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Öz

Mehdilik konusu çeşitli din ve kültürlerde farklı isimler altında var olan bir olgu-
dur.  Mehdilik konusunu cemaatler bazında ele alanların mevzuyu FETÖ’ye getirdiği, 
FETÖ’nün de kaynağını Risale-i Nur’dan aldığı iddiasında bulundukları görülmekte-
dir. Bu çalışmalarda, Risale-i Nur cemaatlerinin hepsinin FETÖ ile ilişkili olduğu iddia 
edilmektedir. 

Bu tür spekülatif yorumların çeşitli vesilelerle zaman zaman dile getirilmesi, Be-
diüzzaman Said Nursi’nin ahir zaman hadiseleri ile ilgili zikredilen hadisler çerçeve-
sinde ela aldığı mehdilik konusunun gündeme getirilmesini ve Nursi’nin konuya bakış 
açısının ortaya konulmasını zaruri kılmaktadır.
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MAHDISM IN RISALE-I NUR

Abstract

The subject of Mahdism is a phenomenon that exists under different names in va-
rious religions and cultures. It is seen that those who deal with the issue of Mahdism 
on the basis of the communities have brought the matter to FETO, and that FETO is 
alleged to have taken the source from Risale-i Nur. In these studies, it is claimed that 
all of the Risale-i Nur communities are associated with FETO. 

The occasional expression of such speculative interpretations on various occasi-
ons makes it necessary to present Bediüzzaman Said Nursi’s subject of Mahdism that 
is discussed in the framework of the hadiths related to the events of the End Times, 
and Nursi’s point of view. 
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Giriş

Mehdilik konusu çeşitli din ve kültürlerde farklı isimler altında var olan bir olgu-
dur. İleride gelecek bir kurtarıcı (Mesih, Mehdi) beklentisi sıkıntılı durumlarda kendi-
ni gösterdiği gibi genelde ahir zamanla bağlantılı kılınmakta, dünyanın sonuna doğru 
gelecek olan bu kurtarıcının hükümdarlık, dini yenileme ve kurtarıcılık gibi nitelikle-
rinin bulunduğu kabul edilmekte, ancak bu ana özellikler değişmemekle birlikte, için-
de bulunduğu dilin karakterine göre ayrıntılarda farklılıklar görülmekte, bu kavramı 
ifade eden kelimeler de dinlere ve kültürlere göre değişmektedir.

Çeşitli dini geleneklerde geleceği beklenen bu kurtarıcı yeryüzünde kötülükleri 
yok edecek, Allah’ın/Tanrı’nın iradesi ve hükümlerini yeryüzünde uygulayarak insan-
ların barış, huzur ve refah içinde yaşamalarını temin edecektir.2

Dinler tarihi araştırmaları kabile dinlerinde dahi büyük ölçüde benzerlikler taşı-
yan çeşitli kurtarıcı inanışlarının varlığını ortaya koymaktadır. Hemen bütün dinlerde 
bu inancın bulunması bu düşüncenin dinlerin ortak bir fenomeni olduğunu göster-
mektedir.3

Aralarındaki benzerliklerle birlikte bu beklenen eskatolojik kurtarıcı hakkında çe-
şitli kültürlerde farklı isimler kullanılmıştır. Yeni Gine halkı bekledikleri kurtarıcıya 
Mensren dedikleri halde Batılı araştırıcılar “Kargo Kültü” kavramını kullanmaktadır. 
Yerliler bir kült kahramanının ata ruhlarıyla beraber zenginliklerle dolu bir gemiyle 
istikbalde geleceği ve kendilerini yabancı hakimiyetinden kurtararak refah ve sela-
met yolunu göstereceğine inanıyorlardı.4 Sabiîlerde ahir zamanda yeryüzünde altın 
bir dönem başlatacak olan kurtarıcı “son savaşçı” veya “son kral” demek olan “Kral 
Praşai Siva” olarak ifade edilir. Eski Mısır’da “Ameni”, Eski Amerika’da Azteklerde “Qu-
etzalcoad”, Mayalarda “Kukullkan”, Hinduizm’de “Kalki”, Budizm’de “Maytreya”, Mecû-
silik’te “Saoşyant”, Yahudilik ve Hristiyanlık’ta Mesih, Müslümanlıkta “Mehdi” bekle-
nilen kurtarıcıların isimleridir.5

Mehdilik, Kur’an-ı Kerim’de geçmeyen ancak bazı hadis kitaplarında yer alan 
bir konudur. Kütüb-ü Sitte içeresinde bulunan hadis külliyatlarındaki konuyla ilgili 
hadisler, tarih boyunca birçok İslam aliminin Mehdi ve görevleri konusunda görüş 
ve düşüncelerini dile getirmelerine sebep olmuştur. Bu görüşlere göre Mehdiliğin  

2 Cengiz Batuk, Tarihin Sonunu Bekemek: Ortadoğu Dinlerinde Eskatoloji Mitosları (İstanbul: İz Yayıncılık 
2003), 62.
3 Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi Tasavvurları (Samsun: Sidre Yayınları, 1997), 111.
4 Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi Tasavvurları, 13.
5 Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi Tasavvurları, 13-15.
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tasavvuftaki velayet ve kutupluk olgusuyla ilişkisi olduğu iddia edilirken özellikle de 
İbn Arabi’nin Mehdilik ile ilgili çok ayrıntılı yorumları dile getirilmektedir.6 Said Nursi 
de Mehdilik konusunu kendine has üslubu ve yorumuyla ele alan İslam alimlerinden 
birisidir. 

 FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra med-
ya ve akademisyenlerin içinde bulunduğu bazı çevreler tarafından Mehdi konusunun 
çeşitli yönleriyle ele alındığı görülmektedir. Bu konuda yapılan bazı toplantılarda ken-
dilerine tebliğ ve makale hazırlatılan akademisyenlerin bir kısmı Mehdilik meselesini 
dinler tarihi, tasavvuf, tarih, hadisler açısından incelerken bazısı da konuyu cemaatler 
açısından ele almaktadır.

Özellikle Mehdilik konusunu cemaatler bazında ele alanların mevzuyu FETÖ’ye 
getirdiği, FETÖ’nün de kaynağını Risale-i Nur’dan aldığı iddiasında bulundukları gö-
rülmektedir. Bu çalışmalarda Risale-i Nur cemaatlerinin hepsinin FETÖ ile ilişkili ol-
duğu iddia edilmektedir. Bu konuyla ilgili toplantılarda sunulan tebliğlerin bir kitap 
haline getirilerek kamuoyuna takdim edilmesi göz önüne alındığında bu tür yayınla-
rın toplumda birçok yanlış anlaşılmalara sebep olacağı aşikardır. 

Bu tür spekülatif yorumların çeşitli vesilelerle zaman zaman dile getirilmesi, Be-
diüzzaman Said Nursi’nin ahir zaman hadiseleriyle ilgili zikredilen hadisler çerçeve-
sinde ela aldığı Mehdilik konusunun gündeme getirilmesini ve Nursi’nin konuya bakış 
açısının ortaya konulmasını zaruri kılmaktadır.

 

1. Mehdilik ile Ilgili Risale-i Nur’daki Konulara Bazı Eleştirel Yaklaşımlar

Bu bölümde Risale-i Nur’daki Mehdilik anlayışıyla ilgili Prof. Dr. Sönmez Kutlu ve 
Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün yaklaşımları ve eleştirilerine yer verilecektir. 

“Birçok İslam alimi Mehdiliği bir şahıs olarak algılarken Said Nursi, ‘Mehdiliğin 
şahs-ı manevi olarak temsili’ fikrini açıktan açığa savunan ilk kişi olmuştur. Gulam 
Ahmed kendisinin müceddid, mesih ve mehdi olduğunu, buna binaen cemaatinin ku-
dsiyetini savunurken Said Nursi bu kavramları Risale-i Nur adını verdiği eserleri için 
kullanır. Onun, kendisinin çocukluğundan beri defalarca Gavs-ı Azam Abdulkadir Gey-
lani’nin himmetlerine mazhar olduğunu söyler. Kendi kudsiyetini ve cemaatinin kud-
siyetini bu eserlerine dayandırır. ‘Nur şakirtleri’ veya ‘Hizbu’l-Kur’an’ olarak tanımla-
dığı cemaatinin, müceddid, mehdi ve mesihi şahs-ı manevi olarak temsil ettiği ölçüde 

6 Özkan Öztürk, “Tasavvuf Kültüründe Beklenen Kurtarıcı İnancı”, Beklenen Kurtarıcı İnancı içinde (İstan-
bul: Kuramer, 2017), 221-262.
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kendisinin de bu şerefe nail olacağını ifade eder. O, aslında kendisine, eserlerine ve 
cemaatine (Nur şakirtlerine) bir kudsiyet atfettiği açıktır.7 Ayrıca o Risale-i Nur’un 
kudsiyetini Hz. Ali ve Abdulkadir Geylani’den deliller getirerek ispata çalışmıştır. Ör-
neğin Abdulkadir Geylani’nin şiirlerinde, ebced hesabıyla kendisine, Risalelerine, Söz-
ler’ine, Mektubât’ına ve İşaratü’l-İ’caz tefsirine, Hizbu’l-Kur’an adıyla Nur cemaatine 
açıkça işaretler olduğunu iddia etmiştir. Ancak daha sonra ‘asıl olan Kur’an’dır’ dene-
rek ondan Kur’an’dan delil getirmesi istenince bu defa Kur’an’ın 33 ayetinin ‘manası 
ve cifr ile’ Risale-i Nur’a işaret ettiğini iddia edip onu ispatlamaya çalışmıştır. Hatta bu 
konuda delil getirdiği bir ayette bir tür resullük iddiası çağrıştıracak yorumlar yap-
maktadır: 

‘Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah’ın 
emirlerini iyice açıklasın’ (İbrahim, 14/4) cümlesi makâm-ı cifrisiyle ve baştaki ayetin 
işareti karinesiyle, risalet ve nübüvvetin her asırda verâset noktasında naibleri, vekil-
leri bulunmak kaidesiyle, bir mânâ-yı remzî cihetinde vazife-i irsiyeti yapan Risâle-i 
Nur’u, efrâdı içinde hususî bir iltifatla dahil edip lisan-ı Kur’an olan Arabî olmayarak 
Türkçe olmasını takdir ediyor.’”8

“Ayrıca eserlerde zikredilen, ‘kalbe ilham edildi’, ‘ilham-ı İlahi’, ‘manevi bir halas-
kar’, ‘ihtar-ı rabbani’, ‘sünûhât-ı kalp ve istihracat-ı Kur’anî’, ‘mucize-i Kur’aniye’, ‘se-
ma-i Kur’ani’den nüzul ediyor’ gibi ifadelerin Risalelerin kudsiyetine işaret ettiği9 de 
iddia edilmektedir.

Bu yaklaşımlara göre Said Nursi hayatta iken bu konularda eleştiriler almış ancak 
keramet ve ilhamın kendisine ait olmadığını, Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsine ait ol-
duğunu iddia etmiştir. Bu konuda Risale-i Nur’un müceddid olmasının söylenmesi de 
aynı kudsiyetin delili olarak gösterilmektedir. Bediüzzaman’ın bir talebesinin (Süley-
man Rüştü) ‘Risale-i Nur, Kur’an’ın tefsiri olduğu cihetle, vahy-i semavi olan Kur’ân’ın 
semavî ve ilhamî bir tefsiridir’ demesinin eserlere kudsiyet atfedildiğini  gösterdiğine 
dikkat çekilmektedir.”10

“Risale-i Nur’la ilgili yapılan eleştirilerden bir diğeri de Bediüzzaman’ın bazı tale-
belerinin görüşlerine dayanılarak Hz. Peygamber’in gösteremediği mucizelerin ona 
keramet olarak nispet edilmesi iddiasıdır. Buna göre Osman Nuri rüyasında Hz. Pey-
gamber’i görmüş ve ardından da bir sis ‘Hz. Peygamberin yaveri geliyor’ demiş ve 

7 Sönmez Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 
Beklenen Kurtarıcı İnancı içinde (İstanbul: Kuramer, 2017), 332.
8 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 610.
9 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 333.
10 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 333.

