹MLER TANIYAB‹LECEKT‹R?

... HAZRET-‹ ‹SAALEYH‹SSELAM GEL-

D‹⁄‹ VAK‹T, herkes ONUN HAK‹KÎ ÎSA,
oldu¤unu bilmek lâz›m de¤ildir. ONUN MU-

KARREB VE HAVASSI (derin imanl› yak›n
talebeleri), nur-u iman (iman›n ›fl›¤›) ile ONU-
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TANIR. Yoksa bedahet (birdenbire ve aç›kça)
derecesinde HERKES ONU TANIMAYA-

CAKTIR... (Mektubat, s. 60)

Bediüzzaman, ikinci kez yeryüzüne geliflinin ilk y›l-
lar›nda Hz. ‹sa'y› tan›yabilecek insanlar›n say›s›n›n çok
az olaca¤›n› bildirmifltir. Buna göre, ancak yak›n çevresi ve
derin iman sahibi talebeleri Hz. ‹sa'y› imanlar›n›n nuru ile
tan›yabilecek, fakat toplumun geneli onun aç›kça Hz. ‹sa
oldu¤unu bilmeyecektir.

Bediüzzaman burada kulland›¤› "HZ. ‹SA ALEY-

H‹SSELAM GELD‹⁄‹ VAK‹T" sözleriyle birkaç önem-
li konuya aç›kl›k kazand›rmaktad›r. Bediüzzaman "GEL-

D‹⁄‹ VAK‹T" ifadesiyle öncelikle Hz. ‹sa'n›n "KES‹N

OLARAK GELECE⁄‹N‹" müjdelemektedir. "GEL-

ME" fiiliyle ise Bediüzzaman Hz. ‹sa'n›n "manevi bir var-
l›k" olmad›¤›n› "B‹R fiAHIS" oldu¤unu aç›klamaktad›r.
Bir flahs-› manevinin "gelmesi" söz konusu de¤ildir. Bir
flahs-› manevi ancak "oluflabilir". "GELME" eylemi "bir

insan›n yapabilece¤i bir fiil"dir. Bediüzzaman da bu söz-
leriyle bu önemli fark› vurgulamakta ve Hz. ‹sa'n›n bir fla-
h›s olarak yeryüzüne gelece¤i konusuna kesinlik kazan-
d›rmaktad›r.

Bediüzzaman ayr›ca buradaki "HAK‹K‹ ‹SA" söz-
leriyle Hz. ‹sa'n›n, yeryüzüne ikinci kez geliflinde, yine
hepsi birer flah›s olan "sahte Mesihler"den farkl› olaca¤›-
n› vurgulam›fl ve bu mübarek zat›n "GERÇEK HZ. ‹SA"
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olaca¤›n› belirtmifltir. Hz. ‹sa geldi¤inde, Kuran ayetle-
rinde ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirilen
iflaretlere uygun özellikleriyle, bu sahte mesihlerden ay›rt
edilecek ve Bediüzzaman'›n belirtti¤i gibi "hakiki Hz.

‹sa" olacakt›r.
Bunun yan› s›ra Bediüzzaman burada "MUKAR-

REB VE HAVASSI" diyerek Hz. ‹sa'n›n "DER‹N ‹MAN-

LI YAKIN TALEBELER‹" olaca¤›ndan bahsetmifltir.
Bir flahs-› manevinin "talebeleri" ya da "yak›n çevresi"
olaca¤›ndan bahsedebilmek hiçbir flekilde mümkün de¤il-
dir.

Ancak bir insan›n talebeleri olabilir. Kuflkusuz Be-
diüzzaman da bu gerçe¤i çok iyi bilmektedir. Hz. ‹sa'n›n ta-
lebelerinden bahsederek, onun bir flahs-› manevi olmad›-
¤›n› Müslümanlara aç›klamakta, mübarek flahs›yla talebe-
lerinin bafl›nda bizzat bulunaca¤›n› haber vermektedir.

Bediüzzaman "HERKES ONU TANIMAYACAK-

TIR" sözleriyle Hz. ‹sa'y› ilk geldi¤i y›llarda herkesin bi-
lip anlayamayaca¤›n›, dolay›s›yla toplumun genelinin onu
tan›yamayaca¤›n› ifade etmektedir. Bediüzzaman bu söz-
leriyle yukar›da anlat›lan ve insanlara ait bir durum olan
"TANINMA" özelli¤ine bir kez daha dikkat çekmekte-
dir. E¤er Bediüzzaman Hz. ‹sa'n›n bir flahs-› manevi oldu-
¤u kanaatinde olsayd›, böyle bir aç›klama yapmaz. Hz.
‹sa'n›n tan›nmas›ndan bahsetmezdi. Ama Bediüzzaman
"ONU" kelimesiyle Hz.  ‹sa'n›n "B‹R fiAHIS" oldu¤u-
nu belirtmifl ve sonra da aç›kça onu kimlerin tan›yamaya-
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ca¤›n› aç›klayarak, bu durumu bir kez daha vurgulam›fl-
t›r.

19- BED‹ÜZZAMAN, HZ. MEHD‹’DE 

GÖRÜLECE⁄‹N‹ BEL‹RTT‹⁄‹ HAK‹M 

SIFATINA SAH‹P OLMUfi MUDUR?

20- HZ. MEHD‹’N‹N ‘EN BÜYÜK 

MÜÇTEH‹D’ OLACA⁄INI SÖYLEYEN 

BED‹ÜZZAMAN ‹ÇT‹HAD ETM‹fi M‹D‹R?

Ahir zaman›n en büyük fesad› zaman›nda, el-
bette EN BÜYÜK B‹R MÜÇTEH‹D (ihtiyaç
olufltu¤unda ayetlerden hüküm ç›karan büyük
‹slam alimi) hem EN BÜYÜK B‹R MÜCED-

D‹D (her yüzy›l bafl›nda dini hakikatleri dev-
rin ihtiyac›na göre ders vermek üzere gönderi-
len büyük ‹slam alimi, yenileyen, yenileyici),
hem HAK‹M, hem MEHD‹ hem MÜRfi‹D

(do¤ru yolu gösteren kifli) hem KUTB-U

AZAM (Müslümanlar›n kendisine ba¤land›k-
lar› büyük evliyalardan, zaman›n en büyük
mürflidi) olarak B‹R ZAT-I NURAN‹Y‹ (nur-
lu bir zat›) GÖNDERECEK ve O ZAT da,
EHL-‹ BEYT-‹ NEBEV‹DEN (Peygamberi-
miz (sav)'in soyundan) OLACAKTIR. (Mek-
tubat, s. 411-412)
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Bediüzzaman ahir zaman alametlerinin fliddetlendi-
¤i dönemde Allah'›n insanlar›n kurtulufluna vesile olmas›
için Peygamberimiz (sav)'in soyundan nurani bir flah›s olan
Hz. Mehdi'yi gönderece¤ini bildirmifl ve bu kutlu zat› geç-
mifl dönemlerdeki müceddidlerden ay›ran özellikleri an-
latm›flt›r.

