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1. Tecdit Nedir? 

Tecdit yenileme, müceddit ise yenileyen, yenilikçi anlamına gelen bir dini terimdir. 

Dinde tecdit, dini fıtrî olan asliyetine irca etmektir. Asliyetine irca ise vahyin kaynağına, 

Kur‟an ve Sünnete dönmek, dine ve ibadete zaman içinde sokulan sünnete aykırı olan 

bid‟aları temizleyerek peygamberin sünnetini ihya etmeye dinde yenilme ve tecdit denir. 

Zaman içinde iyi veya kötü niyetle heva ve hevesin eseri olan pek çok Ģey dine 

sokularak dindenmiĢ gibi kabul edilir ve adet haline gelir. Mücedditler dinden olmayan bu 

gibi adetlerin dini bir değeri olmadığını izah eder, farz ve sünnetlerin değerini ortaya koyarlar.  

Peygamberimiz (sav) “ġüphesiz Allah her yüzyılın baĢında bu ümmete dini yenileyecek 

bir müceddit gönderecektir”
1
 buyurur. Bazı âlimler “Men” harfinin hem müfret yani tekil, 

hem de cemi, yani çoğul için kullanıldığına dikkatimizi çekerek müceddidin sadece bir fert 

değil, bir topluluk ve cemaat olduğunu ifade etmiĢlerdir. Fertte olmayan cemaatte vardır ve 

cemaatin tesiri daha fazla ve daha çoktur. Bu bakımdan müceddit bir fert olmakla beraber 

açtığı çığır ve yaptığı hizmet ile bir cemaat oluĢturarak cemaatin Ģahs-ı manevisi ile daha 

geniĢ bir sahada tecdit görevini tesirli bir surette ifa eder.
2
 

Tecdit, reform anlamına gelmez. Reform dini asliyetine ircâ etmek değil, dini çağa 

uydurmak anlamına geldiği için tecditten çok daha farklıdır. Bu bahsimizin dıĢındadır. 

“Muhakkak ki Allah bu ümmete her yüzyıl baĢında bir müceddit göndererek dini 

yeniden ihya eder”
3
 hadisini Ġslam bilginleri tarafından yüzyıl baĢı genellikle hicri yıl olarak 

kabul edilmiĢtir.  

Ġslam bilginleri “Bu dinin kuvvetli ve güçlü olacağı zamanlar vardır. Güçlü olduğu 

zaman herkesin dini konuda bilgi sahibi olduğu, âlim konuĢunca dinlenildiği ve itibar edildiği, 

cahil konuĢunca susturulduğu zamandır. Zayıf olduğu zaman ise herkesin dini konuda cahil 

olduğu, âlim konuĢunca dinlenilmediği, cahil konuĢunca dinlenildiği ve itibar edildiği 

zamandır” buyurmuĢlardır. Halk arasında dini meselelerde cehalet bilgisizlikten çok yanlıĢ 

bilgi sahibi olmaktan kaynaklanmaktadır. Doğruya isabet etmeyen bilgi cehalet sayılır. Bu 

bakımdan bilgi amacı dıĢına çıkarsa, yanlıĢa alet edilirse cehalettir. Mücedditler dini amacına 

uygun, Allah rızasına muvafık ve saadet-i ebediyeyi netice verecek Ģekilde anlaĢılmasını ve 

ibadet edilmesini sağlarlar.   

Dinin tecdidi, onun ihyası demektir. Ġlmin ihyası, dinin ihyası demek olduğundan 

müceddit mutlak surette âlim olacak ve yazdığı eserler ile ilmi ihya edecek, yani yanlıĢ 

bilgileri ayıklayarak doğru olanları ispat ederek dinin amacına hizmet edecektir. Bu nedenle 

müceddidin âlim olması hususunda ulemanın ittifakı vardır.  

Muhaddis ez-Zühri (v. 124/740) ve Ahmed bn. Hambel müceddit olarak birinci asırda 

Ömer bn. Abdülaziz ve ikinci asırda Ġmam-ı ġafi‟yi kabul ederler. Biri 101 yılında diğeri 204 

yılında vefat etmiĢlerdir. “Yüz yıllık bir zaman dilimi sona ererken hayatta olan, iyi tanınan 

ve kendisine atıfta bulunulan, hüccet ve delil olarak kabul edilen âlim”
4
 müceddit sıfatını alır.  

Yine mücedditler Al-i Beytten olmalıdırlar. Nitekim peygamberimiz (asv) “Allah dinine 

bağlı olanlara her yüz yılbaĢında benim ehl-i beytimden, dinle ilgili konuları onlar için ihya 

edecek birini ba‟s edecek, gönderecektir”
5
 buyurmuĢlardır. Mehdi gibi mücedditlerin de 
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peygamber soyundan olması uygundur. Bu husus Al-i Resulün, Al-i Ġbrahim gibi olacağı 

gerçeğine de uygundur. Bu her müslümanın namazda tahiyyattan sonra okunması vacip olan 

salâvat ile de teyit edilen bir husustur.  

Müceddidin görevi ve fonksiyonu “Yürürlükten kaldırılan herhangi bir ameli Kitap ve 

Sünnete göre ihya etmek ve uygulanabilirliğini göstermektir.”
6
 Ġmam-ı ġafi için “Sünneti 

izhar etti, bid‟atı ise imha etmiĢtir” denilmesinin sebebi budur. Bu da tecdidin özüdür. Siyasi 

değiĢim müceddidin sorumluluğuna dâhil değildir.
7
 Mücedditler dini hususları ihya ettikleri 

için dünyevî ve siyasi meselelerle meĢgul olmazlar. Ancak siyasette tecditle görevli olan 

Ömer b. Abdülaziz ve ahir zamanda gelecek ve her sahada tecditle görevli olan Mehdinin 

siyasi yönü ve Ġslamın yüksek siyasi dersini vermesi ve prensiplerini ortaya koyması 

görevlerinin bir yönünü teĢkil edecektir. 

Müceddidin belirlenmesi, onunla çağdaĢ ulemanın zann-ı galibi; talebelerinin, 

yazılarının ve hizmetinin sağladığı fayda ile anlaĢılır.
8
 Bu açıdan Ġmam Muhammed el-

Gazzali (v.505/1111) tartıĢmasız tam müceddittir. Kur‟an-ı Kerimde peygamberlerin 

görevlendirilmesi ile ilgili “Yeb‟asü” ifadesinin hadiste mücedditler için kullanılması cay-ı 

dikkattir.
9
 Bunun sebebi ise onun dağıttığı hidayettir. Zira peygamberler kendilerine vahyle 

teyit edilerek görevlendirildikleri gibi mücedditler de Vahyin gölgesinde onu açıklayacak ve 

izah edecek Ģekilde ilhama mazhar olacaktır. Nitekim peygamberimiz (sav) “Ümmetim içinde 

ihama mazhar olan muhaddisûn olanlar olacaktır”
10

 buyurarak bu hususu ifade etmiĢtir. 

Ġlhama mazhar olması ise müceddidin yanılmaktan korunmuĢ olacağı anlamını taĢımaktadır.  

Tasavvuf erbabı bunun haricindedir. Tasavvufta kutup derecesine çıkan aktablara, Hz. 

Peygamber (asv) ve dört halife Abdülkadir-i Geylani ve Hızır (as) cübbe giyerek manevi 

âlemde manevi feyze ve irĢada tayin etmesi de tecdit vazifesinin dıĢındaki bir husustur. 

Bunun için tasavvuf büyüklerine kutup, aktap ve gavs denmiĢtir; ama müceddit denilmemiĢtir.  

Zira Müceddit ġeriatta imamdır, kutup ise tarikatta rehberdirler. Tarikattaki kutupların Ģeriate 

ve Ģeriat imamlarına uyma zarureti vardır. Zira Ģeriatın emri olan bir farz ve sünnet-i 

peygamberiye uymamak insanı manevi sorumluluğa sokarken, tarikatın bir adabını 

yapmamak manen mesuliyeti gerektirmez; ancak faziletini artırır veya eksiltir. Bu bakımdan 

tarikat liderleri Ģeriat imamlarına uymakla Allah rızasını kazanabilirler.  

Ġmam-ı Rabbani Müceddid-i elf-i Sani ġeyh Ahmed-i Sirhindi (v. 1034/1624) ikinci bin 

yılının müceddididir.  Mektubatında der ki: “Bin yılda bir ulu‟l-Azm peygamber gelir. ġimdi 

ise bin yılda büyük bir müçtehit gelmektedir.”
11

 Ġmam-ı Rabbani tarikat imamı olmakla 

beraber müceddit olması tarikatları kitap ve sünnet dıĢına çıkmaktan koruması ve kitap ile 

sünnete bağlılığı tarikatların esası haline getirmesi yönü iledir. Zamanında tarikatlar liderlerini 

ve Ģeyhlerini peygamber seviyesine çıkararak ona itaat için Allah‟ın farz ve haram sınırlarını 

aĢtıkları gibi sünnet-i seniyye ölçülerini aĢıyor ve sünnete değer vermiyorlardı. Ġmam-ı 

Rabbani tarikatların bu yanlıĢlarını göstererek onları Ģeriat içine almıĢtır. Bu sebeple 

mücedditdir.         

Ġslam bilginlerinin tümünün ittifakı ile mücedditler sünnete bağlılığı teĢvik ederler ve 

bid‟attan kaçınmaya davet ederler. ġah Veliyyullah Dehlevi (v. 1176/1763) de NakĢibendî 

silsilesinden müceddit cübbesi giymiĢtir. Kendisine “Hilatül-Müceddidiye” ihsan edilmiĢtir. 

13. asırda ise Sirhindi‟nin manevi halifelerinden Mevlana Halid-ı Bağdadi (v. 1242/1827) bu 

makama layık görülmüĢtür. Kendisi “Gulam Ali” diye meĢhur olan ġah Abdullah Dehlevi‟nin 
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(v.1240/1824) talebesi olduğu için NakĢibendî silsilesinde Müceddid sayılmıĢtır. Bunun 

sebebi de yine Kur‟ân ve Sünnete yapmıĢ olduğu hizmeti, sünnete bağlılığı esas alarak dini 

ihya etmesidir.  

Mücedditlerin bazı manevi iĢaretlerinin bulunması da normaldir. Bediüzzaman‟a yüz 

yıllık Mevlana Halid‟in cübbesi Asiye hanımın dedesi Küçük ÂĢık aracılığı ile intikal 

etmesi”
12

 bu konuda bir örnek olabilir. Yüce Allah “Ehl-i kitaptan onu mutlaka 

açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz”
13

 diye söz almıĢtı. Bu bakımdan mücedditler de Kur‟an-

ı kerimin mana denizinden kendilerine ilham edilen hakikatleri her türlü imkânsızlık, istibdad 

ve zulme rağmen izhar ederler. Bundan dolayı mücedditler için   “Peygamber değil, ama 

kitapları vardır” denilmiĢtir.  

Mücedditlerin sonuncusu olan Bediüzzaman‟ın diğer mücedditlerden farklı olan en 

belirgin özelliği ve en önemli tecdidi müceddit olarak zatını değil, Kur‟ân-ı kerimin hakiki bir 

tefsiri olan, sünuhat ve ilham eseri olarak telif edilen “Risale-i Nur” eserlerini “Müceddit” 

olarak göstermesi ve müntesiplerini Risale-i Nurlara yönlendirmesidir. Böylece geliĢen 

Ģartların gereği Ģahıstan ziyade “ġahs-ı Manevi” oluĢturma ve kurumsal yapıların öne 

çıkmasını sağlamıĢtır. Bediüzzaman tecdit iĢi ve iĢlevini Ģahıstan kitaba, fertten cemaate ve 

ferdiyetten Ģahs-ı mâneviye yönlendirmiĢtir. Bediüzzaman bu durumu da tahdis-i nimet
14

 

olarak ilan etmektedir.  

Bediüzzamanın Ģartların gereği olarak insanları Ģahıstan ziyade kitaba, prensiplere 

bağlılığa ve istiĢare ile Ģahs-ı manevi denen kurumsal yapılara ve müminleri de Kur‟ân ve 

sünnete uymaya yönlendirmiĢtir.  

Mücedditler din düĢmanlarınının dine olan hücumlarını önlemeye yönelik çalıĢmalar 

yaparlar. Dinin ulviyet ve Ģerafetini gösterirler. Tüm ümmet içinde makes bulacak Ģekilde 

dinin meselelerini izah ve ifade ederler.
15

 Her Ģeyin gerçek amacını ve bu amaca ulĢatıracak 

olan istikametli yolları gösterirler.  

 

2. Müceddit Hadisi ve Yorumlanması: 

Her cemaat “müceddit hadisini” kendi maksatlarına uygun bir Ģekilde yorumlamıĢlar ve 

yorumlamaktadırlar. Bu hadis-i Ģerifi mücedditlerin kimlikleri üzerinde temerküz ettirmiĢler, 

tecdidin ne olduğu, nasıl olması gerektiği hususu üzerinde pek durmamıĢlardır. Bunun için de 

birçok farklı müceddit listesi tanzim etmiĢlerdir. Yani mücedditliği bir Ģeref unvanı olarak ele 

almıĢlar, hizmet noktasına pek bakmamıĢlardır. Bu durum müsteĢriklerin de gözünden 

kaçmamıĢtır. Dr. Colin Turner gibi batılı muhakkikler de bu hususu tenkit etmiĢtir.
16

 

Müceddit hadisini muhteva ve mana olarak ele alındığı zaman müceddidin her Ģeyden 

önce çağın adamı olması gerektiği açıktır. Sonra onun bulunduğu asırda iki Ģeyi 

gerçekleĢtirmiĢ olması gerekir: Birincisi, Kur‟an-ı Kerim‟i 1400 sene önce nazil olduğu Ģekli 

ile öylece kendi çağına sunması… Ġkincisi de, kendi bulunduğu çağın anlayıĢ seviyesine göre 

de yorumlayarak gizli kalmıĢ yönlerini keĢfedip ortaya koymasıdır. Bediüzzaman‟ın “Zaman 

ihtiyarladıkça Kur‟an gençleĢiyor, rumuzu tavazzuh ediyor” cümlesi ile bunu en güzel Ģekilde 

ifade etmiĢtir. 

Müceddit hadisinde peygamberimiz (sav) “Allah dinini tecdit etmek için her yüzyıl 

baĢında bu ümmete bir müceddit gönderir”
17

 buyurmaktadır. Bu hadis-i Ģerifi sadece Ebu 

Davud rivayet etmiĢtir; ancak bu hadisin zayıflığını göstermez.
18

 Hâkim, Beyhaki, 
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 Dr. Colin TURNER, Mücedditlik ve Bediüzzaman, Bediüzzaman Sempozyumu–1998-Ġst.  
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 Ebu Davud, Melâhim, 1 
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 Sünen-i Ebu Davud Terceme ve ġerhi, ġamil Yayınevi, 14:412 



Zeynüddîn-ı Irâkî ve Hafız Ġbn-i Hacer gibi allameler hadisi tahkik ederek sahih olduğu 

konusunda ittifak etmiĢlerdir. ġâfii ulemasından Sübkî hadiste belirtilen yüzyıldan Hicri 

Yüzyıl anlaĢılması gerektiğini ifade etmiĢtir. 

Her asır baĢında gelecek olan âlimin müceddid sayılabilmesi için zahirî ve bâtınî, dinî 

ve fennî ilimlerde en yüksek seviyede olup parmakla gösterilen ve ulemâ tarafından üstünlüğü 

tartıĢılmayan biri olmalıdır. Müceddidin yapacağı tecdid ve dini yenilemekten maksat, dine 

yeni bir Ģey ilave etmek ve çıkarmak değil, dinden olmadığı halde dindenmiĢ gibi anlaĢılan ve 

kabul edilen amelleri kitap ve sünnet ile ayıklamak ve kaybolan sünnetleri ihya ederek 

yeniden canlandırmaktır.  

Her meslek ve meĢrep sahibi, mezhep ve tarikat erbabı müceddidin kendi meslek ve 

meĢrebinden olmasını umut ettiği ve böyle bir beklenti içinde olduğu için iĢin mahiyetine 

bakmayarak “Müceddid” unvanını kendi liderine ve Ģeyhine bir Ģeref unvanı olarak 

vermiĢlerdir. Bu sebeple de gerçek müceddidler tam olarak bilinemez olmuĢtur. Ama ne var 

ki, tecdit vazifesi yapılmıĢ, gerçek müceddit de bu vazifeyi yaptığı için Allah katında 

mükâfatını hak etmiĢ ve almıĢtır. Ümmetin onları müceddit olarak tanıması ve bu unvan ile 

ona tabi olması o kadar da önemli değildir. Onu büyük bir âlim olarak bilip ondan istifade 

etmesi yeterlidir. Ancak onu müceddit olarak da tanındığı zaman elbette bu kendileri için 

büyük bir fazilet ve Ģeref olur.  Müceddide ittiba edenler “Hidayet” denilen Allah rızasına 

uygun dine hizmet etmiĢ ve amelleri ile de Allah‟ın rızasını kazanmıĢ olurlar. Ayrıca 

istikamet üzere dine hizmet etmiĢ ve peygamberimizin sünnetini ihya etmiĢ ve “Ümmetimin 

fesada gittiği zamanda kim benim sünnetimi ihya ederse onu yüz Ģehidin sevabı vardır”
19

 

hadisinin müjdesine ermiĢler ve müceddide bu konuda yardım etmiĢ olurlar. 

Her cemaat kendi içindeki bir âlimi müceddit görmek eğiliminde olup bir Ģeref unvanı 

olarak ona hamletmektedir. Ancak Ġslam muhakkikleri “hadisi umuma hamletmek daha 

uygundur” demiĢlerdir. Hadisteki “men” kelimesinin umumiyet ifade ettiğine iĢaret etmiĢler 

ve mücedditliği sadece fakihlere hasretmenin doğru olmadığını söylemiĢlerdir. Bir kısmı da 

müceddidin bir Ģahıs değil, bir cemaat ve bir Ģahs-ı mânevi olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

Bunların her birinin bir memlekette, bir veya birkaç fende temayüz etmeleri ve halkı irĢat 

etmeleri daha umumi ve daha uygundur. Böylece bid‟atler daha kolay kalkar ve sünnetler 

daha kolay ihya edilir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri asrımızda müceddit olarak Kur‟an-ı Kerimin 

mu‟cize-i maneviyesi, i‟câzının bir lem‟ası olan Risale-i Nur Külliyatını ve kitaplarını 

gösterir. Mekteplerin ve kitapların yaygın olduğu bu zamanın müceddidinin Kur‟ân-ı Kerim 

ve tefsiri olması akla daha uygundur. ġahıs aldanır, kitap aldanmaz, Ģahıs yanılır kitap 

yanılmaz, Ģahıs hata eder kitap hata etmez. ġahıs bir yerde, kitap ise her yerde bulunabilir. 

Peygamberimizin (sav) en büyük mu‟cizesinin Allah‟ın kitap olarak gönderdiği Kur‟ân-

ı Kerim olması ve kıyamete kadar hidayet rehberi olması ve insanlara sırat-ı müstakimi 

göstermesi gerçeğinden yola çıktığımız zaman, Onun bu zamandaki bir mu‟cize-i maneviyesi 

ve hakikatli tefsiri olan Risale-i Nur kitaplarının bu zamanın müceddidi ve Mehdi-i Ahir 

zaman olması akla daha uygundur. Bediüzzaman‟ın “Ben de Risale-i Nurun bir talebesi ve 

sizlerin ders arkadaĢınızım” demesinin hikmeti daha iyi anlaĢılmaktadır.  

Ġnsanlar arasında cehâletin arttığı, bid‟aların çoğaldığı, sünnetlerin unutulmaya yüz 

tuttuğu her yüzyılın baĢında veya sonunda yüce Allah Kur‟an ve Sünneti en iyi bilen, ilmiyle 

amel eden züht ve ihlâs sahibi bir âlim yaratıp, bununla Kur‟ân-ı Kerimi koruyacak ve 

sünnetleri ihya edecektir. O zat bir Ģahıs olmakla beraber yazdığı kitapları ile ve oluĢturduğu 

cemaati ile dini yeniden ihya edecektir.
20

        

 

                                                 
19

 Feyzu‟l-Kadir, 9:171 
20 Sünen-i Ebu Davud Terceme ve ġerhi, ġamil Yayınevi: 14:412-415. 



 

3.  Mücedditlere Olan Ġhtiyaç: 

Ġnsan büyüdükçe ihtiyaçları artar. Ġhtiyaçlarını karĢılamak için çalıĢmaya baĢlayınca da 

karĢısına birçok problemler çıkar. Bu problemleri çözüme kavuĢturdukça yeni problemlerin 

kapısı açılır ve hayat böyle devam eder. Bazen olur insan hastalanır ve hastalıkların da bin 

türlüsü vardır. Tedavi için ilaçlara ve doktorlara ihtiyacı olur. Aynı Ģekilde toplum da bir 

Ģahs-ı manevidir. Zaman içinde geliĢim kaydeder, terakki ve tekâmül eder. Bir Ģahıs gibi onun 

da problemleri ve hastalıkları vardır.  