34

Risale-i Nur’da Mehdilik / Atilla YARGICI



ardından kapı kendiliğinden açılarak Said Nursî girmiştir. Bir talebesine de rüyasında 
kendisine Risale-i Nur şakirtlerinin imansız ölmeyeceğinin ve kabre imanla girecek-
lerinin söylendiğini anlatmıştır. Bazı talebelerinin de kuraklığın Bediüzzaman ve Ri-
sale-i Nur sayesinde sona erdiğini söyledikleri bildirilmiştir.”11

“Said Nursi’ye göre Mehdilik ve Mesihlik ile hadisler sahih olmasa bile mânâ bakı-
mından doğrudur. Ancak geleceği müjdelenen mehdi şahıs olarak değil şahs-ı mane-
vi olarak temsil edilecektir. Said Nursi’nin bu konudaki görüşlerine dayanarak, onun 
sembolik bir Mehdilikten bahsettiği ileri sürülmektedir.”12

“Buna göre mehdinin görevlerini tek bir kişi değil, İslam tarihi boyunca farklı kişi-
ler üstlenmiştir. Said Nursi’nin büyük Mehdi ifadesi de, İbn Arabi’nin ‘En büyük imam’ 
ifadesini çağrıştırmaktadır. Ona göre Mehdinin siyaset aleminde, diyanet aleminde, 
saltanat aleminde, cihad aleminde icraatları vardır. Her asırda, buhranlı dönemlerde, 
Allah’ın rahmeti gereği Müslümanların maneviyatını güçlendirmek için Hz. Peygam-
ber’in soyundan çeşitli Mehdiler çıkmıştır. Bunlar şeriatı muhafaza ve sünneti ihya 
etmişlerdir. Meselâ siyaset aleminde Abbasi Mehdisi, diyanet aleminde Gavs-ı Azam 
Abdulkadir Geylanî, Şah-ı Nakşibend, Aktab-ı Erbaa ve on iki iman gibi zatlar, başku-
mandan ‘Büyük Mehdi’nin bir kısım görevlerini icra etmişlerdir.  Bediüzzaman’a göre 
geçmişteki Mehdiler, Mehdinin üç görevini birden yerine getiremedikleri için ahir za-
manın ‘Büyük Mehdi’si ünvanını alamamışlardır.”13

“Hadislerde bildirilen Mehdi’nin Al-i Beyt’ten olması şartı, kendisinin ve cemaa-
tinin doğrudan Mehdilik iddiasına bir engel gibi görünüyorsa da, ‘Gerçi ben de Hz. 
Ali’nin bir veled-i manevisi hükmündeyim. Ondan hakikat dersi aldım. Ve Al-i Mu-
hammed (asm) bir manada hakikî nur şakirtlerine şamil olmasından ben de Al-i 
Beyt’ten sayılabilirim’ diyerek Al-i Beyt’in temsilini de şahs-ı manevî temsil olarak 
tevil etmiştir.”14

“Said Nursi’ye göre Mehdi geldiğinde Risale-i Nur’u bir programı olarak neşr ve 
tatbik edecektir. Ona göre bir asır sonra zulmetleri dağıtacak kimseler olarak nur şa-
kirtleri, Mehdi geldiğinde ‘Hz. Mehdi’nin şakirtleri olacaktır. (Şualar, 605) Bu yüzden 
kendisini ‘o ilerde gelecek acip şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir düm-
darı ve o büyük kumandanın pişdar bir neferi’ olarak tanımlar.”15

11 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 334.
12 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 334.
13 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 334-335.
14 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 335.
15 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 225.
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“Nursî, kendisinin ölümünden sonra, Risale-i Nur ve Nur Şakirtlerinin Mehdinin 
şahs-ı mânevisini temsil etmeye devam edeceğine inanmaktadır. O kendisine Mehdi 
denmesini bu yüzden kabul etmemiştir. Kendisine mehdi dendiğinde ‘adi bir tercü-
man’ der ve tevazu gösterirdi.”16

“Mehdiliğin şahs-ı manevî olarak temsilini gerekli kılan bir başka nokta ise, bu dö-
nemde ‘bu üç görevin bir şahıs veya bir cemaatta toplanmasının ve onun en iyi şekilde 
yerine getirilmesinin imkansız olmasıdır. Çünkü pek çok şahıs ve cemaat, birbiriyle 
anlaşamamaktadır. Bu yüzden bu üç görev Mehdide ve cemaatindeki şahs-ı manevide 
ancak içtima edebilir. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 156; Kastamonu Lahikası, 156)”17

“Said Nursi’ye göre ümmetin beklediği ‘Risale-i Nur’u bir programı olarak neşr ve 
tatbik edecek Ahir Zaman Mehdisi’nin ve Mehdi-i Resul’ün temsil ettiği kudsi cema-
atin şahsı manevisinin aşamalı bir şekilde gerçekleştireceği üç temel görevi vardır:

Birincisi iman-ı tahkikiyi gerçekleştirmek ve ehl-i imanı dalaletten kurtarmak. Bu-
nunla felsefecileri ve maddiyyun fikrini tam susturacak şekilde imanı kurtarmak kast 
edilmektedir. (Bu görev bu üçünün en önemlisi ve kıymetlisidir. İnsanlar bu görevi 
tam olarak yerine getirecek merci olarak Risale-i Nur’u görmüşlerdir. Aynı zamanda 
İmam Ali, Gavs-ı Azam ve Osman Halidi gibi zatlar gelecek mehdinin makamını Risa-
le-i Nur’un şahs-ı mânevisinde görmüşler gibi işaret etmişlerdir. Bazen bu şahs-ı mâ-
neviyi sadece bir hadimine vermişler, ona iltifat etmişlerdir. Bu birinci vazife maddi 
kuvvetle değil, belki kuvvetli itikat, ihlas ve sadakatle olur.”18

“Nursi’ye göre mehdi bu görevle uğraşamayacağından bu görevi ‘Nur Şakirtleri’ 
üstenecektir: ‘Ehl-i imanı dalaletten muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya hem her 
şeyi bırakmakla, çok zaman tedkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden Hz. Mehdi’nin, o 
vazifesini bizzat kendisi görmeğe vakit ve hal müsaade edemez. Çünkü hilafet-i Mu-
hammediyi cihetindeki saltanatı, onun ile iştigale vakit bırakmıyor. Herhalde o vazife-
yi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zat o taifenin uzun tetkikatı ile yazdıkları 
eseri kendine hazır bir program yapacak, onun ile birinci vazifeyi tam yapmış olacak. 
Bu vazifenin istinat ettiği kuvvet ve manevi ordusu, yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüd 
sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir. Ne kadar az da olsalar, manen bir ordu 
kadar kıymetli ve kıymetli sayılırlar.’”19

“İkincisi, Şeriatı icra ve tatbik etmek. Bu vazifenin tatbik edilebilmesi için gayet 
büyük maddi bir kuvvet ve hakimiyet lazımdır. Başka bir deyişle bu görev, ‘Hilafet-i  

16 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 335.
17 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 336.
18 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 336.
19 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 336-337.
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Muhammediye (asm) unvanı ile şeair-i İslamiye’yi ihya etmektir.’ Dolayısıyla bunu ye-
rine getirebilmek için, ‘Alem-i İslam’ın vahdetini nokta-i istinat edip beşeriyeti mad-
di ve manevi tehlikelerden ve gazab-ı ilahiden kurtarmak için bu vazifenin, nokta-i 
istinadı ve hadimleri milyonlarla efradı bulunan ordular lazımdır.’ Görüldüğü gibi, 
mehdinin projesinin ikinci aşaması güç kullanmayı gerektiren bir aşamayı gerektir-
mektedir.”20

“Üçüncüsü, Hilafet-i İslamiye’yi, ittihad-ı İslam’a bina ederek İsevi ruhanileri ile 
ittifak edip din-i İslam’a hizmet etmek. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve 
milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. Said Nursi’ye göre bu çok yüce vazife bütün 
ehl-i imanın manevi yardımlarına, ittihad-ı İslam’ın yardımına, ulema ve evliyanın, 
Ehl-i Beyt’ten çok sayıda fedakar seyyidlerin birlikte çalışmasına ihtiyaç vardır.”21

“Said Nursi’nin sembolik/remzi mehdilik tasavvurunda, onu şahs-ı mânevi olarak 
temsil ettiğine inanılan başta kendisine, Nur şakirtlerine ve Risale-i Nur’a daha önce 
Şia’da imamlara ve onların eserlerine atfedilen kudsiyete benzer bir kudsiyet atfedil-
mektedir. Zaten kutsallaştırmanın yollarından birisi şahısları, davranışlarını, giyim ku-
şamlarını, kaldığı mekanları, eserlerini ve cemaatini sembolleştirmektir. Bu durumda 
kutsallaştırılan kimseler Hz. Peygamber ile görüşebilen, yazdıkları Hz. Peygamber’in 
onayından geçen, Hz. Peygamber’in yaveri durumuna gelebilen kutsallıklara bürün-
dürülmüştür. Klasik dönemde, kutsiyetine inanılan kişilere veya mehdi olduğu iddia 
edilenlere bağlanmayı mutlak kurtuluşa ermenin bir yolu olarak görmekteydiler. Bu-
rada farklı bir kurtarıcı ve kurtuluş iddiası vardır. Kendi cemaatinin, mehdinin şahs-ı 
manevisini temsil ettiği inancı, şahs-ı manevi olarak Deccal’i temsil ettiğini düşündü-
ğü Cumhuriyetin kurucu kadrosuna cephe almaya teşvik etmiştir. Ancak bu ikinci ve 
üçüncü görev, daha sonra Gülen hareketinin misyonu haline gelmiştir.”22

“Bu iddiâya göre Said Nursi’nin mehdinin şahs-ı mânevisi olarak temsil edilmesi 
şeklindeki sembolik mehdilik anlayışı Fethullah Gülen tarafından aynen benimsen-
miş, ilave olarak Said Nursi tarafından belirlenen mehdinin son iki görevini üstlenme 
ve onları uygulamaya koyma yönünde hareket etmiştir.”23

“Buna göre Gülen, vaazlarında ve kitaplarında, Said Nursi’yi takip ederek, ‘Mesihin 
nüzulünün Mesihiyet şeklinde değil Mehdilik veya Muhammedilik şeklinde’ olacağın-
dan ve ‘din-i Ahmediyi muhafaza’ edeceğinden bahseder. Muhtemelen Said Nursi’nin  
Mehdiye verdiği üçüncü görevi ifa emek üzere geleceğini ima etmiştir. Ancak hem 

20 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 337.
21 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 337.
22 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 337-338.
23 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 338.
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‘Muhammedilik’ (Mektubat, 408) ve ‘din-i Ahmedi’ (Mektubat, 401) kavramları, Said 
Nursi’den alınıp kullanılmıştır. Yalnız bu iki kavramın, daha önceki Mehdilik tartış-
malarında, bu anlamda kullanıldığına rastlanmamıştır. Gülen, Risale-i Nur’dan ve su-
filikten aldığı Mehdi, kutb, aktab ve rical-i gayb, rüya ve ilham gibi kavramları gün-
celleştirmiş ve sisteminin merkezine sembolik Mehdilik tasavvurunu yerleştirmiştir. 
Türk toplumunda, Mehdilik inanışı, Said Nursi’nin Risale-i Nur’u ve Fethullah Gülen’in 
konuşmaları ve kitapları yoluyla yayılmaya başlamıştır.”24

“Bediüzzaman ile Gülen arasında irtibat olduğunu iddia eden düşünceye göre, 
Gülen, Mehdilik anlayışında Said Nursi’nin görüşlerine çok yeni bir şey katmamıştır. 
Onları biraz sadeleştirerek ve basitleştirerek aynen tekrarlamıştır. Onun bu konudaki 
farklılığını, kendisinin ve cemaatinin hangi görevini temsil ettiği noktasında aramak 
gerekir. Çünkü, ‘iman-ı tahkikiyi gerçekleştirmek’ ve ‘ehl-i imanı dalaletten kurtar-
mak’ şeklindeki birinci görevden daha çok, son iki göreve talip olduğu söylenebilir. 
Onun Türkiye’de ordu ve polis içinde yapılanması ve darbe girişimine bakılırsa, ‘Şe-
riatı icra ve tatbik etmek’ şeklindeki ikinci göreve; Hristiyanlarla (İsevilerle) ittihat 
amacıyla diyalog toplantıları ve çalışmalarına bakılırsa, ‘Hilafet-i İslamiye’yi ittihad-ı 
İslam’a bina ederek İsevî ruhanileriyle ittifak edip Din-i İslam’a hizmet etmek’ şek-
lindeki üçüncü göreve talip olduğu söylenebilir. Gülen’in de benimsediği sembolik 
Mehdilik tasavvuru, son iki görevin güncellenmesi ve icrasının eklenmiş haliyle, Said 
Nursi’nin sembolik mehdilik anlayışının bir ileri sürümü olarak değerlendirilebilir.”25

“Nurculuk ile Gülen hareketi arasında irtibat olduğunu iddia eden görüşlere göre, 
Türkiye’de Nurculuk ve Gülen Hareketi, Mehdiliği veya onun görevlerinden bir kısmı-
nı şahs-ı manevi olarak temsil ettiklerini iddia ettiler. Hatta Risale-i Nur Mehdi projesi 
olarak görüldü. Kendini mehdi ve kainat imamı ilan eden Fethullah Gülen’in etrafında 
oluşan Gülen Hareketi de, bu Mehdi projesinin bir sonucu olarak, bir darbe ile Türkiye 
Cumhuriyetini ele geçirmeye çalıştı.”26

2. Bediüzzaman’ın Hz. Hızır ile Ilgili Verdiği Misalin Gülen’in Mesih ile Ilgili 
Açıklamasıyla Karıştırılması

Said Nursi, evliya mertebeleri içerisindeki bir mertebede Hz. Hızır ile görüşüldüğü 
buna Makam-ı Hızır denildiğini bildirir. Ona göre bu makamdaki bir veli, bazen ayn-ı 