EN BÜYÜK B‹R MÜÇTEH‹D 

ve EN BÜYÜK B‹R MÜCEDD‹D:

Peygamberimiz (sav) hadislerinde her yüzy›l bafl›n-
da insanlara din ahlak›n› ve hükümlerini anlatan, dönemin
ihtiyaçlar›na göre aç›klamalarda bulunan bir müceddid
gönderilece¤ini bildirmifltir. Örne¤in ‹mam-› Rabbani
1000. Hicri y›l›n müceddididir. Mevlana Halid-i Ba¤dadi
ittifakla Hicri 12. ve 13. as›rlar aras›ndaki müceddiddir.
Bediüzzaman da Hicri 12. asr›n müceddidi Mevlana Ha-
lid'den tam yüz sene sonra yay›nlanan Risale-i Nur'un mü-
ellifi (yazar›) olmas› sebebiyle kendisinin de 13. ve 14.
as›rlar aras›ndaki müceddid oldu¤unu belirtmifltir.

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin ise kendisinden sonra
gelece¤ini -tarih vererek- bildirmifl, Hicri 14. ve 15. yüz-
y›llar aras›ndaki "müceddid"in Hz. Mehdi olaca¤›n› müj-
delemifltir. Bediüzzaman bu sözünde de Hz. Mehdi için
"EN BÜYÜK MÜCEDD‹D ve EN BÜYÜK MÜÇTE-

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

51

AH‹R ZAMAN SORULARINA BED‹ÜZZAMAN CEVAP VER‹YOR .2.



H‹D" de ihtiyaç olufltu¤unda ayetlerden hüküm ç›karan
büyük ‹slam alimi ve önderidir. Bu vas›ftaki büyük zatlar,
‹slam toplumlar›na örnek olmufl, yol göstermifl, zaman›n
kutbu olmufl önderlerdir. Bu önderlerden kimi içtihat et-
me (hükümleri usulüne uygun olarak Kuran ve hadislerden
istifade ile ortaya koyma) ve hüküm verme vas›flar›ndan
dolay› "mezhep önderleri" olmufllard›r; Müslümanlar da
onlara uymufllard›r.

‹mam Hanefi, ‹mam fiafi, ‹mam Hanbeli, ‹mam Ma-
liki bu önderlerden olup 4 mezhebin kurucular›d›r. Bütün
ehl-i sünnet onlar›n verdi¤i hükümlerle amel etmektedir.
Bediüzzaman bu "müçtehid ve müceddid"lerin en büyük-
lerinin ise Hz. Mehdi olaca¤›n› ifade etmifltir. Bu da Hz.
Mehdi'nin içtihat etme (hükümleri usulüne uygun olarak
Kuran ve hadislerden istifade ile ortaya koyma) ve hüküm
vermeye en yetkili kifli olarak, kendisinin de "tüm mez-

hepleri kald›raca¤›n›" göstermektedir. Zira en büyük
mezhep imam› oldu¤una göre zaten tüm di¤er mezheple-
ri kald›rmas› gerekir. Zaman›nda herkesin ona uyaca¤›n›n
bildirilmifl olmas› da bunu do¤rulamaktad›r.

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin "en büyük müceddid

ve müçtehid" oldu¤unu söyleyerek onun tüm mezheple-
rin üstünde olaca¤›n› ifade etmifltir. Geçmiflten günümüze
pek çok ‹slam alimi eserlerinde bu konuya de¤inmifller-
dir. ‹slam tarihinin en büyük alimlerinden biri olan Muh-
yiddin Arabi ise "Fütühat-ül Mekkiye" isimli eserinde
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bu konuda flöyle bilgi vermifltir:

... MEHD‹, D‹N‹ PEYGAMBER'‹N ZAMA-
NINDA OLDU⁄U G‹B‹ AYNEN UYGULA-
YACAK. YERYÜZÜNDE MEZHEPLER‹
KALDIRACAK. HAL‹S HAK‹K‹ D‹NDEN
BAfiKA H‹ÇB‹R MEZHEP KALMAYACAK.
(Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci,
K›yamet Alametleri, s. 186-187)

Hüseyin Hilmi Ifl›k ise, Saadet-i Ebediye adl› eserin-
de Hz. Mehdi'nin bu özelli¤ini flöyle haber vermifltir:

HAZRET-‹ MEHD‹, AH‹R ZAMANDA DÜN-
YAYA GELECEKT‹R. Resulullah Efendimizin
(sav) soyundan olacakt›r. ‹sa Aleyhisselam'la
buluflacak, MEZHEPLER‹ KALDIRACAK,
YALNIZ ONUN MEZHEB‹ KALACAK. (H.
Hilmi Ifl›k, Saadeti Ebediye, s. 35)

Bediüzzaman Said Nursi bilindi¤i gibi fiafi mezhe-
bindendir. Bir mezhep sahibi de¤ildir ve bir baflka mez-
hep kurucusuna tabi olmufltur; ‹mam fiafi'yi imam› olarak
kabul etmifltir. Bediüzzaman bu konuyu eserlerinde flöyle
ifade etmifltir:

"Evvelâ: Ben fiafiî'yim..." (Emirda¤ Lahikas›,
s. 38)
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"... hem hususî fiafiîce ibadetime." (Büyük Ta-
rihçe-i Hayat, s. 202)

"Yaln›z bu kadar var. Ben fiafiîyim..." (Büyük
Tarihçe-i Hayat, s. 206)

"Hattâ fiafiî mezhebinde oldu¤u için..."
(Emirda¤ Lahikas›, s. 573)

Oysa ki Hz. Mehdi tüm mezhepleri kald›racak ve tüm
mezheplerin üzerinde olacakt›r. Bir mezhebe ba¤l› olan
Bediüzzaman da, bu özelli¤in Hz. Mehdi'ye ait olaca¤›n›
belirterek kendisinin Hz. Mehdi olmad›¤›n› aç›klam›flt›r.

HAK‹M:

Bediüzzaman'›n kulland›¤› "HAK‹M" kelimesinin
sözlük anlam›, "Hakl› ve haks›z› ay›r›p adalet üzere hük-
meden, idare eden"dir. Bediüzzaman eserlerinde Hz. Meh-
di'nin yerine getirece¤i görevlerinden bahsetmifl, halihaz›r-
da da¤›n›k halde bulunan tüm ‹slam dünyas›n› birlefltirip
bu birlikteli¤in liderli¤ini üstlenmenin de Hz. Mehdi'nin bu
görevlerinden biri oldu¤unu belirtmifltir. Bediüzzaman Hz.
Mehdi'nin, burada belirtti¤i "HAK‹M"lik s›fat›n› kulla-
narak, tüm ‹slam aleminin bafl›nda olaca¤›n› ve Müslü-
manlar›n meselelerine çözüm getirece¤ini bildirmifltir. Bu-
na göre, Hz. Mehdi karar mekanizmas›n›n bafl›nda olacak,
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onun adil hükümleri ve yönlendirmesiyle ‹slam dünyas›
idare edilecektir. Böyle bir geliflme flu ana kadar gerçeklefl-
memifltir. Nitekim Bediüzzaman da bu gerçe¤i hat›rlata-
rak Hz. Mehdi'nin henüz gelmedi¤ini dile getirmifl; orta-
ya ç›kt›¤›nda Hz. Mehdi'nin bu "HAK‹ML‹K VASFINI

TAfiIMASIYLA TANINAB‹LECE⁄‹NE" dikkat çek-
mifltir. Bediüzzaman Said Nursi, flerefli fikri mücadelesi-
ni sürdürürken 28 y›l gibi uzun bir süreyi hapisanelerde
ve sürgünlerde geçirmifltir. Yaflad›¤› süre içinde ço¤u za-
man “mahkum” olmufltur; ancak “hakim” olmam›flt›r.

