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VARLIĞIN YARATILIŞ AMACI

� ALLAH KAİNATI VARLIĞINA DELİL OLSUN İÇİN 

� İNSANI ESERDEN MÜESSİRE İNTİKAL İLE İMAN ETMESİ 
İÇİN YARATMIŞTIR.

� EN BİRİNCİ FARZ VAZİFE ALLAH’A İMAN, EN BÜYÜK 
AFFOLUNMAZ GÜNAH İSE ALLAH’A ŞİRK KOŞMAKTIR. 



ALLAH İNSANLARI İBADET İÇİN 
YARATMIŞTIR

� İBADET: İMAN VE İTAATTİR. 
� İNANMYANIN GÖREVİ İMAN
� İNANANIN GÖREVİ İTAATTİR.
� İTAAT İSE FARZLARI YAPMAK HARAMDAN 

KAÇMAK ŞEKLİNDEDİR.



ALLAH İNSANLARI BAŞIBOŞ 
BIRAKMAMIŞTIR

� İNSANLARIN 
MUALLİMLERİ 
PEYGAMBERLERDİR.

� 124.000 PEYGAMBER 
� 313’Ü RESUL
� 124.000 PEYGAMBER

� DİN VE FEN İLİMLERİ 
PEYGAMBERLERİN 
MİRASIDIR.



PEYGAMBERLİĞİN AMACI
� PEYGAMBERLERİN AMACI
1. TEVHİDİ DERS VERMEK
2. İLİM ÖĞRETMEK
3.AHLAK DERSİ VERMEK
4.HUKUK DERSİ VERMEKTİR

1. KUL İLE ALLAH 
ARASINDAKİ

2. KUL İLE KULLAR 
ARASINDAKİ HUKUKÎ 
DÜZENLEMELERİ 
YAPMAKTIR.



SON PEYGAMBER 
� PEYGAMBERLİK KAPISI Hz. MUHAMMED (SAV) 

İLE KAPANDI. 

� İMAM-I RABBANİ: «ESKİDE HER BİN SENEDE 
BİR ULU’L-AZM PEYGAMBER GELİRDİ. ŞİMDİ 
HER YÜZ SENEDE BİR MÜCEDDİD-İ DİN, BİN 
SENE SONRA DA MEHDİ GELİR» DEMİŞTİR. 



Mücedditlerin Ortak 
Özellikleri 

� İMANI İSPAT ETMELERİ
� FARZLARA TEŞVİK
� HARAMDAM NEHYETMESİ 
� SÜNNETİ İHYA
� BİD’ATLARI TEMİZLEMESİ
� İDARECİLERİN 

ZULÜMLERİNE KARŞI 
MÜCADELE ETMELERİ

� Bidat Nedir?
� Farzların yerine geçen 

adetler
� Sünnetin yerine 

geçen adetler.



Müceddidin Dine/Hakka 
Hizmeti

� Toplumun tüm kesimlerini ele alarak yaptıklarını eleştiren İmam-ı Gazalî, zenginlerin ve servet sahiplerinin 
de fakir ve muhtaç olanları düşünmediklerini, servetlerini defalarca hacca gitmek için harcadıklarını, bu 
durumun yanlışlığını anlatır. Çünkü onların hac yaptıklarını herkes görür ve bilir. İbn-i Mesut (ra), “Ahir 
zamanda sebepsiz yere, farz olmadığı hâlde hacılar çoğalır. Yollarda yaptıkları ticaretleriyle de servetleri 
çoğalır. Sevaptan mahrum olarak evlerine dönerler. Çünkü onlar komşularının hâl ve hatırını sormazlar.”
demiştir. 

� Gazalî misal olarak, Ebû Nasr el-Temmar’ın Bişr b. El-Hârise’nin yanına, nafile olarak hac ve umre için sefere 
çıkmadan önce vedaya geldiği zaman aralarında geçen şu diyaloğu misal verir: 

� “Ben hacca gidiyorum, bir emriniz var mı?”
� “Ne kadar harçlığın var?”
� “İki bin dirhem.”
� “Hacca gitmekle zühdünü mü, yoksa Kâbe’ye olan aşkını mı veya Allah rızasını mı kast ediyorsun?”
� “Allah rızasını kast ediyorum.”
� “O hâlde evinde otururken sana Allah rızasını kazandıracak bir şey söyleyeyim mi?”
� “Söyle, elbette yaparım.”
� “O hâlde sen, iki bin dirhemi borcunu ödeyemeyen fakire, yiyeceği olmayan yoksula, nüfusu kalabalık/geçimi 

dar olan bir aileye ver. Bunlardan birisini sevindirmek, zayıflara yardım etmek, yüz nafile hacdan daha 
sevaplıdır. Kalk bunu yap.”