24 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 338-339.
25 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 340.
26 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 349-350.
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Hızır yani Hızır’ın bizzat kendisi gibi görülebilir. Gülen Nursi’nin bu yöndeki görüşle-
rini, kendi Mesihlik ve Muhammedilik görüşlerine dayanak olarak zikretmiştir. Onun 
görüşlerine göre, kendi grubunun şimdilik müsamaha ile davranması Mesihilik, daha 
sonra ise Muhammedi zemin tam oturacak ve Muhammedi renk bütün renklere ha-
kim olacaktır. Onu göre bu durumu anlamayanlar Mesihi ruhun temsilcisini Mesih ile 
karıştırabilirler.27 İşte Gülen’in bu görüşleri, ‘tevillerle bezeli ve tuhaf’ olarak nitelen-
dirilerek bunların asıl kaynağının Said Nursi olduğu iddia edilmektedir.28

(Gülen’in verdiği örnek Nursi’den olmakla birlikte, bunun Mesihlik ve Mehdilikle 
ilgili görüşlerinin kaynağı olarak gösterilmesi hakikatle bağdaşmamaktadır. Çünkü 
Nursi’nin önce Mesihilik ile müsamaha ile yaklaşma sonra Muhammedilik ile davran-
ma diye bir fikri bulunmamaktadır. )

Mustafa Öztürk de, Sönmez Kutlu gibi, Said Nursi’nin Mehdinin üç vazifesinden 
bahsettiği Sikke-i Tasdik-i Gaybi isimli eserine atıfta bulunarak eserde Kur’an’daki on-
larca ayetin, ebced, cümel, cifr gibi sözde usullerle akla ziyan biçimde yorumlandığını 
ileri sürmektedir.29

Mehdinin temsil ettiği kudsi cemaatin şahs-ı manevisinin üç vazifesinden bahse-
dildiği Şualar isimli eserden de alıntı yapan Öztürk, daha sonra şu yorumları yapar:

“Said Nursi’nin ifadelerindeki ‘kutsî cemaat’ kavramının genel olarak Nurculara, 
Gülen’in ifadelerindeki ‘hizmet’ kavramının da ilk Nurculuk bünyesinde filizlenip 
bilahare bağımsızlığını ilan eden ve bugün itibarıyla terör örgütü olarak tescillenen 
FETÖ’ye karşılık geldiğini izaha hacet yoktur. Bunun yanında Said Nursî ve Gülen’in 
kendilerine nübüvvet/risalet misyonunu temsil etme rolü biçtikleri de gayet açıktır. 
Bütün bunlar bir tarafa, her iki ismin sübliminal mesajlar içeren ifadeleri düpedüz 
endoktrinasyondur. Bu endoktrinasyonun ağırlık noktası ise yer yer batıniliği zorla-
yan tevillerle mesih/mehdi fikrini aşılamak, dolayısıyla kendilerini kurtarıcı mehdi, 
takipçilerini de mehdinin askerleri olarak konumlandırmaktır.”30

Yazar makalesinde İstanbul 18. Asliye Mahkemesinde İlhan Karagöz isimli haki-
min 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre önce yayımladığı ve akıllara zarar 
olarak nitelediği mahkeme kararında Fethullah Gülen’in Mehdi ilan edilmesini nazar-
lara verirken, tuhaf bir şekilde söze Said Nursi’yi de katarak şu iddiada bulunur:

27 Mustafa Öztürk, “Beklenen Kurtarıcı (Mehdi) İnancının Günümüze Yansımalarına Genel Bir Bakış”, Bek-
lenen Kurtarıcı İnancı içinde (İstanbul: Kuramer, 2017), 363.
28 Öztürk, “Beklenen Kurtarıcı (Mehdi) İnancının Günümüze Yansımalarına Genel Bir Bakış”, 363.
29 Öztürk, “Beklenen Kurtarıcı (Mehdi) İnancının Günümüze Yansımalarına Genel Bir Bakış”, 363.
30 Öztürk, “Beklenen Kurtarıcı (Mehdi) İnancının Günümüze Yansımalarına Genel Bir Bakış”, 365.
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“…Fethullah Gülen’in ‘Mehdi’ ilan edilmesiyle ilgili şu ifadeler Nurculuk ve Gülenci-
likteki mehdi inancını da içeren beyin yıkama faaliyetinin etki ve nüfuz gücü hakkında 
yeterli fikir verir tarzdadır.”31

Yazar sonuç bölümünde ise sözü yine Gülen ile birlikte Nursi’ye getirmekte ve şu 
iddialarda bulunmaktadır:

“Türkiye özelinde Said Nursi ve Fethullah Gülen’in mehdi inancı üzerinde çok dur-
dukları nazar-ı itibara alındığında, yüz binler hatta milyonlara baliğ olan bir kitlenin 
bu iki ismin vehimlerini ve batınî gnostik karakterli te’villerini hakikat sanmasında 
ve aynı zamanda kendi iradelerini neredeyse sıfırlamasında bu inancın çok önemli 
rol oynadığı anlaşılır. Ayrıca Mehdi inancının endoktrinasyon konusunda çok güçlü 
ve etkili bir araç olduğu kuşkusuzdur. Ancak burada genel insan profilimizin sözde 
dini endoktrinasyonlara teşne olduğunu da gözden uzak tutmamak gerekir. Türkiye 
toplumu, dini düşünce alanında mucizecilik, üstûrecilik, hurafecilik gibi yönelimlere 
aşırı merak ve yatkınlıkla mümeyyizdir. Bu tür yönelimler ise irrasyonelliğin önemli 
göstergeleridir.”32

3. Risale-i Nur’un Mehdilik ile Ilgili Hadisleri Yorumlama Metodu

Mehdilik ile hadis-i şerifler birçok hadis kaynaklarında zikredilmektedir. Ancak 
hadislerdeki farklılıklar ve birbiriyle çelişir gibi gözüken ifadeler, bazı ilim adamları 
tarafından tenkide tabi tutulmuş hatta hadislerin inkarı yoluna bile gidilmiştir. Ni-
tekim şu ifadeler mehdi hadisleriyle ilgili yapılan eleştirileri yansıtır niteliktedir: “…
İlgili rivayetlerde mehdî olarak vadedilen kişilerin farklılığı ve çokluğu, soyu ve ismi, 
şemaili, hükmedeceği süre hakkındaki çelişkili ve abartılı bilgiler de bulunmaktadır. 
Netice itibarıyla Mehdî ile ilgili rivayetlerin muhtevaları açısından incelenmesi du-
rumunda bunların Hz. Peygamber’e ait olduklarını söylemenin zorluğu ortadadır.”33 
Ayrıca Mehdi ile ilgili hadislerin büyük çoğunluğunun zayıf veya uydurma olduğunda 
görüş birliği bulunduğu da ileri sürülmektedir.34

Said Nursi tarihten günümüze Mehdi hadisleriyle ilgili rivayetleri eleştirenlere, 
kıyamet alametleriyle ilgili hadisleri anlama usulü olarak tesbit ettiği prensiplerle ce-
vap vermektedir.

31 Öztürk, “Beklenen Kurtarıcı (Mehdi) İnancının Günümüze Yansımalarına Genel Bir Bakış”, 366.
32 Öztürk, “Beklenen Kurtarıcı (Mehdi) İnancının Günümüze Yansımalarına Genel Bir Bakış”, 375.
33 Ahmet Yücel, “Mehdî Hadislerinin Temel Hadis Kaynaklarındaki Anlamı”, Beklenen Kurtarıcı İnancı için-
de (İstanbul: Kuramer, 2017), 168. Ayrıca ilgili rivayetlerin sağlam olmadığıyla ilgili bkz. Avni İlhan, “Kü-
tübü Sittedeki Hadislere Göre Mehdilik”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (1992): 123.
34 Yücel, “Mehdî Hadislerinin Temel Hadis Kaynaklarındaki Anlamı”, 170.
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Risale-i Nurda Mehdilik meselesi ahir zamanda meydana gelecek hadiseler çerçe-
vesinde ele alınmaktadır. Said Nursi bu konudaki hadis-i şeriflerin güzelce anlaşılma-
ması nedeniyle ilim ehli bazı kişilerin bu hadislerin bir kısmına zayıf ve veya mevzu’ 
dediklerine dikkat çekmekte, imanı zayıf ve enaniyeti kavi bir kısmın da inkara kadar 
gittiğini söylemektedir.35

Ona göre, din bir imtihandır, bir tecrübedir. Ali ruhları süfli ruhlardan ayırt eder. 
Bu yüzden ileride herkese göz ile görülecek vukuatı, insanın aklına kapı açacak ve 
insanın iradesini elinden almayacak şekilde anlatmıştır. Buna göre konuyla ilgili ha-
disler ne tamamen meçhul kalacak kadar kapalı ne de herkesin tasdik etmesine sebep 
olacak kadar açıktır. Eğer kıyamet alameti çok açık bir şekilde görülse, herkes tasdik 
etmek zorunda kalabilir. O vakit kömür gibi bir istidat ile elmas gibi bir istidat beraber 
kalır. Bu durumda teklif sırrı ve imtihanın neticesi zayi olur. Mehdi ve Süfyan mesele-
lerinde çok ihtilaf olmasının ve rivayetlerin farklı farklı olmasının sebebi de budur.36

Said Nursi’ye göre İslami meselelerin tabakaları bulunmaktadır. Bunlardan bazı-
ları “burhan-ı kat’î” isterken bazıları ise “zann-ı galibî” (kat’î olmayan delil) ile yetinir. 
Bir kısmı yalnız “kabul-ü teslimi” ve reddetmeyi gerektirir. Bu yüzden imanın esasla-
rından olmayan ferî meseleler veya vukuat-ı zamaniyenin her birinde bir izan-ı yakîn 
ile bir bürhan-ı kat’î istenilmez. Belki reddetmemek ve teslimiyet gösterip ilişmemek 
gerekir.37

Bu izahlara göre Bediüzzaman ahir zaman olaylarını ve Mehdilik meselesini iman 
esaslarından kabul etmemekte ve asıl değil fer’î bir mesele olduğunu bildirmektedir. 
Buna göre Bediüzzaman’ın bu konudaki hadislerin mütevatir ve zayıf olması yönün-
deki iddiaları da göz önüne alarak bir yaklaşımda bulunduğu anlaşılmaktadır. Burada 
fer’î kelimesi önemsiz anlamında değil itikat alanına girmeyen bir konu anlamındadır. 

Said Nursi ahir zaman hadislerini değerlendirirken sahabe döneminde Yahudi ve 
Hristiyan alimlerden çoğunun Müslüman oldukları zamanda, onların bilgilerinin de 
Müslüman olmasının, bazı gerçeğe aykırı geçmiş bilgilerinin İslam’ın malı olarak te-
vehhüm edilmesinin de nazara alınmasını dikkatlere sunmaktadır.38

Nursi, ravilerin de eksikleri olabileceğine dikkat çekerek onların bazı sözlerinin 
veya çıkardıkları anlamların hadisin metninden kabul edildiği konusuna da dikkat 
edilmesi gerektiğini söylemektedir. Çünkü insan hatadan hali olmadığından dolayı 

35 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Çeltüt Matbaası, 1959), 316.
36 Nursi, Sözler, 316.
37 Nursi, Sözler, 316.
38 Nursi, Sözler, 316.
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gerçeğe aykırı çıkardıkları bazı anlamların veya görüşlerinin “hadis” zannedilmesi se-
bebiyle de hadislerin zayıf olduğu ileri sürülmektedir.39

Bediüzzaman bazı velilere gelen ilhamların hadis telakki edildiğini, halbuki bun-
larda hata olabileceğini, insanlar arasında meşhur olmuş bazı hikayelerin ata sözleri 
yerine geçtiğini, bunların ne maksat için zikredildiğine bakılması gerektiğini, bunla-
rın hakiki manalarında zikredilen kusurların örf ve adat-ı nasa ait olduğunu da bildir-
mekte, konuyla ilgili hadisleri değerlendirirken tüm bunların da göz önüne alınması 
gerektiğini hatırlatmaktadır.40

Diğer taraftan hadislerde zikredilen teşbih ve temsillerin zamanın geçmesiyle ha-
kikat olarak görüldüğünü, halbuki bunun hata olduğunu, teşbih ve temsilin ifa ettiği 
anlama bakmak gerektiğini söylemektedir. Sevr ve hut ile ilgili hadis-i şerifler buna 
örnek olarak verilebilir.41