MEHD‹:

Bediüzzaman Rabbimiz'in, ahir zaman›n en zorlu or-
tam›nda, tüm insanlar›n kurtulufluna vesile olmas› için
gönderece¤i mübarek zat›n ayr›ca "MEHD‹" vasf›n› da
tafl›yaca¤›n› bildirmifltir. "MEHD‹" kelimesi, "H‹DA-

YETE EREN, H‹DAYETE VES‹LE OLAN VE H‹DA-

YETE YÖNELTEN" anlamlar›ndad›r. Mehdi s›fat›, özel
bir lütuf olarak Allah'›n hidayetine mazhar olan ve Allah'›n
kendisine yol gösterdi¤i kifliyi tan›mlamaktad›r. Ahir za-
manda gelecek olan Hz. Mehdi de ismini bu özelli¤inden
almaktad›r

MÜRfi‹D ve KUTB-U AZAM:

Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin özelliklerinden baz›la-
r›n› sayd›¤› bu sözünde onun ayn› zamanda hem "MÜR-
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fi‹D" hem de "KUTB-U AZAM" olaca¤›n› bildirmifltir.
"MÜRfi‹D" kelimesi "DO⁄RU YOLU GÖSTEREN

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

DIKLARI BÜYÜK EVL‹YALARDAN, ZAMANIN EN

BÜYÜK MÜRfi‹D‹" anlam›ndad›r. Bediüzzaman bu sö-
zünün bafl›ndaki "ahir zaman›n en büyük fesad› zaman›n-
da" ifadesiyle, Hz. Mehdi'nin dünyan›n belki de en buh-
ranl› devresi olan ahir zamanda, dünya çap›nda yapaca¤›
çal›flmalarla, imandan ve do¤ru yoldan, din ahlak›ndan
uzaklaflm›fl insanl›¤› gafletten uyand›r›p hidayete yönel-
tece¤ini bildirmifltir. Hz. Mehdi, Müslümanlar›n kendisi-
ne ba¤land›¤›, zaman›n en büyük yol göstericisi olacak-
t›r.

ZAT-I NURAN‹:

Bediüzzaman burada Hz. Mehdi'nin "B‹R ZAT-I

NURAN‹" oldu¤undan bahsetmektedir. E¤er Bediüzza-
man Hz. Mehdi'nin bir flahs-› manevi oldu¤unu vurgula-
mak isteseydi burada "bir zat-› nuraniden" de¤il, "bir
flahs-› manevi-i nuraniden" bahsederdi. Ancak çok aç›k
olarak Hz. Mehdi için "B‹R ZAT" ifadesini kullanm›flt›r.
Ayr›ca "NURAN‹" kelimesiyle de bu mübarek zat›n bir
özelli¤ini de vurgulam›fl, onun "NURLU B‹R fiAHIS"

oldu¤unu belirtmifltir.
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EHL-‹ BEYT-‹ NEBEV‹DEN:

Bediüzzaman bu sözüyle de Hz. Mehdi'nin "B‹R

fiAHIS" oldu¤unu bir baflka önemli delili hat›rlatarak ye-
niden aç›klamaktad›r. Bediüzzaman "HZ. MEHD‹'N‹N

PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N SOYUNDAN GELEN

B‹R fiAHIS OLACA⁄INI" belirtmektedir. Bediüzza-
man eserlerinde bu konuyu da çok s›k olarak vurgulamak-
tad›r. Bediüzzaman bir flahs-› manevinin,  peygamber  so-
yundan  gelemeyece¤ini kuflkusuz ki çok iyi bilmektedir.
Bu özelli¤ini hat›rlatarak Hz. Mehdi'nin mübarek bir soy-
dan gelen "B‹R ‹NSAN" olaca¤›n› ifade etmektedir.  Bu-
nun yan› s›ra Bediüzzaman risalelerde birçok kez kendisi-
nin Peygamberimiz (sav)'in soyundan olmad›¤›n› belirt-
mifl ve Hz. Mehdi geldi¤inde, di¤er müceddidlerden bu
özelli¤iyle ay›rt edilebilece¤ine dikkat çekmifltir.

21- HZ. MEHD‹’N‹N, '‹SLAM ALEM‹N‹N 

KARANLI⁄INI DA⁄ITMASI’ VASFI 

BED‹ÜZZAMAN’IN DÖNEM‹NDE 

GERÇEKLEfiM‹fi M‹D‹R?

Cenab-› Hak bir dakika zarf›nda beyn-es sema
vel-arz alemini (yer ile gök aras›ndaki alemi)
bulutlarla doldurup boflaltt›¤› gibi bir saniye-
de denizin f›rt›nalar›n› teskin eder (dindirir) ve
bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numu-
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nesini (örne¤ini) ve yazda bir saatte k›fl f›rt›na-
s›n› icad eden  KAD‹R-‹ ZÜLCELAL (herfle-
ye muktedir olan Yüce Allah) HZ. MEHD‹

‹LE DE, ALEM-‹ ‹SLAM'IN (‹slam alemi-
nin) ZULÜMATINI (zulüm devrini, karanl›-
¤›n›) DA⁄ITAB‹L‹R. VE VA'DETM‹fiT‹R

VAAD‹N‹ ELBETTE YAPACAKTIR. (Mek-
tubat, s. 411-412)

Bediüzzaman, Celal ve Kudret sahibi olan Rabbi-

miz'in, Hz. Mehdi ile dinsizlik ve zulüm devrini ortadan

kald›raca¤›n› belirtmifltir. Rabbimiz'in, yer ile gök aras›n-

daki tüm alemi bulutlarla bir dakika içinde doldurup boflalt-

t›¤›, bir saniyede denizin f›rt›nalar›n› durdurdu¤u ve ba-

har mevsiminde bir saatte yaz mevsiminin örne¤ini ve ya-

z›n da bir saatte k›fl f›rt›nas›n› yaratt›¤› gibi, bu olay› da

hemen gerçeklefltirmeye kadir oldu¤unu hat›rlatm›flt›r. Be-

diüzzaman, Allah'›n bu vaadinin hak oldu¤unu ve vaadini

mutlaka gerçeklefltirece¤ini ifade etmifltir.

Hz. Mehdi Allah'›n izniyle ‹slam dünyas›n›n karfl›

karfl›ya kald›¤› zulüm ve zorluklara son vermekle görevli

kifli olacak ve çal›flmalar›yla tüm dünya çap›nda etkili ola-

cakt›r. Ancak böylesine tüm dünyan›n gözleri önünde ger-

çekleflecek bir durum ne Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönem-

de ne de daha önce gerçekleflmemifltir. Bediüzzaman'›n
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döneminde bu zulüm devam etmekteydi; komünizm dahi

henüz y›k›lmam›fl durumdayd›. Müslümanlara  yap›lan zu-

lüm ise tüm dünyan›n gözleri önünde gerçekleflmekteydi.

Çok yak›n tarihe kadar Bosna'da, günümüzde hala Kefl-

mir'de, Moro'da, Filistin'de ve daha dünyan›n birçok ye-

rinde Müslümanlar›n en temel haklar›n›n bile elinden al›n-

d›¤›, haks›z yere öldürüldükleri bilinmektedir.