� “Ama benim kalbimde hacca gitmek daha ağır basıyor!”
� “Servet, şüpheli şeylerden kazanıldığı takdirde nefis kendi arzusunu yerine getirilmesini ve salih ameller 

yaptığını göstermek ister. Gerçekte ise Allah, müttakilerin amelini kabul eder.” (İhya, 3:352.)



Mücedditler:

1. Ömer b. Abdülaziz
2. İmam-ı Şafii 
3. Ebu’l-Hasen el-Eş’âri
4. Ebu Hamid el-Isfereyanî
5. İmam-ı Gazali
6. Fahreddin-i Razi
7. Mevlana Celaleddin-i Rumi
8. Zeynüddin-i Irâkî
9. Celaleddin-i Suyutî
10. İmam-ı Rabbani
11. Şah Veliyyullah Dehlevî
12. Mevlâna Halid-i Bağdâdi

Beklentiler farklı 
olduğu için farklı 

mücedditler silsilesi 
ortaya çıkmıştır.



Mevlana Halid Son 
Müceddit

PEYGAMBERİMİZ (SAV) BUYURDU: 
«Kureyş’ten bu dini ihya edecek, dinin 

izzetini koruyacak on iki racul gelmeyince 
kıyamet kopmaz.» 

(Müslim, İmare, 5, 6, 7, 8)

«Mevlana Halid  12. Müceddit ve son 
müceddid, başka müceddit yok» diye 

talebelerine haber vermiştir. 



Risale-i Kutsiye’nin Müjdesi



DER BEYAN-I ŞEHY HÂLİD

«Bu zât bin iki yüz yılda Müceddid
Olup kıldı tarikatları bu tecdid
Ki hatta ba’zı zat keşf etti Hâlid
Müceddid gayrı yok, Mehdi Müceddid
Bu Mehdiye uyup Hakka gidelim
Kemâl-i bâ cemâli seyr edelim.»



13. Asrın Başında: 
Mehdi-i Ahir Zaman

� Bediüzzaman Said Nursi 13 
Asrın başında vazife sine 

başlar. 

� «Mücedditlik» ve 
«Mehdilik» bir şeref unvanı 

değil, «Şehitlik» gibi bir 
vazifenin sonunda hak 

edilen ve Allah tarafından 
verilen bir makamdır. 



Hadislerde Mehdi
Peygamberimiz (sav) “Said fitnelerden uzak duran 

kişidir. Fitnelere maruz kalır da sabreder. Ona 
müjdeler olsun, onu bu hale düşürenlere de 

yazıklar olsun. ” (Fethu’l-Kebîr, 1:315; Hilyetu’l-
Evliya’dan naklen Ramuzu’l-Hadis, 105; Feyzü’l-Kadir, 

2:377 Hadis No: 2081) 
Bu hadiste geçen “Vâhâ” kelimesini İslam bilginleri 
“yüzü açık ve sakalı yok”manasına geldiğini söylerler. 
(Şaban DÖĞEN, Mehdi ve Deccal, Gençlik Yayınları, 

2001, s. 158)



Mehdi’nin Fazileti
� Peygamberimiz (sav) «Biz Abdulmuttalib’in çocukları 

Cennet halkının büyükleri yedi kişiyiz: Ben, Hamza, 
Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi.» (İbn-i Mace, 
Fiten, 34)

� «Ehl-i Beytim benden sonra katle, sürgüne ve belaya 
maruz kalacaklardır.» (Kenzu’l-Ummal, 14:267)

� Hz. Hasan (ra) «Mehdi’nin fazileti, Allah’tan çok 
korkması ve fitnelere maruz kalıp sabretmesinden 
dolayıdır. Deccalın muhasarası üzerinden 
kalkmayacaktır.» (Tılsımlar, 212) 

� Cercis (as) gibi sabreder. 