Bediüzzaman’a göre yüce Allah imtihan meydanı olan dünyada önemli şeyleri 
kesretli eşya içinde birçok hikmet ve maslahatlar için saklamaktadır. Kadir gecesini 
Ramazan’da, saat-i icabe-i duayı Cuma gününde, makbul velisini insanlar içinde, ece-
li ömür içinde, kıyametin vaktini, dünyanın ömrünü içinde sakladığı gibi, Mehdi ve 
Süfyan gibi ahir zamanda gelecek şahısları da gizlemiştir. Bu yüzden Mehdi ve Süfyan 
Tabiin zamanından beri beklenmiştir. Hatta bazı veli insanlar onların geçtiğini bile 
söylemiştir. Kıyametin vakti nasıl belli değilse bunların da vakti belli değildir. Çün-
kü her zaman ve her asır, kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olacak ve yeisten 
kurtaracak “Mehdi” manasına muhtaçtır. Bu manada her asrın hissesinin bulunması 
gerekir.42 Meseleyi Süfyan açısından değerlendirecek olursak, gaflet içinde kötülere 
uymamak, lakaytlıkla nefsin dizginini bırakmamak için nifakın başına geçecek müt-
hiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı. Eğer bunların zamanları belli olsaydı, 
umumî irşad maslahatı ortadan kalkmış olurdu.43

Bediüzzaman Mehdi hakkındaki rivayetlerin ihtilaflı olmasını kabul etmekte ve 
bunun izahını da yapmaktadır. Ona göre hadisleri açıklayanlar, hadislerin metinlerini 
kendi açıklamalarına ve çıkardıkları anlamlara (istinbatlara) tatbik etmişlerdir. Örne-
ğin o vakit saltanat merkezi Şam’da veya Medine’de olduğundan Mehdi veya Süfyan 
ile ilgili gelişmeler saltanat merkezine yakın Basra, Kufe, Şam gibi yerlerde tasavvur 
ederek öyle açıklama yapmışlardır. Aynı zamanda o şahısların şahs-ı manevisine veya 

39 Nursi, Sözler, 316-317.
40 Nursi, Sözler, 317.
41 Nursi, Sözler, 317.
42 Nursi, Sözler, 317.
43 Nursi, Sözler, 318.
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temsil ettikleri cemaata ait âsâr-ı azimeyi o şahısların zatlarında tasavvur ederek öyle 
tefsir etmişlerdir ki, o harika şahıslar çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi 
bir şekil vermişlerdir. Halbuki bu dünya bir imtihan dünyası olduğu için akla kapı 
açılır, ama insanın iradesi/ihtiyarı elinden alınmaz. Öyle hadislerde bildirilen Dec-
cal, Mehdi gibi şahıslar ortaya çıktıkları zaman onları çoğu insan bilmeyecektir. Hatta 
kendileri dahi ilk başka kim olduklarının farkında olmayacaklardır. Nursi’ye göre bu 
gibi şahıslar ancak iman nurunun dikkatiyle tanınabilir. 

Nursi hadislerde Deccal ile ilgili zikredilen “Birinci günü bir sene, ikinci günü bir 
ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü diğer günler gibidir. Çıktığı zaman dünya 
işitir. Kırk günde dünyayı gezer” gibi rivayetler birçok insafsız kimse tarafından muhal 
olarak görülmüştür.44 Said Nursi ise bunu akli ve mantıki olarak bazı yerlerdeki gün 
kavramının çok değişik olması sırrıyla açıklamış ve gün kavramının farklı olarak ya-
şandığı yerleri Deccal’ın çıkış ve gelişme yerleri olarak izah etmiştir. Mehdi konusun-
da rivayet edilen gün ile ilgili hususları da bu bakış açısıyla değerlendirmek mümkün 
olabilir. 

Diğer taraftan Said Nursi’ye göre Kur’an’da müteşabihler olduğu gibi hadislerde 
de müteşabihler bulunmaktadır. Bu yüzden müteşabih ayetler ve hadisler çok dikkatli 
tefsir ve tevile muhtaçtır.45

4. Risale-i Nur’a göre Mehdilik ile Ilgili Hadislerin Tevilleri

Said Nursî, Mehdiliğin de içinde bulunduğu kıyamet alametleri ya da ahir zaman 
hadiseleri ilgili hadisler hususunda metodunun esaslarını ortaya koyduktan sonra 
Mehdilik konusunu bu prensipler çerçevesinde ele almaktadır. Hatta diyebiliriz ki 
Said Nursi bu metotlarla hadisleri anlama hususunda ehl-i ilme de yol göstermek-
tedir. Bu yüzden o, Mehdilik meselesini tek başına bir konu olarak ele almaz. Bu me-
seleyi ahir zamanda ortaya çıkacak Deccal ve Süfyan gibi konularla birlikte ele alır. 
Örneğin “Hazret-i İsa aleyhisselamın geleceğini ve şeriat-ı İslamiye ile amel edeceğini 
Deccal’ı öldüreceğini imanı zayıf olanlar istib’ad ediyorlar. Onun hakikati izah edilse 
hiç istib’ad kalmaz” dedikten sonra o hadisle birlikte Süfyan ve Mehdi ile ilgili hadis-
lerin ifade ettikleri manayı birlikte açıklamıştır.

Ona göre ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacaktır. Bunlardan birin-
cisi nifak perdesi altında risalet-i Ahmediyeyi inkar edecek Süfyan namında müthiş 

44 Nursi, Sözler, 318.
45 Nursi, Sözler, 324.
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bir şahıstır. Bu şahıs münafıkların başına geçecek ve İslam şeriatının tahribatına çalı-
şacaktır. Ona karşı ise Al-i Beyt’ten Muhammed Mehdi isminde bir nuranî zat da Al-i 
Beyt-i Nebevinin silsile-i nurânisine bağlanan ehl-i velayet ve ehl-i kemalin başına 
geçecektir. Bu zat Süfyan’ın şahs-ı manevîsi olan cereyan-ı münafıkanesini öldürüp 
dağıtacaktır.46

Buradaki izahlarda Said Nursi Mehdi’yi bir şahıs olarak nitelendirirken Süfyan’ı 
bir şahs-ı manevi olarak nitelendirdiği görülmektedir. 

5. Bazı Insanların Mehdi Olduklarını Iddia Etmelerinin Sebepleri

Bediüzzaman’ın Mehdi ile ilgili hadislerden çıkardığı anlamlara göre Mehdinin 
kim olduğunu çok az kimse bilecektir. Bu da imtihan sırrından dolayıdır. Bununla bir-
likte bazı kimselerin Mehdi olduklarını iddia ettikleri de görülmektedir. Said Nursi 
“Mehdi olacağım” diyen ve kendilerini Mehdi olarak kabul eden insanlarla kendisinin 
de karşılaştığını bildirmekte ve bunun sebebini izah etmektedir.

Ona göre bu tür iddialarda bulunanlar, yalancı ve aldatıcı değillerdir. Ancak bu tür 
kimseler aldanmakta olan kimselerdir. Allah’ın isimlerine mazhariyet farklı farklı ol-
duğu gibi, isimlere mazhariyetten ibaret olan velayet mertebeleri de farklı farklıdır. 
Burada kendisinin Mehdi olduğunu söyleyenler gerçek olan ile olmayanı birbirine 
karıştırmaktadır. Evliya makamlarından bazılarında Mehdi vazifesinin hususiyeti bu-
lunmaktadır. Bu makamın Kutb-u Azam’a bir nisbeti görünmektedir. Hz. Hızır’ın has 
bir münasebeti olduğu gibi bazı meşhurlarla ilişkili bazı makamlar da bulunmakta-
dır. Hızır, Üveys, Mehdiyet makamları bunlar arasında zikredilebilir. İşte o makama 
veya makamın bir küçük numunesine veya gölgesine girenler kendilerini o makamla 
münasebeti olan Hızır, Mehdi, Kutb-u Azam meşhur zatlar zannedebilmektedir. Bu 
durumda olanların hubb-u caha talip enaniyeti yoksa o halde mahkum olmaz. Onun 
haddinden fazla davaları şatahat sayılır, onunla belki mesul olmaz. Eğer enaniyeti per-
de ardında hubb-u caha yönelse ve o kişi enaniyete mağlup olarak şükrü bırakıp fahre 
girerse, fahrden git gide gurura sukut eder veya hak yoldan sapar. Bunun sebebi de 
şudur: Bu durumdaki bir insan büyük evliyanın da kendisi gibi olduğunu düşünür, 
haklarındaki hüsn-ü zannı kırılır. Zira nefis ne kadar mağrur olsa da kendi kusuru-
nu anlar. O büyükleri de kendine kıyas edip kusurlu zanneder. Hatta peygamberler 
hakkında da hürmeti noksanlaşır. Bediüzzaman bu hale düşenlerin dikkat etmeleri 
gereken hususları şöyle zikreder:

46 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 90.
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a. Mizan-ı şeriatı elde tutmalı

b. Usulü’d-din ulemasının düsturlarını kendine ölçü edinmeli

c. İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani gibi evliyanın muhakkiklerinin talimatlarını 
rehber edinmeli.

d. Daima nefislerini itham etmeli

e. Kusur, acz ve fakrdan başka nefsin eline vermemeli47

Hadislerde ahir zamanda geleceği bildirilen Hz. Mehdi’nin bir şahıs olacağı ve fe-
sada uğramış alemi ıslah edeceğinden bahsedilmektedir. Said Nursi bu konuyu ele 
alırken Mehdi’yi hem şahıs hem de bir şahs-ı manevi olarak değerlendirmektedir. 
Zamanın cemaat zamanı olmasından dolayı Mehdi’nin şahıs olarak çıkmasının yani 
bir şahs-ı maneviyi temsil etmemesinin muhalif bir cemaatin şahs-ı manevisine karşı 
mağlup olmasına vesile olacağı dile getirilen ve Mehdi meselesinin sırrının izahını 
talep eden bir soruya verdiği cevapta Mehdi’nin şahıs olarak geleceğini ispat etmeye 
çalışmıştır. 

Ona göre Cenab-ı Hakkın ümmetin fesada gittiği zamanlarda “muslih, müceddit, 
halife-i zişan, kutb-u azam, mürşid-i ekmel, bir nevi mehdi hükmünde mübarek zat-
lar” göndererek fesadı izale etmesi, milleti ıslah etmesi ve dini muhafaza etmesi Al-
lah’ın adetidir. Bu yüzden böyle bir adeti bulunan Yüce Allah’ın ahir zamanın en büyük 
fesadı zamanında “en büyük müçtehid, en büyük bir müceddid, hakim, mehdi, mürşid 
ve kutb-u azam” gibi niteliklere sahip olan bir zat-ı nuraniyi göndereceğini ve o zatın 
da Ehl-i Beyt-i Nebevi’den olacağını bildirmektedir.48

6. Mehdi’nin Misyonunu Yerine Getirmesinin Delilleri

Hadislerde kısa sürede ıslah edeceği bildirilen Mehdi’nin bu işleri nasıl yapacağıy-
la ilgili de bazı deliller ileri süren Said Nursi şöyle der:

“Cenab-ı Hak kemal-i rahmetinden, şeriat-ı İslâmiyet’in ebediyyetine bir eseri hi-
mayet olarak, her bir fesad-ı ümmet zamanında bir muslih veya bir müceddid veya bir 
halife-i zişân veya bir kutb-u a’zâm veya bir müşid-i ekmel ve yahud bir nevi mehdi 
hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izâle edip milleti ıslâh etmiş ve dini 
Ahmediyi (asm) muhafaza etmiştir. Madem adeti öyle cereyan ediyor, ahir zamanın en 
büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müctehid, hem en büyük bir müceddit, 

47 Nursi, Mektubat, 634.
48 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Sinan Matbaası, 1960), 411.
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hem hâkim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutb-u az’âm olarak bir zat-ı nurâniyi gön-
derecek ve o zat da Ehl-i Beyt-i Nebeviden olacaktır. Cenâb-ı Hak, bir dakika zarfında 
beynes-semâ ve’l-arz alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi, bir saniyede deni-
zin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve 
yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir-i Zülcelâl, Mehdi ile de alem-i İslâm’ın 
zulümatını dağıtabilir. Ve vadetmiştir, vâdini elbette yapacaktır. Kudret-i İlâhiyye nok-
tasında bakılsa gâyet kolaydır. Eğer daire-i esbâb ve hikmet-i Rabbâniye noktasında 
düşünülse yine o kadar makul ve vukua lâyıktır ki eğer Muhbir-i Sadık’tan rivayet 
olmazsa dahi her halde öyle olmak lâzımdır ve olacaktır diye ehl-i tefekkür hükme-
der.”49

Görüldüğü gibi Nursi hadislerde zikredilen Mehdi ile ilgili hususların Allah’ın va-
adi olduğunu ve O’nun bu vaadi gerçekleştireceğini bildirmekte, onu bir şahıs olarak 
gönderip kısa sürede alemi ıslah edecek bir özelliğe sahip kılınabileceğini bildirmek-
tedir. Daha sonra konuyu delillendirmektedir. Ona göre günde beş vakit namazda Hz. 
Muhammed’e (asm) getirilen salavat duası kabul olmuştur. Çünkü “Al-i Muhammed 
Aleyhisselatü Vesselam, Al-i İbrahim Aleyhisselam gibi öyle bir vaziyet almış ki umum 
mübarek silsilelerin başında, umum aktar ve asarın mecma’larında o nurani zatlar 
kumandanlık ediyorlar.”50