Dolay›s›yla Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönemde zu-

lüm ve esaretin ortadan kald›r›lmas› hiçbir flekilde söz ko-

nusu olmam›flt›r. Hatta Bediüzzaman'›n bizzat kendisi bu

flartlar nedeniyle hayat›n›n çok büyük bir bölümünü zu-

lüm ve esaret alt›nda geçirmifltir. Bediüzzaman, hadisler-

de bildirildi¤i gibi, ‹slam dünyas›n›n üzerindeki bu zulmü

kald›racak kiflinin ancak Hz. Mehdi olaca¤›n› belirtmifl-

tir. Kendisinin böyle bir olaya vesile olmad›¤›n› ve bu gö-

revi yerine getirecek olan›n Hz. Mehdi oldu¤unu ifade et-

mifltir.

22- BED‹ÜZZAMAN, HZ. MEHD‹’N‹N KEN-

D‹ DÖNEM‹NDE M‹, YOKSA DAHA SONRA

MI GELECE⁄‹N‹ SÖYLEM‹fiT‹R?

23- HZ. MEHD‹ ÇALIfiMALARINDA R‹SA-

LE-‹ NUR’DAN ‹ST‹FADE EDECEK M‹D‹R?
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... Bu hakikatdan anlafl›l›yor ki;  SONRA GE-

LECEK O MÜBAREK ZAT R‹SALE-‹

NUR'U B‹R PROGRAMI OLARAK NEfiR

VE TATB‹K EDECEK (yazma ve da¤›tma yo-
luyla yayacak ve uygulayacak).(Sikke-i Tasdik-
i Gaybi, s. 9)

Bediüzzaman bu sözüyle bir kez daha Hz. Mehdi'nin
geliflini müjdelemifl ve bu mübarek zat›n faaliyetlerini ye-
rine getirirken, kendisini "Hz. Mehdi'ye zemin haz›rlayan
bir öncü" olarak tan›mlayan Bediüzzaman'›n eserlerinden
de istifade edece¤ini belirtmifltir.

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'den bahsetti¤i sözlerinin
pek ço¤unda tekrarlad›¤› "GELECEK" ifadesini burada
da kullanm›flt›r. Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. Mehdi'nin,
önceki müceddidlerin ve Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönem-
lerde gelmedi¤ini söylemifl; bu mübarek zat›n bunlar›n
hepsinden "SONRA" gelece¤ini ifade etmifltir. Ayr›ca Be-
diüzzaman bu durumu, yaln›zca gelecek zaman ifade eden
bir fiil kullanarak de¤il, bunu bir de "SONRA" kelime-
siyle destekleyerek çok kesin bir üslupla aç›klam›flt›r.

Bediüzzaman ayr›ca burada "ZAT" kelimesini bir
de nitelendirmekte ve Hz. Mehdi'nin "NASIL B‹R ZAT"

oldu¤unu da aç›klamaktad›r. Bediüzzaman Hz. Mehdi'nin
"MÜBAREK B‹R ZAT" oldu¤unu belirtmektedir. "MÜ-

BAREK" kelimesi "‹lahi hayr›n bulundu¤u" anlam›na
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gelmektedir. Bediüzzaman da burada kulland›¤› bu "mü-

barek" s›fat›yla Hz. Mehdi'nin iman›n›, yerine getirece¤i
vazifeleri övmektedir. Bediüzzaman verdi¤i tüm bu de-
tayl› bilgilerle Müslümanlara Hz. Mehdi'nin ahlak›n› ve
mücadelesini tan›tmakta, bu üstün ahlakl› flahs›n hangi
özellikleriyle tan›nabilece¤ini anlatmaktad›r.

Bediüzzaman eserlerinde, Hz. Mehdi'den önceki yüz-
y›l›n müceddidi olmas› sebebiyle kendisini "Hz. Mehdi'nin
bir öncüsü", "ona zemin haz›rlayan bir askeri" olarak ta-
n›mlam›flt›r. Yine bir sözünde de, "kendisinin ekti¤i to-
humlar›n Hz. Mehdi taraf›ndan gelifltirilece¤ini ve bu mü-
barek flah›s vesilesiyle bu tohumlar›n sümbüllenece¤ini"
anlatarak, Hz. Mehdi'nin geliflinden önce yapt›¤› çal›flma-
larla ona "bir ön haz›rl›k" yapt›¤›n› anlatmaktad›r. Bediüz-

zaman bu sözünde de Risale-i Nur Külliyat›'n›n, Hz.

Mehdi'nin tebli¤inde kullanaca¤› bir ön haz›rl›k oldu-

¤unu belirtmifltir. Bediüzzaman, ortaya ç›kt›¤›nda Hz.

Mehdi'nin, Risaleleri haz›r yaz›lm›fl olarak bulaca¤›-

n› ve iman› kurtarma vazifesinde Risaleler'den fayda-

lanaca¤›n› belirtmifltir. Bediüzzaman bu sözleriyle ken-
disinin Hz. Mehdi olmad›¤›n›, Hz. Mehdi'nin "KEND‹-

S‹NDEN SONRAK‹ DÖNEMDE GELECEK B‹R fiA-

HIS OLDU⁄UNU" bir kez daha aç›kl›¤a kavuflturmufl-
tur.
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24- HZ. MEHD‹’N‹N ÇALIfiMALARI 

BÖLGESEL ETK‹DE M‹ OLACAK, 

YOKSA DÜNYA ÇAPINDA MI FAAL‹YET

GÖSTERECEK?

25- HZ. MEHD‹’N‹N 2. ve 3. VAZ‹FELER‹N‹N

ETK‹S‹ DÜNYADA NASIL

GÖRÜLECEKT‹R?

26- BU VAZ‹FELER‹N GERÇEKLEfiMES‹NE

HERKES fiAH‹T OLACAK MIDIR?

Birinci vazife, o iki vazifeden üç-dört derece
daha ziyade k›ymetdard›r (de¤erlidir), fakat O
‹K‹NC‹, ÜÇÜNCÜ VAZ‹FELER PEK PAR-

LAK VE ÇOK GEN‹fi B‹R DA‹REDE (alan-
da) VE fiA'fiALI (gösteriflli) B‹R TARZDA

OLDU⁄UNDAN UMUMUN VE AVAMIN

NAZARINDA (genelin ve halk›n gözünde)
DAHA EHEMM‹YETL‹ (önemli) GÖRÜ-

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

Bediüzzaman bu sözleriyle Hz. Mehdi'nin ikinci ve
üçüncü görevlerinin çok genifl kitleleri ve co¤rafyalar›
kapsayan gösteriflli, görkemli ve genifl yank›lar uyand›ran
icraatlar oldu¤unu belirtmektedir. Nitekim, ‹slam Birli-
¤i'ni kurmak, tüm Müslümanlar›n liderli¤ini üstlenmek,
Hristiyanlarla ittifak ve dayan›flma içine girmek ve sonu-
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cunda ‹slam ahlak›n› yeryüzüne hakim k›lmak, dünya ta-
rihinin belki de en büyük ve en görkemli olaylar›ndan ola-
cakt›r.

Bediüzzaman'›n sözünü etti¤i bu vazifeler Bediüz-
zaman'›n yaflad›¤› devirde ve ‹slam tarihinin hiçbir döne-
minde, Hz. Mehdi döneminde olaca¤› gibi yaflanmam›fl-
t›r. Bediüzzaman'›n ihtiflaml› faaliyetlerini bu derece detay-
l› tarif etti¤i kifli, kendisinden sonra gelece¤ini ve bu üç
vazifeyi en gösteriflli biçimde yerine getirece¤ini ifade et-
ti¤i Hz. Mehdi'dir.