Müceddid dinin asliyetini bozmadan yenileyen, ruh-u aslîyi rencide etmeden yeni 

Ģartlara göre dinî meseleleri izah eden din âlimidir. Din insanlar tarafından önemsiz kabul 

edildiği zaman dinin önemini ortaya koyar ve insanları yeniden dine yönlendirir. Fert ve 

cemiyetin hastalıklarına Kur‟an-ı Kerimden devalar ve ilaçlar çıkararak hastalıkları tedavi 

eder ve problemlerine çözüm üretir. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde belirttiği gibi “Ġnsanların Rabbi” “Ġnsanların Meliki” ve 

“Ġnsanların Ġlâhı”
21

 olarak rububiyetin, ulûhiyetin ve mâlikiyetin gereği olarak peygamberlerle 

insanları irĢat, terbiye etmiĢ ve hastalıklarını tedavi etmiĢtir. Peygamberlik kapısı son 

peygamber Hz. Muhammed (sav) ile kapanınca
22

 vahye mazhar bir peygamber değil, ilhama 

mazhar sevdiği kullarından, yani evliyasından ilim ve ihlâs sahibi olanlarından vahyi 

açıklayarak insanların ihtiyaçlarını karĢılayacak ve dinin ebediyetini gösterecek mücedditler 

göndermesi hikmetinin gereğidir.  

Kur‟an-ı Kerimin hükmü kıyamete kadar baki olduğundan geliĢen ve değiĢen zaman 

dilimi içinde, değiĢen anlayıĢ ve görüĢlere Kur‟an‟ın sönmez ve söndürülmez bir güneĢ 

olduğunu anlatmak ve izah etmek gerekecektir. Bunu elbette “Âlimler” yapacaklardır. Bu 

âlimler “Allah‟tan korkan
23

 ve Kur‟an‟ın kastettiği manalara vakıf olan kiĢiler olmalıdır. Bu 

husus sadece fıkıh ve hukuk alanında uzman olanların yapacağı bir Ģey değildir.  

GeliĢen ve değiĢen zaman diliminde insanlar dinden uzaklaĢarak nefis ve Ģeytanın 

telkiniyle veya ĢeytanlaĢmıĢ insanlar tarafından din kasıtlı olarak bozulmaya çalıĢıldığı gibi, 

dini anlamayan akılsız dostların iyi niyetleri ile amaç dıĢına çıkabilir. ĠĢte mücedditler 

gayretleri, ilimleri ve ihlâsları yanında ilham-ı ilâhiye mazhar olarak dinin amaçlarını kavrar 

ve asliyetine irca etmeye çalıĢırlar. YanlıĢ anlamaları düzeltirler. Yeni geliĢen ve değiĢen 

Ģartları dine uygun Ģekilde yorumlarlar. Allah‟ın emirlerini ve peygamberin sünnetlerini 

ortaya koyarak gerçek manada insanları dine yönlendirirler. 

Müceddit olmaya layık olan bilginler hadiste “Peygamber varisi olan âlimlerdir.” 

Peygamber varisi olmak demek, peygamber gibi vahye mazhar olmak değil, bir nevi vahyin 

gölgesinde ilhama mazhar olan, ilmi ile amil, kalbi ilham-ı ilahiye mazhar olabilecek safiyete 

sahip olmaları gerekir. Allah‟ın yardımına mazhar olamayanlar ne derece âlim olurlarsa 

olsunlar “Hidayete” mazhar olamazlar. 

Bütün bu gerekçelerden dolayı her asrın bir müceddide ihtiyacı olduğu açıktır. 

Müceddidin sadece din âlimi olması veya bir manevi makam sahibi olması yeterli değildir. 

Dünyanın halini, insanlığın ihtiyacını ve hastalıklarını bilmesi ve buna göre bunalımlardan 

insanları kurtaracak kur‟ânî çarleri çıkarması ve inananların tamamına hitap etmesi gerekir.  

Asrımızın tartıĢmasız müceddidi olan Bediüzzaman bu zamanın insanları ehl-i mektep, 

en az lise mezunu olduğu ve gelecekte çoğu üniversite mezunu olacağını hesaba katarak 

insanların mesajlarını Ģahıslardan değil, doğrudan kitaptan almaları gerektiği tecdidini 

getirmiĢtir. Bediüzzaman “Her asırda dine ve imana tam hizmet eden mücedditler geldiği gibi, 

bu acip ve komitecilik ve Ģahs-ı mânevî-i dalâletin tecâvüzü zamanında bir Ģahs-ı mânevî 

mücedid olmak lâzım gelir. Eski zamana benzemez. ġahıs ne kadar da hârika olsa Ģahs-ı 
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mâneviye karĢı mağlup olur. Risale-i Nur‟un o cihette bir mânevî müceddit olması kaviyyen 

muhtemeldir”
24

 demektedir. 

Bediüzzaman zamanın gereği, diğer mücedditlerden farklı olarak Ģahsını öne çıkarmaz. 

Kendisini Kur‟ânın ve O‟nun hakiki tefsiri olan Risale-i Nur‟un bir talebesi ve ondan ders 

alan Risale-i Nur talebelerinin bir ders arkadaĢı olarak görür. Bütün Ģeref ve güzelliği Kur‟âna 

ve onun tefsiri Risale-i Nur‟a verir. “Ben de, Risâle-i Nur‟un talebesiyim. Bir risâleyi Ģimdiye 

kadar yüz defa okuduğum halde, yine okumaya muhtaç oluyorum. Ben sizlerin ders 

arkadaĢınızım”
25

 demektedir. “Lezzetli üzüm salkımlarının hâsiyetleri, kuru çubuğunda 

aranmaz. ĠĢte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim... Sözler güzeldirler, hakikattirler; 

fakat benim değildirler; Kur‟ân-ı Kerîm‟in hakikatinden süzülmüĢ ıĢıklardır”
26

 

buyurmaktadır.  

 
4.  Mücedditlerin Görevleri: 
Tecdit, yenileme, ıslahat anlamına gelir. Teceddüd ile karıĢtırılmamalıdır. Zira teceddüd, 

modernizm anlamındadır. Tecdid, Ġslam‟ı, cahiliyenin tüm unsurlarından temizleyerek 

katıksız ve saf bir Ģekilde aslına, vahyin kaynağına ve asr-ı saadete irca etmek, peygamberin 

sünnetini ihya etmektir.  

Karıncayı emirsiz, arıları ya‟subsuz bırakmayan Yüce Allah, insanları da baĢıboĢ 

bırakmamıĢtır. Yüz yirmi dört bin peygamber göndermiĢ ve Hatemü‟l- Enbiya Hz. 

Muhammed (asv)  ile bu kapıyı kapamıĢtır. Hz. Muhammed (asv) son peygamber olduğu için, 

kıyamete kadar onun Ģeriatını koruyacak olan müceddidlerin, ümmetinden geleceğini de bize 

haber vermiĢtir. “Allah her yüzyıl baĢında bu ümmete, dinini tecdid edecek bir kimse 

gönderecektir.”
27

 

Müceddid, bir peygamberde bulunması gereken vasıfları taĢıyan bir din âliminin, akıl, 

zekâ, ilim, ehliyet ve mücadelesi ile Ġslam‟ı ilk devirlerdeki gibi anlatması, kendini ehl-i ilme 

kabul ettirmesidir. Bu, manevi liderlik ve önderlik demektir.  

Peygamberler vahye mazhardırlar. Müceddid ise, vahyi anlayıp anlatmada ilhama 

mazhar olabilir. Müceddide, ancak ruh ve tabiatında eğrilik bulunan kimseler muhalefet 

ederler.  

Müceddid;  

1- Asrın hastalığını iyi teĢhis etmeli,  

2- Islah çarelerini göstermelidir,  

3- Kendini o iĢe vazifeli görmelidir.  

4- Saf Ġslamın ilim, ruh ve düĢüncesini diriltmeli,  

5- Ġlmiyle amil olup, davranıĢları Ġslam‟ı temsil etmelidir,  

6- Dinde içtihad etme gücü olmalıdır. Metot göstermeli, 

7- Din düĢmanları ile mücadele etmeli,  

8- Farz ve sünnetleri ihya etmeli,  

9- Tecdidi cihanĢumül olmalıdır.  

“Peygamberlere varis olma” bunların vasfıdır. “Tam müceddid, bu vazifelerin tümünü 

yapandır. ġimdiye kadar gelen müceddidler, bir kısmını yapmıĢlardır” Bu durumda “Mehdi” 

tam müceddirdir. Çünkü bu vazifelerin tümünü yapacak olan Mehdi‟dir.
28

 

Aliyyu‟l- Kari, “Müceddidler ilmin azaldığı, sünnetin terk edilmeye yüz tuttuğu, cehalet 

ve bidatların yayınlaĢtığı bir dönemde çıkacaklarını” belirtir. Hafız Münavi de, “Dini 

yenilemekten maksadın, bidatları sünnetten ayırmak, ilmi yaygınlaĢtırmak, ilimle uğraĢanlara 

                                                 
24

 Emirdağ Lâhikası, 377 
25

 Tarihçe-i Hayat, 605 
26

 Mektubat, 358 
27

 Ebu Davud, MiĢkat, 1: 82; KeĢfü‟l- Hafa, 1: 243-244 
28

 Bu hususta bakınız: Mektubat, 29. Mektup s.425, Kastamonu Lah. 181 



destek olmak ve bidat sahiplerini zelil ve periĢan etmek” olduğunu söylüyor. Alkami ise 

müceddidin görevini “Kitap ve sünnetten yaĢanılmayan ve unutulanları tekrar canlandırmak 

ve emir gereğince davranılmasını sağlamak” diye yorumlar.
29

    

Her Ģeyden önce müceddid sünnet-i seniyyeyi ihya ve neĢirle tanınır. Gecesini-

gündüzünü buna verir. Ehl-i bidayı eserleri ve dersleriyle mahveder, tesirsiz hale getirir. ġayet 

bu özellikler müceddid denilen zatta bulunmazsa, ne derece âlim olursa olsun, o zat müceddid 

sayılamaz.
30

 

Müceddidlerin vazifeleri, dini geldiği tazeliğiyle korumaktır. Üzerine konan tozları 

silkelemek, bidat kirlerini temizlemek, asliyetine kavuĢturmaktır. Onlar kendilerinden yeni bir 

Ģey ihdas etmezler. Ġslam‟a ve sünnet-i seniyyeye harfiyen ittiba ederler. Ona yöneltilen 

tecavüzleri defeder, dinin ulviyetini izhar ederler. Bunu yaparlarken, “tavr-ı asasiyi 

bozmadan, ruhu asliyeyi rencide etmeden” yeni izah tarzları ve yeni ikna usulleriyle yeni 

tevcihat ve tafsilat ile ifay-ı vazife ederler.
31

 

Ġhlâsta, sadakatta, samimiyette örnek Ģahsiyetleriyle ve ilmi üstünlükleriyle Ġslam‟ı 

anlama ve anlatmada en ileri seviyededirler. Zamanın bütün ilimlerine vakıftırlar ve ilhama 

mazhardırlar.  

ġu vasıfları üzerlerinde taĢırlar: 

1- Kendilerine yalnızca Kur‟an‟ı rehber edinirler.  

2- Her biri, fende mütehassıs geniĢ bir fikre, ince bir nazara ve tam bir ihlâsa sahip bir 

allamedirler. Derin bir içtihat ve kuvve-i kudsiye sahibidirler. Hakikatleri saf ortaya koymak 

için kendi hususi meslek ve meĢreplerinin tesirinde kalmamıĢ ve hevesini karıĢtırmamıĢ 

olması,  

3- Cenab-ı Hakkın rızasından baĢka hiçbir maddi manevi menfaati gaye edinmemiĢ 

olması ve bu haletin de hayatındaki vukuatlarında müĢahede edilmesi.  

4- Kur‟an-ı Kerim‟in bulunduğu asra bakan veçhesini keĢfedip, avamdan havasa kadar 

her tabakanın anlayacağı, istifade edeceği bir üslupla beyan etmeleri. 

5- Kur‟an ve iman hakikatlerini cerh edilmez delillerle ispat ve tedris etmesi ve 

isbatiyeciliği esas almaları gerekir. 

6- Aklı, kalbi, vicdanı ve ruhu tenvir, tatmin ve musahhar etmesi ve Ģeytanı dahi ilzam 

edecek derecede kuvvetli, gayet beliğ, nafiz ve müessir olması.  

7- Hakikatlerin derkine mani olan benlik, gurur, ucub ve enaniyet gibi kötü hasletlerden 

kurtulup, tevazu, mahviyet gibi yüksek ve güzel ahlaklara sahip olması.  

8- Resul-ü Ekrem‟in (sav) sünnetine ittiba etmiĢ olması, ehl-i sünnet ve‟l- cemaat 

mezhebi üzere ilmi ile amil olması, azami züht ve takva, azami ihlâs ve dine hizmetinde sebat, 

azami sıdk, sadakat ve fedakârlığa, azami iktisad ve kanaate sahip ve malik olması da onların 

vasıflarındandır.  

9- Kur‟anî ve Ģer-î meseleleri beyan ederken, Ģu veya bu tazyik altında kalmayan, 

iĢkence ve idamı nazara almayan, herhangi bir tesir altında kalarak fetva vermeyen, dünyaya 

meydan okuyacak bir iman kuvveti ile hakikatleri pervasızca söyleyen, Ġslami Ģecaat ve 

cesarete malik olmalıdırlar.
32

  

 

5.  Asırlara Göre Mücedditler: 

Yuakarıda saymıĢ olduğunmuz özelliklere dayanarak Ġslam âlimleri her asrın 

müceddidini tespite çalıĢmıĢlardır, bu isimlerin bazılarında ittifak edilmiĢ, bazılarında ise 

ihtilaf edilmiĢtir. Ancak bizim de araĢtırmalarımız sonucu aĢağıda belirlediğimiz “On iki 
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Ġmam”ın asrın müceddidi olduğu, on üçüncü ve son müceddidin de ahir zamanda haber 

verilen ve beklenen “Ahir zaman müceddidi ve Mehdi” olduğu kanaatına ulaĢılmıĢtır.  

Elbette bu kanaat kimseyi bağlamaz. Bir baĢkası da yaptığı araĢtırma sonucu baĢka bir 

kanaata ve sonuca ulaĢabilir. Doğrusunu Allah bilir.    

Biz her hicri yüz yılda müceddid olanları Ģöyle sıralayabiliriz: 

1- Ömer bn. Abdülaziz
33

 (H. 17-102/M. 638-720)  

2- Ġmam-ı ġafii
34

 (H. 150–204 / M. 767–819)  

3- Ebu‟l-Hasan Ali El- EĢ‟ari (H.260–324 / M.873–936)     

4- Ebu Hamidi‟l- Isfarayani (H. 344-955 / M. 406-1016)  

5- Ġmam-ı Gazali (H. 450–505/M. 1058–1111)  

6- Fahreddin-i Razi (H. 544–606 / M.1149–1209)  

7- Mevlana Celalettin-i Rumî (H. 604–672/ M.1207–1273)  

8- Zeynüddin-i Irakî (H. 725-806 / M. 1325-1403)  

9- Celaleddin-i Suyutî (H.849–911/ M.1445–1505)  

10- Ġmam-ı Rabbani Müceddid-i Elf-i Sani
35

 (H. 971- 1033 / M. 1563-1624)  

11- ġah Veliyullah Dehlevi (H.1114–1176 / M. 1702–1762) 

12- Mevlana Halid-i Bağdadi
36

 (H.1193–1242 / M. 1776–1826) 

13- Bediüzzaman Said Nursi. (H.1293 – 1379 / M. 1878–1960) 

Mevlana Halid-i Bağdadinin talebelerinden Mustafa Ġsmet Efendi “Risale-i Kudsiye” 

isimli NakĢibendî Tarikatı Halidiye Kolu usulünü beyan eden ve Osmanlıca nüshası bulunan 

eserinde “Ehl-i keĢfin haber verdiğine göre Mevlana Halid‟den sonra Müceddit olarak 

Mehdi”nin geleceğini, baĢka müceddidin olmayacağını” açıkça yazar ve talebelerine ders 

verir.
37

 

Her müceddit ayrıca dinde içtihat yapmaya yetkili olduğu için müçtehit sayılır. Ġslam 

bilginleri her müçtehidin müceddit sayılmayacağını, ama tüm mücedditlerin içtihad yapma 

konusunda yetkili ve yeterli ilme sahip olduğu konusunda birleĢmiĢlerdir. Tecdid sadece 

ilimle ve içtihatla olmadığından mücedditlerin ilhama mazhar olmaları ile seçilmiĢ olmaları 

gerekmektedir, ta ki yanılmaktan korunmuĢ ve istikamet üzere oldukları tebeyyün etsin. Bu 

nedenle mücedditler müçtehitlerin fevkındedirler.  

Müceddid ve müçtehitlerin dıĢında tarikat Ģahları ve aktapları vardır ki, onlar hidayet 

rehberleri olmuĢlardır. A. Kadir Geylani, Ahmed Yesevi, Muhyiddin-i Arabî, ġazeli gibi...  

Ancak “Ġmam-ı Rabbani” ve “Mevlânâ Halid” gibi müceddit olanlarının dıĢında kalan tarikat 

Ģeyhleri her ne kadar âlim ve abid de olsalar mücedditlerin makamına ulaĢamazlar.  Tarikat 

Ģeyhlerinin müçtehid ve mücedditlere uymak mecburiyeti vardır. Çünkü bir insan tarikat 

Ģeyhinin Kur‟an ve Sünnetten kaynaklanmayan ve Ģeriatın esasından sayılmayan “tarikat 

adabına ait” sözünü tutmazsa bir Ģey lazım gelmez. Ama bir müçtehidin Ģeriattaki içtihadına 

muhalefet etse Ģeraite muhalefet etmiĢ olur ve günaha girer. Bunun için tüm ehli tarikat, 

Ģeriatın kabul ettiği bir ehl-i hak mezhebe uymuĢ ve tabilerini de uymaları konusunda 

uyarmıĢlardır. Zira Ģeriatta imam olan bir müceddid zamanın devlet baĢkanı olan imam ve 

halife gibidir. Onları “Hilafet-i Maneviyenin” temsilcileri sayılırlar. O asırdaki tüm tarikat 

Ģeyhleri onun emrindeki vali, kaymakam ve mahalle muhtarı gibidirler. Herkes haddini bildiği 

ve imama ittiba ettiği ölçüde maiyetindekilere hükmedebilir ve Allah‟ın rızasını 

kazanabilirler. Tüm hak tarikatın Ģeyhleri bu sınırları en iyi Ģekilde korumuĢlardır. 
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Asrın müceddidi olan büyük insanlar genellikle Peygamberimiz‟in (sav)  neslinden 

gelmiĢlerdir. Kimi Haseni, kimi de Hüseyni‟dir. Bundan dolayı peygamberimiz (sav) “Size iki 

Ģey bırakıyorum, biri Kitabullah, diğeri de Ehl-i Beytim”
38

 “Kıyamette bu iki emanetten 

soracağım”
39

 buyurmuĢlardır. Peygamberimizin (sav) ehl-i beytine dikkatleri çekmesinin 

hikmeti bu olsa gerektir. Yüce Allah da, “Resulullah sizden hiçbir ücret beklemez, ancak Ehl-

i Beyt‟ine sevgi bekler”
40

 buyurarak nazarları o yöne çekiyor. Çünkü peygamberimiz (sav) 

“Ehl-i Beytim Nuh‟un (as) gemisi gibidir. Ona sığınan kurtulur”
41

 buyurarak fitne ve kargaĢa 

zamanında kurtuluĢun ancak ehl-i beytten olan asrın imamına uymakla mümkün olacağını 

ümmetine haber veriyor. Bu peygamberimizin (sav) ümmetine olan Ģefkatinden 

kaynaklanmaktadır. Ġmam-ı Rabbani de, “Ehl-i Beyt‟imi sevmek, ehl-i sünnetin 

sermayesidir”
42

 hadisini naklederek aynı hususta müntesiplerini ve tüm inananları ikaz eder. 