Said Nursi bunların muazzam bir ordu teşkil edecek kadar çok olduğunu, ittifak et-
meleri halinde hiçbir milletin ordusunun onlara karşı dayanamayacağını ve bu ordu-
nun Hz. Mehdi’nin en has ordusu olduğunu söyler. Seyyidler ordusunun milyonlardan 
fazla olduğunu dile getiren Nursi bu orduyu “mütenebbih, kalpler imanlı ve nebevi 
muhabbetle dolu, cihandeğer şeref-i intisabıyla serfiraz” olarak nitelendirir. Ona göre 
böyle bir cemaat-i azime içindeki mukaddes kuvveti tehyiç edecek ve uyandıracak 
hadisat-ı azime vücuda gelmektedir. Hz. Mehdi’nin bunların başına geçerek hak ve 
hakikat yoluna sevk edeceğini de söyleyen Said Nursi böyle olmasını –kıştan sonra 
baharın gelmesi gibi– adetullah ve ilahi rahmetten beklediğini ve bunda da haklı ol-
duğunu ifade etmektedir.51

Bediüzzaman, Allah’ın Hz. Mehdi’yi göndermeye muktedir olduğunu ve onun özel-
liklerini zikrettikten sonra, Hz. Mehdi’nin cemiyet-i nuraniyesi ifadesini de kullan-
maktadır. Ona göre bu cemiyet-i nuraniye, Süfyan komitesinin bid’akarane rejimininin 
tahribatlarını tamir edecektir. Yani İslam aleminde risalet-i Ahmediyeyi (asm) inkar 

49 Nursi, Mektubat, 411-412.
50 Nursi, Mektubat, 412.
51 Nursi, Mektubat, 412-413.

46

Risale-i Nur’da Mehdilik / Atilla YARGICI



niyetiyle şeriatı tahribe çalışan Süfyan komitesi, Hz. Mehdi’nin cemiyetinin mu’cize-
kar manevi kılıncıyla öldürülecek ve dağıtılacaktır.52

Nursi “Mehdi’nin ordusu” tabirini mecazen kullanmakta ve ordunun Mehdi’nin ce-
miyeti olduğunu bildirmektedir. Zaten Süfyan komitesinin dağıtılması ve öldürülmesi 
de “mucizekar manevi kılınç” ile olacaktır.

O halde Nursi, Mehdi-Süfyan mücadelesinin maddi değil manevi olduğunu ifade 
etmiş olmaktadır. Onun medenilere galip gelmenin ikna ile olacağını, söz anlamayan 
vahşiler gibi icbarla olamayacağını dile getirmesini de bu çerçevede değerlendirmek 
mümkündür. Onun açıklamalarına göre tahribat manevi olduğu için tamir de manevi 
olacaktır. 

Nursi, Hz. Mehdi’nin bir şahıs olduğunu bildirmekle birlikte onun ifsad olmuş top-
lumu ıslah görevini tek başına değil seyyidler ordusu diye isimlendirdiği cemiyetiyle 
yapacağına dikkat çekmektedir. Nursi’nin Mehdi’nin tek başına kısa bir süre içinde 
alemi ıslah edeceğiyle ilgili hadislere getirdiği bu yorum, ıslahın darü’l-hikmet olan 
dünyadaki ilahi kanunlara uygun olacağı anlamını ifade etmektedir. Yoksa Mehdi tek 
başına çıkıp kısa bir süre içinde alemi ıslah edecek olsa o zaman insanlar hemen onun 
Mehdi olduğunu anlayıp ister istemez Allah’a yönelirler. Bu durumda insanın irade-
sine bir fırsat tanınmamış olacağından imtihan sırrı da bozulmuş olur. O halde bu tür 
hadisleri müteşabih hadisler nevinden düşünmek suretiyle tevile tabi tutmak gerekir. 

Bediüzzaman kendisinin ahir zamanda gelen Al-i Beytin büyük mürşidi olduğunu 
iddia eden talebelerine karşı verdiği cevapta Nurcuların ellerinde bir hakikat oldu-
ğunu fakat bunun tevil ve tabire ihtiyacı bulunduğunu söyler. Nursi, Mehdi’nin temsil 
ettiği kudsi cemaatin şahs-ı manevisinin üç vazifesi olduğunu ve kıyamet kopmadığı, 
insanlık bütün bütün yoldan çıkmadığı takdirde o vazifeleri cemiyetinin ve seyyidler 
cemaatinin yapacağını bildirir.

Görüldüğü gibi burada da ıslah görevini yapacak olanın bir şahıs değil “kudsi ce-
maatin şahs-ı manevisi”, “cemiyet ve seyyidler cemaati” olduğuna dikkat çekilmekte-
dir.

Bu şahs-ı manevi üç önemli görevi yerine getirecektir: Bunlardan birincisi fen ve 
felsefeyi, maddiyyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmak, ehl-i ima-
nı dalaletten muhafaza etmektir. Bu vazife dünyayı ve her şeyi bırakmak, çok zaman 
tetkikatla meşguliyeti gerektirdiğinden Hz. Mehdi’nin o vazifesini bizzat kendisi gör-
meye vakit ve hal müsaade etmez. Çünkü Hilafet-i Muhammediye (asm) cihetindeki 

52 Nursi, Mektubat, 413.
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saltanatı onunla iştigale vakit bırakmıyor. O vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette 
görecek. O zat da o taifenin uzun tasdikatıyla yazdıkları eseri kendine hazır bir prog-
ram yapacak ve onunla o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Bu vazifenin istinat ettiği 
kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas, sadakat ve tesanüd sıfatlarına tam sahip olan 
bir kısım şakirdlerdir. Ne kadar da az olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıy-
metli sayılırlar.53

Buna göre birinci vazifeyi Mehdi’den önce “bir taife” yapacak, o taifenin yazdıkları 
eser ise Mehdi’nin programı olacaktır. Buna göre “ihlas, sadakat ve tesanüd” sıfatları-
na sahip olan bir kısım şakirdler olarak nitelendirilen bir komisyonun ortaya çıkara-
cağı eser Mehdi’nin programı olacaktır.

Nursi’ye göre Mehdi’nin ikinci vazifesi de Hilafet-i Muhammediye (asm) ünvanıyla 
“şeair-i İslamiye’yi ihya” etmektir. İslam dünyasının birliğini dayanak noktası yapıp 
beşeriyeti maddi ve manevi tehlikelerden ve gadab-ı ilahiden kurtarmaktır. Bu vazife-
nin dayanak noktası ve hadimleri milyonlarla efradı bulunan ordulardır.54

Mehdi’nin bu ikinci vazifesi birkaç unsuru barındırmaktadır: Bunlar da şeairi ihya, 
İslam dünyasının birliğini dayanak yapmak, beşeriyeti maddi ve manevi tehlikelerden 
ve Allah’ın gazabından kurtarmaktır. Bu da ancak milyonlarda fertleri bulunan bir or-
duyla yapılabilir. Bu ordu Al-i Beyt’ten gelen seyyidler ordusu olabileceği gibi Hazret-i 
Peygamber’in (asm) yolundan giden ve manen Ehl-i Beyt’ten sayılan müminler ordu-
su da olabilir. Çünkü sadece seyyidlerden bir ordu teşkil etmenin zorluğu ortadadır.

Mehdi’nin üçüncü vazifesinin ise şeriatla ilgili olduğu anlaşılmaktadır: “İnkılabat-ı 
zamaniye ile çok ahkam-ı Kur’aniye’nin zedelenmesiyle ve şeriat-ı Muhammediyenin 
(asm) kanunları bir derece tatile uğramasıyla, o zat, bütün ehl-i imanın manevi yar-
dımlarıyla ve ittihad-ı İslam’ın muavenetiyle ve bütün ulema ve evliyanın ve bilhassa 
Al-i Beytin neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakar sey-
yidlerin iltihaklarıyla o vazife-yi uzmayı yapmaya çalışır.”55

Bu görev şeriatın kanunlarının tatbikiyle ilgili bir görevdir. Ancak bunun için de 
ehl-i imanın manevi yardımları, ittihad-ı İslam’ın muaveneti, bütün ulema ve evliya-
nın ve bilhassa Ehl-i Beyt’ten milyonlar seyyidlerin iltihakıyla ancak yapılabilir. Nursi 
bu görevle ilgili “yapmaya çalışır” ifadesini kullanmaktadır. Yani bu görevi yerine ge-
tirmek için bu şartlar tahakkuk ettiğinde çaba gösterileceğini bildirir. Zaten müminler 
de bu çabayla mükelleftir. Muvaffak edip etmemek de Allah’ın vazifesidir.

53 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası I (İstanbul, Sinan Matbaası, 1959), 259.
54 Nursi, Emirdağ Lahikası I, 259.
55 Nursi, Emirdağ Lahikası I, 260.
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Said Nursi, Mehdi’nin üç vazifesini bu şekilde sıraladıktan sonra en önemli vazi-
fenin iman-ı kurtarmak, imanı tahkiki bir surette umuma ders vermek, hatta avamın 
da imanını tahkiki yapmak olduğunu, bu vazifeyi de Risale-i Nur yaptığı için bazı ta-
lebelerin Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini hakkı olarak bir nevi Mehdi telakki ettik-
lerini belirtmiştir. Bazı kimselerin de şahs-ı manevinin mümessil ve tercümanı olarak 
gördükleri için o ismi kendisine verdiklerini ifade etmiştir. Nursi bunun bir iltibas ve 
sehiv olduğunu ancak onların bu konuda mesul olmadıklarını bildirmektedir. Çün-
kü çok fazla hüsn-ü zannın eskiden beri yapıldığını ve buna itiraz edilemeyeceğini 
söylemiştir. Kendisi de bu hüsn-ü zannı bir nevi dua ve temenni ve Nur talebelerinin 
itikatlarının kemalinin bir tereşşuhu olarak gördüğü için buna fazla ilişmediğini, bu 
konuda bir iltibas olduğunu dile getirir ve şöyle der:

“Âhirdeki iki vazife, gerçi hakikat noktasında birinci vazife derecesinde değiller; 
fakat hilâfet-i Muhammediye (asm) ve ittihad-ı İslâm ordularıyla zemin yüzünde sal-
tanat-ı İslâmiyeyi sürmek cihetinde herkeste, hususan avamda, hususan ehl-i siyaset-
te, hususan bu asrın efkârında, o birinci vazifeden bin derece geniş görünüyor. Ve bu 
isim bir adama verildiği vakit, bu iki vazife hatıra geliyor; siyaset mânâsını ihsas eder, 
belki de bir hodfuruşluk mânâsını hatıra getirir; belki bir şan, şeref ve makamperest-
lik ve şöhretperestlik arzularını gösterir. Ve eskiden beri ve şimdi de çok safdil ve 
makamperest zatlar, Mehdî olacağım diye dâvâ ederler. Gerçi her asırda hidayet edici, 
bir nevi Mehdî ve müceddid geliyor ve gelmiş. Fakat her biri, üç vazifelerden birisini 
bir cihette yapması itibarıyla, âhir zamanın Büyük Mehdî unvanını almamışlar.”56

Nursi’nin ifadelerinden anlaşıldığı gibi ahir zamandaki Büyük Mehdi üç görevi bir-
den yapacak olmasından, bu görevlerden birisi ya da ikisini yapanın o beklenen meh-
di olması mümkün değildir. Her asırda gelen ümmetin mehdi ya da müceddit dediği 
kimseler ise bu görevlerin bir kısmı yapmakta ve insanları içinde bulunduğu karanlık-
lardan kurtarmaya çalışmaktadır. 

Bediüzzaman, Denizli ehl-i vukufunun “Eğer Mehdilik dava etse, bütün şakirtleri 
kabul edecekler” iddiasında bulunduğu bildirerek buna karşı şu şekilde cevap ver-
mektedir:

“‘Ben, kendimi seyyid bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki âhir 
zamanın o büyük şahsı, Âl-i Beytten olacaktır. Gerçi mânen ben Hazret-i Ali’nin (ra) 
bir veled-i mânevîsi hükmünde ondan hakikat dersini aldım ve Âl-i Muhammed Aley-
hisselâm bir mânâda hakikî Nur şakirtlerine şâmil olmasından, ben de Âl-i Beytten 

56 Nursi, Emirdağ Lahikası I, 260.

49

Köprü • Sayı: 142 • Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 31-62



sayılabilirim. Fakat bu zaman şahs-ı mânevî zamanı olmasından ve Nurun mesleğinde 
hiçbir cihette benlik ve şahsiyet ve şahsî makamları arzu etmek ve şan şeref kazanmak 
olmaz; ve sırr-ı ihlâsa tam muhalif olmasından, Cenab-ı Hakka hadsiz şükür ediyorum 
ki, beni kendime beğendirmemesinden, ben öyle şahsî ve haddimden hadsiz derece 
fazla makamata gözümü dikmem. Ve Nurdaki ihlâsı bozmamak için, uhrevî makamat 
dahi bana verilse, bırakmaya kendimi mecbur biliyorum’ dedim, o ehl-i vukuf sustu.”57

Bediüzzaman ahir zamanın büyük mehdisi olmak için seyyid olmak gerektiğini, 
kendisini seyyid bilmediğini, ancak kendisinin de manevi Ehl-i Beytten sayılabilece-
ğini, fakat bu zamanın “şahs-ı manevi zamanı olmasından, nurun mesleğinde benlik, 
şahsiyet ve şahsi makamları arzu etmek, şan şeref kazanmak olmadığından, ihlas 
sırrına tam aykırı olmasından” kendisinin öyle şahsi ve haddinden yüz derece fazla 
makamlara gözünü dikmediğini, Risale-i Nur’daki ihlası bozmamak için uhrevi ma-
kamlar bile verilse bırakmaya kendini mecbur bildiğini ifade etmektedir.