Bediüzzaman bu ifadeleriyle Hz. Mehdi'nin faaliyet-
lerinin, toplumun genelinin gözleri önünde, apaç›k bir fle-
kilde gerçekleflece¤ini ve insanlarda takdir ve hayranl›k
uyand›raca¤›n› belirtmektedir. Bediüzzaman'›n da bildir-
di¤i gibi, ahir zaman›n son dönemindeki bu olaylar; Hz.
Mehdi'nin iktidar ve hâkimiyeti çok aç›k delillerle ve tüm
dünyan›n flahit olaca¤› bir flekilde yaflanacakt›r. Deccal'in
fitnesi ortadan kalkacak, yeryüzünü huzur bar›fl ve adalet
dolduracakt›r. Böylesine tüm dünyan›n gözleri önünde
seyreden büyük geliflmeler ve de¤iflimler önceki müceddid-
lerin zaman›nda yaflanmam›flt›r. Bediüzzaman da bu önem-
li konuyu vurgulayarak, tüm bunlar›n yak›n bir gelecekte
Hz. Mehdi döneminde gerçekleflece¤ini müjdelemifltir.
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27-HZ. MEHD‹’N‹N EN BÜYÜK VE EN 

DE⁄ERL‹ GÖREV‹ NE OLACAKTIR?

Ümmetin bekledi¤i, AH‹R ZAMANDA GE-

LECEK ZATIN ÜÇ VAZ‹FES‹NDEN EN

MÜH‹MM‹ (önemlisi) VE EN BÜYÜ⁄Ü VE

EN KIYMETDARI (de¤erlisi) OLAN ‹MAN-

I TAHK‹K‹Y‹ (gerçek iman›) NEfiR (yazma
ve da¤›tma yoluyla yaymak) VE EHL-‹ ‹MA-

NI (iman edenleri) DALALETTEN (sapk›n-
l›ktan) KURTARMAK...(Sikke-i Tasdik-i Gay-
bi, s. 9)

Bediüzzaman, Hz. Mehdi'nin üç büyük görevinden
birincisinin ve en önemlisinin gerçek iman› yayarak in-
sanlar›n sapk›nl›ktan kurtulmas›na vesile olmas› oldu¤u-
nu belirtmifltir.

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

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

1) "‹nsanlar›n iman›n› kurtarmak,
2) ‹slam Birli¤i'ni kurmak ve tüm dünya Müslüman-

lar›n›n önderi olmak,
3) Kuran ahlak›n› tüm dünyaya hakim k›lmak ve

Hristiyanlarla ittifak kurmak oldu¤unu" aç›klam›flt›r. Pey-
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gamberimiz (sav)'den bu yana gönderilen müceddidler ara-
s›nda, 1400 y›ld›r bu görevlerin birini yaln›zca belirli aç›-
lardan yerine getirmifl ‹slam büyükleri olmufltur. ‹slam ta-
rihinde insanlar›n iman›na vesile olan bir çok büyük âlim
vard›r. Osmanl› padiflahlar› ‹slam Birli¤ini yönetmifl Müs-
lüman önderlerdir. Fakat hiçbiri, bahsedilen üç önemli gö-
revi birden ve dünya çap›nda yerine getirememifllerdir.
Bediüzzaman da burada Hz. Mehdi'nin bu özelli¤ini vur-
gulayarak, bu üstün vas›fl› flahs›n geçmifl dönemlerde gel-
di¤inden bahsedilemeyece¤ini, bu görevlerin yap›lmas›-
n›n, onu insanlara tan›tan alameti olaca¤›n› belirtmifltir.

Bediüzzaman "‹MANI KURTARMA GÖRE-

V‹"nin, ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi'nin üç va-
zifesinden birincisi oldu¤unu belirtmifltir. Ve bu görevi,
Hz. Mehdi'nin "en önemli ve en k›ymetli vazifesi"olarak
adland›rm›flt›r. Ahir zamanda gelecek olan bu mübarek
flahs›n kendi döneminde "çok büyük ve önemli bir iman
hizmeti" gerçeklefltirece¤ini bildirmifltir. Bu hizmetin ça-
p› daha önce kimseye nasip olmam›fl büyüklükte olacak-
t›r. Bediüzzaman burada kulland›¤› "NEfiR" kelimesiyle
iman hakikatlerinin her türlü imkan kullan›larak, çeflitli
kitle iletiflim araçlar›yla yap›laca¤›na dikkat çekmifltir. Do-
¤al olarak bu flekilde iman› yayma çal›flmas› da dünyada-
ki tüm insanlar taraf›ndan bilinecektir. Ahir zamanda Me-
sih Deccal'in fitnesi tüm insanlar› çepeçevre sarm›fl ola-
cak, bu büyüklükteki bir fitneyi etkisiz hale getirip ina-
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nanlar›n iman›n› korumak da Hz. Mehdi'nin en büyük va-
zifelerinden biri olacakt›r. Bediüzzaman bugüne kadar
böyle büyük çapta bir "iman› kurtarma görevi"nin hiçbir
müceddid taraf›ndan yerine getirilmedi¤ine ve Hz. Meh-
di'nin de bu görevini, böyle büyük bir etki b›rakacak fle-
kilde gerçeklefltirmesiyle tan›naca¤›na iflaret etmifltir.

28- HZ. MEHD‹'N‹N R‹SALE-‹ NUR'DA

B‹LD‹R‹LEN ALAMETLER‹ NELERD‹R? 

1. Hz. Mehdi Peygamberimiz (sav)'in hadislerin-

de fiziksel özelliklere, ahlaka ve soyu hakk›n-

da verilen özelliklere sahip “B‹R fiAHIS” ola-

rak ortaya ç›kacakt›r. (Sözler, s. 343-344) (Mek-
tubat, s. 56-57) (Emirda¤ Lâhikas›-1, s. 266-267)
(Barla Lahikas›, s. 162) (Mektubat, s. 411-412)
(Mektubat, s. 441) (Sözler, s. 343-344) (Kastamo-
nu Lahikas›, s. 57) (fiualar, s. 442) (fiualar, s. 465)
(fiualar, s. 368) (Barla Lahikas›, s. 110) (Sikke-‹
Tasdik-i Gaybi, s. 9) (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 189,
Mektubat, 34) (Mektubat, s. 473) (fiualar, s. 605).

2. “Hz. Mehdi kendisinden önce gelen müceddid-

lere benzemeyecektir.” (fiualar, s. 582).
3. “Hz. Mehdi seyyid olacakt›r” (Emirda¤ Lâhi-

kası, s. 266), (Tenvir, fiualar, s. 365).
4. “Hz. Mehdi, Bediüzzaman'›n yaflad›¤› dönem-
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den bir yüz yıl sonra gelecektir” (Kastamonu
Lâhikası, s. 57)

5. “Hz. Mehdi siyaset, saltanat ve diyanet alemin-

de üç büyük vazifeyi birarada yerine getire-

cektir” (fiualar, s. 456), (fiualar, s. 590), (Emir-
da¤ Lahikası, s. 259-260).

6. “Hz. Mehdi “materyalizm, ateizm ve Darwi-

nizm gibi temeli Allah’› inkar etme üzerine ku-

rulmufl olan dinsiz ak›mlar› “tam anlam›yla”

etkisiz hale getirerek insanlar›n iman›n› kurta-

racakt›r” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9), (Emir-
da¤ Lahikas›, s. 259)

7. “Hz. Mehdi, “Peygamberimiz (sav)’in halife-

si ve tüm Müslümanlar›n manevi lideri” un-

van›n› tafl›yarak ‹slam ahlak›n›n esaslar›n› ye-

niden canland›racakt›r” (Sikke-i Tasdik-i Gay-
bi, s. 9).