Ancak mücedditlerin neslen “Ehl-i Beytten” gelmesi Ģart olmayabilir. Sünnet-i Seniyye‟yi 

ihya eden “Manevi Ehl-i Beytten” olmaları da mümkündür. Çünkü peygamberimiz (sav) 

“Size iki Ģey bırakıyorum. Onlara temessük etseniz necat bulursunuz. Biri, Allah‟ın kitabı, 

diğeri Âl-i Beytim” buyurmuĢlardır. Âl-i Beyt sünnetin kaynağı ve muhafızı ve her cihette 

iltizam etmekle mükelleftir. Peygaberimizin (sav) Âl-i Beytten vazife-i risaletçe muradı, 

Sünnet-i Seniyyesidir. Sünnet-i Seniyyeye ittibaı terk eden hâkîkî Âl-i Beytten olmadığı gibi, 

Âl-i Beyte hakiki dost da olamaz.
43

 Ancak ahir zamanın son müceddidi ve mehdi unvanına 

layık olacak olan zat-ı nuraninin ehl-i beytten olacağı kesindir.
44

 

Müminlerin devamlı duası selavat-ı Peygamberi olan “Allah‟ım Al-i Ġbrahim gibi Al-i 

Muhammed‟in neslini de mübarek kıl” duası kabul edilmiĢtir ki, Al-i Ġbrahim neslinden 

peygamber geldiği gibi, Al-i Resulullah‟dan da müceddid ve müçtehitler silsilesi gelmiĢ... 

Peygamberimiz (sav) Ehl-i Beyt‟ine muhabbeti emrederek, ümmetin istikametini istemiĢtir. 

Ehl-i Beytine sevgisinin sırat-ı müstakimi netice vereceğini, beliğane ifade etmiĢtir.  

Nihayetinde Hz. Mehdi tüm müceddid ve müçtehidler silsilesini birleĢtirip son bir irĢad 

görevi yapacaktır. Nitekim öyle de olmuĢtur. Bediüzzaman, “Ben hem Hasani, hem 

Hüseyniyim” diyerek bunu belirtmiĢtir. Ancak bu Bediüzzaman‟ın bununla Mehdi olduğunu 

iddia ve ispat etmek için söylediği iddia edilemez. Bediüzzaman bunu bir hakikat olarak ifade 

etmiĢtir. Dileyen kabul eder dileyen bunu reddeder. Ama gerçek değiĢmez.   

Allah‟ın (cc) gerçek velileri bu müceddit ve müçtehitlerdir. Çünkü Ġmam-ı Azam bunun 

için “Âlimler Allah‟ın velileri değil ise yeryüzünde veli yoktur” buyurmuĢlardır. 

Peygamberimiz (sav) buyurdular ki: “Yüce Allah buyurdu, kim benim velime, veli kuluma 

düĢmanca davranırsa, ben ona harp ilan ederim. Kulumun bana yaklaĢmak için yaptıklarının 

katımda en sevimli olanı üzerine farz kıldığım ibadetlerdir. Kulum bana nafile ibadetlerle de 

yaklaĢmaya devam eder. Nihayet onu severim. Onu sevince de, onun iĢittiği kulağı, gördüğü 

gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum. Benden bir Ģey isterse, Ģüphesiz ona veririm. Bana 

sığınırsa onu korurum, benden bir Ģey isterse kabul ederim.”
45

 Ġbn-i Hacer, “Veli, Allah‟ı 

bilen ve ona itaatte devamlı olan ve ihlâslı olan kiĢidir” der. Yemenli ġevkani de bunu kabul 

eder. Nitekim Yüce Allah veliyi tarif ederken: “Ġman ve takvayı esas alır.”
46

 Veli, ihlâsla, 

Allah rızası için emr-i Ġlahiyi icraya çalıĢan ve rızadan ayrılmayan kuldur. ġu halde, onun 

hiçbir günahı yokken ona düĢman olup yaptıklarına karĢı çıkan, onun temsil ettiği iman ve 

ibadet ve ahlaka düĢman olmuĢ oluyor demektir. Ġhlâs ve ihsan mertebesine ulaĢan veliler de 
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ibadeti, ceza ve mükâfat için değil, Allah‟a olan sevgi ve bağlılığından dolayı yaparlar. Ġbadet, 

onların ruh gıdalarıdır. O‟na yaklaĢmak için vasıtalarıdır. Nafile ibadetler için de zikir, tesbih, 

dua ve tefekkür vardır. Farz ibadet içinde haramdan kaçmak da vardır. Hadisin anlamı: 

“Ġçlerine koyduğum nurum sebebiyle onun kulağı, gözü olurum, emrim ve rızam dıĢına 

çıkmazlar. Yaptıkları iĢlerde bu nur ile yardım ederim de, bu iĢ uygun ve düzgün olur.”
47

 

ġevkani bu hadisi izah eden müstakil bir eser yazmıĢtır.  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: “Ehl-i Beyt‟im Nuh‟un gemisi gibidir. Buna sığınanlar 

kurtulur”
48

 Yani mücedditler ve müçtehitlerden her hangi birisine uyan kurtulur. Tabii ki her 

asrın insanı o asırdaki müceddide uymalıdır. Nitekim bu konuda da pegamberimiz (sav) 

“Asrın imamını tanımayan cahiliye üzerine ölür”
49

 buyurur.  Cahiliyenin ne olduğunu bilen bu 

hadisi anlamakta zorlanmaz.  

 

6. Zamanın Ġmamını Tanımak: 

Ehl-i Sünnetin Kelam uleması imamet ve hilafet meselesini dinin temel esaslarından 

kabul etmezler. Ancak ġia uleması “Hilafeti” dinin temel esası olarak ele alıp kitaplarında 

iĢlediği için onlara cevap olarak “Hilafet ve Ġmamet” konusu altında ele almıĢla ve bu 

husustaki dinin ahkâmını ortaya koymuĢlardır.  

Ġmamet, peygamber vekili olarak dini ve dünyayı koruma siyasetidir.
50

 Ġmam seçmek ve 

o imama uymak ehl-i sünnet ulemasına göre Ģer‟an vacibdir.
51

  Dinen iĢlenmesi vacip olan bir 

kısım vazifeler imamın varlığına bağlıdır. Vacibe vesile olan Ģey de vaciptir. Taftazani‟ye 

göre ise farz-ı kifayedir.
52

 Yüce Allah “Allah‟a, peygambere ve sizden olan ulu‟l emre itaat 

edin”
53

 buyurmaktadır. Bunun için bir idareci seçmek ve ona itaat etmek vacip olmuĢtur. 

Peygamberimizin (sav) vefatından sonra Hz. Ebubekir (ra) Beni Saide‟de toplanan ashaba 

hitaben: “Ey Mü‟minler! ġüphesiz Hz. Muhammed (sav) öldü. Bu dini ayakta tutacak birisi 

elbette lazımdır”
54

 dedi. Ashab itiraz etmedi. Hep beraber icma ile Hz. Ebubekir‟i (ra) seçtiler.  

Halife ve Ġmam din ve dünya iĢlerinin düzenli yürümesi için gereklidir. Peygamberimiz 

de (sav) “Bir kimse meĢru imama itaat etmeden ölürse cahiliye ölümüyle ölür”
55

 

buyurmuĢlardır. Bu da adil devlet baĢkanına itaatin vacip olduğunu göstermektedir. 

ġüphesiz Hulefa-i RaĢidin hem dini hem dünyayı beraber adilane idare ettiler. Bu 30 yıl 

devam etti. Sonra din ve dünya iĢleri Hilafet ve Saltanat olarak birbirinden ister istemez 

ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Peygamberimiz (sav) “Benden sonra hilafet 30 senedir. Sonra 

emirler gelir, daha sonra ise ısırıcı saltanata dönüĢür”
56

 buyurmuĢlardı. Aynen öyle oldu. 

Çünkü Asr-ı Saadeti oluĢturan seçkin sahabe topluluğu azaldı ve Medine‟ye münhasır kaldı. 

Toplum yeni kültürlerin karıĢması ile beraber bozuldu. Hilafet manevi olarak temsil edilmeye 

baĢlandı. Hz. Ali (ra) ve Hz. Hasan (ra) her ne kadar “ġeriat-ı Ġslamiye” kılıncı ile Saltanat ve 

Irkçılığın istibdadına karĢı mücadele etti iseler de zaman ve toplum istibdada kuvvet verdi. 

Dini de saltanat ve ırk gücü ile kuvvetlendireceğiz aldatmacası ile din ikinci, üçüncü plana 

atıldı, “Adalet-i Mahza” da yerini “Adalet-i Ġzafiye” ye terk etti. Saltanat kendini korumak 

için dini de dünyaya ve saltanata alet etmeye baĢladı. Bunun üzerine Hilafet makamını temsil 

iĢi “Ehl-i Beytin” imamlarına kaldı. Bunun için yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde “Peygamber 
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sizden hiçbir ücret taleb etmez; ancak yakınlarına sevgi ve muhabbet etmenizi bekler”
57

 ayeti 

ile “Ben size iki Ģey bırakıyorum. Allah‟ın kitabı ve Ehl-i Beytim”
58

 hadisi hilafetin manevi 

olarak devam edeceğine ima ve iĢaret etmektedir. Yani dini ayakta tutan ve sünneti koruyan 

ulema ki, bunların baĢında Mücedditler ve Müçtehidler silsilesi gelmektedir. ġia 

kaynaklarında “On iki imam gelecek”
59

 olan hadisin manası Allahu A‟lem budur. “Her 

yüzyılda bir imam geleceğine göre” “On iki imam gelecek ve on üçüncü olarak da Mehdi ile 

dini temsil eden “Hilafet-i Maneviye” tamam olacak demektir. Yoksa Ġmamiye‟nin 

hurafevari, “Gaib Ġmam” görüĢü çok tekellüflü tevillere konu olmaktadır.  

Müslim‟in rivayet ettiği diğer bir Hadis-i ġerifte: “Adil imama isyan eden ve onu meĢru 

tanımayan bu haliyle ölse Allah‟a karĢı hiçbir mazeret bulamaz. Üzerinde biat bulunmadan 

ölen cahiliye ölümü ile ölür”
60

 buyrulmuĢtur. Bu hadis meĢhurdur. Bize kadar Hz. 

Muaviye‟den (ra) rivayet edilen hadis-i Ģerif ile beraber “Zamanın imamını tanımayan 

cahiliye ölümü ile ölür” Ģeklinde ulema dilinde ve halk arasında dilden dile gelmiĢtir. Akaid 

kitaplarında da bu Ģekli ile rivayet edile gelmiĢtir.
61

  Ġmam Taberani‟nin bu Ģekli ile bu Hadis-

i ġerifi rivayet ettiği de kitaplarda ifade edilmektedir. Ġmam Maverdi, Süleyman bin Cerir‟den 

“Halkın Allah‟ı ve Resulünü bilmesi vacip olduğu gibi, imamı da bilmesi vaciptir”
62

 dediğini 

nakleder. 

Bu hadis-i Ģerifi ehl-i saltanat kendilerine itaatı sağlamak amacı ile rivayet ederlerken, 

hilafet-i maneviyenin temsilcilerine bağlı olanlar da elbette bu hadis dinin hameleleri olan 

manevi imamları, yani Mücedditleri kast ediyor diye rivayet etmeleri normaldir. Ancak 

“Hilafet-i Hakikiye” olan “Asrı Saadet”in mümessilleri olan “Hulefa-i RaĢidin” kast edilirse 

ki, asıl maksat bu olmak gerekir, hadisin manası tam yerini bulmuĢ olur.  

Ne zaman saltanatı temsil eden adil imamlar ile manevi hilafeti temsil eden Ģeriatın 

imamları beraber hareket etmiĢler ise zamanlarını bir nevi saadet asrına çevirmiĢlerdir. Bu 

hadisin manası da kendini parlak bir surette ifade etmiĢtir. Saltanat zulme yönelince hadisin 

manası sadece Manevi hilafetin temsilcilerine has kalmıĢtır. O zamanda dinin mümessillerine 

karĢı çıkan ve onları tanımayanlar veya onlar ile mücadele edenler ne nam ile olursa olsun, ne 

adına hareket ederse etsinler, ölümleri “cahiliye ölümü” gibi olmuĢtur. Bunun en yakın Ģahidi 

yine içinde bulunduğumuz zamandır.  

Ġmamı tanımayan ama fıska ve zulme yönelmeyenler bu hadisin tehdidi dıĢındadır.  

Burada tanımama isyan etme ve onunla mücadele etme anlamında olmak lazımdır.  

Bu hadisten Hilafet-i Hakikiye ve manevi saltanatın mümessilleri olan ve Ehl-i Beyti 

temsil eden Al-i Ġbrahim gibi Al-i Rasülden gelen ve ümmetin her namazda okuması vacip 

olan meĢhur salâvat “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema salleyte ala 

seyyidina Ġbrahim”
63

 duasına mahzar Mücedditler silsilesi anlaĢılmalıdır. Yüce Allah her yüz 

senede bir müceddid-i din göndererek peygamberlerden sonra “Ben-i Ġsrail‟in peygamberleri 

gibi olan” asrın imamından dünyayı mahrum bırakmamıĢtır. Zira “Karıncayı emirsiz, arıları 

yasubsuz bırakmayan”
64

 yüce Allah‟ın âdeti böyle cereyan ediyor. Ġnsanlığı da halifesiz 

bırakmıyor. Ümmetin istikametini onlar ile tayin ediyor. Onları tanıyan ve itaat edenler necat 

bulurken, tanımadığını ve kabul etmediğini onlar ile mücadele ederek geçirenler de “Cahiliye 
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ölümü ile ölüyor.” Nihayet bu durum son müceddit olan ve Hz. Ġsa (as) ile beraber küfr-ü 

mutlak ile mücadele edecek olan ve ehl-i beytin silsile-i nuranisinden gelen Mehdi de nihayet 

buluyor. Onun gelmesi ile dini temsil eden halifeler dönemi de tamamlanmıĢ olur. Zira onun 

ilmi ile ortaya koyduğu Kur‟an Tefsiri “Kur‟anın son mucize-i maneviyesi” olur. Onu da 

insanlar dinlemezler ise kıyamet kopacak demektir. Çünkü ondan sonra baĢka müceddit 

gelmeyecektir. Her Ģeyin bir sonu olduğu gibi mücedditlerin sonu da Mehdi olacaktır. 

Hadisin gerçek manası bu olmakla beraber, meĢru ve adil devlet baĢkanına isyan 

edip anarĢi ve teröre karıĢarak ölenlerin de Cahiliye ölümü ile ölmüĢ olduklarını ifade ediyor. 

Nitekim ilk olarak bu hadisin Ģümulüne dâhil olanlar Haricilerdir. Hz. Ali (ra) gerek Hz. 

Osman (ra) ın hayatının son günlerinde gerekse kendi hilafet döneminde onlar ile mücadele 

etmiĢ ve onları “bâğî” saymıĢtır. Bütün bu hususlar da hadisin daire-i Ģümulüne dâhildir. 

Doğrusunu Allah bilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

MÜCEDDĠTLERĠN HAYATI 

 

1. ÖMER B. ABDÜLAZĠZ (H. 60-101 / M. 679-720) 

Emevilerin sekizinci halifesi olup üç yıllık kısa hilafeti zamanında adaleti ve Ġslam 

dinine büyük hizmetleri ile tanınmıĢ üstün bir âlim ve devlet adamıdır. Bu üstün vasıflarından 

dolayı kendisine 2. Ömer ve 5. Halife denilmiĢtir.  

Anne tarafından Hz. Ömer‟in soyuna mensup olup, Emevi halifelerinden Abdülaziz b. 

Mervan‟ın torunudur. Hz. Muaviye‟nin vefat yılı olan Hicri 60 (M. 679) yılında Medine‟de 

dünyaya geldi. Babası Mısır‟a vali olarak atanınca Mısır‟a gittiler. Daha sonra babası 

kendisini daha iyi eğitim alması için Medine‟ye gönderdi. Enes b. Mâlik, Abdullah b. Cafer-i 

Tayyar ve Sa‟d b. Müseyyeb gibi âlimlerden ilim tahsil etti. Babasının Hicri 85 (M.705) 

yılında vefatı üzerine halife kendisini DımeĢk‟e (ġam‟a) getirdi ve kızı Fatıma ile evlendirdi. 

Hz. Ömer‟in (ra) oğlu Âsım‟ın torunudur. Hz. Ömer (ra) bir gece Medine‟de dolaĢırken 

bir kadının kızına “Süte su katması için seslendiğini iĢitir. Kızının da “anne Allah‟tan kork. 

Kimse görmezse Allah görür” dediğini iĢitir. Bu kızı oğluna alır. Ömer b. Abdülaziz bu kızın 

torunudur. Beyaz tenli, ince ve nazik yüzlü, zayıf ve güzel sakallı, tatlı dilli ve sevimli bir 

kiĢiliğe sahipti. Ġlme meraklı, binicilikte usta idi.  

 Babası Abdülaziz b. Mervan diyanet, adalet ve insaf sahibi birisi idi. Ömer b. 

Abdülaziz‟i mükemmel bir Ġslam terbiyesi ile büyütmüĢtür. Medine‟de ilim ve Fıkıh tahsili 

yaptırdı. Zamanının büyük bilginlerinden ilim tahsil etti. Babasından kalan büyük bir serveti 

vardı ve yaratılıĢındaki cömertliği ile bütün insanlara faydalı oluyordu. Gayet âlim, fazıl ve 

adil olup eĢine az rastlanan bir kiĢiliğe sahipti. 

Halife Velîd b. Abdülmelik kendisini Haremeyn (Mekke-Medine) valiliğine tayin etti. 

Hicri 86-95 (M. 705-715) yıllarında valilik görevini ifa etti. Medine‟ye geldiği zaman 

ulemadan on kiĢiyi toplayarak “Ben Harameynin hizmeti için buraya gelmiĢ bulunuyorum. 

Size söz veriyorum asla adaletten ayrılmayacağım. Bu konuda bana yardımcı olmazsanız 

bütün vebal ve günah sizin üzerinizedir. Kendi reyimle iĢ görmek istemem, benim sizlerin 

yardımınıza ve görüĢlerinize ihtiyacım var. Sizi Ģuranın üyeleri olarak görmek istiyorum. Bu 

konuda yardımlarınızı bekliyorum” diyerek onlara büyük imkân ve salahiyet verdi. Hicaz 

ahalisi onun adilane idaresinden çok memnun kaldılar. Enes b. Mâlik (ra) “Ġmamlıkta 

Resulullah‟a Ömer b. Abdülaziz‟den daha çok benzeyen birini görmedim” demiĢtir.  

Haremeyn valiliği zamanında adaleti ve ünü her tarafa yayıldı. H. 88 (M. 707) yılında 

Mescid-i Nebevi‟nin dört duvarını yıkıp esaslı bir tamirat ile geniĢletti. Bu tamirat üç sene 

sürdü. Haccac-ı Zalim'in zulmünden kaçanlar için Mekke ve Medine adeta bir sığınak haline 

geldi. Bu geliĢmeler Haccac ile aralarının açılmasına sebep oldu. Emevilerin nezdinde çok 

etkili olan Haccac, Ömer'in azledilmesini sağladı. Hicaz valiliğinden azledilmesine rağmen 

itibarından hiçbir Ģey kaybetmedi.  Hicri 99 (M. 717) yılında amcası Süleyman b. Abdülmelik 

vefat etti. Vefatından önce bir ahitname yazarak Ömer b. Abdülaziz‟i hilafete geçmesini 

istedi. Ömer, asıl halifeliğin devam ettirildiği kola mensup olmamasına rağmen ve 

Abdülmelik'in iki oğlu dururken veliaht tayin edilmesi dikkate Ģayandır. Halife olan 

Süleyman'ın vefatı üzerine Abdülmelik'in oğulları HiĢam ve Yezid Ömer'in veliahtlığı ve 

Ģimdi de halife olmasına itiraz ettiler. Ancak, etkili olamadılar. Çok sevilen ve büyük bir 

hürmet gösterilen Ömer'e herkes bağlılığını bildirerek biat etti. Böylece 717 yılında Ömer 

Emevilerin sekizinci halifesi olarak göreve baĢlamıĢ oldu. 

Hilafetinde çok adil olduğu için kendisine II. Ömer adı verildi. Halifeliğe geçince ilk 

olarak Hutbelerde Ehl-i Beyt aleyhine yapılan resmi söylemleri kaldırdı. Ehl-i Beyte karĢı çok 

saygılı olduğu için her mü‟minin de saygılı davranması gerektiğini kabul ettirdi.  

Halifenin vefatında vezir Recâ bütün Emevi hanedanını toplayarak halifenin mühürlü 

ahitnamesini ve Ömer b. Abdülaziz‟in halife olması yönündeki iradesini okuduğu zaman 



Ömer b. Abdülaziz çok ĢaĢırdı ve bunu istemedi. Ancak Emevi hanedanı bunu kabul 

etmeyerek kendisini hilafete geçirdiler. Bütün Emirler ve valiler Ömer b. Abdülaziz‟in 

hilafetine biat ettiler.  

Ömer b. Abdülaziz mimbere çıkarak Ģöyle dedi: “Allah‟ın inayeti ile hilafete getirildim. 

Ben adaleti sağlamak için çalıĢacağım ancak bunu sizin desteğiniz ile yapabilirim. Ben de 

sizden beĢ Ģey istiyorum. Birincisi, bize halini bildirmeyecek olan halkımın halini doğru 

olarak bildirmektir. Ġkincisi, hayırlı iĢlerde bize yardımcı olmak; üçüncüsü, hiç kimse 

hakkında gıybet etmemek; dördüncüsü, boĢ Ģeylerle meĢgul olmamak; beĢincisi ise, hayra 

delalet etmektir. Bunlar yoksa bize yaklaĢmasın” dedi. Halife olduğu üç sene içinde bunlara 

azami dikkat etti.  