Nitekim Bediüzzaman’ın bu ifadeleri Denizli Mahkemesindeki iddianamede de-
ğerlendirilmiş ve “Yarı muvafakat şeklinde bir cevap verilmekte ve bu Mehdilik teklifi 
açık ve kesin olarak reddedilmemektedir” denilmiştir.58

Bediüzzaman iddianamede kendisinin Ehl-i Beyt’ten sayılabileceği ifadelerini zik-
rederek bunun tefahura meyil olduğunu ve kendisini müceddit olarak gördüğünü id-
dia edilmesi karşı da şöyle der:

“Ben Al-i Beytten sayılabilirim demekten maksadım: ve ala alihi duasında dahil 
olmak için bir ricadır.”59

Mehdi hadisleri bugünlerde zayıf, sahih değil, bu hadisler Hazret-i Muhammed’e 
(asm) ait değil, mevzu gibi ithamlara maruz kalmaktadır. Bediüzzaman da böyle bir 
ithama savcı tarafımdan maruz bırakılmıştır. Onun “Bir kitapta Mehdiye dair hadis-
lerin kaffesi zaiftir denilmiş” iddiasına verdiği cevapta her meseleye bazı kitaplarda 
ilişilmiş olabileceğini dile getirerek şöyle der:

“Hatta İbn-i Cevzi gibi büyük bir muhaddis bazı sahih ehadisi mevzu’ dediğini, 
ulemalar taaccüple nakletmişler. Hem her zaif veya mevzu hadisin manası yanlıştır 
demek değildir. Belki ananeli senet ile hadisiyeti kat’i değildir demektir. Yoksa manası 
hak ve hakikat olabilir.”60

57 Nursi, Emirdağ Lahikası I, 261.
58 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul, Çeltüt Matbaası, 1960), 374.
59 Nursi, Şualar, 359.
60 Nursi, Şualar, 355.
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Said Nursi birkaç kişinin hadislere ilişmesine bakarak hadislerin reddedilmesinin 
mümkün olmadığını bildirmektedir. 

Bu nevi hadislerin zaif ve sıkıntılı olduğunda ittifak olduğu, İmam-ı Şafii’nin (ra) 
mürsel hadisi bile kabul etmediği halde, kendisinin bu tür hadisleri kabul etmesinin 
anlaşılamadığı iddiasına karşı verdiği cevapta şöyle demektedir:

“İttifak olmadığına bin seneden beri ehl-i hadîs ve ümmetçe bu hakikatin devamı 
kat’î bir delildir. Bu da hatâ içinde bir hatâdır. Hem İmam-ı Şâfiî mürsel ve zayıf hadîs-
leri ahkâm-ı şer’iyede hüküm çıkarmak için hüccet tutmuyor. Yoksa –hâşâ– ümmetçe 
kabul edilen hakikatli hadîsleri ahkâmda değil, fezâil-i a’mâlde ve hâdisât-ı İslâmiyede 
hüccetlerini ve delâletlerini kabul etmiştir.”61

7. Eleştirilerin Değerlendirilmesi

Risale-i Nur’daki Mehdilik yorumuna ve bunların FETÖ’ye kaynaklık iddia etmesi-
ne yönelik zikrettiğimiz eleştirileri şu şekilde değerlendirmek mümkündür:

Bu eleştirel yaklaşımlardan anlaşılmaktadır ki Mehdilik konusunda iki tebliğ hazır-
layan iki akademisyenden Risale-i Nur’un Mehdilik anlayışı ile Gülen arasında irtibat 
kurması talep edilmiş, onlar da yazılarına bilimsellik süsü vermek suretiyle zorlama 
teviller ve aslı olmayan iddialarla bu irtibatı kurma konusunda çaba sarf etmişlerdir.

Bu konuda öne çıkan birinci husus Risale-i Nur, Bediüzzaman ve Risale-i Nur ce-
maatine kudsiyet atfedildiği iddiasıdır. Bu iddia o kadar ileri götürülmüştür ki bunun 
Şia’da imamlara ve onların eserlerine atfedilen kudsiyete benzer bir kudsiyet olduğu 
ileri sürülmüştür. Bu iddia sahibinin bu sözleri Said Nursi ve eserlerinin kusursuz ol-
duğu, Nursi’nin eleştirilemeyeceği, bir başka ifadeyle Şia’nın imamların masumiye-
ti gibi masum olduğu gibi anlamlara gelmektedir. Halbuki Nursi’nin eserlerinde bu 
anlamı çağrıştıracak cümlelere rastlamak mümkün değildir. Tam aksine Said Nursi 
daima kendisinin kusurlu olduğunu, söylediği sözlerin mihenge vurulmadan körü kö-
rüne kabul edilmemesi gerektiğini dile getirmek suretiyle kusursuzluk, mutlak doğ-
ruluk, noksansızlık anlamında masumiyeti çağrıştıracak ifadelerden şiddetle kaçındı-
ğı bilinmektedir.

Ayrıca birçok hususu talebelerinin meşveretine havale etmesi de her sözüne sor-
gulamadan itaat edilmesi gerektiğini değil tam aksine istişare edilerek karara va-
rılması gerektiğini ifade etmektedir. Nursi’nin istişareye önem vermesi masumiyet  

61 Nursi, Şualar, 355.
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manasındaki bir kudsiyet iddiasını çürüten çok önemli bir delil niteliğindedir. Üstelik 
o, bununla hem Kur’an’daki meşveret emrini yerine getirerek ibadet etmiş olmakta 
hem de onu en güzel şekilde tatbik eden Hz. Muhammed’i (asm) örnek aldığı anlaşıl-
maktadır.

Kudsiyet konusundaki iddiaları ispat etmek için seçilmiş olan delillerin, cümlelerin 
söylenme makamları dikkate alınmadan, belli bir maksada yönelik olarak alıntılanmış 
olduğu izlenimini verilmektedir. Eserler okunduğunda bu iddiaları ispat sadedinde 
ileri sürülen delillerin amacının masumluk anlamında bir kudsiyeti çağrıştırmadığı, 
Risale-i Nur’un önemine vurgu yaptığı görülmektedir. Bunu iyi anlamak için de Ri-
sale-i Nur’un özelliklerinin ve niçin önemli olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bir 
cümleyle ifade etmek gerekirse Risale-i Nur’un önemi imanın temellerine, fen-felse-
fenin devlet destekli pozitivist yorumları kanalıyla yapılan organize saldırıların in-
sanların akıl, kalp ve ruhlarına açtığı yaraları, meydana getirdiği şüphe ve tereddüt-
leri yara açmadan tedavi etme özelliğine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Onun 
ehl-i imanın imanını taklitten tahkike çıkarma, imanı kurtarma misyonunu tam olarak 
idrak etmeden, anlamadan yapılan yorumlar ve getirilen eleştiriler her zaman ciddi 
tenkitlere açık subjektif yorum ve eleştiriler olmaktan öteye geçemeyecektir.

Bu meyandaki iddialara delil olarak zikredilen bir husus da Kur’an’daki otuz üç 
ayetin ebced ve cifir hesabıyla Risale-i Nur’a işaret ettiğinin açıklanmasıdır. Bu gibi 
iddialar daha önce savcılar tarafından da yapılmıştır. Bu konuya Said Nursi bizzat 
kendisi cevap vermektedir. İddiânâmede, “İslâm tarihinde hiçbir din âliminin Kur’ân-ı 
Kerîm’i ve hadîsleri böyle şahsî fikirlere ve maksatlara âlet ettiği görülmemiş ve işi-
tilmemiştir” cümlesi yer almaktadır. Buna karşılık Bediüzzaman’ın verdiği cevap şöy-
ledir:

“Bunun, bu yanlışında beş vech ile hatâ var. Hem kitapları, ulemayı, tefsirleri gör-
mediğine ve mânâ-yı sarîhî ile, mânâ-yı işârî ve mânâ-yı küllî ile hususî ferdlerin far-
kını anlamayan bir cehalettir. Necmeddîn-i Kübrâ ile Muhyiddin-i Arabî gibi binler 
ulemaların, küllî hadiselerine, hattâ nefsin cüz’î ahvâline dair âyâtın mânâ-yı sarîhi 
değil, işârî mânâlarını beyan sadedinde çok yazıları var olduğu mâlumdur. Hem âyâtın 
mânâ-yı işârî-i küllîsinde her asırda efradı bulunduğu gibi, bir ferdi bu zamanda ve bu 
asırda Risale-i Nur ve bazı şakirtleri de bulunduğuna eskiden beri ulema mâbeyninde 
makbul bir riyazî düsturu olan ebced ve cifir hesabıyla bir tevafuk göstermek, elbette 
hiçbir cihetle âyâtı şahsî fikirlere âlet ediyor denilmez. Ve böyle diyen büyük bir hatâ 
eder. Ve dekaik-i ilmiyeye ihanet eder.”62

62 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 532.
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Mehdilik konusunda Risale-i Nur’a getirilen eleştirilerden birisi de resullük id-
diasında bulunduğunun dile getirilmesidir. Hiçbir Müslümanın ne kendisinin ne de 
eserlerinin resullük iddiasında bulunması mümkün değildir. Çünkü Hz. Muhammed 
(asm) en son peygamber, Kur’an da en son ilahi kitaptır. Bu konudaki yazılanlar Hz. 
Muhammed’in (asm), “Alimler peygamberlerin varisleridir”63 hadis-i şerifinin bir 
yansımasından ibarettir. Bu hadis-i şerife atıfta bulunan Said Nursi gerçek alimlerin 
peygamberlerin bıraktığı ilmi miras olarak alan, gerçek eserlerin de o mirası nakleden 
ve açıklayan eserler olduğunu dile getirmektedir. Hz. Peygamber’in (asm) sünnetinin 
ve onu uymanın önemini birçok eserlerinde açıklayan bir alimin kendisinin ve eserle-
rinin resul olduğunu değil söylemesi hatta ima etmiş olması bile mümkün değildir. O 
halde Said Nursi’nin konuyla ilgili açıklamaları, onun bütün eserlerindeki izahları da 
nazara alındığında Risale-i Nur isimli eserlerin İslam’ı tebliğ görevini peygamberlerin 
yolundan giderek yapma şerefine nail olduğunu ifade etmek maksadını gütmektedir.

Risale-i Nur talebelerinin Risale-i Nur’la ilgili yaptığı yorum ve medihlerin Risale-i 
Nur’un kudsiyetine bir delil olarak takdim edilmiş olması da kabul edilmesi mümkün 
olmayan bir husustur. Çünkü Nursi’nin eserlerinde yazdıkları şahsının İslam’ın em-
rettiği şekilde tevazuu esas aldığını, kendi şahsına ait medihleri kabul etmediğini gös-
termektedir. Üstelik onun kendisiyle çeşitli maksatlarla görüşmek isteyen kimseleri 
büyük ölçüde kabul etmeyerek onlara eserleri okumalarını tavsiye etmesi, şahsının 
fani ve önemsiz olduğunu, önemli ve daimi olanın Kur’an tefsiri olan Risaleler olduğu-
nu bildirmesi gözden kaçırılmaması gereken önemli bir noktadır. 

Bediüzzaman’ın kendisine kudsiyet atfetmek için kerametlerden bahsettiği ya da 
talebelerinin kerametleri ön plana çıkardığı, bunun da eserlerin kudsiyetine delil ol-
duğu iddiasının da mesnetsiz bir iddia olduğu açıktır. Said Nursi kerametin ne oldu-
ğunu bilen ve bunu izah eden bir alimdir. Kur’an ve iman hizmetiyle ilgili meydana 
gelen normal üstü olaylarla ilgili yaptığı yorum ve değerlendirmeler “Risale-i Nur’un 
ve iman hizmetinin kerameti” şeklinde olmuştur. Said Nursi’nin eserlerinde Risale-i 
Nur’un mürşid olduğunu söylemesi de kendisinin şahsını değil, yazmış olduğu eser-
leri ön plana çıkardığını göstermektedir. Bu konuda talebelerinin yazdığı mektupları 
tadil ettiği, şahsıyla ilgili kısımları çıkardığı, Risale-i Nur’la ilgili kısımları ise aynen 
bıraktığı bilinmektedir. 