8. “Hz. Mehdi tüm dünyaya bar›fl, adalet ve hak-

kaniyet getirecek ve ‹slam alemi üzerindeki

zulmü kald›racakt›r” (Emirda¤ Lahikası, s.
259), (Mektubat, s. 411-412), (Mektubat, s. 440),
(fiualar, s. 456).

9. “Hz. Mehdi ‘Müceddid-i Ekber’ yani ‘en bü-

yük müceddid’ vasf›n› tafl›yacakt›r” (Tılsımlar
Mecmuası, s. 168).
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10. “Hz. Mehdi “en büyük müçtehid” (ihtiyaç olufl-
tu¤unda ayetlerden hüküm çıkaran büyük ‹slam
alimi ve önderi) olarak içtihad yapacak (Tılsım-
lar Mecmuası, s. 168), (Mektubat, s. 411-412) ve

tüm mezhepleri kald›racakt›r.

11. “Hz. Mehdi ‹slam Birli¤i’ni sa¤layacakt›r”

(Emirda¤ Lahikası, s. 260).
12. “Hz. Mehdi, tüm ‹slam alimlerinin, Peygam-

berimiz (sav)'in soyundan gelen seyyidlerin ve

tüm Müslümanların deste¤ini alacakt›r”

(Emirda¤ Lahikası, s. 260).
13. “Hz. Mehdi “üç büyük vazifesini” yerine geti-

rirken çok büyük bir maddi güç ve hakimiyet

sahibi olacakt›r” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9).
14. “Hz. Mehdi Hristiyan dünyas›yla ittifak ya-

pacakt›r” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9).
15. “Hz. Mehdi Hz. ‹sa’yla biraraya gelecek ve

birlikte namaz k›lacakt›r” (fiualar, s. 493)
16. “Hz. Mehdi Kuran ahlakını tüm dünyaya yer-

leflik k›lacak ve tüm insanlar› do¤ru yola sevk

edecekt›r” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9) (Mektu-
bat, s. 473).

17. “Hz. Mehdi, Hz. ‹sa ile birlikte Süfyaniyet ve

Deccaliyet’in fikir sistemini etkisiz hale geti-

recektir”. (Mektubat, s. 6)
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EK BÖLÜM:

“AKILLI TASARIM”

SAPTIRMACASI

1980’lerin ikinci yar›s›nda ABD'de evrim teorisine kar-
fl› 'ak›ll› tasar›m' ad› verilen bir teori ortaya at›lm›flt›r. Bu
teori tüm canl›lar›n, Darwinizm’in iddia etti¤i flekilde te-
sadüflerle de¤il, 'ak›ll› bir tasar›m' sonucunda meydana
geldiklerini savunmaktad›r. 

Ancak söz konusu hareketin savunucular›, tüm canl›-
lar›n Yarat›c›s›n›n alemlerin Rabbi olan Allah oldu¤unu
aç›kça dile getirmemektedirler. 

Bu hareketin önde gelen isimlerinden Michael Behe
'ak›ll› tasar›m’›n ne oldu¤unu aç›klarken, “ak›ll› tasar›m,
dine dayanan bir düflünce de¤il, ama dindar insanlar bu te-
oriden kendi tart›flmalar›nda yararlanabilirler” demekte-
dir. 

"Allah yaratm›flt›r" demeyip sadece

"ak›ll› tasar›m vard›r" demek bir

Müslüman'›n kullanaca¤› üslup de¤ildir!

Ülkemizde de 'ak›ll› tasar›m teorisi'ni savunan kimse-
ler bulunmaktad›r. Ancak bu kimselerin dikkat çeken bir
özellikleri vard›r. Bunlar, söz konusu teoriyi savunurlarken
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bu hareketin Bat›l› destekçilerinin üslubunu taklit etme-
ye çal›flmakta ve Allah'›n ismini anmaktan özellikle ka-
ç›nmaktad›rlar.

"Tüm evreni, canl› ve cans›z varl›klar› Allah yaratm›fl-
t›r" demek yerine aç›klamalar›nda, “evrende ak›ll› bir ta-
sar›m vard›r” fleklinde mu¤lak ifadelere baflvurmaktad›r-
lar. Bu tutumlar›, Allah’›n ismini anmaktan maksatl› ola-
rak kaç›nd›klar› kanaatini oluflturmaktad›r. 

Elbette ki Müslüman olmayanlar›n, dinsizlerin ya da
birtak›m felsefecilerin bu tür bir üslup kullanmalar›nda
yad›rganacak bir yön yoktur. 

Ancak, "ben Müslüman›m" diyen bir kimsenin ayn› üs-
lubu kullanmas› kabul edilebilecek bir durum de¤ildir.
"Allah yaratt›" demekten sürekli kaç›narak, "bir güç ya-
ratt›", "ak›ll› tasar›m›n eseri" fleklinde izahlar kullanmak
Müslüman bir kimsenin tavr› ve üslubu olamaz. 

Çünkü bu tür bir üslup, “Ben 'Allah' demek istemiyo-
rum, 'bir güç var, ak›ll› tasar›m var' demek istiyorum” an-
lam›na gelir ki, bunun da Kuran'la, ‹slam'la ba¤daflan hiç-
bir yönü yoktur. 

"Her fleyi Allah yaratt›", "her fley alemlerin Rabbi olan
Allah'›n 'OL' demesiyle oldu" demekten kaç›narak yaln›z-
ca "kainatta ak›ll› bir tasar›m vard›r" demek ancak, Allah'›n
varl›¤›na gerçekten iman etmemifl bir zihniyetin ürünü ola-
bilir.

Yoksa, ilkokulda okuyan bir çocuk dahi bilir ki, gökyü-
zünü, ceylanlar›, bal›klar›, kuzular›, elmay›, muzu, üzü-
mü, portakal› yaratan Allah’t›r, 'ak›ll› tasar›m' de¤il. 
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'Ak›ll› tasar›m', 'ak›ll› bir güç' ifadeleriyle 

Allah'›n d›fl›nda kim kastedilebilir? 

Allah'›n varl›¤›  gözard› edilerek (Allah'› tenzih ede-
riz) öne sürülen bir 'ak›ll› tasar›m' iddias› son derece ak›l-
s›zca ve mant›ks›zca bir iddiad›r.

Normal zekaya sahip vicdanl› bir insan, biraz düflün-
dü¤ünde, evrende tasarlanm›fl gibi bir mükemmellik var-
sa bunu yaratan›n Allah'tan baflkas› olamayaca¤›n› anlar. 

Evrendeki canl›-cans›z tüm varl›klar›n Allah'›n sonsuz
akl›n›n, ilminin, gücünün, üstün yaratma sanat›n›n tecel-
lileri oldu¤unu görür. 

Bunun sonucunda da, "ak›ll› tasar›m var", "ak›ll› bir
güç var" demez, "Allah vard›r, Allah yaratm›flt›r" der.

Bilindi¤i gibi, ‹slamiyet'ten önce Mekke'deki müflrik-
ler tafllardan ve tahtalardan yonttuklar› heykellere Allah'›n
s›fatlar›n› yak›flt›rarak kendilerine bir tak›m putlar edin-
mifllerdi. "Lât", "Menât", "Uzza", gibi çeflitli isimlerle ad-
land›rd›klar› bu putlar›n güç sahibi olduklar›n›, canl›lar›
yaratt›klar›n›, r›z›k verdiklerini, koruyup kollad›klar›n›
öne sürmekte, k›saca Allah'›n s›fatlar›n› bu putlara isnad
ederek Allah'a flirk koflmaktayd›lar.