Ömer, ilk iĢ olarak keyfi idareye son verdi. ĠĢe hadis bilen on âlimden bir meclis 

oluĢturmakla baĢladı. Bütün iĢleri bunlara danıĢarak karara bağladı. Söz konusu meclisin 

isimden ibaret kalmaması için bazı yetkilerle donattı. 

Ömer b. Abdülaziz hilafet konağına götürmek içim kendisine alay atları getirdiler ve 

tören yapmak istediler. Ömer b. Abdülaziz bunu reddetti ve “Benim atım var ve ben bununla 

gidebilirim; ama Ģimdilik orada Süleyman ailesi var. Onları rahatsız etmek istemem. Onlar 

yerleĢene kadar bana kıl çadır yeter” dedi. Bu derece mütevazı ve gösteriĢi sevmeyen bir 

yapısı vardı.  

Daha sonra evine giden Ömer b. Abdülaziz amcasını kızı olan hanımı Fatma‟ya “Eğer 

benimle yaĢamak istiyorsan ziynetlerini ve mücevherlerini Beytü‟l-male vermelisin. Onlar 

senin yanında olduğu sürece seninle olamam” dedi. Bunun üzerine hanımı Fatıma bütün 

ziynetlerini Beytü‟l-male verdi. Kendisine ait 50.000 (Elli bin) altını vardı. Bunların hepsini 

halkın fakirlerine dağıttı. Elbiselerini ve fazla eĢyalarının hepsini sadaka olarak verdi. 

Kölelerini ve cariyelerini topladı “Artık bundan sonra serbestsiniz. Bana hizmet etmek isteyen 

benden bir Ģey talep etmemek Ģartı ile hizmetine devam edebilir, isteyeni de azat ederim hür 

olarak hayatına devam etsin. Artık bana yüklenen vazife gereği sizinle meĢgul olamam” dedi. 

Bununla lüks ve israf içinde yaĢayan saray ve hanedan ehline mükemmel bir mesaj vermiĢ ve 

devlet idaresinden lüks ve israfı kaldırmıĢ oldu. 

Hilafet görevine baĢlar baĢlamaz Medine‟de buluna oğlu Abdülmelik‟e mektup yazarak 

“Allah‟a hamd olsun. ġahsımdan sonra korumam gereken ilk insan sensin. Allah bize çok 

büyük lütuf ve ihsanda bulundu. Ondan ihsan ettiği nimetlere karĢı Ģükür yapabilme kuvveti 

vermesini isteriz. Kendine, gençliğine ve sıhhatine dikkat et. Dilini hamd, tesbih, tehlil ile 

dilini zikirle meĢgul et. Yarın kıyamet günü kurtulmak istersen ihtiyarlarını baban, gençleri 

kardeĢin ve küçükleri evladın bil. O zaman bütün Müslümanlara kendi ailen gibi 

davranabilirsin.”  

Ömer b. Abdülaziz Basra, Kûfe, Hindistan, Cezîre, Ġspanya ve Afrika‟ya adaletle 

hükmeden yeni valiler tayin etti. Devrin meĢhur âlimlerinden Hasen-i Basri‟yi Basra, Amr el-

Sahi‟yi Kûfe kadılıklarına tayin etti. Ayrıca valilerin yanına fıkıhta ihtisas sahibi olan âlimleri 

kâtip olarak atadı. Amacı adalet ile ilmi bir araya getirmekti ve bunu yaptı. 

Ġdaredeki siyaseti otoriteyi artırmaktan ziyade hak ve hukuku tesis ve adaleti temin 

etmeye yönelikti. Müslim ve gayr-ı müslim ayırımı yapmadan bütün tebasına çok âdil 

davranıp, yaptığı iĢlerde adaleti yaygınlaĢtırdı. Ehl-i beyte dil uzatanların çirkin hareket ve 

sözlerine mani oldu. Toprak hukuku ve maliye alanlarında peygamberimizin (sav) emirlerini 

yerine getirdi. Müslüman olan gayr-ı müslimlerden cizye vergisini kaldırdı. Bu sebeple 

doğuda ve batıda binlerce gayr-ı müslim Müslüman oldu. Ġslam orduları doğuda ve batıda 

fetihlere giriĢti. Malatya Ģehrini Rumlar‟dan yüz bin esir karĢılığında satın aldı. Pireneler 

aĢılıp Farnsa‟ya girildi. Narbonne ele geçirildi. Afrika‟daki tüm berberiler onun zamanında 

Müslüman oldular. Onun yapıcı ve adil siyaseti yüzünden Musevî, Hıristiyan ve Mecusiler 

arasında Ġslamiyet çığ gibi yayıldı.  



Ömer b. Abdülaziz (ra) ilme ve âlime çok değer verirdi. Ġlim adamlarını ödüllendirdi ve 

ilim meclisleri oluĢturdu. Allah‟ın emir ve yasaklarına uymada çok dikkatliydi. O devirde 

halk da ibadet ve taat yoluna girdi. Halkın sohbeti din ve ibadet ile ilgili olurdu. Herkes 

birbirini itaat ve ibadete teĢvik ederdi.  

Ömer b. Abdülaziz, halife olmadan önceki hayatta diğer Ģehzadeler ve halife çocukları 

gibi yaĢamamıĢtı ve çok sağlam akideye bağlı olması itibariyle nefse hoĢ gelen hayat 

tarzından uzak durdu. Halife seçildikten sonra da sağlam yaĢantısından ĢaĢmadı. Sadeliğe 

önem verdi. Dünya zevklerini terennüm eden sultan ve halifeleri öven Ģairler, yanında yer 

bulamadılar ve onun döneminde saraydan uzak durmak zorunda kaldılar. 

Ömer b. Abdülaziz, savaĢ ve fetih yoluyla değil, tebliğ ile Ġslamiyet'i yaymaya çalıĢtı. 

Ġlk önce Ġstanbul'u muhasara altında tutan ve epey zamandan beri yıpranmıĢ bulunan orduyu 

geri çekerek muhasarayı kaldırdı. OluĢturduğu heyetlerle komĢu ülke ve beldelerde Ġslamiyet'i 

yaymaya çalıĢtı. Ġslamiyet'i seçecek olanların diğer Müslümanlardan hiçbir farklarının 

olmayacağını, aynı haklara sahip olacaklarını bildirdi. Bu yola gitmesinin sebebi, Ġslamiyet'i 

seçen bazı topluluk ve kavimlere karĢı Emevilerin daha önceden izledikleri ayrımcılık 

politikasıdır. Çünkü Emeviler kendi saltanatlarına bir nebze de olsa kavmiyetçiliği alet 

etmelerinden ve Arapları diğer Müslüman topluluklardan ve kavimlerden üstün tutmalarından 

ötürü Arap olmayan Müslümanlar arasında önemli ölçüde hoĢnutsuzluğa sebebiyet 

vermiĢlerdi. Yeni halife ayrımcılığı ortadan kaldırmakla baĢta Berberî'ler olmak üzere birçok 

kavmin Ġslamiyet'e girmesine vesile oldu. Türklerden de önemli ölçüde Ġslamiyet'i kabul 

edenler oldu. 

Halife Ömer, kendi baĢına buyruk ve özellikle Emevi soyuna mensup birçok valiyi 

görevden aldı. Haksız kazanç elde edenlere, ellerinde bulundurdukları halkın ve devletin 

malını iade etmelerini emretti ve buna uymayanı hapsettirdi. Daha önce göreve atanmalarda 

büyük ölçüde Emevi soyuna mensup olanlara öncelik tanınırken, bu dönemde ise tamamen 

kiĢilerin ehil olup olmamasına dikkat edildi. BaĢta bulunan aileye mensup olanlar ve 

kendilerine görev verilmesini bekleyenlerin tepkilerine rağmen bu tavırdan vazgeçilmedi. 

Halife, görevlendirdiği kiĢileri görevleri sırasında da baĢıboĢ bırakmadı ve sürekli onları 

denetledi. Çünkü devletin en ücra köĢesinde herhangi bir vatandaĢa gelecek bir zarardan 

kendisinin mesul tutulacağı bir inanca ve takvaya sahipti. 

Halife, dahili siyasette çok önemli giriĢim ve teĢebbüslerde bulunarak vatandaĢlar 

arasındaki dengesizlik ve adaletsizliği ortadan kaldırmaya çalıĢtı. Araplardan farklı 

muameleye tabi tutulan ve Müslüman oldukları halde bazı vergilere tabi tutulan uygulamalara 

son verdi. Arap olmayan Müslümanlar savaĢ ve seferlere katılmalarına rağmen haraç verme 

mecburiyetinde idiler. SavaĢlarda elde edilen ganimetlerden de Araplara oranlara daha az 

hisse almakta idiler. MaaĢtan da mahrum idiler. Tüm bu yanlıĢlardan vazgeçildi. Arap olan ve 

olmayanlar aynı muameleye tabi tutuldu. Hangi ırka mensup olduklarına bakılmaksızın tabi 

tutuldukları vergi mecburiyetinden kurtarıldılar. Bu uygulamayla devletin vergi kaybına 

uğrayacağını söyleyenleri Halife, "Hazreti Muhammed (sav) bir vergi memuru olarak 

gönderilmedi" (DoğuĢtan Günümüze Büyük Ġslam Tarihi, 2:406) diyerek sert bir Ģekilde 

azarladı. 

Ömer b. Abdülaziz, halife ve aile fertleri için her türlü eĢyanın hazineden alınması 

uygulamasını da ortadan kaldırdı ve yasakladı. Hiç kimsenin, hakkı olmayan hiçbir Ģeyi 

almasına izin vermedi. Horasan ve Sicitan'a tayin ettiği Cerrah b. Abdullah kendi kabilesini 

kayırınca hemen görevden aldı. Halife, mensubu bulunduğu Umeyye Oğullarının bile 

kayrılmasına asla müsaade etmedi. Tayinlerde imtiyazlı olmaları gerektiği Ģeklindeki taleplere 

izin vermeyerek Arap kavmiyetçiliğinin kök salmasına engel olmaya çalıĢtı. Emevi ileri 

gelenleri ile aralarında sert tartıĢmalar yaĢanmasına rağmen asla doğru bildiğinden ve 

takvadan ĢaĢmadı. 



Halife Ömer'in en büyük hizmetlerinden bir tanesi de hadislerin toplanması konusunda 

yaptırdığı çalıĢmadır. Halifeliği sırasında hadislerin derlenip toplanması emrini verdi. Dağınık 

bir Ģekilde bulunan hadislerin derlenip toplanmasını valilere emreden ve yazı gönderen ilk 

kiĢi odur. Peygamber Efendimizin (asm) hadislerine büyük ehemmiyet veren Halife bunların 

öğretilmesi konusunda da önemli çalıĢmalarda bulundu. Hatta çöllerde yaĢayan insanlara bile 

hadis öğretmek maksadıyla görevliler tayin etti. Diğer taraftan Emeviler arasında mevcut olan 

Ehl-i Beyt'e karĢı menfi tutumlara son vererek, bu mübarek silsileye hak ettikleri hürmetin 

gösterilmesini sağladı. 

Allah korkusunu sürekli bir Ģekilde üzerinde hisseden Halife, hareketlerini bu his 

doğrultusunda yönlendirdi. Ġnsanlara karĢı merhametli ve adil davrandı. Halife olmadan önce 

olduğu gibi halife olduktan sonra da örnek bir hayat sürdü. Hadis ilmindeki vukufiyetinden 

ötürü vermiĢ bulunduğu fetvalar Ġslam Dünyasında büyük kabul gördü ve kaynaklık teĢkil etti. 

Hanımı Fatıma, onun kadar oruç tutan ve namaz kılan baĢka bir kimseyi görmediğini 

nakletmektedir. Bütün iĢ ve faaliyetlerini Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakları çerçevesinde 

yerine getirdi. 

Halifenin halka karĢı yumuĢak ve merhametli bir tutum takınmasının en önemli 

göstergelerinden bir tanesi Haricilere karĢı yaptığı muameledir. Hariciler Ġslam dünyasında 

büyük fitne ve karıĢıklıklara sebep olmuĢlardır. DeğiĢik dönemlerde karıĢıklıklar çıkardıkları 

gibi bu dönemde de bir grup Harici Irak'ta karıĢıklık ve ayaklanma çıkardı. Olayı haber alan 

Halife Irak valisine gönderdiği emirde; onları tahrik etmemeyi, kan döküp fesat 

çıkarmadıkları sürece sert davranmamasını, aksi takdirde faaliyetlerine mani olmasını tembih 

etti. Akıllı ve bilgili iki adam bulup onlara göndermesini ve bunların da kendi emirleri 

doğrultusunda hareket etmelerini emretti. Irak valisi de halifenin emrine uyarak asilere adam 

gönderdi. Halifenin mektubu da reislerine verildi. 

Halife mektubunda, Allah'a ve Resulüne kızarak dinden çıkmıĢ olduklarını belirtmekte 

ve bu konuda kendisinden daha fazla bilgi sahibi ise yanına gelip kendisi ile tartıĢmaya davet 

etmekteydi. Haricilerin reisi de Halifeye bir mektup yazıp tartıĢmaları için de iki adamını 

gönderdi. Halifenin huzuruna gelen adamları uzun bir tartıĢmaya giriĢtiler. TartıĢma sonunda 

her iki kiĢi de Halifeyi tasdik edip adaletine hükmettiler. Birisi Halifenin yanında kalmayı 

tercih edip geri dönmezken, diğeri tasdik etmekle beraber daha önceki bilgilerinden 

ayrılmayacağını bildirerek ayrıldı. Halife, böylece en sert ve katı muhaliflere karĢı bile sulh 

yolunu tercih ederek fikri mücadeleyi tercih etti ve baĢarılı da oldu. 

Bediüzzaman, Ömer bin Abdülaziz'in halifeliğinden ve kiĢiliğinden övgüyle söz 

etmektedir. Sultan Abdülhamid'e ömrünün geri kalan kısmında Ömer-i Saninin yolunda 

gitmesini tavsiye etmektedir. Kansız bir Ģekilde MeĢrutiyetin ilanını kabul etmekle gösterdiği 

iyi niyeti, Yıldız'ı, insanların kalbinde yer edinmesi için bir üniversiteye dönüĢtürmesini 

tavsiye etmektedir. Yıldız'da oluĢturulacak bir ulema meclisi ile Ġslam ilimleri ihya edilmeli, 

Ģeyhülislamlık ve halifelik hakiki mahiyetine kavuĢturulmalıdır. "... Milletin kalb hastalığı 

olan za'f-ı diyanet ve baĢ hastalığı olan cehaleti servet ve iktidarınla tedavi etmekle Yıldız'ı 

Süreyya kadar a'lâ et. Tâ hanedan-ı Osmanî ol burc-u Hilâfet'te pertevnisar-ı adalet 

olabilsin..." (Ġçtimâî Reçeteler, II, s. 273-274; Tarihçe, 2006, s.113) 

717-720 tarihleri arasında yaklaĢık iki buçuk yıl süren bu dönem Emevi tarihinde ayrı 

bir yere sahip olup, Ġslam Dünyasına büyük bir huzur ve sükûnetin getirildiği bir dönemdir. 

Bediüzzaman, dünya saltanatının aldatıcı olduğunu ve bunu hakkı ile ifa etmenin çok zor 

olduğunu belirtmektedir. Halifelerinin görevleri adaletle hükmedip Kur'an'ın hükümlerini 

muhafaza etmek ve uygulamaktır. Ancak, aldatıcı dünya saltanatı bu ulvi vazifeyi yerine 

getirmeyi güçleĢtirmektedir. Bu vazifeyi hakkıyla yerine getirebilmek için ya nebi kadar 

masum veya Hülefa-i RaĢidin gibi olmak gerektiğini belirten Bediüzzaman, bu bağlamda, 

harikulade bir takva ve kalbe sahip olan iki halifeyi zikretmektedir. Bunlar, Emevilerde Ömer 

bin Abdülaziz ve Abbasilerde de Mehdi'dir. (Mektubat, 2004, s. 172) 



Üç sene gibi kısa bir dönem halife oldu. Hicri 101 (M. 720) yılında 41 yaĢında 

garazkârların garazına uğradı ve kölesi tarafından zehirlenerek Ģehit oldu.  

 

ġahsiyeti ve Ġcraatları: 

Ömer b. Abdülaziz‟in hayatını ve Ģahsiyetini Ģekillendiren onun güçlü imanı ve ahiret 

inancı idi. Ne yapmıĢ ise Allah için yapmıĢ ve Allah korkusu ile hareket etmiĢtir. Bütün 

idareci ve görevlilere de bunu telkin ve tavsiye etmiĢtir. Bu sebeple de züht ve takva içinde 

yaĢamıĢ ve dünyaya hiç değer vermemiĢtir. O daima “Ben Allah‟a asi olmaktan ve ahiret 

azabından korkarım” (En‟am, 6:15) ayetini devamlı okur ve rehber edinirdi.  

Ömer b. Abdülaziz (ra) ölümü çok hatırlar, emrindekilere de hatırlatırdı. Valilere ve 

ilim adamlarına yazdığı mektup ve genelgelerde “Biliniz ki, ölümü çok hatırlayan kimse, az 

bir dünyalık ile iktifa eder, konuĢtuklarının hesabını vereceğini düĢünen kimse az konuĢur ve 

ancak gerekli olan sözleri söyler” Ģeklinde nasihatler ederdi. 

Kendisine insanlar hakkında konuĢulmasından asla hoĢlanmazdı. Yanına birisi gelerek 

“Falanca senin hakkında Ģunu, Ģunu söylüyor” dedi. Ömer (ra) “Ġstersen bunu araĢtıralım. 

Eğer yalancı isen “Sana fasık bir haber getirirse onu araĢtırın” (Hucurat, 49:6) ayetinin 

tehdidine uğrar ve mesul olursun. Söylediğin doğru ise, “Gammaz ve koğucu” (Kalem, 68:11) 

olursun. Her iki durumda da mesuliyetten kurtulamazsın. Ġstersen üçüncü hali tercih ederek 

seni affedelim de bu meseleyi kapatalım ” dedi. Adam söylediğine piĢman oldu ve özür 

dileyerek gitti. 

Birisi kendisine gelerek zulme uğradığından bahsederek Ģikâyette bulundu. Ömer b. 

Abdülaziz (ra) ona “O kimseden hakkını alarak Allah huzuruna gitmektense, o kimsede 

hakkın olarak Allah‟ın huzuruna gitmen daha iyidir” dedi.  

Giyime ve gösteriĢe değer vermezdi. Bir Cuma günü Cuma namazından sonra insanların 

arasına oturdu. Sırtındaki elbisede iki yama vardı. Dediler “Ġmkânın varken neden daha 

kıymetli bir elbise giymiyorsunuz?” dediler. “Varlıklı halde iktisat etmek ve hakkını almaya 

gücü yettiği halde affetmek çok daha makbul ve daha faziletlidir” dedi. 

Ömer b. Abdülaziz‟e bir sarhoĢu getirdiler ve cezalandırmasını istediler. SarhoĢ halifeye 

küfretti. O zaman halife onu affetti. Sebebini sordular. “Onu hak namına cezalandıracaktım 

ama bana küfredince öfkelendim ve nefsimin hissesi karıĢtı. Nefis namına affetmek istemem” 

dedi. 

Yanına gelen idarecilere Ģöyle derdi: “Allah seni cehenneme koyacak olursa bütün 

insanlar cennete girmiĢ olsa da sana hiçbir faydası olmaz. Bütün insanlar cehenneme girse 

Allah seni cennetine koyacak olsa sana kimse engel olamaz. Öyle ise Allah‟tan kork ve hiç 

kimsenin hatırı için değil; Allah rızası için çalıĢ.” Kendisinin hayat prensibi de buydu. Yezîd 

b. HavĢeb der ki: “Ömer b. Abdülaziz öyle zannediyordu ki, cennet ve cehennem sadece 

kendisi için yaratılmıĢtır.” Bu da Ömer b. Abdülaziz‟in hayatını etkileyen en önemli husustu. 

Ömer b. Abdülaziz bozulan sosyal hayatı ve ekonomik düzeni düzeltmenin sadece 

alınacak idari tedbirlerle mümkün olmadığını insanı eğitmek ve islah etmekle ancak 

düzelmenin mümkün olacağını çok iyi bildiği için her Ģeyden önce eğitime önem verdi. 

Allah‟tan korkan âlim ve fazıl kimseleri kadılıklara ve müftülüklere getirerek eğitimi ve 

öğretimi her yerde teĢvik etti. Devletin düzenini sağlamak için mali ve hukuki reformları 

adalet ve hukuk çerçevesinde yaptı. Ġsrafı önlemek amacı ile bütün israf yolarını kesti. Kısa 

zamanda ülkede refah seviyesi geliĢti, bolluk ve bereket yaĢandı.  