Akademisyenlerin Risale-i Nur’un Mehdilik yorumu ile FETÖ arasında bir bağ 
olduğu iddiaları da mesnedi olmayan iddialardır. Çünkü Bediüzzaman Risale-i Nur 
isimli eserinde hadis-i şeriflerde bildirilen, tarih boyunca birçok İslam aliminin  

63 Tirmizî, “İlm”, 19.
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açıkladığı Mehdilik konusunu birçok yönleriyle ortaya koymuştur. Mehdiliği şahıs 
bazlı değil şahs-ı manevi olarak yorumlayan Said Nursi, bu şahs-ı manevinin görev-
lerini açıklarken hiç kimseye kendi ülkesinin meşru iktidarına karşı silahlanmasını, 
bunun için gizli gündem oluşturmasını, Allah’ın emirlerini yerine getirmek yerine bir 
kişinin emirlerini dinlemesini istememiştir. Bu konuda hiçbir açık ya da gizli ifade yok 
iken Risale-i Nur’un bazı kimseler tarafından 250 insanımızın şehit olması ve 2 bine 
yakın insanımızın yaralanıp gazi olmasına sebep olan ihanet projesiyle bir tutulması 
proje mahsulü bir yaklaşımı çağrıştırmaktadır.

Bu genel değerlendirmeden sonra Mustafa Öztürk’ün konuyla ilgili tebliğini de şu 
şekilde eleştirmek mümkündür:

1. Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk “Beklenen Kurtarıcı (Mehdi) İnancının Günümü-
ze Yansımalarına Genel Bir Bakış” başlığı altında sunduğu tebliğine bir ön yargıyla 
başlamaktadır. Bu ön yargı “tarihsel arka planı ve kültürel çapı itibarıyla kadim kül-
türlerdeki tufan mitolojisini anımsatan bu inancın İslamî orijinli olmadığı kuşkusuz-
dur” (s. 1) cümlesinde açıkça görülmektedir. Kendisi bir tefsir profesörü olduğu halde 
hadislerle ilgili hiçbir çalışma yapmadan konuya böyle başlaması sözlerinin delil ol-
mayacağını gösterdiği gibi, bilimsel araştırma metodu olan objektiflikle de bağdaşma-
maktadır. Aynı sayfada “dünya tarihindeki çok çeşitli dinî kültür ve geleneklerde de 
mevcut olan kurtarıcı inancının kökenini İslam’da aramak nafile bir uğraştır” diyerek 
bu konuda objektif ve bilimsel araştırma yapacakları da olumsuz yönde etkilemekte-
dir. Ayrıca bir şeyin değişik kültürlerde mevcut olması onun İslami orijinli olmadığını 
değil aksine her kültüre yerleşmiş köklü bir gerçek olduğunu işaret eder. Örneğin te-
settür konusu pek çok gayrimüslim toplumlarda mevcuttur. Bu da onun İslami orijinli 
olduğunu göstermez. Bu iddiaya göre namaz, oruç, zekat gibi hususlar da kökü başka 
dinlerde olan ibadetlerdir. O zaman bu ibadetleri de terk etmemiz gerekir. 

 İslam dini Yüce Allah’ın din gönderme kanununun son halkasını oluşturduğundan 
Kur’an ve sünnet çerçevesinde bize nakledilen bilgilerin ve inanç esaslarının önceki 
dinlerle bağlantısız olması mümkün değildir. İslam dini başka dinlerde var olan doğru 
inançları tasdik ve teyit etmiş, yanlışları tashih etmiş, bir de kendisine has bazı hü-
kümler ve esaslar getirmiştir. Bir hadis uzmanı olmadığı halde daha da ileri giderek 
Sünni gelenekteki Kütüb-ü Sitte rivayetleriyle ilgili sıhhat anlayışının içinde bulun-
duğu karizmatik değerden kaynaklandığını iddia etmesi, hiçbir delile dayanmayan 
subjektif bir görüşü yansıtmaktadır. Diğer taraftan senet açısından tartışmalı olsalar 
bile çok sayıda rivayetin birbirini destekler mahiyette olması orada zikredilen konuyu 
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kuvvetli bir hale getirir. Ayrıca ehl-i sünnet alimlerin kahir ekseriyeti Mehdilik konu-
sunda ittifak etmiştir. 

Diğer taraftan var olan bir gerçeği inkar etmek kolaycılığa kaçmaktır. Onun yerine 
hadislerde anlatılan hususların kinaye olabileceği de düşünülmelidir. Örneğin Meh-
dinin geldiği zaman yaklaşık dokuz gün kalacağının bildirilmesi, günlere yüklenen 
anlama göre olağanüstülükten çıkar. Örneğin gün kavramı “eyyamü’l arab” tabirinde 
olduğu gibi olaylar, vakıalar anlamına da gelebilmektedir. Dokuz gün kavramını dokuz 
evre olarak düşünmek de mümkündür. Nitekim Kur’an’da zafer ve galibiyet zamanla-
rı anlamında da kullanılmaktadır. Al-i İmran suresi 140. ayeti böyle bir anlamı ifade 
eder:

اِس َها َبْيَن النَّ
ُ
اُم ُنَداِول يَّ

أ
َك ال

ْ
َوِتل

 Böylece dünyadaki Allah’ın sebepler kanununa ters bir durum da ortadan kalkmış 
olur. Kıyamet alametleri, Deccal ve Mehdi ile gibi hadislere bu şekilde bakıp değerlen-
dirmek daha doğru bir yaklaşım olur kanaatindeyim. 

İkinci sayfada zikredilen “Hz. Peygamber Mehdilik hakkında gerçekten konuşmuş 
olsa bile bu konudaki sözlerinin kültürel kaynaklı olma ihtimali göz ardı edilemez” gö-
rüşü de kanaatimce bir zühul eseri olarak söylenmiştir. Oysa kültür kaynaklı olanlar 
yeni konuların dışındaki dünyevi meselelerdir. Örneğin sarık sarması, sakal bırakması 
bunlar arasında sayılabilir. Mehdilik ise dinle doğrudan ilişkisi olan bir konudur. Eğer 
bu söz doğru kabul edilirse hangi hadisin vahiy hangi hadisin de kültür kaynaklı oldu-
ğu nasıl ayırt edilecektir?

 O zaman namaz, hac, zekat, oruç gibi ibadetlerle ilgili hadislerin bile kültür kay-
naklı olduğu iddia edilebilir. İbadetlerle ilgili ayrıntıların hadislerde verildiği düşü-
nülecek olursa Peygamber Efendimiz’in (asm) tatbikatı ortadan kalkmış, yeni bir din 
oluşturmaya da zemin hazırlanmış olur. Hem de bu bakış açısı İslam dininin esaslarını 
tahrip edebilecek yanlış bir gidişin de kapısını aralar. Tebliğci bu bölümün sonunda 
köken tartışmasının sadet dışı olduğunu bildirmektedir. Ancak bu sadet dışı konuyu 
tebliğinin giriş bölümü yaparak aslında bu konuda –başta da söylediğimiz gibi– ne 
kadar peşin hükümlü olduğunu göstermiştir.

2. Mehdiliğin zaman içinde bazı kişiler tarafından istismar edilmesi Mehdiliğin ol-
madığına bir delil teşkil etmez. Eğer her istismar edilen konu onun inkar edilmesine 
sebep olsaydı yalancı peygamberlerin çıkmış olması da peygamberlik müessesinin 
inkar edilmesini gerektirirdi.
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3. Tebliğci Ahkaf suresinin 9. ayetine dayanarak Hz. Peygamber’in (asm) istikbali 
bilemeyeceğini iddia etmektedir. Ona göre Mehdilik istikbali ilgilendiren bir hadise 
olduğu için de konuyla ilgili hadisler bu ayetle çelişmektedir. Tebliğci bu konuda baş-
ka ayetleri de araştırabilirdi. Halbuki bu konuyla ilgili zikredeceğim ayetler bunun 
tam tersini söylemektedir. İşte Cin suresi 26 ve 27. ayetler:

َحًدا ى َغْيِبِه اأ
َ
ِهُر َعل

ْ
 ُيظ

َ
َغْيِب َفل

ْ
 َعاِلُم ال

ِفِه َرَصًدا
ْ
ُك ِمن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخل

ُ
ُه َيْسل ُسوٍل َفِإنَّ  َمِن اْرَتَضى ِمن رَّ

َّ
 ِإل

“Allah gaybı herkese bildirmez; ancak dilediği resul müstesna (mucize olarak ona 
bildirir.) Çünkü her peygamberin önünden ve ardından gözcüler salar.”

Ayetin tefsirlerine bakıldığında Peygamberimiz’e (asm) kıyametle ilgili bir soru 
üzerine bu ayetin indirildiği anlaşılmaktadır. Kurtubi’nin dikkat çektiği gibi peygam-
berler Allah tarafından mucizelerle teyit edilmiş elçilerdir. Gaybın onlara bildirilme-
si de mucize nevindendir. Allah izin verdiği ölçüde kendilerine bildirileni bilebilir ve 
ümmetlerine söyleyebilirler. Kurtubi’nin konuyla ilgili tefsirinde zikrettiklerinin bir 
kısmı şöyledir:

ثر به دون خلقه، كان فيه “
أ
ستا

ٱ
 قال العلماء رحمة هللا عليهم: لما تمّدح سبحانه بعلم الغيب وا

ودعهم ما شاء من غيبه
أ
رتضاه من الرسل، فا

ٱ
ستثنى َمن ا

ٱ
حٌد سواه، ثم ا

أ
نه ل يعلم الغيب ا

أ
 دليل على ا

.بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزًة لهم ودللًة صادقًة على نبّوتهم

Yüce Allah’ın resullerine gaybı bildirmesi de vahiy suretiyle olmaktadır. Allah onla-
ra gaybı bildirmeyi mucize ve onların nübüvvetlerine sadık bir delil yapmıştır.”

 Nitekim Al-i İmran 49. ayette bunu apaçık destekleyen bir ayettir:

ْيِر“
َّ
َكَهْيَئِة الط يِن  ِ

ّ
َن الط ّمِ ُكم 

َ
ل ُق 

ُ
ْخل اأ ي  ّنِ

اأ ُكْم  ّبِ
رَّ ن  ّمِ َيٍة 

آ
ِبا ُتُكم 

ْ
َقْد ِجئ ي  ّنِ

اأ ِإْسَراِئيَل  َبِني  ى 
َ
ِإل  

ً
 َوَرُسول

وَن
ُ
ُكل

أ
ُئُكم ِبَما َتا َنّبِ ِن الّلِ َواأ

ْ
َمْوَتى ِبِإذ

ْ
ـِي ال ْحيـ ْبَرَص َواأ

أ
ْكَمَه وال

أ
ْبِرُئ ال ِن الّلِ َواأ

ْ
ْيًرا ”ِبِإذ

َ
نُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن ط

أ
 َفا

ْؤِمِنيَن ُكْم ِإن ُكنُتم مُّ
َّ
َيًة ل

آ
ِلَك ل

َ
ِخُروَن ِفي ُبُيوِتُكْم ِإنَّ ِفي ذ  َوَما َتدَّ

 Allah, onu İsrailoğullarına bir peygamber olarak gönderecek (ve o da onlara şöy-
le diyecek): ‘Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş 
şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü 
ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne 
biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer mü’minler iseniz bunda sizin için elbette bir 
ibret vardır.’”
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İşte Hz. İsa (as) Allah’ın resulüdür ve ona birçok mucizeler verilmiştir. Bu mucize-
lerden biri de evlerinde ne yiyip biriktirdiklerini ahaliye haber vermesidir. Al-i İmran 
suresinin 179. ayetinde Allah’ın seçtiği resuller dışında kimsenin gaybı bilmeyeceğine 
dikkat çekilir.

Ayetin tefsiriyle ilgili Kurtubi’nin tercih ettiği görüş şudur:

ويـله: وما كان هللا لـيطلعكم علـى ضمائر قلوب عبـاده، فتعرفوا الـمؤمن
أ
قوال فـي ذلك بتا

أ
ولـى ال

أ
 وا

حد، ساء يوم اأ
أ
 منهم من الـمنافق والكافر، ولكنه يـميز بـينهم بـالـمـحن والبتلء كما ميز بـينهم بـالبا

نه
أ
شبه ذلك من صنوف الـمـحن، حتـى تعرفوا مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. غير ا

أ
 وجهاد عدّوه، وما ا

 تعالـى ذكره يجتبـي من رسله من يشاء، فـيصطفـيه، فـيطلعه علـى بعض ما فـي ضمائر بعضهم بوحيه

 :ذلك إلـيه ورسالتهما

Kurtubi burada da Allah’ın resullerini seçeceğini ve insanların kalplerinde olan 
şeye de vahyi ile resullerini muttali kılacağını beyan etmektedir.

İşte bütün bunlar gösteriyor ki tebliğci tebliğini hazırlarken Kur’an-ı Kerim’i yete-
rince incelememiş, sadece kendi peşin hükmüne delil olması için bir ayeti zikretmiş-
tir. Nitekim Peygamberimiz’in (asm) İran ve İstanbul’un fethiyle ilgili gaybi haberleri 
vermesini bu neviden haberler olarak değerlendirmek mümkündür. 