Mehdi’nin 
Vazifeleri

� Büyük Mehdî’nin diğerlerinden 
farklı olarak çok vazifeleri var. 
“Siyaset âleminde, diyanet 
âleminde, saltanat âleminde, 
cihat âleminde, çok 
dairelerde icraatları var.”
(Şualar, 2006, s. 922)

� Diğer mücedditler bu görevlerin 
tamamını yapmadıkları için Ahir 
zamanın büyük Mehdisi 
unvanını almamışlardır.



Mehdi’nin Özellikleri
Bediüzzaman “Ahir zamanın en büyük 
fesadı zamanında elbette en büyük bir 
“müçtehit”, hem en büyük bir 

“Müceddit”, hem “Hakim”, hem “Mehdi”, 
hem “Mürşid” hem “Kutb-u Azam” olarak 
bir “Zât-ı Nuranî” gönderecek ve o zat da, 

Ehl-i Beyt-i Nebevîden olacaktır”
(Mektubat, 411-412) buyurur.



EN BÜYÜK FESAT
DECCALIN DİNİ TAHRİBİ

«Peygamberimiz (sav) “Hz. Âdem’den kıyamete kadar 
geçen süre içinde Deccal’dan daha büyük bir fitne 
yoktur.” buyurmuşlardır. “Şerri, şeytandan daha 

büyüktür.”
“Bütün peygamberler ümmetlerini Deccal’ın şerrinden 
sakındırmıştır.» (Müslim, Fiten, 126; Ramuz, 518; Buhari, 

Fiten, 26; Müslim, Fiten, 101)

DİN NEDİR? «İman, Hukuk, Ahlak, İbadet.»
Dinin Amacı Nedir? Uhrevi Saadet…

Deccal bütün bunları tahrib eder…



Mesih-i Deccal ve 
Süfyan 

Deccal’a “Mesih” namı da verilmiştir ki rivayetlerde 
“Mesih-i Deccal’ın fitnesinden Allah’a sığının.”
denilmiştir. Bunun sebebi, Deccal’ın yürürlükte olan 
adil ve dine dayalı yasaları ve kuralları kaldırarak onun 
yerine kendi yasa ve kurallarını getirmesi, dine dayalı 
olan her şeyi neshedip kaldırmasıdır. (Müsned-i Ahmed, 
5:372; Heytemi, Mecmau’z-Zevâid, 7:348)

Deccal ve Süfyan gelmemiş ise Mehdi de gelmemiştir.
Mehdi Deccal ve Süfyan ile mücadele eder…



Süfyan’ın Şeriat-ı Muhammediye’yi 
Tahribi

� Yine rivayetlerde, Süfyan’ın askerî bir komutan 
olacağı da ifade edilmiştir. (Müslim, Fiten, 125)

� İslâm bilginleri onun bu durumunu, “sahih hadislerde, 
ahir zamanda geleceği haber verilen ve Şeair-i İslâm’ı 
tahribe çalışacak olan dehşetli şahıs” olarak 
tanımlamışlardır. (Muttaki, Kenzu’l-Ummal, 11:125; 
İsmail Hakkı Bursevî, Tefsir-i Ruhu’l-Beyân, 8:197)



DECCAL ve SÜFYAN
� Ahir zamanda İki büyük deccal çıkar.

� Birincisi: Dünya Deccalı: Materyalizmi esas alır.. 
� İkinci: Şeriat-ı Ahmediyenin ebedi ahkamını kaldıran 

İslam Deccalı / Süfyan. Münafıkane hareket eder.
� Süfyan Deccaldan daha tehlikelidir.
� Peygamberimiz Mekke müşriklerinden çok Medine 

Münafıklarından sıkıntı çekmiştir.
� Her iki Deccal’ın «Dört Devre-i İstibdadı vardır.»
� Mehdi her ikisi ile de mücadele eder… 



Mehdi’nin Özellikleri
Bediüzzaman “Ahir zamanın en büyük 
fesadı zamanında elbette en büyük bir 
“müçtehit”, hem en büyük bir 

“Müceddit”, hem “Hakim”, hem “Mehdi”, 
hem “Mürşid” hem “Kutb-u Azam” olarak 
bir “Zât-ı Nuranî” gönderecek ve o zat da, 

Ehl-i Beyt-i Nebevîden olacaktır”
(Mektubat, 411-412) buyurur.