Yahyâ b. Said‟i zekât memuru olarak Afrika‟ya göndermiĢti topladığı zekâtları verecek 

kimse bulmadığı için zekât gelirleri ile köleleri satın alarak âzat etti ve Müslümanlarla eĢit 

haklara sahip oldular.   

Halk Halife Velid döneminde bir araya geldikleri zaman kadınlardan, binalardan ve 

mimari özelliklerinden konuĢurlarken Ömer b. Abdülaziz zamanında Allah korkusundan, ilim 

ve ibadetlerden bahsetmeye baĢladılar. Çünkü “Ġnsanlar meliklerinin yolundadır” kuralına 



göre halk da idarecileri örnek almaktaydı. Halifenin gündeminde ne varsa halkın da 

gündemini teĢkil ediyordu. Bu da Ömer b. Abdülaziz‟in sadece kanun ve yönetmenliklerle 

değil topyekûn bir zihniyet ve kültür değiĢimi ile ülkeyi yönlendirdiğinin en güzel örneğidir. 

Ömer b. Abdülaziz‟in dıĢ politikası ve ülkede bulunan azınlıklara ve zimmîlere karĢı 

uyguladığı yöntemleri de çok farklıydı. Hindistan rajalarına mektuplar yazarak onları hak ve 

adalete, islâmın güzelliklerine davet etti. Bunu yaptıkları zaman saltanatlarının devamı için 

çalıĢacağını ve Müslümanlara tanınan bütün hakların kendilerine de tanınacağını belirtti. 

Onlar da Ömer b. Abdülaziz‟in adaletine ve doğruluğuna inandıkları için bunu kabul ettiler. 

Ġsmail b. Abdullah ve Benî Manzum gibi adalet ve dirayet sahibi valileri Fas ve Cezayir‟e 

gönderdi. Onlar da gittikleri yerlerde Ömer b. Abdülaziz gibi adalet ve hakkaniyet üzere 

hareket ettiler. Halifenin mektuplarını Berberilere ulaĢtırdı ve verdiği hakları aynen 

uyguladılar. Bu sayede Berberilerin tümü Müslümanlığı kabul ettiler. Mâveraünnehir halkına 

mektup yazarak onları Ġslam‟a davet etti ve Horasan‟dan haraç vergisini onlardan kaldırdı. 

Ayrıca Kervansaraylar ve Medreseler inĢa edenlere ikramiyeler verdi ve görevlilerine maaĢlar 

bağladı. Bu sayede ilim ve irfan yayıldı, bayındırlık arttı. 

Valilere gönderdiği genelgelerde “Ġyiliği emredip kötülükten sakındırmanın” önemini 

anlatır, namazı vaktinde kılmaları ve ilmi irfanı yaymalarını tavsiye ederdi. Takvayı ve Allah 

korkusunu emreder ve peygamberin gönderiliĢ amacının bu olduğuna dikkatlerini çekerdi.  

Ġdarecilere halkın kendilerine ulaĢmasına, Ģikâyetlerini ulaĢtırmalarına imkân ve kolaylık 

sağlamalarını emretti. Hac mevsiminde tüm beldelerden hacca gelenlere her zaman “Kim bir 

zulmü ve haksızlığı haber verir ve idarecilere iyi bir yol gösterir, güzel ve makul bir tavsiyede 

bulunursa ona yüz dinardan üç yüz dinara kadar ikramiye verilecektir” diye ilanlar yaptırmıĢ 

ve halkı idarecilere yardımcı olmaları konusunda teĢvik etmiĢtir. 

Ömer b. Abdülaziz‟in adaleti hayvanları da içine almaktaydı. Bir katırı vardı. Onu 

çalıĢtırır ve ücretini alırdı. Bir gün iĢçisi normalinden fazla para getirince “bu nereden geldi” 

diye sordu. Ve “sen katırı çok daha fazla çalıĢtırdın ve gereğinden fazla yordun. O halde onu 

üç gün dinlendir” buyurdu.  

“Allah tevazu sahibi kulunu sever” der ve kendi iĢini kendisi yapar, hizmetçisine ve 

baĢkasına emir vermezdi.  

 

Hadisler Toplaması ve Sünneti Ġhya Etmesi: 

Ġslamı yaĢatmanın, dini hayatı canlı tutmanın ve ahlakı düzeltmenin yolunun 

peygamberin sünnetine uymak olduğunu çok iyi bilen Ömer b. Abdülaziz her Ģeyden önce 

peygamberimizin (sav) hadislerini resmi olarak valilikler kanalı ile toplamak ve korumak 

gerektiğini düĢündü ve valilere bu konuda emirnameler gönderdi.  

Ebu Bekir b. Hazm‟ı hadisleri metotlu bir Ģekilde toplamakla görevlendirdi. O‟na “Hz. 

Peygamber‟e ait hadisleri bir araya getir ve yazıya geçir; sonra da bana getir. Çünkü âlimler 

ölür de ilim kaybolur. Yazılanlar ise kıyamete kadar kalır” demiĢtir. Valilere de “Hz. 

Peygambere ait hadisleri araĢtırarak bulun. Onları görevlendirdiğiniz dirayetli ilim adamlarını 

görevlendirin ve kendilerini bu iĢe vermeleri için de onlara maaĢ bağlayın” emretmiĢtir.  

Ömer b. Abdülaziz kendisine bu konuda yardımcı olmayan ve daha önce sarayda ve 

idarede bulunup da keyfi yönetime alıĢmıĢ olan yöneticileri ve vezirleri de toplayarak Ģöyle 

dedi: “Ġslâm‟ın bir takım kanunları, sünnetleri ve ölçüleri vardır. Kim onlarla amel eder de 

uygularsa imanı kemâle erer ve Allah‟ın rızasını kazanır. Kim de bunlara uymazsa imanı 

kemâle ermez. Eğer hayatım vefa eder de yaĢarsam ben bunu size öğreteceğim ve sizi onun 

üzerinde yürüteceğim. Eğer daha önce vefat edersem, bilin ki ben aranızda kalmak ve 

idareciliğe devam etmek konusunda pek fazla hırslı değilim. ĠĢte benim bu icraatım Hz. 

Peygamberin resul olarak gönderilmesinin amacının ta kendisidir.” 

Ömer b. Abdülaziz sünneti ihya etmeye ve bid‟aları ortadan kaldırmaya çok önem 

vermiĢtir. Farklı görüĢ ve düĢüncelere değer verdi.  Mezhepler ile ilgili olarak “Eshab-ı 



kiramın içtihatları farklı olamamıĢ olsaydı dinde ruhsat ve kolaylık olmazdı” diyerek farklı 

düĢünce, mezhep ve görüĢlere yer vererek onların tümüne değer verdi. Sahabeler arasındaki 

ihtilaflı meselelerin konuĢulmasına ve bu sebeple ortaya çıkan münakaĢalara “Allah ellerimizi 

onların kanlarına bulaĢtırmadı, biz de dillerimizi bulaĢtırmayalım” diyerek son verdi.  

 

Güzel Sözleri ve Öğütleri: 

1.  “Allah gücü yettiği zaman affedeni, hiddetli iken öfkesini yeneni, Allah‟ın kullarına 

Ģefkatli olanı sever..”  

2. Bir gün kendisine “insanların en aptalı kimdir?” diye sordular o da “Ahiretini dünya 

için satan ahmaktır; ahiretini baĢkasının dünyası için satan ise daha da ahmaktır” 

buyurdular. 

3. Öfkeden ve hırstan korunan kurtulmuĢtur. 

4. Takva sahibinin ağzına gem vurulmuĢtur.  

5. Fani olandan vazgeçip baki olana yönel ki kurtulasın.  

6. Kurtulması mümkün olmayan ölümü çok hatırlayın. 

7. Her yolculuğun kendine has bir azığı vardır. Ahiretin azığı da takvadır.  

8. Allah‟tan korkun ve aĢırı Ģakadan kaçının; aĢırı Ģaka kine, kin de kötülüğe sebeptir. 

9. BaĢkasını kıskanan mazlum görünümlü kiĢiden daha zalimi yoktur.  
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  (H.150-204/ M. 767-819) 

 

ġafii mezhebinin kurucusu olarak bilinen Ġmam-ı ġafii‟nin asıl adı, Muhammed‟dir. 

Dedesi ġafii b. Saib‟in ismine izafeten kendisine “ġafii” denilmiĢtir. KureyĢî olup soyu Abd-i 

Menaf‟ta HaĢim‟in kardeĢi Muttalip‟te Hz. Peygamber ile birleĢir. Künyesi, Ebu Abdullah 

Muhammed b. Ġdris b. Abbas b. Osman b. ġafii b. Saib el-KureyĢî‟ Ģeklindedir. 

Mutaalipoğulları gerek cahiliyede gerekse Ġslamiyet‟ten sonra daima HaĢimoğullarını 

desteklemiĢlerdir. Bu nedenle peygamberimiz (sav) ganimet taksiminde HaĢimoğullarına 

hisse ayırdığı gibi Muttalipoğullarına da ayırırdı. Gerekçe olarak da onların Ġslama yaptığı 

desteği nazara verirdi. 

Hicrî 150 (M.767) tarihinde Filistin‟in Gazze Ģehrinde doğmuĢtur. Ġmam-ı Azam‟ın 

vefat ettiği sene dünyaya gelmiĢ olmasından dolayı insanlar onun Ġmam-ı Azam‟ın vefat ettiği 

gece dünyaya geldiğini söylerler. ġafii‟nin annesi Yemen‟li olup Ezd kabilesine mensuptur. 

Babası henüz beĢ yaĢında iken vefat etmesinden solayı ġafii‟nin eğitimini annesi onu alarak 

Mekke-i Mükerreme‟ye akrabalarının yanına götürmüĢ ve bulüğ yaĢına kadar orada eğitim 

görmüĢtür. Babasının küçük yaĢta vefat etmesi üzerine annesi küçük ġafii‟nin iyi bir eğitim 

alması için Mekke‟ye gelmiĢtir. Yedi yaĢında Kur‟ân-ı Kerimi ezberledi ve on beş yaşına kadar 

Mekke müftüsü Müslim b. Hâlid’den temel ilimleri öğrendi. On beĢ yaĢına gelince fetva verecek 

derecede ilimde rüsuh peyda etmiĢtir. Daha sonra tamamen fıkha yöneldi. Müslim b. Hâlid ve 

Süfyan b. Uyeyne‟den Hicaz fıkhını öğrendi. 

Arap dili ve edebiyatının inceliklerini öğrenmek için bâdiyeye, bozulmamış Arap 

kabilelerine ve bilhassa en fasih Arapçayı konuşan Huzeyl Kabilesine giderek saf Arap dilini 

ve şiirini öğrenmiştir. Peygamberimizin Hadislerini Mekke’de hıfzetmiştir. Bu nedenle Arap 

dili ve edebiyatı uzmanı şair El-Asmâî Arap şiirini Muhamed b. İdris eş-Şafii sayesinde 

sıhhatli bir şekilde öğrendiğini itiraf etmiştir. Kısa sürede Mekke’de parmakla gösterilen bir 

şair ve ilim adamı oldu.  

Bir gün Lebid‟in bir Ģiirini okurken Araplardan biri onu azarlayarak “Lebid gibilerle 

meĢgul olursan onların seviyesine inersin. Kendini ilme ver ki âlimler seviyesine çıkasın” 

diyince bu sözden etkilenerek kendisini din ilmine verdi. Çok fakir olduğu için kullanılmıĢ 

kağıtları alır ve bunlar üzerine ilme ve hadise ait meseleleri yazardı. Ġmam-ı Mâlik‟in 

“Muvatta” isimli hadis mecmuasını ezberledi. Henüz on beĢ yaĢına gelmeden Mekke uleması 

tarafından kendisine fetva yetkisi verildi. 

Kendisini yeterli görmeyen İmam-ı Şafii Medine ulemasının ilmini almak için Medine-i 

Münevvere’ye gitti. Mekke valisinin mektubunu alarak zamanın âlimi olan İmam-ı Mâlik’in yanına 

gitti. İmam-ı Mâlik kendisine Muvatta’dan hadis okutmak isteyince “Efendim ben onu ezberlemiş 

bulunuyorum. Dilerseniz ben okuyayım siz takip buyurunuz” dedi. Bu söze hayret eden İmam-ı Malik 

“Şayet kurtulacak birisi varsa oda bu çocuktur” dedi ve Şafii’yi kendi hizmetine aldı. Şafii bu sırada 

henüz 18 yaşlarında bulunuyordu. EĢsiz kavrayıĢı ve üstün zekâsını keĢfeden Ġmam Malik 

kendisine “Muhammed, Allah‟tan kork; günahtan sakın. Çünkü ben senin büyük bir Ģahsiyet 

olacağını ümit ediyorum. Gönlüne Allah‟ın koyduğu nuru günahla söndürme” diyerek ilme 

yönlendirdi. Buradaki ulemadan ders aldı. Fudayl b. Iyaz gibi mutasavvıflardan ve amcası 

Muhammed b. ġafii‟den hadis rivayet etti. Bir müddet yanında kalarak Medine ulemasının ilmini 

ve Medine halkının peygamberimizin (sav) öğretisine dayanan amelini aldı ve öğrendi. İmam-ı Şafii 

ayrıca Süfyan b. Uyeyne, Fudayl b. İyaz’dan hadis rivayet etti. Daha sonra Mekke-i Mükerreme’ye 

geri döndü. 
Fakir olduğu için tahsil hayatında akrabalarının yardımları ile geçiniyordu. Dünyevi 

ihtiyaçlarını karşılamak için paraya ihtiyacı vardı. Bu nedenle Mekke’ye Hac vazifesini ifa 

için gelen devrin hükümdarı Harun Reşid’in yemen valisine müracaat etti. Yemen valisi 
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 Ahmed bn. Hambel onu müceddid olarak kabul ederken, (KeĢf‟l- Hafa, 1: 244) Mevdudi ise, dört mezhep 

imamını bir müceddid olarak kabul eder. (Ġslam‟da Ġhya Hareketleri, Mevdudi, s. 55–56) 



Mus‟ab b. Abdillah el-KureyĢî‟nin daveti üzerine Yemen‟e giderek kadılık görevinde 

çalıĢmaya baĢladı. BeĢ yıla yakın bu görevde kaldı. Harun ReĢit resmî otoriteye isyan etme 

eğiliminde olan ġiilerin hareketini önlemek amacı ile önde gelen ġiileri sorgulamak amacı ile 

hilafet merkezine getirtmekteydi. Gammaz ve hasetçilerin jurnallemesi sonucu ġafii de “ġii” 

ithamı ile elleri bağlı olarak Harun ReĢit‟in huzuruna getirildi. ġafii sorgulamada “Ehl-i Beyti 

sevmek Rafizilik ise dünya âlem Ģahit olsun ki ben Rafiziyim” diyerek kendisini müdafaa etti. 

Suçsuz olduğu anlaĢılınca serbest bırakıldı. Burada kendisini müdafaa eden Ġmam-ı Azam‟ın 

talebesi ve Hanefi fıkhını tedvin eden Ġmam-ı Muhammed b. Hasan eĢ-ġeybânî‟den Hanefi 

Fıkhını öğrendi. Irakta bulunan âlimlerden Irak Fıkhını öğrendi. Daha sonra Bağdat‟a gitti. 

(H.183) Buradaki âlimlerden istifade ederek Mekke‟ye döndü. (H.187) Bağdat‟ta eski 

mezhebine ait “El-Hucce” isimli eserini yazdı.  

On seneye yakın Mekke‟de talebe yetiĢtirdi. Hac için gelen âlimlerle ilmi münazaralara 

girdi ve ilminin üstünlüğünü onlara gösterdi. VermiĢ olduğu fetvaları ve hallettiği meseleler 

ile hayranlık uyandırıyordu. Sonra tekrar Bağdat‟a giderek burada ders vermeye baĢladı. (H. 

195) BeĢ sene Bağdat‟ta kaldı. Bu dönem içinde Ahmed b. Hambel kendisinden çok istifade 

etti ve ilmî seviyesine hayran oldu. Ġmam-ı ġafii burada bütün fıkıh mezheplerini ve 

görüĢlerini derledi. Ġmam-ı Malik ve Ġmam-ı Azam‟ın görüĢlerini karĢılaĢtırdı ve kendi 

görüĢlerini tertip etti. Fıkıh ilminin esaslarını ve temellerini araĢtırdı ve sistemleĢtirme 

ihtiyacını duydu. Kur‟ândan ve hadisten hüküm çıkarmak için sağlam ve ĢaĢmaz kurallara 

ihtiyaç vardı. Ġmam-ı ġafii ulemanın ellerine sağlam esaslar vermek ve fıkıhta ortaya çıkacak 

olan karmaĢaya bir düzen getirmek ve yanlıĢlıklara bir son vermek istiyordu. Bunun için 

“Fıkıh Usulü” “Hadis Usulü” ve “Tefsir Usulü” gibi ilimlerin temelleri olan “Usul 

Kurallarını” oluĢturmaya baĢladı. 

İmam-ı Şafii bizzat kendisi “Irak ehlinin ilmini bir deve yükü kadar aldığını” ifade 

etmektedir. İmam-ı Şafi ilmin artması ve hakikatlerin ortaya çıkması, Kur’an ve Hadisin 

anlaşılması için herkesle “mücadele” ve “münakaşa” etmekten asla çekinmiyordu. İmam-ı 

Muhammed de bu ilmî tartışmaları teşvik ediyordu. Zira ilim belli kişi ve kurumlara has 

değildi ve ilmî münazara ve münakaşalar ilmî çalışmaları teşvik ederek ilmin gelişmesine 

imkân sağlıyordu. Tabii ki onların ilmî münakaşaları hak namına ve hakikatin ortaya 

çıkmasına hizmet etmek içindi. 

İmam-ı Şafi Bağdat’ta kaldığı iki seneyi çok iyi değerlendirerek “Mezheb-i Kadimini” 

oluşturmuştur. Mekke, Medine, Yemen, Bağdat ve Irak’ın ilimlerini ve fıkhını toplamış, 

mukayesesini yapmış ve “Usullerini” öğrenmiştir. Bütün bunları değerlendirdikten sonra 

“Kur’an ve Hadis” kaynaklarından hüküm çıkarmak için “Usul İlmine” ağırlık vermiş ve 

“İlm-i Usul / Metot” kaidelerini oluşturmuştur. Oluşturduğu Metot dâhilinde İmam-ı Malike 

ve Irak Ehline muhalefet ettiği konuları kitaplaştırmıştır. “Usul-i Fıkhın” kurallarını sağlam 

bir şekilde oluşturmuştur. 

İmam-ı Şafi daha sonra Mekke’ye tekrar dönmüştür. Mekke’de ilmini yaymaya 

başlamıştır. Uzun bir süre Mekke’de kaldıktan sonra hükümetin merkezi olan Bağdat’ta 

ulemanın toplanmış olmasından dolayı H. 195 yılında tekrar Bağdat’a gitti. Herkes İmamın 

derslerine devam ediyordu, imam da ilmin burada yayıyordu. Bu arada Harın Reşit vefat 

etmiş onun yerine halife Emin gelmiş, o da vefat ettiği için Me’mun idareye geçmiş 

bulunuyordu. Me’mun Mutezilî olduğu için İmam-ı Şafi rahat edemedi. Halife Me’munun 

kadılık teklifini de geri çeviren Şafii Ancak İmam mezhebinin burada kabul edilmeyeceğini 

anlayınca ilmin yeni yayılmaya başladığı Mısır’a Kâhire’ye gitmeye karar verdi. Mısır’da 

kadılık yapan Abdillah b. Abbas el-Kureyşî de kendisini Mısıra davet etmesi üzerine H. 200 

tarihinde Mısır’a giderek Kâhire’ye yerleşti ve “Mezheb-i Cedid” adını verdiği “Şafi 

Mezhebini” burada oluşturdu. Bütün birikimlerini değerlendirdi ve burada “El-Ümm” isimli 

sekiz ciltlik eserini yazdı. 



Ömrünün en verimli dört senesini burada geçirdi. Bu dört sene içinde birikimlerini 

disipline etti, sistemleĢtirdi ve mezhebini oluĢturdu. Kendisinden sonra gelecek olan ulemanın 

ellerine ölçü ve rehber olacak olan “Usul” kurallarını bıraktı. “Er-Risale” ve “El-Ümm” isimli 

meĢhur eserlerini yazdı ve mezhebini sistemleĢtirdi. H. 204/ M. 819 yılında Recep ayının son 

Cuma günü Fustat‟ta vefat etti. 

Peygamberimiz (sav) “KureyĢli bir âlim yeryüzünü ilimle dolduracaktır” buyurmuĢtu. 

Ġmam-ı ġafii peygamberimizin (sav) bu hadisini mucizevî bir Ģekilde tahakkuk ettirdi. 