4. Tebliğcinin 9. sayfada FETÖ’nün kesin inançlı taraftar topladığı tespitini yapma-
sına katılmamak mümkün değildir. FETÖ, Mehdilik anlayışını bir beyin yıkama aracı 
olarak kullanmıştır. Yine FETÖ elebaşısının karizması kendinden menkul şeklinde 
nitelendirilmesi de bir gerçeği yansıtmaktadır. Ancak tebliğcinin Gülen’in Mehdilik 
ile ilgili görüşlerini zikrettikten sonra “Batınî tevillerle benzeri bu tuhaf görüşlerin 
asıl kaynağının Said Nursi olduğunu” iddia etmesinin gerçekle bağdaşır tarafı yoktur 
ve zorlama bir ilişki kurma imajını oluşturmaktadır. Tebliğcinin alıntı yaptığı yerleri 
yorumlarken Bediüzzaman’ın “Nur’da ihlası bozmamak için uhrevi makamat dahi ve-
rilse, bırakmaya kendimi mecbur bilirim” demesinin “yarı muvafakat şeklinde cevap 
verdiğini” ve Mehdilik teklifinin açık ve kesin olarak reddedilmediğini bildirmektedir. 
(s. 12.) Tebliğcinin 11. sayfada Nursi’den alıntıladığı yerde “Bu hakikatten anlaşılı-
yor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur’u bir program olarak neşr ve tatbik 
edecek” ifadesi geçmektedir. Bu da açıkça Nursi’nin böyle bir iddiada bulunmadığını 
göstermektedir. 14. Şua’da tebliğcinin kasıtlı olarak göstermeye çalıştığı Mehdilik ile 
Bediüzzaman’ın hiçbir ilişkisi olmadığı Nursi’nin bizzat kendi dilinden aktarılır. Mah-
kemede savcının hazırladığı iddianamede “Nur şakirtlerinin bazıları ona bir Mehdilik 
de tevcih etmişlerdir” iddiasına karşı verdiği cevapta şöyle der: “İtiraznâmemde kat’î 
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hüccetlerle onun bu hatası reddedilmiş. Hem hiçbir vakit, değil böyle büyük makam-
ları belki küçük medih ve ve hüsn-ü zan ile nefs-i emmaresine bir benlik vermemek 
için reddettiği mahkemelerde de görülmüştür.”64 Müellifin açıkça reddettiği bir hu-
susta ona böyle bir ithamda bulunmak bir bilim insanın değerlendirmelerinde olma-
ması gereken bir husustur. 

Tebliğcinin FETÖ elebaşıyla Said Nursi’yi aynı kefeye koyması bu tebliğin ısmarla-
ma bir çalışma olduğunu göstermektedir. Son zamanlarda belirli çevreler tarafından 
dillendirilmeye başlayan ve hakikatle uzaktan yakından alakası olmayan değerlendir-
melere kuvvet vermek için hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Said Nursi ahir zamanla ilgili hadisleri değerlendirirken bir ölçü koymaktadır. O 
da şudur: “Bu dünya tecrübe meydanıdır, akla kapı açılır, fakat ihtiyarı elinden alın-
maz.”65 Bir başka yerde ise konuyu daha net ortaya koyar: “Din bir imtihandır, bir 
tecrübedir. Ervah-ı aliyeyi, ervah-ı safileden tefrik eder. Öyle ise ileride herkese göz 
ile görülecek vukuatı öyle bir tarzda bahsedecek ki; ne bütün bütün meçhul kalsın ne 
de bedihi olup, herkes ister istemez tasdike mecbur kalsın. Akla kapı açacak, ihtiyarı 
elinden almayacak. Zira eğer tamamen bedahet derecesinde bir alamet-i kıyamet gö-
rülse, herkes tasdike muztar olsa; o vakit kömür gibi bir istidat, elmas gibi bir istidat 
ile beraber kalır. Sırr-ı teklif ve netice-i imtihan zayi olur. İşte bunun gibi Mehdi ve 
Süfyan meselelerinde çok ihtilaf olmuş. Hem rivâyat dahi çok muhteliftir; birbirine zıt 
hükümler olmuş.”66

 Deccal ve Mehdi gibi geleceği haber verilen kişilerle ilgili hadislerin şahsa değil 
şahs-ı maneviye işaret ettiğini dile getiren Bediüzzaman onların sayılan özelliklerinin 
şahıslarında olmasının halkın onları tanımasına sebep olacağını, ama bunun insanın 
iradesini elinden alacak bir durum olduğunu, bu yüzden bu özellikleri şahs-ı manevi 
olarak düşünmek gerektiğini söyler. Bu yüzden Deccal ve Mehdi gibi şahısların çıktık-
ları zamanda çoğu kimse tarafından bilinmeyeceğini hatta başlangıçta kendilerinin 
de kim olduklarını bilmeyeceklerini ifade etmektedir.67 Hikmetin kıyamet gibi Dec-
cal ve Mehdinin kesin olarak ne zaman çıkacağının bilinmemesini istediğini de ilave 
eder. Tebliğci Bediüzzaman’ın hadisleri anlama ve yorumlama usullerini anlattığı 24. 
Söz’deki bu bölümleri okumuş olsaydı, hadislerdeki Mehdilik ile ilgili ifadelerin şahıs-
lardan çok şahs-ı maneviyi ifade ettiğini de görecekti. Nursi, bu görüşüyle şahısların 
Mehdi olmaya, kendilerini Mehdi ilan etmeye heveslenmemeleri gerektiği mesajını 

64 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Çeltüt Matbaası, 1980), 349. 
65 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Sözler Yayınevi, 1981), 319.
66 Nursi, Sözler, 316.
67 Nursi, Sözler, 318-319.
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da vermektedir. Ona göre Mehdi’nin zamanının tam olarak belli olmaması şu hikmete 
bağlıdır: “Çünki: Her zaman, her asır, kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olacak 
ve yeisten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır.”68 Nursi bu ifadeleriyle hadisler-
de zikredilen, ulema ve ümmetçe de kabul edilen Mehdi anlayışının tebliğcinin iddia 
ettiği gibi, tembelliği çağrıştıran tevekküle değil insanları manevi kuvvete ve onları 
yeisten kurtarmaya hizmet edeceğini bildirmektedir.

5. Tebliğci FETÖ ile Frankizm arasındaki benzerliğe dikkat çekmektedir. Bu doğru 
bir tespit olarak kabul edilebilir. Bu tespit aynı zamanda FETÖ’nün ilhamını ve ya-
pılanmasını bunlardan aldığını apaçık göstermesine rağmen tebliğcinin ısrarla Said 
Nursi’nin söylem ve eserlerinden mülhem olduğunu iddia etmesi bir tezattır. Tebliğci-
nin bu iddiasını ispat edecek, kötülüğün gücünü kullanmaya yönelik Risale-i Nur’dan 
tek bir cümle dahi getirebilmesi mümkün değildir. Bediüzzaman’ın Mehdilik ile ilgili 
naklettikleri hadislerde nakledilen hususlardır. FETÖ hadislerdeki Mehdilik inancını 
istismar etmiş, etrafındakilerin beynini yıkayarak kendisinin Mehdi ve hatta İsa oldu-
ğuna, Frankizm diye de isimlendiren Yahudi orijinli mesiyanik tarikatı gibi kötülüğün 
gücüne inandırmış, bunun için terör dahil her yolu denemiş, en son 15 Temmuz da 
darbe girişiminde bulunmuştur. Hayatını ümmetin imanını kurtarmaya adayan, vefat 
etmeden önce bile son ders olarak talebelerine müsbet hareket etmeyi tavsiye eden, 
asayişin bekçileri olduğunu “Hedefimiz, ölümün idam-ı ebedisinden iman-ı tahkiki 
ile biçareleri kurtarmak ve bu mübarek milleti de her nevi anarşilikten muhafaza 
etmektir”69 cümlesiyle dile getiren, asayiş bozucu hiçbir hareketi görülmeyen, onun 
eserlerinden istifa eden katilleri de hapishanede ıslah ederek bir tahta kurusunu bile 
öldürmekten çekinecek hale getiren Bediüzzaman’ın Frankizmi esas alan, kötülüğün 
gücüne inanan, dinin esaslarını değiştirip insanları kendi oluşturduğu sapık dine bağ-
layan FETÖ ile benzerliğinin olduğunu ileri sürmek tek kelimeyle akıl tutulmasıdır. 
Tebliğcinin Nursi, eserleri ve talebeleriyle ilgili hiçbir şey bilmediği, bilmediği bir 
konuda ahkam kesmeye çalıştığı, insanlığa hizmet eden Risale-i Nur talebelerini de 
sapık FETÖ gibi gösterip devletin nazarında suçlu duruma düşürmeye çalıştığı, bu-
nun da bir proje olduğu anlaşılmaktadır. Tebliğcinin bilgisi olmadığı konularda kalem 
oynatmada ve cerbeze yapmada bir hayli maharet sahibi olduğu da görülmektedir.

6. Tebliğci Risale-i Nur eserlerinde mürşitlik kavramına getirilen eleştirilerden ha-
bersiz olduğundan Risale-i Nur etrafında bir araya gelen Müslümanların diğer cemaat-
lerde olduğu gibi masum bir lider, imam, şeyh anlayışlarının olmadığını bilmemektedir.  

68 Nursi, Sözler, 318.
69 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası (İstanbul, Sinan Matbaası, 1959), 27.
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Çünkü Nursi eserlerinde kendisini değil Kur’an’ın tefsiri olarak nitelendirdiği eserleri 
“mürşit” olarak kabul etmektedir.70 Zamanın cemaat zamanı olduğunu söyleyen Be-
diüzzaman “Bu zaman cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve kıymet, şahs-ı maneviye göre 
olur. Maddi ve ferdi ve fani şahsın mahiyeti nazara alınmamalı”71 demektedir.

Nursi “Baki hakikatlerin fani şahıslar üzerine bina edilemeyeceğini” şöyle dile ge-
tirmektedir: “Bâki bir hakikat, fâni şahsiyetler üstüne bina edilmez. Edilse, hakikate 
zulümdür. Her cihetle kemâlde ve devamda bulunan bir vazife, çürümeye ve çürü-
tülmeye mâruz ve müptelâ şahsiyetlerle bağlanmaz; bağlansa, vazifeye ehemmiyetli 
zarardır.”72

 Çünkü fani şahısların çürütülmesi durumunda İslam davasının, hakikatin zarar 
göreceği aşikardır. Zamanın ferd ve şahıs zamanı olmadığını, cemaat zamanı olduğu-
nu, işlerin meşveretle halledilmesi gerektiğini dile getiren Nursi’nin kendisiyle görüş-
mek isteyenlere bile eserleri okumalarını tavsiye ettiği Risale-i Nur’u okuyan herkes 
tarafından bilinmektedir. Hatta kendisinin bile bir tefsir olarak Risaleleri okumada 
okuyanlarla ders arkadaşı olduğunu da hatırlatmaktadır. Böyle bir zatın yazdığı eser-
lerden istifade eden insanların masum bir lidere sahip olduğunu iddia etmek keli-
menin tam anlamıyla bilgisizliktir ve aynı zamanda proje bir tebliğin çalakalem bir 
tarzda hazırlandığını göstermektedir. 

7. Tebliğci tebliğinin 20. sayfasında Said Nursi’nin Mehdi’nin ne zaman geleceğiyle 
ilgili tarih verdiğini iddia etmektedir. Hutbe-i Şamiye isimli eserde böyle bir mevzu 
geçmemektedir. Sikke-i Tasdik-i Gaybi isimli eserde zikrettiği hususun ise Mehdilik 
ve gavsiyetle hiçbir ilgisi yoktur. Zaten cümleleri okuyanlar şahıstan değil şahs-ı ma-
neviden bahsedildiğini göreceklerdir. Tebliğcinin bunu yazmasına rağmen Bediüzza-
man’ın şahsından bahsetmesi cümlelerin belirli bir maksat için kurulduğunu işaret 
etmektedir.

8. Son olarak şunu da söylememiz gerekir: Tebliğci tebliğinin sonunda Gülen ile 
Nursi’yi aynı kefeye koyarak milyonlara baliğ olan bir topluluğun bu Mehdilik inan-
cıyla kendi iradelerini sıfırladıklarını iddia etmektedir. Bu FETÖ için doğrudur. Çünkü 
onun kendi tabilerinden istediği tek şey mutlak itaattir ve emirlerin asla sorgulan-
mamasıdır. Ama aynı durumu Said Nursi için söylemek ise Nursi’nin eserlerini oku-
madan, anlamadan kendisine iftira atmak demektir. Nitekim Nursi Münazarat isimli 
eserinde şöyle demektedir: 

70 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası (İstanbul, Sinan Matbaası, 1960), 9.
71 Nursi, Kastamonu Lahikası, 6.
72 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası (İstanbul, Söz Basım Yayın, 2012), 102.
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“Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hatta benim sözümü de, ben söylediğim için 
hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim 
halde ifsad ediyorum. Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. 
İşte, size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz. Eğer altın çıktıy-
sa kalbde saklayınız. Bakır çıktıysa, çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, 
bana reddediniz, gönderiniz.”73

73 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri (İstanbul, Söz Basım Yayın, 2012), 459.
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