Mehdi’nin Özellikleri
En büyük müçtehit:

İçtihat, «zamanın değişmesi ile hükümler değişir» 
prensibi ile yeni içtihatlar  yapmaktır.

1.“Zaman, cemaat zamanıdır, tarikat zamanı değil.”
Amaç zamanın gereği şeriatı ve dini şahısların 
hatalarından korumaktır. 
2.Parlamenter sistemi ve seçimi, “Şûra prensibi”nin 
uygulama alanı olarak görmüştür. Dinî hizmetlerin de 
“şûra ve meşveret” ile yapılması konusunda hükmünü 
vermiştir. Amaç, Kur’ân’ın ihmal edilen “şûra”
prensibini hayata geçirmektir.



Mehdi’nin İçtihatları
3. “Zaman, imanı kurtarmak zamanıdır» demiş ve 
“iman hizmeti” çığırını açmıştır. Burada amaç, 
Peygamberimizin (sav) ve sahabilerin yaptığı “iman 
hizmeti”ni yeniden hayata geçirmektir. “Sahabe 
mesleği”ni ve yolunu açmak, dinin selim akla ve 
hakikatli ilme ters düşmediğini göstermektir.
4. Kur’ân’ın ihmal edilen “hürriyet ve adalet”
prensibini ve Asr-ı Saadet’in “seçim modeli”ni 
hayata geçirmek ve şeriata istinat ettirmektir. Böylece, 
seçimini esas alan Asr-ı Saadet’in “hilâfet”modelini 
hayata geçirmektir. 



Mehdinin İçtihatları
5. “Bu zamanın cihadı, manevîdir.”, “İmana ve dine 
hizmet, ilimle ve Kur’ânî ve imanî delillerle bürhanlarla 
edilir.” hükmünü vermiştir. Bunun alt yapısını da “Risâle-i 
Nur’lar” ile yapmıştır. Ta Meşrutiyet döneminde «Cihad-ı 
hariciyi Kur’ânın elmas kılıçlarına havale ederiz» demiştir.

6. Dine hizmetin bu zamanda tarikat yoluyla değil, 
“Kur’ân’ın i’cazı” olan “ilim ve hikmetle,” “iman 
hakikatlerini” akıllara ve kalplere yerleştirmekle olacağını 
izah etmiştir. “Marifetullah ve muhabbetullah” derslerinin 
artık tarikatla değil, Risâle-i Nur’larla kalplere yerleşeceğini 
ispat etmiştir. 



Mehdi’nin Özellikleri
� En büyük müceddit:

Tecdit “yenileme” anlamına gelir . Bu, aslı ve esası bozmadan, 
dini Peygamber’in uyguladığı ve nazil olduğu şekliyle 

muhafaza etmek ve dine sonradan giren bid’aları 
temizleyerek “Sünnet-i Seniyye”yi ihya etmektir. Bu 
bağlamda Bediüzzaman, “iman ve ihlâs” vadisinde, 

“uhuvvet ve muhabbet” potasında, “imanın ispatı ve fenn-i 
hikmete muvafakatı” noktasında, “kalplere Allah korkusu 

ve ahiret duygusu yerleştirme” hususunda ve Kur’ân-ı 
Kerim’e itiraz eden bütün hususları aklî ve mantıkî 

delillerle ilmî olarak ispat etmiş,  tarihte misli görülmeyen 
tecdidini yapmıştır. 



Mehdi’nin Özellikleri
� Hâkim

� “Bilge ve hikmet sahibi” anlamına gelir. Eskiler 
buna “filozof” derlerdi. Bu yönüyle Bediüzzaman o 
derece büyük bir hakîm ve düşünürdür ki, Mehmet 
Âkif Ersoy ve Ali Ulvi Kurucu gibi âlimler, Nurettin 
Topçu gibi felsefeciler, “Sokrat ve Eflâtun, 
felsefede Said Nursî’nin ancak talebesi 
olabilirler!” demişlerdir.