Ayn› flekilde bugün yap›lmak istenen de, Allah'›n üs-
tün s›fatlar›n› 'ak›ll› tasar›m', 'ak›ll› güç' gibi isimlerle ad-
land›r›lan soyut kavramlara yükleyerek insanlar› Allah
inanc›ndan uzaklaflt›rmakt›r. Bunun anlam› ise 'ak›ll› ta-
sar›m' ad› verilen bir put edinmekten baflka bir fley de¤il-
dir.
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Kuran'da müflriklerin bu tutumu hakk›nda flöyle buyu-
rulmaktad›r:

"Bu (putlar ise,) sizin ve atalar›n›z›n  isimlendirdi-

¤iniz isimlerden baflkas› de¤ildir. Allah, onlarla ilgi-

li 'hiçbir delil' indirmemifltir. Onlar, yaln›zca zanna

ve nefislerinin heva olarak arzu ettiklerine uyuyor-

lar. Oysa andolsun, onlara Rablerinden yol göste-

rici gelmifltir." (Necm Suresi, 23)
Masonlar da ayn› mant›kta,  eserlerinde kainat› 'total

bir güç'ün, 'bir fluur'un yönetti¤ini fakat bundan kastettik-
lerinin kesinlikle Allah olmad›¤›n› öne sürerler. (Allah'›
tenzih ederiz)

Görüldü¤ü gibi 'ak›ll› tasar›m' taraftarlar› da masonik
izahlardaki mant›¤›n birebir ayn›s›n› savunmaktad›rlar.

Allah'›n yaratmak için tasar›m 

yapmaya ihtiyac› yoktur

Bilinmelidir ki, yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah’›n
yaratmak için herhangi bir 'tasar›m' yapmaya ihtiyac› yok-
tur. Allah tüm bunlardan münezzehtir.

Belki, Allah’›n yaratmas›ndaki mükemmellik, “tasar-
lanm›fl gibi bir mükemmellik var” fleklinde ifade edilebi-
lir, o kadar... 

Allah'›n, bir fleyin ya da bir iflin olmas›n› diledi¤inde,
onun olmas› için yaln›zca "Ol" demesi yeterlidir. Ayetler-
de flöyle buyurulmaktad›r:

"Bir fleyi diledi¤i zaman, O'nun emri yaln›zca: "Ol"
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demesidir; o da hemen oluverir." (Yasin Suresi, 82)
"Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratan-

d›r. O, bir iflin olmas›na karar verirse, ona yaln›z-

ca "OL" der, o da hemen oluverir." (Bakara Suresi,
117)

'Ak›ll› tasar›m' izahlar› samimi olarak 

Allah inanc›na e¤ilim gösteren kimseleri de 

olumsuz yönde etkileyebilir

fiuras› bir gerçektir ki 21. yüzy›lda tüm dünya, h›zla
materyalist ve ateist görüflleri terk etmektedir.

Evrim teorisinin geçersizli¤inin, bu teorinin bilim ve
ak›l d›fl› oldu¤u gerçe¤inin günden güne daha çok anlafl›l-
mas›yla insanlarda Allah inanc›na do¤ru samimi bir yöne-
lifl yaflanmaktad›r.

Bunun en çarp›c› örneklerinden biri, tüm hayat›n› ate-
izmi savunmaya adam›fl olan ünlü bilim adam› Anthony
Flew’dur. Flew, geçti¤imiz aylarda kendisiyle yap›lan bir
röportajda ateizmi terk etti¤ini ve art›k Allah'a inand›¤›n›
belirtmifltir.

Yine benzer flekilde birçok bilim adam›, sanatç› ve po-
litikac› beyanatlar›nda Kuran’a karfl› duyduklar› ilgiyi ve
merak› aç›kça dile getirmektedirler. 

Durum böyleyken, 'ak›ll› tasar›m' gibi samimiyetten
ve ‹slami bilinçten uzak izahlar›n iman etme e¤iliminde
olan kimseleri de olumsuz yönde etkileyece¤i aç›kt›r. Bu
tür ortal› ve mu¤lak izahlar dine e¤ilim gösteren insanla-
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r›n tereddüt ve çeliflkiye düflmesine, kafalar›n›n kar›flma-
s›na, zihinlerinin bulanmas›na neden olabilir.

'Ak›ll› tasar›m' fleytan›n farkl› 

bir sapt›rmacas›d›r

Evrim gibi bat›l bir iddiay› reddederken fleytan›n yeni
bir tuza¤›na düflmekten fliddetle kaç›nmak gerekir. Zira
fleytan›n en büyük amaçlar›ndan biri her ne flekilde olursa
olsun, Allah'›n ad›n›n an›lmas›n› engellemek, insanlar›
Allah'›n zikrinden yüzçevirtmektir. 

Nitekim fleytan evrimle aldatamad›¤› insanlar› bu sefer
de "ak›ll› tasar›m" gibi farkl› bir yöne sapt›rarak yine ama-
c›na ulaflm›fl, insanlar› Allah'›n ad›n› anmaktan uzaklafl-
t›rm›fl olacakt›r.

fieytan›n bu flekilde hak ad›na ortaya ç›k›p insanlar›n
do¤ru yollar›na oturarak onlar› sapt›rmas›na Kuran'da flöy-
le dikkat çekilmektedir:

"Dedi ki: "Madem öyle, beni azd›rd›¤›ndan dolay›

onlar(› insanlar› sapt›rmak) için mutlaka Senin dos-

do¤ru yolunda oturaca¤›m. Sonra muhakkak önle-

rinden, arkalar›ndan, sa¤lar›ndan ve sollar›ndan

sokulaca¤›m. Onlar›n ço¤unu flükredici bulmaya-

caks›n." (Araf Suresi, 16-17)
Bilinmelidir ki evrim teorisinin çürütülmesi ve tesa-

düf mant›¤›n›n geçersizli¤inin ortaya konmas› ak›ll› tasa-
r›m› de¤il Allah'›n varl›¤›n›, her fleyi Allah'›n yaratt›¤›n›
gözler önüne serer.

"Evrim yoksa ak›ll› tasar›m vard›r" demek evrimden

74

AH‹R ZAMAN SORULARINA BED‹ÜZZAMAN CEVAP VER‹YOR .2.



sonra yeni bir sahte ilah edinmekten baflka  bir fley de¤il-
dir.

Müslümana yak›flan Kuran'da örnek 
verilen peygamberlerin ve elçilerin

yolunu benimsemesidir

Müslümanlar flu veya bu bilim adam›n›n ya da bilimsel
ak›m›n de¤il, Kuran'da örnek verilen peygamberlerin ve
elçilerin yolunu izlemekle, bu mübarek flah›slar›n üslubu-
nu örnek almakla sorumludurlar.

Resullerin her devirde kavimlerine tebli¤ yaparken kul-
land›klar› üslup son derece aç›k, net, kararl› ve anlafl›l›rd›r.
Hepsi kavimlerine Allah'›n varl›¤›n› ve birli¤ini, Allah'tan
baflka ilah olmad›¤›n›, her fleyi Allah'›n yaratt›¤›n› aç›kça
tebli¤ etmifl, insanlar› yaln›zca Allah'a kulluk etmeye da-
vet etmifllerdir. Hiçbiri de tebli¤ yaparken Allah'›n ad›n›
aç›kça ve cesurca zikretmekten çekinmemifltir.