(Mektubat, 1994, s. 106) Ortaya koyduğu ölçüler ve kurallar ile bütün ilim adamlarına yol ve 

yöntem belirledi. Bütün ulema onun ortaya koyduğu temel ölçü ve kurallar ile Kur‟andan ve 

Hadislerden hüküm çıkararak doğru hükme ulaĢtı ve ümmete istikamet verdi. Ġmam-ı 

ġafii‟nin içtihatlarından birisi de “Ġlim ile uğraĢan talebelerin uykusunun da ibadet sayıldığı” 

hususudur. (ġualar, 1998, s. 278-279) 

Âlimin hayatında Mekke, Medine, Filistin ve Mısırda etkili olan mezhebi geliĢerek 

günümüzde Cava, Malaya, Horasan, Suriye, Ġran, Maveraünnehir, Kafkasya, Azerbaycan, 

Hindistan, Filipinler, Malezya, Endonezya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu‟da yaygın olarak 

devam etmektedir.  

 

ġahsiyeti ve Ġlmî Dirayeti: 

İmam-ı Şafi’nin yaşadığı dönem ilmî çalışmaların ve münakaşaların zirvede olduğu 

devirdir. Müslümanlar arasında itikadî ve siyasi münakaşalar yaşanıyordu. Mezheplerin ve 

farklı düşünce ekollerinin oluşmaya başladığı dönemdir. Ancak toplumda Kur’ân ve Sünnete 

bağlı takva sahibi insanlar çoğunluğu teşkil ediyordu. İlme oldukça değer veriliyordu. İlim 

adamları ve medreseler Yunan Felsefesi ile tanışmaya başlamıştı. Tabiînin ileri gelenleri 

hayattayadı ve Sünneti korumaya çalışıyorlardı. İmam-ı Malik ve İmam-ı Azam’ın 

mezhebi/ekolü teşekkül etmiş, Şafii’nin görüşleri ve Metodu İslam’ın anlaşılması ve 

yorumlanmasında yeni ve metotlu bir sistemin başlangıcını teşkil ediyordu.  

İmam-ı Şafi böyle bir ortamda üstün zekâsı, aklı ve anlayışı ile ilimde rüsuh peyda 

etmesi ile öne çıktı. Zamanın pek çok ilin adamı Şafii’nin bu özelliğini itiraf etmektedirler. 

Şafiinin en büyük tecdidi “Metotlu düşünmeyi” “İlmî bir disiplin içinde hareket etmeyi” ve 

“Kur’an ve Sünnet”ten metot dâhilinde hüküm çıkarmayı öğretmesi ve bunun ilke ve 

kurallarını oluşturmasıdır. İlim adamları Şafii’den önce metot bilmediklerini itiraf etmişlerdir. 

İlim adamları “Şafii olmasaydı bir kimseyi nasıl reddedeceğimizi bilemezdik. 

Bildiklerimizi onun sayesinde metotlu hale getirerek ilmi bir disiplin kazandırmaya başladık” 

demişlerdir. Ahmed b. Hanbel (ra) onun hakkında “Şafii, Allah’ın kitabı ve Resulullah’ın 

sünneti konusunda insanların en bilginiydi” demiştir. İmam-ı Şafii (ra) “Benim mezhebim 

Resulullah’ın sahih hadisidir. Görüşüme uymayan sahih bir hadis görürseniz görüşümü yere 

çalın ve hadisi alın” demiştir.   

İmam-ı Şafii Kur’ana ve Sünnete büyük önem vermiştir. Kur’âna dayanan bütün 

ilimlere de değer vermiştir. Kur’an ve Hadis ilmini tabiinin büyüklerinden alarak Kur’an 

Metodu ile Sünneti ihya etmeye çalışıyordu. Şafii’nin yaşadığı bu dönemde Tefsir, Hadis, 

Fıkıh, Edebiyat, Felsefe ve Kelam’a ait pek çok eserler yazılmış ve pek çok münakaşalar 

yaşanmıştır. Münazara ve Cedel ilmi oldukça yaygındı. İslami ilimler içine pek çok felsefi 

meseleler girmişti. İmam-ı Şafi bütün bunlara mukabil doğrudan Kur’ân-ı Kerim ve Hadis 

kaynaklı prensiplerle mücadele etmiştir. Kur’ân ve Sahih Hadise istinat etmeyen hiçbir 

meseleyi kabul etmeyen İmam-ı Şafi insanların ihtiyacı olan her şeyin Kur’an ve Hadiste 

bulunacağını ispat etmiştir. Üstün konuşma kabiliyeti, belağatı ve fesahati ile meselelerini 

izah ve ederek herkese aklına göre hitap edip ikna etmesini bilmiştir. 

Muhaddislerden Ebu Nuaym ve pek çok zatlara göre peygamberimizin (sav) KureyĢin 

âlimi yeryüzünü ilimle dolduracaktır” hadisinin muhatabı Ġmam-ı ġafiidir. (ra) Çünkü Ġmam-ı 

ġafii‟den daha etkili ve âlim bir KureyĢli yoktur. ġafii‟den sonra gelen ulemanın hemen 



hemen hepsi onun izinden ve mezhebinden giderek insanları irĢat etmiĢ ve hakka 

yöneltmiĢlerdir.  

İmam-ı Malik hazretleri genç yaşında yanına gelen Şafii’ye “Allah senin kalbine ilim 

nuru bırakmıştır. Artık o nuru masiyetle söndürme!” demiş ve Şafii hayatı boyunca bu 

tavsiyeye uymuştur. 

Ahmed b. Hanbel‟in oğlu Abdullah babasından Şafii hakkında sorduğu zaman “Şafii, 

dünya için güneş gibi, beden için afiyet gibidir. Bu iki şeyin yerini tutacak bir şey var mıdır?” 

demiştir. Ebu Sevr de “Kim ilimde, fesahatte, marifette, hüccette, temekkünde Muhammed b. 

İdris eş-Şafii’den daha iyisini gördüğünü iddia ederse yalan söylemiştir” der. Bu nedenle 

imam-ı Şafii hangi meselede münazaraya girmişse galip gelmiştir. Kendisi de “Münazara 

ettiğim kimselerde hakkı aradım ve daima hakkın karşımdakinde olmasını arzu ettim” 

demiştir. 

Ġmam-ı ġafii her Ģeyden önce “Usul” ilmini sistemleĢtirdiği “er-Risâle” eserini yazarak 

Nass‟lardan hüküm çıkarmanın ilmini ortaya koydu. Daha önce bu konuda herhangi bir 

çalıĢma yapılmamıĢtı. ġafii‟nin dinde yaptığı bu tecdit daha sonraki ilim adamlarına yol ve 

yöntem öğretmesi bakımından çok önemlidir.  

Talebeleri onun Kur‟ân ile ilgili ilmini “ġafii bir ayetin tefsirini yapmaya baĢlayınca 

sanki o ayetin nüzulünü görmüĢ gibi vukufiyetle konuĢurdu” ifadeleri ile anlatmaktadırlar. Bu 

bakımdan ġafii müstakil ve mutlak müçtehitlerdendir. Hicazın ve Irak‟ın fıkhını kendisinde 

toplamıĢ ve Mısırda yeni bir “Fıkıh Ekolü” meydana getirmiĢtir. Ahmed b. Hambel onun için 

“Allah‟ın kitabı ve Resullah‟ın sünnetinde insanların en bilgini ve hüküm çıkarmada en fakihi 

idi. Eli kalem tutan herkesin ġafii‟ye minnet borcu vardır” demiĢtir.  

Ġslam bilginleri onun için “Kur‟an, hadis, fıkıh, dil ve nahivde onun benzeri olmadığı 

gibi, emânet, adâlet, züht ve takva, cömertlik ve ahlakta ona yetiĢmek mümkün değil” 

demiĢlerdir. 

ġafii‟nin fıkhı ve usulü; kitap, sünnet, icma ve kıyasa dayanmaktadır. Malikilerin 

“Ġstihsan” ve “Mesâlih-i Mürsele” delilini reddeder, “Ġbtalu‟l-Ġstihsan” isimli eseri ile bunu 

izah etmiĢtir. Bunların yerine “Ġstidlal” dediği delillerle isbatiyeciliği öne çıkarmıĢtır.  

ġafii ayrıca sünnete verdiği önemi “Haber-i Vahidin” delil olmasını kabul ederek 

göstermiĢtir. Bununla ilgili delilini de peygamberimizin (sav) Ģu hadisine dayandırır. “Benim 

sözümü dinleyip belleyerek ezberleyen ve olduğu gibi baĢkasına duyuran kimsenin Allah 

yüzünü ağartsın. Bazen fıkıh hâmili, fıkıh hâmili, fakih olmayana nakleder, niceleri de 

kendisinden daha fakih olana nakleder.” (Ebu Davud, Ġlim, 10; Tirmizi, Ġlim, 7; Ġbn-i Mâce 

Mukaddime, 18) Ġmam-ı ġafii (ra) bu hadisi esas alarak “Madem peygamberimiz (sav) 

sahabelerini sözlerini dinleyip öğrenmeye ve onları baĢkalarına duyurmaya davet etmiĢtir. 

Bunu ister bir kiĢi yapsın ister bir cemaat yapsın fark etmez. Onlar güvenilir ve adil olmak 

Ģartı ile rivayeti makbuldür” demektedir.  

Ġmam-ı ġafii içtihadda izlediği usulü “Ġhtilafu‟l-Hadis” “Camiu‟l-Ġlim” “Er-Risale” gibi 

eserlerinde anlatmıĢtır. Ġmam-ı ġafii her ne kadar içtihat ile yeni hükümler vermiĢ ise de sahih 

hadisin önüne asla geçmezdi. “Benim ulaĢmıĢ olduğum görüĢ budur. Ancak sahih hadisin 

olduğu yerde benim görüĢüm bu hadistir. Hadisle çeliĢen görüĢümü duvara çalın” derdi.  

Ġmam-i ġafii çok değerli talebeler yetiĢtirmiĢtir. Bunların önde gelenleri Ebu Yakub 

Yusuf b. Yahya el-Büveydî (V. H. 231) Ebu Ġbrahim Ġsmail b. Yahayâ el-Müzenî (V. H. 266) 

Ebu Muhammed er-Rabi b. Süleyman b. Abdilcebbar el-Muradî (V. H. 270) Harmele b. 

Yahya b. Harmele (V. H. 266) ve Muhammed b. Abdillah b. Hakem (V. H. 268)  

Âlimler derler ki “Kim ilimde, fesahatte, marifette, hüccette, temekkünde Muhammed 

b. Ġdris gibisini gördüğünü iddia ederse yalan söylemiĢ olur.” Ġmam-ı ġafii akılda, hâfızada, 

fesâhat-ı lisanda, delil ortaya koymada insanların en faziletlisiydi. Ahmed b. Hambel (ra) 

onun için “ġafii dünya için güneĢ, beden için afiyet gibiydi. Bu iki Ģeyin yerini tutacak bir Ģey 

var mıdır?” derdi. 



 

Mezhebi: 

ġafi mezhebini ortaya koyarken Kitap, Sünnet, Ġcma ve Kıyas‟ı esas almıĢtır. ġafii 

ayrıca Sahabe Kavlini ve Medine halkının amelini de esas almıĢtır. Kur‟ândan bir Nass ve 

Sünnetten bir delil olmadıkça o meselenin dinen bir değeri olmadığını ifade etmiĢtir.  

İmam-ı Şafii’ye göre “Nasslar üzerinde icma” ve “Ulema arasında icma” olmak üzere 

iki nevi “İcma” vardır. Sahabe sözüne de Resulullah’tan (sav) duyduklarını ifade 

etmelerinden dolayı büyük bir önem atfetmiştir. Bununla beraber Şafii (ra) “Usul-i Fıkhın 

prensiplerini oluşturarak daha önceki müçtehitlerde görülmeyen yeni bir ilim ortaya 

çıkarmıştır. 

İmam Şafiî ictihadlarını dayandırdığı delilleri "el-Ümm"de şöyle belirlemiştir: "İlim 

çeşitli derecelere ayrılır. Birincisi, Kitap ve sabit olan Sünnettir. İkincisi, Kitap ve Sünnet'te 

hüküm bulunmayan meselelerde İcmâ'dır. Üçüncüsü bazı sahabîlerin sözleridir. Ancak bu 

sahabe sözleri arasında çelişki bulunmamalıdır. Dördüncüsü, Ashab-ı Kiram arasında ihtilaflı 

kalan sözlerdir. Beşincisi, Kıyas'tır. Bu da temelde Kitap ve Sünnet'e dayanır. İşte ilim bu 

derecelerden en üst olanından elde edilir.” 

ġafii‟ye göre ġeriat Ġlmi ikiye ayrılır. Birincisi, “Delile” yani kesin olan nasslarla sabit 

olan kesin ilimdir. Ġkincisi ise “Zann-ı Galibe” dayanan ilimdir. Yani “Ahad” habere dayanan 

ilimdir. “Kıyas” bu nevi ilimdir. “Müctehit nasslardan kesin hüküm çıkaramazsa zann-ı 

galiple yetinir” demiĢtir. 

ġafii‟nin mezhebi Mısır, Arabistan, Kafkasya, Azerbeycan, Horosan, Hindistan, 

Filipinler, Seylan, Malezya, Endonezya, Suriye, Ġran ve mücavir ülkelerde yayılmıĢtır. 

 

Eserleri: 

 Ahkâmu‟l-Kur‟ân: Kur‟an-ı Kerimdeki ahkama ait ayetlerin açıklaması. 

 Es-Sünen: Peygamberimizin (sav) hadislerini toplayan mecmua. 

 İhtilafu’l-Hadis: Çelişkili gibi gözüken hadislerin izahı. 

 Er-Risale Fi‟l-Usul: Fıkıh Usulu hakkında. 

 Müsnedü‟Ģ-ġafiî: ġafi‟ye isnat edilen Hadis Kitabı 

 Edebu‟l-Kâdi: Kadıların hüküm vermede uygulayacakları metotlar. 

 El-EĢribe: Yeme Ġçmeye dair bir kitap. 

 Fedâil-u KureyĢ: KureyĢ‟in faziletini beyan eden bir kitap. 

 Es-Sebk ve‟r-Remy 

 Kitabu‟l-Ümm fi Usuli‟l-Fıkh: Şafii’nin en kapsamlı “Usul / Metot kitabı.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  EBU‟L-HASEN EL-Eġ‟ARÎ (H.260–324 / M.873–936) 

 

Ebü‟l Hasen Ali b. Ġsmail b. Ebî BiĢr Ġshak b. Salim el-EĢ‟ar, el-Basrî. Asıl adı Ali‟dir. 

Yemen‟deki EĢ‟âr kabilesine mensup olduğu için bu mensubiyetten dolayı kendisine “EĢ‟ârî” 

denilmiĢtir. Sahabe Ebu Musa el-EĢ‟arî soyundan geldiği iddiası ilmî olmaktan uzaktır. H. 

260 (M. 874) yılında Basra‟da doğduğu kabul edilir.  

Küçük yaĢta babasını kaybeden EĢ‟âri Yahya b. Zekeriya es-Sâcî‟den ilk ilmi bilgilerini 

aldı. Annesi Mu‟tezile âlimlerinden Ebu Ali el-Cübbâî ile evlenmesinden sonra onun 

himayesinde yetiĢti ve kendisinden Kelam ilmi tahsil etti.  Bir taraftan Sünni âlimlerinden 

diğer taraftan ise Mutezile ilim adamlarından ilim tahsil etti. Ayrıca Abdurrahman bin Halef, 

Sehl bin Nuh, Muhammed bin Yakub ve Ebu Halife el-Cumahi‟den fıkıh ve hadis derslerini 

aldı. Bu arada Bağdat'a da giderek burada bulunan Ebu Ġshak el-Mervezi'nin Cuma derslerine 

katıldı. Gençliğinde babalığı Ebu Ali Cübbaî‟nin tesiri ile Mutezile‟yi savunan kitaplar 

yazmıĢ ise de (H. 300/M. 912) daha sonra Basra Camiinde bir Cuma günü Mutezile‟den 

ayrılarak Ehl-i sünnete intisap ettiğini ilan ederek Ahmed b. Hambel ve Selef ulemasının 

görüĢlerini benimsediğini açıklamıĢtır. Dine ve imana yapmıĢ olduğu hizmetlerinden dolayı 

kendisine “Nasirüddîn” adı verilmiĢtir. 

Rivayetlere göre peygamberimiz (sav) EĢ‟ari‟ye rüyasında sünnetinden ayrılmama 

konusunda ikazlarda bulunmuĢtur. Hocası Ebu Ali Cübbâî ile yaptığı ilmî müzakerelerde 

sorduğu sorulara tatminkâr cevap alamayarak “Mutezile” inancının yanlıĢlığını kavrayarak 

ehl-i sünnete yöneldi. 

Bundan sonra EĢ‟âri Bağdat‟a giderek hayatının geri kalan kısmını orada geçirir. Burada 

Ehl-i Sünnet akidesini müdafaa eden ve Mutezile mezhebinin fikirlerini çürüten eserler 

kaleme aldı.  

Ebu‟l-Hasen el-EĢ‟ârî peygamberimizin (sav) “Ġnsanlara akıllarına ve seviyelerine göre 

konuĢun” hadisine uygun olarak Mutezile ve felsefe bağlısı âlimler ile onların terimleri, 

tabirleri ile ve ilmî bir dille konuĢuyordu. “Aklî ve hissi delillerle yanlıĢ inanç ve düĢünce 

sahipleri ile mücadele etmek ve ehl- hak olanların mezhebinin doğruluğunu ispat etmek 

farzdır” diyordu. Bunu “manevî cihad” olarak gören EĢ‟ârî âlimler ile münazara ve 

münakaĢalara girdi. Harika bir üsluba sahip olduğu ve kuvvetli delillerle konuĢtuğu için 

münazaralardan genellikle galip olarak ayrılırdı. Münazaralarda takip ettiği usulüne göre, 

önce muhataplarının konuĢmalarını dinler ve sözlerinin bitmesini sabırla bekler, sonra bütün 

iddialara teker teker cevap verirdi.  

Mutlak müçtehit olduğu için Hanefi ve Mâliki mezhebine mensup olduğu iddia edilse 

de ġafii mezhebine daha yakın olduğu kabul edilmiĢ; herhangi bir mezhebe mensubiyeti tespit 

edilememiĢtir. H. 324/M. 935 tarihinde Bağdat‟ta vefat etti. Cenazesinde “Bu gün sünnetin 

yardımcısı öldü” denildi. 

Ebu'l Hasan EĢ'arî sadece ilim ve akıl sahibi değildi. Hatta o, ilim ve akılda imamet 

derecesine ulaĢmakla birlikte ibâdet, takva ve güzel ahlâkla da süslenmiĢ biriydi. Ahmed b. 

Ali Fakîh “Ben Hasan EĢ'arî'ye yirmi sene hizmet ettim. Ondan daha ibâdete düĢkün, takvâlı, 

tedbirli, haramdan sakınan, hayâ sahibi, dünya meselelerinde utangaç, âhiret meselelerinde 

istekli birini görmedim” demiĢtir. Ebu'l Hüseyin Herevî de “EĢ'arî, senelerce yatsı abdestiyle 

sabah namazı kılmıĢtır” der.  

Hizmetçisi Bendar b. el-Hüseyin'in anlattığına göre; Ġmam Hasan sadece dedesi Bilal'in 

vakfettiği bir mülk üzerinden geçimini sağlıyordu. O mülkün geliri de günlük on yedi dirhem 

idi."
 
 Böyle zahidâne bir hayat geçirmiĢtir. Samimi dindarlığı yanında kıvrak bir zekâya 

malikti. Diyalektiği kullanarak münazaralardan çoğu zaman üstün gelirdi. Hadis, Fıkıh, Cedel 

ve Usul ilimlerinde derin bir vukufiyete sahipti. Kelam konusunda ve Mezhepler konusunda 

yaptığı çalıĢmalar ile Ģöhret sahibi oldu. Mutezile kelam anlayıĢının akla fazla güvenmesi 

sonucu nassların bir kısmı ile tutarsızlık içine düĢtüğünü görerek Mutezile‟den vazgeçti. Ebu 



Hanife, Ahmet b. Hambel, Buhari, Ġbn-i Kuteybe, Ebu Said ed-Dârimî gibi ulema tarafından 

ortaya konan Ehl-i Sünnet akaidini savundu.  

EĢ‟âri Selefin teslimiyetçi itikadına ve imanına aklı ve istidlali ekleyerek yeni bir Kelam 

metodu geliĢtirmiĢtir. “Makalatu‟l-Ġslâmiyyîn” isimli eserinde kelâmi münakaĢaları ve ihtilaflı 

meseleleri bir araya toplamıĢ ve bid‟atçı görüĢler olan Aristocu ve felsefî fikirler ile beraber 

Yahudi, hırıstiyan ve Mecusilikten gelen fikir ve düĢünceleri tenkide tabi tutarak aklî ve naklî 

deliller ile çürütmüĢtür.   