Mehdi’nin Özellikleri
� Hâkim

� Hükmetmek açısından meseleye bakacak olursak, hüküm 
ve hâkimiyet her zaman “ilim ve kalem” erbabınındır. Ve 
her zaman ilim erbabı hâkimdir. Bütün insanlar ilmin 
mahkûmudur. Haklı olan da her zaman hâkimdir, mahkûm 
ancak suçlu olandır. Bunun için Bediüzzaman hakkında 
“Mahkûmken dahi hükmediyordu.” Gerek Hurşit 
Paşa’ya, gerek Rus orduları başkomutanına ve gerekse 
Mustafa Kemal’e karşı nasıl hükmettiğini herkes bilir. 

� Bu bakımdan Bediüzzaman Said Nursî hem hakîmdir 
hem de hâkimdir. Asla mahkûm olmamıştır. 



Mehdi’nin Özellikleri
� Mehdi

� O eserlerinden daima hak ve hidayet yolunu 
göstermiştir ve bu konuda şüphe yoktur. Risâle-i 
Nur’ların “Hak ve Hakikati” ders vererek iman ve 
Kur’ân hakikatlerini en güzel şekilde ispat ettiği, 
Kur’ân ve iman ile ilgili bütün şüpheleri giderdiği ve 
milyonların hidayetine vesile olduğu ve kıyamete kadar 
olmaya devam edeceği görüldüğü için “mehdiyetinde”
asla şüphe yoktur. 

� Risale-i Nurlar Hakikat Mesleğidir.



Mehdi’nin Özellikleri
� Mürşit

� İrşadın en tesirlisi, “kalbe ve akla hitap etmektir.”
Bediüzzaman her ikisini de tam olarak yapabilen bir 
mürşittir. Hayatından sonra dahi eserleriyle bu irşat 
vazifesini, sağlığındaki gibi bizatihi yapmaktadır. O 

öyle bir mürşittir ki, sadece yanına geleni değil, 
eserlerini okuyan herkesi irşat etmektedir. 

� Bediüzzaman «İrşat» görevini şahsından kitaplarına 
aktarmıştır.



Mehdi’nin 
Özellikleri

� Mürşit
� Bediüzzaman, talebelerini şahsına değil, Risâleleri 

vasıtasıyla doğrudan Kur’ân’a, Peygamber’e ve Asr-ı 
Saadet’e bağlayan, tam bir mürşid-i kâmildir. 
Mürşid-i kâmil, Allah’ı kâmil manada tanıyandır. 
Bu hususta Bediüzzaman, Mevlâna’dan, Muhiddin-i 
Arabî’den ve Abdülkadir Geylânî ve İmam-ı 
Rabbanî’den daha ileri seviyededir. Doğrudan Hz. 
Ali’nin (ra) “evlâd-ı maneviyesidir.”



Mehdi’nin Özellikleri
� Kutb-u Azam:

� Kutup, değirmen taşının üzerinde döndüğü mile 
verilen addır. Tasavvuf erbabı, “dünyanın manevî 
yönetiminden sorumlu gördükleri velilerin 
büyüklerine “kutup” adını verirler. Kutup yıldızı 
nasıl şaşkınlara doğru yönü gösterirse, bu kutuplar da 
şaşkın olanlara “Sırat-ı Müstakim”i gösterirler. 
Kutbun büyüğüne “kutbu’l-aktap,” “gavs” ya da 
“gavs-ı azam” adı verilir. 

� «Dünya Isparta’ya Isparta Barla’ya bağlıdır.» Bu söz 
kutup olduğunu gösterir.



Mehdi’nin Özellikleri
� “Ehl-i Beyt’ten olan bir zat-ı nuranî:”

Bediüzzaman’ın Kürdistan vilâyetinde doğması ve 
Kürtçe konuşması, onun “Kürt” olduğunu göstermez. 

Mehdî’nin kendisini gizleyerek dâvâsını öne çıkarması 
ve imtihan gereği böyle olması gerekirdi. Nitekim ahir 
zaman peygamberinin Arabistan’da doğması ve Arap 
olması gibi... Gerçekte ise Peygamberimizin (sav), Hz. 