Nitekim Resullerin bu karakterlerinin tarif edildi¤i
ayetlerden baz›lar› flöyledir:

"Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak)

gönderdik. Böylece kavmine dedi ki: "Ey kavmim,

Allah'a kulluk edin. O'nun d›fl›nda sizin baflka

ilah›n›z yoktur, yine de sak›nmayacak m›s›n›z?"

(Müminun Suresi, 23)
"‹brahim de; hani kavmine demiflti ki: "Allah'a kul-

luk edin ve O'ndan sak›n›n, e¤er bilirseniz bu sizin

için daha hay›rl›d›r. (Ankebut Suresi, 16)
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"Ey zindan arkadafllar›m, birbirinden ayr› (bir sü-

rü) Rabler mi daha hay›rl›d›r, yoksa kahhar (kah-

redici) olan bir tek Allah m›?" "Sizin Allah'tan bafl-

ka tapt›klar›n›z, Allah'›n kendileri hakk›nda hiçbir

delil indirmedi¤i, sizin ve atalar›n›z›n ad olarak ad-

land›rd›klar›n›zdan baflkas› de¤ildir. Hüküm, yal-

n›zca Allah'›nd›r. O, Kendisi'nden baflkas›na kul-

luk etmemenizi emretmifltir. Dosdo¤ru olan din ifl-

te budur, ancak insanlar›n ço¤u bilmezler." (Yusuf
Suresi, 39-40)
"Hani onlara kardeflleri Lut: "Sak›nmaz m›s›n›z?"

demiflti. "Gerçek flu ki, ben size gönderilmifl güve-

nilir bir elçiyim. Art›k Allah'tan korkup-sak›n›n ve

bana itaat edin.” (fiuara Suresi, 161-164)
"... (fiuayb) "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin

O'ndan baflka ‹lah›n›z yoktur..." (Araf Suresi, 85)
"(‹sa) "fiüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin

de Rabbinizdir; flu halde O'na kulluk edin. Dosdo¤-

ru yol budur." (Zuhruf Suresi, 64)
Görüldü¤ü üzere Kuran’da anlat›lan peygamberlerin

hiçbirisi “tasar›mc›”, “ak›ll› tasar›mc›” veya benzeri kav-
ramlar› de¤il kullanmak, ima dahi etmemektedir. Resul-
lerin her biri aç›kça Allah’›n Yüce ismini zikrederek ce-
surca Allah’›n hükmünü beyan etmektedir. 

Kuran’›n ve sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed
(sav)'in yolunu benimseyen her Müslüman da, Resullerin
bu üstün ahlak›n›, örnek tav›r ve üslubunu kendisine reh-
ber edinmekle yükümlüdür.
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EK BÖLÜM:

EVR‹M TEOR‹S‹N‹N SONU

Darwinizm; ara fosil olmad›¤› halde varm›fl telkini ya-
par… Geçersiz deliller sunar… Bulunan bütün fosiller ya-
rat›l›fl› ispat etti¤i halde bunun tam aksini savunur… Tesa-
düfler sonucu oluflma ihtimali ancak 10 950'de 1 olan, -ya-
ni "oluflmas› imkans›z olan" proteinlerle- yine tesadüfler
sonucunda, sanatç›lar, bilim adamlar›, profesörler meyda-
na gelece¤ine inand›rmaya çal›fl›r. Hatta meydana gelen
profesörlerin, kendilerinin nas›l tesadüfen meydana gel-
di¤ini üniversiteler kurarak araflt›rd›¤›na da inand›rmaya
çal›fl›r…

Darwinizm; bir canl› hücre kromozomunda dev bir kü-
tüphaneden daha fazla bilgi kodlanm›fl olmas›n›, kör tesa-
düflerin mucizesi olarak görür… Görmeyen, duymayan,
hissetmeyen, fluursuz atomlar›n, gören, duyan, hisseden,
düflünen fluurlu insanlar haline gelmesini, tesadüflerin ila-
hi gücünden oldu¤unu iddia eder… Tesadüf, Darwinizm'in
mucizeler meydana getiren ilah›d›r. 

1. Darwinizm art›k proteinlerin evrimle oluflabilece¤i-

ni 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.
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2. Darwinizm art›k fosilleri evrime delil olarak göste-

remiyor. Çünkü 19. yüzy›l›n ortalar›ndan bu yana dünya-
n›n dört bir yan›nda yap›lan arkeolojik çal›flmalarda, ev-
rimcilerin milyonlarca oldu¤unu iddia ettikleri "ara geçifl
formu" fosillerinden tek bir tane bile bulunamad›. "Kay›p
halkalar›n" bilim d›fl› bir efsane oldu¤u anlafl›ld›.

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

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

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

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

5. Darwinizm art›k "At Serisi" diye ortaya konulan

sahte dizilimi kullanam›yor. Çünkü bu sahte serinin di-
zilimi kullanam›yor. Çünkü bu sahte serinin geçmiflte fark-
l› devirlerde ve farkl› co¤rafyalarda yaflam›fl ba¤›ms›z can-
l› türlerinden ibaret oldu¤u anlafl›ld›.

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

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

7. Darwinizm, Ramapithecus, Australopithecus Seri-

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

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

savunam›yor. Çünkü bu fosiller üzerinde yap›lan araflt›r-
malar, bunlar›n insan ile hiçbir ilgisi olmad›¤›n› ve tama-
m›n›n geçmiflte yaflam›fl maymun türlerinden ibaret oldu-
¤unu ortaya koymufltur.

8. Darwinizm rekonstrüksiyon (canland›rma) çizim-

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

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

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

10. Darwinizm "Nebraska Adam›"n›n ve sözde ailesi-
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nin evrimi ispatlad›¤›n› art›k savunam›yor. Çünkü
"Nebraska Adam›" hikayesinin dayand›r›ld›¤› az› difl ka-
l›nt›s›n›n asl›nda soyu tükenmifl yabani bir domuza ait ol-
du¤u tespit edildi.

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

bep oldu¤u iddias›n› savunam›yor. Çünkü, söz konusu
mekanizman›n canl›lar› evrimlefltiremeyece¤i, onlara ye-
ni özellikler kazand›rmayaca¤› bilimsel olarak ispatlan-
m›flt›r.

Darwinistlerin yukar›da say›lanlardan baflka daha pek
çok yanl›fl bilgilendirmesi söz konusudur. Bunlar›n tama-
m›n›n geçersizli¤i zaman içinde ortaya ç›km›flt›r. Örne-
¤in; evrimlefltirici özelli¤i oldu¤u iddia edilen mutasyon-
lar›n tamamen tahrip edici özelli¤e sahip oldu¤u ve canl›-
lara geliflme de¤il hastal›k, sakatl›k veya ölüm getirdi¤i
görülmüfltür… Darwinistlerin insan embriyosunda solun-
gaç olarak gösterdi¤i yap›n›n gerçekte insan›n orta kulak
kanal›n›n, paratiroidlerinin ve timüs bezlerinin bafllang›-
c› oldu¤u anlafl›lm›fl, üstelik embriyo çizimlerinde evrimi
desteklemek için de¤ifliklikler yap›ld›¤› da ortaya ç›km›fl-
t›r. Bakterilerdeki antibiyotik direncine ait genetik bilginin
bakterinin "var oldu¤u andan itibaren" DNA's›nda bulun-
du¤u ortaya ç›kar›lm›flt›r…
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