 

GörüĢleri: 

Ehl-i Sünnet “Kelam” ilminin kurucusu olarak kabul edilir. Mutezile ve Hadisçiler 

arasında mutedil, orta bir yolu tuttu.  

1. Bilgi Teorisi: Maturudî bilgiyi “Zaruri Bilgiler” ve “Ġktisâbî Bilgiler” olmak üzere 

ikiye ayırır. Doğruluğundan Ģüphe edilmeyen bilgiye zaruri bilgi adını veren EĢ‟ârî aklın dıĢ 

dünyadaki nesneler üzerinde analiz ve sentez yoluyla kazanımı olan bilgilere de iktisabi bilgi 

adını verir. Aklın görevinin bilgi yoluyla gerçeği bulmak olduğunu ifade eder.  

2. Ġlâhiyat: Allah‟ın varlığına akıl yürütme yoluyla ulaĢılabileceğini, bu bilginin zaruri 

bilgilerden olduğunu kabul eder. Allah‟ın zatı ile kaim ezelî sıfatlarının olduğunu ve bu 

bilgilerin de yine akıl yürütme yoluyla zaruri olarak elde edildiğini izah eder. Kul iradesi ile 

diler Allah kudreti ile yaratır. Bu sebeple kul fiilinin kasibi Allah da kulun fiilinin yaratıcısı 

olur demiĢtir. Kulun sorumluluğu irade ve kasdının ilahî emir ve yasaklara riayet 

etmemesinden kaynaklandığını kabul eder. Allah‟ın isimleri ancak nassla belirlenir. Allah‟ın 

görülmesi mümkündür ve dünyada sadece Hz. Peygamber tarafından görülmüĢtür. Ahirette 

ise bütün mü‟minler tarafından görülecektir.  

3. Nübüvvet ve Ahiret: Allah hiçbir sebebe bağlı olmadan rahmetinin eseri olarak 

kullarından dilediğini peygamber olarak göndermiĢtir. Resuller Allah‟ın Ģeriatını tebliğ ile 

mükellef oldukları halde nebilerin böyle bir mükellefiyeti yoktur, bu sebeple kadınlardan da 

nebi seçilmiĢtir. Peygamber mucize ile ve öğretilerinin hidayete vesile olması ve örnek ahlakı 

ile zaruri olarak bilinir. Hz. Peygamberin (sav) nübüvvet delillerinden aklî olanı ümmi olması 

ile beraber Kur‟ân-ı Kerim gibi bir kitabı getirmiĢ olmasıdır.  

Kabir hayatı ve ahirete ait meselerin bir kısmını ve yeniden yaratılıĢı aklî deliler ile de 

bilmek mümkündür demektedir. 

4. Ġman ve Günah: Ġman nübüvvetin tasdikından ibarettir. O “Allah peygambere 

inanmayı farz kılmamıĢ olsaydı akıl ile Allah‟ın birliğine inanmak iman için yeterli olurdu” 

der. Ġman kalb ile tasdikten ibarettir. Dil ile ikrar etmek ve imanın gereği olan amel, imana 

dâhil değildir. Ġlahî emirlere aykırı her amel büyük günahtır. Günahlar amel-i salihin sevabını 

yok etmez. Tövbe iĢlenen günahları siler. Cennet Allah‟ın lütfu iledir; cehennem ise adaletin 

gereğidir.  

5. Ġmamet ve Yönetim: “Ġdarecinin ehl-i hal ve akd tarafından seçilmesi zaruridir. 

ġiilerin iddialarının aksine halifenin nass ile tayini konusunda hiçbir delil yoktur. 

Peygamberin (sav) halifenin tayini konusunda bir emri olmuĢ olsaydı sahabe buna uyardı. Bu 

kiĢi Hz. Ali (ra) olsaydı Hz. Ali (ra) bunu emir telakki eder ve ilk üç halifeye asla biat 

etmezdi. Ġmamın Ģianın dediği gibi gaybı bilmesi ve masum olması mümkün değildir. Hz. Ali 

(ra) ile muhalifleri arasında meydana gelen muharebelerde Hz. Ali (ra) haklı, muhalifleri ise 

hatalı idiler” der.   

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Ġmam EĢ‟arî‟nin “Fetret Devri” ile ilgili ilgili 

görüĢlerine yer vermiĢ ve “Ehl-i fetret, ehl-i necattırlar. Bil'ittifak, teferruattaki hatîatlarından 

muahazeleri yoktur. Ġmam-ı ġâfiî ve Ġmam-ı EĢ'arîce, küfre de girse, usul-i imanîde 

bulunmazsa, yine ehl-i necattır. Çünkü teklif-i Ġlâhî irsal ile olur ve irsal dahi ıttıla ile teklif 

takarrur eder. Madem gaflet ve mürur-u zaman, enbiya-yı sâlifenin dinlerini setretmiĢ; o ehl-i 

fetret zamanına hüccet olamaz. Ġtaat etse sevap görür; etmezse azap görmez. Çünkü mahfî 



kaldığı için hüccet olamaz” (Mektubat, 1997, s. 374) buyurarak EĢ‟arî‟nin görüĢünün 

isabetine iĢaret etmiĢtir. 

 

EĢ‟ârî Sistemi ve Mektebi:  

EĢ‟âri zamanının bütün ilim ve fikir adamlarından istifade etmiĢ ve sonunda kendisine 

has kelam sisemini kurmuĢtur. Onun kurmuĢ olduğu sistem Ehl-i Sünnetin önemli bir mektebi 

haline gelmiĢ ve Ġbn-i Furek, Bakıllânî, Ebu Ġshâk el-Ġsfereyânî, Abdulkâhir el-Bağdâdî, 

Cüveynî, Gazalî, Ebu Bekir Ġbn-i Arabî, Fahreddin-i Râzî, Seyfeddin el-Âmdî, Adudeddin el-

Ġcî, Seyyid ġerif el-Cürcânî ve Taftazânî gibi kelam bilginlerinin yetiĢmesine ve sisteminin 

geniĢletilerek günümüze kadar gelmesine sebep olmuĢtur. ġâfii ve Mâlikî âlimlerinin çoğu ve 

Hanbelî‟ler ile bir kısım Hanefî âlimleri de bu sistemi ve EĢ‟ârî mezhebini benimsemiĢ ve 

savunmuĢlardır.      

 

Eserleri: 

EĢ‟ârînin Kelam, Cedel, Tefsir, Usûl-i Fıkh konularında eserleri olduğu gibi, Mutezile, 

ġia, Mecusi, Yahudi, Hırıstiyan ve Tabiatçıların reddine ve çeĢitli felsefî görüĢlerin tenkidine 

dair yüzden fazla eseri olduğu rivayet edilir.  BaĢlıca meĢhur eserleri:  

1. Makalatu‟l-Ġslâmiyyîn: Ġslam mezheplerinin görüĢlerlinin toplandığı önemli bir 

kaynaktır.  

2. El-Ġbâne an Usûli‟d-Diyâne: Ehl-i Sünnete ait görüĢleri kaleme aldığı bir eseridir.  

3. El-Lüma fi‟r-Reddi‟z-Zındıga ve‟l-Bid‟a: Allah‟ın sıfatları ve iman ile kader 

konularını Ehl-i Sünnete göre açlıklayan bir eseridir. 

4. El-Hâs ale‟l-Bahs: Kelam ilmini ve bu ilmin kullandığı aklî istidlal metotlarını tenkit 

edenlere cevap olarak yazdığı bir risaledir.  

5. Risâle-i Ehli‟s-Selef: Selefin üzerinde ittifak ve icmâ ettiği itikâdî ilkeleri havi bir 

risaledir.  

6.  “En-Nevadir fî Nakdi‟l-Kelâm 

7.  Es-Sıfât, El-Muhtasar fi‟t-Tevhit ve‟l-Kader 

8.  Ġzâhu‟l-Burhân 

9.  El-Ahbâr, El-Ġhticâc  

10.  Delâilu‟n-Nübüvve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. EBU HAMÎD EL-ĠSFERYÂNÎ (H. 344-955 / M. 406-1016) 

 

Ebu Hamid Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Ġsfereyânî (v.406/1016) ġafii 

fakihlerindendir. 344 (M. 955) yılında Ġsfereyân‟da dünyaya geldi. Babası Ebû Tahir 

Muhammed‟e nispetle Ġbn-i Ebu Tahir olarak da anılır. ÇeĢitli hocalardan ilim tahsil etti ve 

daha on yedi yaĢında fetva vermeye baĢladı. 364/974 tarihinde Bağdat‟a gitti. ġafii fıkhını 

tahsil etti. Ebu‟l-Hasen ed-Darekutnî‟den hadis ilmini aldı. 370/980 yılından itibaren 

Kâhire‟de Abdullah b. Mübârek Camiinde ders vermeye baĢladı. Birçok talebe yetiĢtirdi. 

Hatip el-Bağdâdî, Ebu‟l-Hasen el-Mâverdî, Ebu Tayip et-Taberî, Ebu Hatim el-Kazvînî ve 

Ahmed bin Hüseyin el-Beyhaki gibi âlimler onun talebesidir. 

398/1007 yılında Bağdat‟ta ġiiler ve Sünnîler arasında çıkan olaylarda kendisi hedef 

alınması üzerine burayı terk ederek Darülkutn‟de ikamet etmeye baĢladı. Olaylar yatıĢtıktan 

sonra Bağdat‟a dönerek ömrünün sonuna kadar eğitim ve öğretim faaliyetine devam etti.  

1 ġevval 406 (23 Mart 1016) tarihinde vefat etti ve kendi evinde defnedildi. Daha sonra 

410 (1019) tarihinde Bâbülharb kabristanına nakledilmiĢtir. 

Mesaisinin büyük bir kısmını fıkıh, hadis ve kelam ilmiyle uğraĢarak geçiren ve 

zamanının Irak ġafii ulemasının lideri olan Ġsfereyânî aynı zamanda halk ve yöneticiler 

katında büyük bir itibar sahibi idi. Halife Kadir-Billah‟a yazdığı mektubunda Ģöyle demiĢti: 

“Allah‟ın beni yetkili kıldığı makamdan beni azletmeye gücün yetmez; ama ben Horosan‟a 

birkaç kelimelik bir yazı yazarak seni halifelikten azletmeye muktedirim.” Risale-i Nur'da 

kendisinden, kelam ilminin büyük imamlarından biri olarak söz edilmektedir. EĢ'ari 

kelamcılarından biri olarak tanınmaktadır. EĢ'ariye'nin sistemli bir kelam ekolü haline 

gelmesine önemli katkıları olmuĢtur.  

Allah'ın emirlerine uymayan, günahkâr ve kötü huylu idarecilerle yakınlık kuran 

kimselerin rivayetlerine güvenilemeyeceğini savunmuĢtur. Ġslam'da icma'ın üzerinde, çok 

önemli Ģer'i delil olarak durmuĢtur. Fikirlerinde hem Maturidî, hem EĢ'ari‟ye yakın öğeler 

taĢıyan nitelikleri ve aklî delillere önem vermesi dikkat çekicidir. Ona göre icma, çok önemli 

Ģer'i bir delildir. Ġslam âlimlerinin ittifak etmedikleri, bir anlayıĢ ve yol bulunmadığı 

durumlarda dini sorumluluğun ortadan kalktığını savunmuĢtur. (Salih Sabri Yavuz, TDVĠA, 

22:515) 

Ebu Ġshak, daha çok fıkıh, kelam ve hadis ilmi üzerinde durdu. Fıkıh dalında otorite ve 

müçtehit olarak kabul gördü. Özellikle kelam konusunda önemli bir yere sahiptir. 

Bediüzzaman kendisi için, "Ġlm-i kelâmın büyük imamlarından" (Mektubat, 131) ifadelerini 

kullanırken ayrıca, mühim imamlardan biri olarak değerlendirmektedir. (Mektubat, 154) Bu 

sahada kendi çağdaĢı olan âlimlerle girdiği ilmi münazalardan galip geldiği gibi, çoğu zaman 

kendi görüĢ ve düĢüncelerine baĢvurulmuĢtur. Otorite olmasından ötürü kendisinden övgüyle 

söz edilmektedir. Onu dinleyip kelam dersini alanlar ilmi ve ahlaki Ģahsiyetinden 

etkilendikleri gibi, yeni Müslüman olmuĢ gibi bir duyguya kapıldıklarını da dile 

getirmiĢlerdir.  

Ebu Ġshak, hadis ilmi ile de uğraĢtı. Hadis nakillerinde bulundu. Risale-i Nur'da, 

Peygamber Efendimizin (asm) mucizeleri anlatılırken onun ismi de zikredilmektedir. 

Bunlardan birisi Peygamber Efendimizin dayandığı kuru ağaç kütüğünün dile gelmesidir. 

Kuru hurma ağacından olan direk, Peygamber Efendimizin kendisini cennette dikmesini ve 

meyvelerini de Cenab-ı Hakk‟ın sevgili kullarının yemesini talep etmiĢtir. Ebu Ġshak, ağaç 

kütüğünün Resullullah‟ın emriyle yanına geldiğini, daha sonra tekrar Onun emriyle yerine 

döndüğünü nakletmektedir. (Mektubat, 131) Naklettiği diğer bir hadis de Peygamber 

Efendimizin Adba adlı devesi ile ilgili olanıdır. Habib-i Ekrem (sav) vefat ettikten sonra, deve 

kederinden ne yedi ve ne de içti. Ölünceye kadar bu hali devam etti. (Mektubat, s. 154) 

Ebu Ġshak'ın, Süleymaniye Kütüphanesinde de bir nüshası bulunan ve üzerinde yüksek 

lisans tezi yapılan “Akide” adlı eseri iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde iman 



esasları ayrıntılı bir biçimde aktarılırken, ikinci bölümde bunların ispatına yönelik deliller 

üzerinde durulmaktadır. 

“Nurü'l-'ayn fî MeĢhedi'l-Hüseyn” adlı eserinde, Ehl-i Sünnetin akidesine uygun olarak; 

dört büyük halifenin meĢruluğu, Muaviye'nin oğlu Yezid'e Ehl-i Beyt ile alakalı vasiyeti, Hz. 

Hüseyin'in (ra) Kerbela'ya gidiĢi ve Yezid'in ordusuna karĢı verdiği mücadelesi, burada 

cereyan eden hadiseleri ele almaktadır. Bu eserinin de bir yazma nüshası Süleymaniye 

Kütüphanesinde mevcuttur. 

Ebu Ġshak, bu iki eserinin dıĢında; El-Cami' fi Usulü'd-din ve'r-Red 'Ale'l-Mülhidin, 

Edebü'l-Cedel, ġerhü'l-Fürû', Ta'cizü'l-Mu'tezile, El-Muhtasar fi'r-Red 'Ala Ehli'l-Ġ'tizal ve'l-

Kader gibi eserleri de kaleme almıĢtır.  

En önemli eseri “Ta‟lîk” namındaki Müzenî‟nin “El-Muhtasar” isimli eserine yazdığı 

elli cilt kadar tutan Ģerhidir. Bu eser Irak ve Horosan‟lı ġafii‟lerin baĢvurdukları temel kaynak 

olmuĢtur. 

Zamanının bilginleri onun her yüzyıl baĢında gelmesi müjdelenen dini yenileyen 

mücedditlerden olduğunu söylerler. Onu bu sebepten X. Yüzyılın müceddidi olarak kabul 

ederler. Ġsfereyâni ġafii fıkhındaki derin bilgisi ve içtihatları ile kendisine “Ġkinci ġafii” 

denilmiĢtir. ġafii ulemasından Sübkî onun görüĢlerini kaydetmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. HÜCCETÜ‟L-ĠSLAM ĠMAM-I GAZALÎ (H. 450/M. 1058 – 505/1111) 

 

“Hüccetü‟l-Ġslam” Ebu Hamid Muhammed b. Muhammad b. Ahmed el-Gazali et-Tusî 

450/1058 yılında Ġran‟ın Horosan bölgesinin Tus Ģehrinde dünyaya geldi. Hüccetü‟l-Ġslam ve 

Zeynüddîn lakapları ile meĢhur olmuĢtur.  Babası Gazal yani yüncü ve iplikçi olduğu için 

kendisi de bu Ģekilde anlımıĢtır.  

EĢ‟ârî kelmacısı ve Ġmam-ı ġafii‟nin takipçisi olarak bilinir. Bir de kardeĢi Ahmed el-

Gazali vardır ki sufî kimliği ile meĢhur olmuĢtur. Gazalî Tus‟taki âlimlerden Fıkıh, Arapça ve 

Kur‟an dersi aldıktan sonra Cürcan‟a giderek buradaki âlimlerden ve bilhassa Ġsmail b. 

Mes‟ade‟den ilim öğrendi. BeĢ sene Cürcanda kalarak pek çok dallarda ilim öğrenir. Kitap 

toplar. Tus‟a dönerken yollarını eĢkiyalar keser ve bütün mallarını alırlar. Gazali eĢkiyanın 

peĢine düĢer ve kitaplarının onlara yaramayacağını ve geri verilmesini ister. EĢkıya reisi 

bilgileri kafasına yerleĢtirmek yerine kâğıtlarda bıraktığı için onunla alay eder. Notlarını ve 

kitaplarını geri verir. Bunun üzerine bunu bir ilâhî ikaz sayan Gazali Tus‟da üç sene içinde 

bütün kitaplarını ve notlarını ezberler.  

473 (1080) taraihinde bir kısım talebeleri ile NiĢabur‟a giderek buradaki Nizamiye 

Medresesine girer, buradaki tanınmıĢ âlimlerden Ġmamü‟l-Haremeyen el-Cüveynî‟nin 

derslerine devam etti. NiĢabur‟da ġafii fıkhı, hukuku, akaid, cedel, mantık, hikmet ve felsefe 

sahasında ihtisas yaptı. ÇağdaĢı olan Abdulgafir el-Farisi “Gazali‟yi Hüccetü‟l-Ġslam, din 

önderlerinin imamı, fasih ve beliğ bir hatip, mantık, zekâ ve felsefe ilimlerinden eĢi ve benzeri 

olmayan bir allame” olarak nitelendirir. Ġmam Harmeyni‟l-Cüveynî Gazalî‟nin yazdığı “El-

Menhel” isimli eserini okuduğu zaman “Ben hayatta iken beni mezara gömmüĢsün; ölümümü 

bekleyemez miydin?” diyerek övmüĢtür.  

Gazali NiĢabur‟da KuĢeyrî‟nin talebelerinden olan Ebu Ali el- Fermandi‟den Tasavvuf 

konusundaki bilgileri de almıĢtı. Ebu Ali Fermandî 477 (1084) yılında vefat etmiĢ, ama Gazali 

Kelam ve Felsefe alanı ile meĢgul olmaya devam etmiĢtir. Bu da Gazali‟inin mutasavvıflardan 

etkilemediğini göstermektedir. 

Cüveynî‟nin 478 (1085) yılında vefatı üzerine Nizamülmülk ile tanıĢarak ve devletin 

desteğini alan pek çok ulema ile tanıĢmıĢ, Bâtınî tehlikesini ilmen ve fikren bertaraf etmek 

için elinden geleni yapmıĢtır. ġafii mezhebini güçlendirmek için de elinden geleni yapan 

Gazali daha önce Horosan imamı iken Ģimdi de Irak‟ın imamı olmuĢtur. 

484 (1091) yılında Nizamiye Medreseleri müderrisliğine getirilen Gazalî Selçuklu 

Veziri Nizamülmülkten büyük destek görmüĢtür. Medresede müderrislikte gösterdiği baĢarısı 

onun Halife Muktedî-Biemrillah‟ın ilgisini ve desteğini de kazandırmıĢtır. Nizamülmülk‟ün 

yanında altı yıl, medresede de dört yıl te‟lif ile meĢgul olan Gazali burada önemli çalıĢmalar 

yapmıĢtır. El-Basit, El-Vasit, El-Veciz, El-müntehâ fî Ġlmi‟l-Cedel, Meâhizu‟l-Hilaf, 

Makâsıdu‟l-Felâsife, Tehafü‟l-Felâsife, Mi‟yâru‟l-Ġlm, Mihakku‟n-Nazar, Mîzanu‟l-Amel, 

Fedâihu‟l-Bâtınıyye, El-Ġktisat Fi‟l-Îtikat gibi eserlerini burada telif ederek ġianın aĢırı bir 

kolu olan Bâtınıyye ve Felsefeciler ile mücadele etmiĢtir.  