İbrahim’in (as) neslinden Hz. İsmail’in soyundan 
olduğu bir gerçektir. Yahudi ve Hıristiyanlar bununla 

imtihan edilmiş ve imtihanı kaybetmişlerdir. 



Mehdi’nin Özellikleri
� Gerçek Alim Hidayet Rehberidir.

Peygamberimiz (sav) buyurdu:  «Ahir zamanda şeytan 
alim sıfatında yeryüzünde dolaşır. Sizler her alimden 
istifade etmeyiniz. Ancak beş şeyden beş şeye çağıran 

gerçek alimdir. Ondan faydalanınız:
1. Şüphelerinizi giderir, imanınızı artırır,
2.Dünyadan ahiret saadetinde davet eder,
3.Düşmanlıktan kardeşliğe sevk eder,
4.Riyadan ihlasa çağırır,
5.Kibirden tevazua davet eder.»



Bediüzzaman ve Tarikat
� “Risale-i Nur’un mesleği tarikat değil, hakikattir. 

Sahabe mesleğinin bir cilvesidir. Bu zaman tarikat 
zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır.” (Emirdağ 
Lâhikası, 61) 

� “Zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak 
zamanıdır. Tarikatsız cennete giden pek çoktur; fakat 
imansız Cennete giden yoktur.” (Emirdağ Lâhikası, 433)

� Risale-i Nurun rehberliği daha mütekâmil ve daha 
üstündür. Zira tasavvuf ahlaka hizmet ederken Risale-i Nur 
“Sahabe gibi” doğrudan “İmana ve Kur'an'a” hizmeti 
esas almıştır. Sahabeler ehl-i tasavvuftan ne derece yüksek 
ise Risale-i Nur’un takip ettiği yolda “Tarikattan” o 
derece yücedir. 



Sahabe Mesleği
� Mehdi «SAHABE MESLEĞİNİ» açar. 
� «CADDE-İ KÜBRAY-I KUR’ANI» ortaya koyar.

� İLİM: Eğitim ve Öğretim
� Her ilim kendi dili ile öğrenilir. 
� Kur’an «Din Dilini» vahiyle getirmiştir.

� Dine ve İmana Hizmet:
� Farzları yapma, haramdan kaçma,
� Peygamberin Sünnetini yaşatma… 

� «Farzları yapmak gibi Cihat, haramdan kaçmak gibi hicret, 
Allah’ı anmak gibi ibadet yoktur.» (Hadis)



Velayet-i Kübra / Sahabe Mesleği

� İmana hizmet: Velayet-i Kübra (Sahabe Mesleği)

�Farzlara hizmet: Velâyet-i Vusta (Mezhepler)

�Ahlaka hizmet : Velayet-i Suğra (Tarikatlar)

Mehdi Sahabeler gibi hepsine hizmet eder…



Mehdi Görevini Nasıl Yapar
� Mehdinin «İMAN, HAYAT ve ŞERİAT» gibi birbirini 

tamamlayan görevleri vardır. Bütün bu görevleri 
Mehdi tek başına yapamaz, buna ömrü yetmez.

� Mehdi en büyük ve en önemli görev olan «İMANA 
HİZMETİ» yapar. Bunun için «İMAN 
HAKİKATLERİNİ» ispat eder. 

� Diğer görevleri onun «ŞAHS-I MANEVİSİ» yapar.
� Nitekim peygamberimiz (sav) Hz. Aliye (ra) «Ben 

Kur’ânın tenzili için harb ettim, sen tevili için harb 
edeceksin» buyurarak İslamı anlama ve dünyaya 
hakim kılma görevini ÜMMETİNE bıraktı. 



Peygamberimizin Hizmetini 
Ümmeti Yapmaktadır.

� Hz. Ömer (ra) «Kim peygamber öldü» derse 
boynunu vururum» dedi. Hz. Ebubekir (ra) ona 
«Peygamberin görevi Kur’ânın Tenzili» ile bitti. 
Kur’ânın te’vili ve islamın hakimiyeti kıyamete kadar 
ümmetin, bizim ve sizin görevidir» buyurdu ve onu 
ikna etti.»

� Peygamberin (sav) gelmesi «İman ve Kur’an 
Davası»nın başlangıcıdır; sonucu değildir.

� Peygamberimiz (sav) Tüm İnsanlığın Peygamberidir.
� Ümmet-i İcabe: İman eden ve daveti kabul edenlerdir.
� Ümmet-i Da’ve: Tebliğe muhatap olanlardır.



Peygamberin İslam’ın Şahs-ı 
Manevisi

� “Evet, o bürhanın şahs-ı manevîsine bak: Sath-ı arz bir 
mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber; o 

bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz (sav) bütün ehl-i 
imana imam, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya 

seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-
i zikrin serzakiri…” (Sözler, s. 370-371)



İslamiyet Şahs-ı 
Mânevisi

� “Peygamberimizin şahs-ı manevîsi” demek sünneti 
demektir. Bunun içindir ki Peygamberimiz (sav), “Ben 

size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarılırsanız 
kurtulursunuz. Birincisi Kur’ân-ı Kerim, ikincisiyse 

ehl-i beytimin temsil ettiği sünnetimdir.” buyurdular. 
Böylece, Peygamber’in sünnetiyle hareket eden bütün 

ümmeti, şahs-ı manevî-i İslâmiyet’in birer âzası 
hükmüne geçmektedirler. Bu durumda, Sünnet’e 

değer vermeyenlerin şahs-ı manevîde hissesi 
olmamaktadır. 

� Müslim, Fezail-i Sahabe, 37 (Hadis No: 2408)



Şahs-ı Manevi
� İnsan milyarlarca maddî hücreden ve yüzlerce 

organdan oluşan bir şahs-ı müttehittir. “İnsanlık”
kavramı da insanlardan oluşan bir şahs-ı manevîdir. Bu 
durumda “devlet bir şahs-ı manevîdir,” yani tüzel 
kişiliktir. Devletin kurumları da öyle. 

� «Bu zaman CEMAAT zamanıdır.» Yani, şahıslar 
değil, kurumlar ve «Sivil Toplum Kuruluşları» 
hakimdir. Bireyler bu kurum ve cemaatlerin azası 
durumundadır.

� Alimlerin Medresesi yok, Medreselerin/Üniversitelerin 
hocaları var. Diplomayı kurum vermektedir… 



Mehdinin Şahs-ı 
Manevisi

� Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, “Bu zaman, 
cemaat zamanıdır. Ferdî şahısların dehası ne kadar 
harika da olsalar, cemaatin şahs-ı manevîsinden gelen 
dehasına karşı mağlûp düşebilir.” buyurarak, şahs-ı 
manevînin gücünü ifade eder.  (Emirdağ Lâh. s. 70)

� “Mehdî ve Deccal gibi şahısların teşkil ettiği şahs-ı 
manevîlerinin ve temsil ettikleri cemaatlerin yaptıkları 
âsar-ı azimeyi o şahsın zatlarından tasavvur ederek 
öyle tefsir etmek,” gerçekleri anlamamaktır.  (Sözler, s. 
550-551)



Mehdinin Şahs-ı 
Manevisi

� Bediüzzaman, kendisini de bu hakikatlerin talebesi 
olarak görür: “Ben size nispeten kardeşim; mürşitlik 
haddim değil. Üstad da değilim, belki ders 
arkadaşıyım. Tesanüdünüzden hâsıl olan bir şahs-ı 
manevînin favkalâde ehemmiyet ve kıymeti ve 
üstadlığı ve irşadı, bize kâfidir.” (Emirdağ Lâhikası, 2: 
65)

� “Risâle-i Nur’ların hocası ve üstadı, yine Risâle-i 
Nur’dur.” (Emirdağ Lâhikası, 2:198)



Ümmetin Başı ve Sonu
� “Bu ümmetin başı ve sonu hayırlıdır. Evvelinde 

Allah’ın resulü vardır; sonunda ise Hz. İsa (as) ve 
Mehdi vardır.” (Kenzu’l-Ummal, 11:527)

� “Ümmetin başının yakîn ve zühd ile kurtulur.  Sonu 
ise cimrilik ve tûl-i emel ile helak olur.” (Ramuz, 
2:451) 

� «Bu ümmetin sonu başının kurtulduğu gibi 
kurtulur.» (Kadı Iyaz, Şifa-i Şerif, 2:88)

� «Kardeşlerimi Özledim.» (Hadis)



Mehdinin Talebeleri
�Risale-i Nurları kendi telifi gibi kabul 

edip sahip çıkar.
� Allah’ın «Oku!» emrinin ifa eder.

�Risaleleri okuyup imanını 
kuvvetlendirir ve başkalarının imanını 
kurtarmayı vazife bilir.

�Farzları yapar, haramlardan kaçar,
�Sünnet-i peygamberiyi ihya eder,
�Namazın sonundaki tesbihatı yapar.



Mehdinin Talebeleri
� Mehdi’nin Geniş Dairedeki Hizmetini Yapmaya 

Çalışır.
1. Diyanet Dairesinde: İmana ve Farzlara Hizmet.
2. Siyaset Dairesinde: Siyaset, uzlaşma, anlaşma ve 

Diplomasidir. Dini değerleri, ırkçılığı, mezhebi ve 
menfaati gözetmeden, insanları ve muhalefeti rencide 
etmeden Allah için «Hizmet» eder. «Kavmin Efendisi 
Hizmet edendir» prensibini hayata geçirir.

1. Peygamberimizin Medine’de «Sözleşme» yaptığı gibi…
2. Siyaset dinin % biridir. Ancak önemsiz değildir.

3. Cihad Aleminde: «Cihad-ı Hariciyi Kur’anın Elmas 
kılıçlarına havale eder.» «Medenilere galebe çalmak 
ikna iledir» prensibini hayata geçirir.



Risale-i Nur Beşinci Halife ve
Hz. Ali’nin Siyasi Mesleğidir.

"Hazret-i Hasan" Radiyallahü Anhın altı aylık hilafeti ile 
beraber Risale-i Nur’un Cevşenü’l-Kebîr’den ve 

Celcelutiye’den aldığı bir kuvvet ve feyizle vazife-i 
hilafetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakaik-ı îmaniye 
noktasında Hazret-i Hasan Radiyallahü Anhın kısacık 

müddetini uzun bir zamana çevirerek, tam beşinci halife 
nazarıyla bakabiliriz.»

(Emirdağ Lahikası-I, ss. 65-66) 



Risale-i Nur Beşinci Halife ve
Hz. Ali’nin Siyasi Mesleğidir.

«Adalet-i hakîkiye ile bu asırda insanları mes’ud 
edebilir bir istidatta bulunan Risale-i Nur’dur ve 

onun şahs-ı manevîsi, Hazret-i Hasan Radiyallahü 
Anhın bir muavini, bir mütemmimi, bir manevî 

veledi hükmündedir .» 
(Emirdağ Lahikası-I, ss. 65-66)

Bu nedenle biz Nur Talebeleri Hz. Ali’nin (ra) 
siyasetteki tavizsiz mesleğini takip ederek, Hz.. Muaviye 
ve Amr b. Âs’ın (ra) takip ettiği  «Siyasal İslam» fikri 

ile  de mücadele ediyoruz. 



Ehl-i Hak, Hakkı Müdafaa 
Edenlerdir.

«Müntesipleri azdır diye Ehl-i 
Hakkı mağlup zannetmeyiniz.» 

Hz. Ali (ra) 
«İki hayatımı iki elime almışım… 

İki hasım ile mücadele 
ediyorum. Tek hayatlı olanlar 

karşıma çıkmasın » 
Bediüzzaman



Mehdinin Talebeleri
� Risale-i Nurun basındaki sesi Yeni Asya 

Gazetesine sahip çıkar.
� Yeni Asya 1971 yılında Zübeyir Abi başta olmak üzere 

bütün Üstadın talebelerinin «İstişare» kararı ile 
çıkmış. Hizmetini «İstişare» ile yapmaktadır.

� «İstişare» dışında kimseye itibar etmez. Her Nur 
Talebesi «Şûra'nın» bir azasıdır.

� Süfyan’ın Fitnesine kapılanlar «İstişare»yi tenkit 
eder. 

� Nur Talebesi etikler, etkilenmez… Zira ilmin 
amacı toplumun, siyasetin ve cahillerin 
etkisinden korumaktır.