Gazalî Nizamiye medreselerinde içlerinde Hanbelî alimlerinin de bulunduğu Ebu‟l-

Vefâ, Ġbn-i Akîl ve Ebu Hattap el-Kalvezânî‟nin de bulunduğu 300‟e yakın talebeye dersler 

veriyordu. Bütün bunlarla beraber Gazalî mutasavvıflarla görüĢtüğü ve onların tasavvufa dair 

eserlerini de tekik ettiği bir gerçektir. KuĢeyrî‟nin “Risale” Hâris El-Muhasıbînin “Er-Riâye” 

Ebu Talip Mekkî‟nin “Kûtu‟l-Kulûb” isimli tasavvufun önemli eserlerini terktik ettiği gibi, 

Cüneyd-i Bağdâdî‟nin, Ebu Bekir ġiblî‟nin ve Beyazıd-i Bistâmî‟nin mirasını da 

kazanımlarına ekleyerek büyük bir ilmî mirasa sahip oldu. Böylece ġeriat, Tarikat ve Felsefe 

ilimlerinin tümüne vakıf oldu. Anck bütün bunlar onu tatmin etmedi. Çünkü Gazalî‟nin 

aradığı ve istediği Ģey çoğunluğu teĢkil eden avamın kurtuluĢu için bütün bu çalıĢmaların 

yetmeyeceğini düĢünüyor ve insanların çoğuna ve inananların tümüne hitap edecek ve 

kurtuluĢuna vesile olacak bir Ģeyler arıyordu. 



Gazalî “El-Munkız mine‟d-Dalal” isimli eserinde gerçeği arama ve bulma çalıĢmasını 

özetlemektedir. Yaptıklarının gerçekten Allah rızasına uygun olup olmadığı ve insanların 

kurtuluĢunun en kolay yolunun ne olduğu konusunda kısa ve doğru yolun ne olduğu 

konusunda geçici bir eleĢtiri ve Ģüphe içinde idi. Bu da araĢtırmalarına sebep teĢkil ediyordu. 

Bu sebeple Gazali Bağdat Nizamiye Medresesinin kendisine “Ģöhret ve saygınlık kazandıran 

ve hilafet merkezinin ününü geri bırakan” vazifesini kardeĢi Ahmet Gazali‟ye 488 (M. 1095) 

yılında Bağdat‟tan ayrıldı. Gazali‟nin bu kararında Nizamülmülk‟ün 1092 taraihinde Batını 

ajanları tarafınan öldürülmesi ve çok geçmeden de MelikĢah‟ın ölümü de rol oynamıĢ olabilir. 

Gazali Bağdat‟tan ayrılarak ġam‟a gitti. Ġki sene burada kaldı ve ġam Emeviye 

camiinde inzivaya çekildi. Bunun sebebi tasavvufa yönelmesinden ziyade “Ġslam inancının ve 

toplumun içine düĢmüĢ olduğu zaaf, dini ve ahlakî yozlaĢama idi. Bunun sonucu olarak da 

siyasi istikrarsızlık ve çalkantılardan duyulan huzursuzluk ve bir çıkıĢ aramak ve ehl-i imana 

bir yol gösterme” arzusundan kaynaklanıyordu. Bu sebeple topyekün bir ıslaha ve Kur‟ân-ı 

Kerimdeki saf Ġslam inancını ve Asr-ı saadetteki sahabe mesleğinin ortaya koymak 

gerekiyordu. Bunu da herkesin anlayacağı ve kolayca yapabileceği bir uslüp ve amel-i salih 

ile ortaya koymak gerekiyordu. ġam Emevî Camiinde bunu yaptı. Ġki sene içinde “Ġhya-ı 

Ulumi‟d-Dîn” isimli bütün iman ve ibadet çeĢitlerini, ahlak ve kalbî amelleri içine alacak 

Ģekilde tanzim ve tertip etti.  

Ġbn-i Teymiye ve Ġbn-i Kayyum el-Cevzî gibi bir kısım âlimler “Ġhya” kitabını zayıf 

hadisleri almakla tenkit etmiĢ ise de Hafız Zeynüddin-i Irâkî “Ġhya” kitabına büyük hizmet 

ederek içindeki hadisleri tahric etmiĢ ve her hadisin ravisini, derecesini ve sıhhatini incelemiĢ 

ve sıhhatini ortaya koymuĢtur.  

Ġnzivada bulunduğu dönemde “Bidâyetü‟l-Hidâye” “El- Makasıdu‟l-Esma fi ġerh-i 

Esmâillâhi‟l-Hüsnâ” “El-Vecîz” “Cevâhiru‟l-Kur‟ân” “El-Erbaîn fî Usûli‟d-Dîn” “Faysalu‟t-

Tefrika” “Kânunu‟t-Te‟vîl” “Kimyây-ı Saadet” “Eyyühe‟l-Veled” gibi avama ve havassa 

hitap eden kitaplar ve risaleleri de yazdı.    

Oradan Kudüs‟e gitti ve bir müddet de orada riyazet ve inziva hayatı yaĢadı. Burada da 

Ġyhâ‟nın bir bölümü olan “Risaletü‟l-Kutsiye” isimli eserini yazdı. Sonra Mekke‟ye hac için 

ve medineyede peygamberimizin (sav) kabrini ziyarete gitti. Sonra vatan hasreti ile memleketi 

olan Tus‟a buradan da tekrar NiĢbur‟a döndü ve buradaki Nizamiye Medresesinde yeniden 

göreve baĢladı. 499 (M.1106) Ġmam-ı Gazali bu dönüĢünü ve yeniden müderrisliğe 

baĢlamasını Ģöyle ifade etmektedir. “Buradan ayrıldığım zaman bana bu mevkii kazandıran 

ilmi öğreniyordum; ama Ģimdi bana bunu terk ettiren ilmi öğretiyorum.”  

Burada ayrıca “El-Munkız mine‟d-Dalal” isimli kendi hayatını ve tecdid görevini 

anlatan, bunun için çektiği sıkınıtıları dile getiren ve yaptığı çalıĢmaları özetleyen oto-

biyografik eserini yazdı. Kitabında özetle Ģöyle diyordu: “Ġslam dünyası ve Müslümanlar 

manevi hastalıklara müptela olmuĢlardır. Bu hastalıktan kurtulmaları için kendi hayatında ve 

nefsinde büyük mücadeleler yaptığını; ancak içtimâî ve siyasi durumun irĢat vazifesini 

yapmaya müsait olmadığını, bunun için inzivaya çakilerek hastalıklara deva olacak ilaç 

niteliğinde eserler telif ettiğini ve bu görevini tamamladıktan sonra yeniden tedris hayatına 

baĢladığını” ifade etmektedir.  

Tabii ki Gazali‟nin dönüĢünün en önemli sebeplerinden birisi de Selçuklu hükümdarı 

Sultan Sencer‟in veziri Nizamülmülk‟ün oğlu Fahrülmülk‟ün kendisini ısrarla davet 

etmesidir. Burada üç sene müderrislik hayatına devam ettikten sonra sağlığını bahane ederek 

yeniden memleketi olan Tus‟a döndü. (H. 503/ M. 1109) Burada hayatının son günlerinde 

“El-Mustasfâ min Ġlmi‟l-Usul” “El-Ġmlâ ala ĠĢkâlu‟l-Ġhya” “Ed-Düretü‟l-Fâhire” “Ġlcâmu‟l-

Avam an Ġlmi‟l-Kelam” “Minhâcu‟l-Âbidîn” gibi eserlerini yazdı.  

Hayatının son günlerinde kendisini Hz. Peygamberin (sav) hadislerini okumak ve onlar 

üzerinde tetkikat yapmak ve Sahih-i Buhari ve Müslimi incelemekle geçirdi. (Tebyîn-ü 

Kizbu‟l-Müfteri, 369) Vefatından bir sene önce H. 504 tarihinde “El-Mustasfâ” isimli eserini 



yazdı. Bu eser Fıkıh ilminin Ġlm-i Usuli‟d-Din‟in üç ana temelinden birisidir. Diğer ikisi 

Hasen-i Basrî‟nin “El-Mutemed” ve Ġmam Harameyn El-Cüveynî‟nin “El-Burhan” isimli 

eserleridir.  

Nihayet 14 Cemaziyelâhir 505 H. (18 Aralık 1111) tarihinde 55 yaĢında vefat etti. 

KardeĢi Ahmed Gazalî onun vefatını Ģöyle anlatır. “Pazartesi günü sabah uykudan uyandı. 

Abdestini alarak namazını kıldı. Sonra kefenini getirtti ve onu gözlerine sürdü. “Efendimin 

emri baĢım gözüm üstüne” dedi ve ruhunu teslim etti. (Nedvî, Ġslam Önderleri, 1:255) Tus‟da 

meĢhur Tus‟lu Ģair Firdevsî‟nin yakınına defnedildi.   

 

Gazali Döneminde Ġslam Dünyası  

Gazalî‟nin yaĢadığı dönemde Ġslam dünyası çeĢitli felsefe ve fikir akımlarının tesiri 

altına girmiĢti. Yunan Felsefesi olan Aristo ve Eflatun felsefesinin geliĢtirerek Ġslam 

dünyasına sokan Yakup el-Kindî (V. 258 H) Ebu Nasr El-Farabî (V. 329 H) ve ġeyh Ebû Ali 

Sina (V. 428 H) gibi meĢhur ve cazibeli filozofların etkisi ilim çevrelerine büyük bir rağbete 

mazhardı. Hicrî 4. Asrın sonunda bütün Ġslam dünyasını etkisi altına almıĢtı. Bu felsefeden 

etkilenen Bağdat‟ın ulema kesimi “Ġhvân-ı Safâ” adı altında bir cemiyet ve ilim kurulu 

oluĢturmuĢlardı. Bu cemiyet Mutezile‟nin de etkisi ile Felsefe ile Dini, Akıl ile vahyi izah 

ediyorlar ve akla çok büyük değer veriyorlardı. Aklın ve felsefenin kıstasları ile Ģeriatı ve dini 

izah etme çabalarına girmiĢlerdi.  

“Ġhvân-ı Safa” her konuda kitap yazarak Ġslam dünyasında bulunan ilim çevrelerini ve 

zeki gençleri etkilemeye baĢlamıĢlardı. “Tabiiyât” “Matematik” “Ġlâhiyât” ve “Akliyât” 

konularını içine alan 52 adet Risale yayınlamıĢlardı. Bu risaleler Ġspanya‟ya kadar ulaĢtı. (Ebu 

Hasan en-Nedvî, Ġslam Önderleri Tarihi, 1:178-179)  

Felsefenin etkisi ile “Bâtınîlik” fitnesi ortaya çıktı. Nefislerine değer veren, zengin ve 

zevk peĢinde koĢan zeki gençler ve onlara önderlik yapan muallimler vasıtası ile bu akım kısa 

zamanda her yeri etkilemeye baĢladı. DeğiĢik amaçları taĢıyan kimseler “Bâtınîlik” adı altında 

bir araya geldiler.  

Batınîler‟e göre dinin meseleleri ve Allah kelamı kelimelerle ifade edilmektedir. “Allah 

her peygamberi onların dili ile göndermiĢtir ki, insanlar Allah‟ın emir ve yasaklarını 

anlasınlar.” (Ġbrahim, 14:4) Ancak Bâtınîler akıl ve zekâları ile kelimelere farklı anlamlar 

yükleyerek bu manaların gerçek anlamlar olduğunu, bunlara vakıf olan bilginlerin zahiri 

manalarına önem vermelerinin gerekli olmadığını belirtirler. “ĠĢin hakikatini ancak batınî 

manalara vakıf olanlar bilirler. Zahir zincirine bağlı olanlar avam denilen halk tabakasıdır. 

Zahiri sembollerden gerçek ve bâtınî anlamlar çıkarabilen havas tabakasının zahire takılmaları 

gerekmez” diyorlardı.  

Batınîlere göre, peygamber kendisine saf kutsallık yetkisinin aktığı kiĢidir. Cebrail bir 

varlık değil, bir akım ve anlayıĢtır. Ahiret, her Ģeyin aslına dönmesidir. Cennet bâtınî ilim, 

cehennem zahirî ilimdir. Kâbe peygamberi, kâbenin kapısı Hz. Ali‟yi simgeler. “Zekât 

vermek ilmi yaymak anlamındadır. Oruç ise sırrı baĢkalarına açıklamaktır. Hac, aklın 

kıblesidir. Nuh tufanı ilim denizini, Nemrud‟un ateĢi ise öfkesini ifade eder. Musa‟nın asası 

onun hüccet ve delileridir ” diyorlardı. Böylece dinin temel prensipleri, nasslar ve kesin 

emirler dahi te‟vil ve tahrif edilerek büyük bir dalalet kapısı açıldı. (Kavâid-i Akâid-i 

Batınıyye, Muhammed b. Hasan Deylemî Yemânî (707 H) s. 17-18; Ebu Hasan en-Nedvî, 

Ġslam Önderleri Tarihi, 1:180-184) 

Bâtınîler ayrıca gizlice bir terör örgütü kurarak kendi çalıĢmalarını önlemek isteyenleri 

öldürmeye baĢladılar. Bunların içinde devlet adamları da vardı. Nizamülmülk, Fahrulmelik 

gibi devlet adamları onların eli ile öldürüldü. Bu sebeple bütün Ġslam devletleri uzun süre 

rahatsız oldular. Vezirler ve ilim adamları Batınî‟lerin tehdidi altında kaldılar. Ġbn-i Kayyum 

el-Cevzî “Ġsfahan‟da eğer bir kimse akĢam eve dönmezse bir Batınîye hedef olup öldürüldüğü 

zannedilirdi” demektedir. 



Hicrî 5. Asrın ortalarında durum böyleydi ve yeni bir ıslahat hareketine ve bunu 

yapabilecek ilim ve dirayete sahip ilim ve devlet adamlarına büyük bir ihtiyaç vardı. Ġmam-ı 

Gazalî ve Selçuklu veziri Nizamülmülk bu ihtiyaca cevap vermiĢtir.  

Gazali bu dönemi çok iyi tetkik eder ve döneminde gerçeği arama iddiasında olanları 

dört gruba ayrılırlar: 

1. Akıl ve ilim sahibi olduklarını iddia eden kelamcılar, 

2. Ellerinde gizli bilgiler bulunduğunu iddia eden Bâtınîler,  

3. Mantıklı olduklarını iddia eden felsefeciler, 

4. Kendilerini keĢif ve keramet sahibi olduklarını savunan mutasavvıflar. 

Gazali bu zümrelerden her birinin kitaplarını okuyarak fikirlerine muttali olur ve 

bunların hiçbiri onu tatmin etmez. Felsefeyi iniceler riyazî, tabii, siyasi, ahlâkî, ilâhî ve 

mantıkî bilgiler olarak altı bölüme ayrıldığını görür. Son olarak tasavvufa yönelir. Tasavvufun 

hem ilim, hem de amelî olduğunu görür. Gerçeği bulmanın ilim ve amel yanında takva ve 

vera ile kalbi her türlü hastalıklardan korumak ve temizlemekle mümkün olduğunu anlar. 

Bunun yolunun da fani dünyaya değer vermemek ve baki olan ahirete yönelmekle olduğunu 

belirtir. 

Gazalî manevî hastalıkların her tarafı sardığını, âlimlerin azaldığını, Ģahsî hevesleri, 

kiĢisel amaçları kendilerini kuĢatmıĢ, dünya hayatını esas almıĢ olan insanların kaldığını 

görür. Ahiret ilminin silinip gittiğini ve unutturulduğunu görerek sessizliğini bozar ve 

inzivadan çıkarak ilmî eserleri yazıp neĢretmeye karar verir. 

Gazalî bütün islâmî bilgileri “Ġhya” isimli eserinde toplayarak dini yeniden ihya etmeye 

karar verir. Ġhya ile ilgili olarak ġeyh Muhammed Kâzerûnî “Eğer dünyada bütün ilimler yok 

olsa ihya kitabı bunların hepsini yeniden canlandırır” demektedir. Gazali “Ġhya”sında asrın 

hastalıklarını, toplum tabakalarının gafletlerini, görev ve sorumluluklarını en güzel Ģekilde 

dile getirdi. Her insanın nefis ve Ģeytan tarafından nasıl aldatıldığını en güzel Ģekilde ortaya 

koydu. Sonra zenginlerin, ulemanın ve idarecilerin görev ve sorumluluklarını izah ederek 

tutum ve davranıĢlarını tenkit etti. Halkın gerçeklerden uzaklaĢarak Ģekillere ve dıĢ görünüĢe 

aldandığını, adet ve geleneklere bağlanarak asıl hedef olan ahiretten ve Allah rızasından 

habersiz kaldığını gözler önüne serdi. Amaçlarla araçların nasıl yer değiĢtirdiğini gösterdi. 

Zamanındaki ilimleri dini ve dünyevî, farz-ı kifaye ve farz-ı ayn Ģeklinde sınıflandırdı. 

Her kesimin üzerine düĢen görevi yapması gerektiğini ve bu görevlerin neler olduğunu ortaya 

koydu. Servet sahiplerinin kusurlarını ve hastalıklarını açıkladı. Devlet adamlarını ve 

sultanları cesaretle tenkit etti. Onların hata ve kusurlarını sayarak dine ve adalete ters 

tutumlarını gözler önüne serdi. Böylece kitabını hastalıları ve çarelerini delilleri ile en güzel 

Ģekilde ortaya koyan ilk eser oldu. (Ebu‟l-Hasen En-Nedvî, Ġslam Önderleri Tarihi, 1:212-

213)  

Gazalinin en büyük tenkidi ise ulemaya olmuĢtur. Ona göre dini ve ahlaki çöküntünün 

en büyük sebebi ulema sınıfıdır. Ulema toplumu bozulmaktan ve kokuĢmaktan kurtaran 

tuzudur. Tuz bozulursa toplumu düzeltmek zordur. Gerçek ulemanın eksikliğini doktorun 

olmayıĢına benzeten Gazali, “Tedavisi olmayan hastalık doktorun bulunmayıĢıdır” der. 

Doktor ise âlimlerdir ama ne var ki doktorların kendileri daha ağır hasta olup hastalığı tedavi 

etmek bir tarafa etrafa mikrop saçanlar onlardır. Bunun için kendileri tedavi olmadan hastaları 

tedavi etmeleri imkânsızdır.  

Ġdarecilerin ve sultanların bozulmasının en büyük sebebi de yine âlimlerdir. Gazali bu 

konuda da “Sözün özü Ģudur: halkın bozulmasının sebebi idarecilerin bozulmasıdır; 

idarecilerin bozulmasının sebebi de âlimlerin bozulmasıdır. ġayet Allah‟tan korkmayan 

kadılar ile kötü âlimler olmasaydı sultanlar haksızlık ve zulüm yapmaktan çekinirlerdi.” (Ġhya, 

2:132) demektedir.  

Ulemanın selef âlimleri gibi tesirli olmamalarının sebebini de dünya sevgisine kapılmıĢ 

olmaları ile açıklar. Âlimlerin cesaretini kıran ve korkmalarına sebep olan dünyaya, makam 



ve mevkiye verdikleri değer ve sultanlardan bu konuda yardım beklemeleri olduğunu ifade 

eder. Selef ulemasını ise, emr-i bil-maruf ve nehy-i ani‟l-münkeri yaparlarken Allah‟a 

güvenirler ve sultanlardan korkmazlardı. Sultanın zulmü ile Ģehit olmayı Ģeref sayarlardı. 

Zulmen Ģehit olmayı iki Ģehit sevabına denk kabul ederlerdi. Bu samimiyetleri ile sultanlar 

kendilerinden korkar ve çekinirdi. TaĢ kalpliler karĢısında yumuĢarlardı. Zamanın uleması da 

mal ve makam sevgisi hastalığına maruz kalmıĢlardır. Kimde dünya sevgisi hâkim olursa 

onun sözü hiç kimseye tesir etmez. En basit birisini dahi hesaba çekemez ve kötü yoldan men 

edemez. Nerede kaldı ki sultanları kötü yoldan men etsin”  

Gazali döneminde âlimler fıkıh ilminin ayrıntıları ve ihtilaflı meselelerle meĢguldüler. 

Münazara ve mübahaseler her yerde cereyan etmekteydi. Nefsin ıslahına, ahlakın 

düzeltilmesine ve ahiret saadetinin kazanılmasına yönelik hususlar ihmal ediliyordu. Gazali 

bu durumu da tenkit eder. “Herhangi bir fakîhe tevekkül, ihlâs ve riyadan sakınma hususlarını 

sorsan cevap veremez ve susar. Hâlbuki bu hususları bilmek farz-ı ayn, ihmali ise ahirette 

helâki gerektirir. Eğer fıkıh âlimine lian, zıhar, sebk ve remy gibi fıkıh meselelerini sorsan 

ciltler dolusu cevap verirler. Hâlbuki bu bilgilere ömür boyu ihtiyaçları olmaz. Ġhtiyaç olsa 

her yerde onu bilen biri bulunabilir ve ona sorularak mesele hallolur. Ama bu bahisleri bilmek 

farz-ı kifayedir der ve hem kendisini, hem de baĢkalarını ĢaĢırtır. Aklı baĢında olan anlar ki, 

fıkıh ilminin amacı, farz-ı kifayedeki emri yerine getirmek olsa öncelikle farz-ı ayn olan 

hususları yerine getirmelidir. Nice Müslüman memleketler var ki, Müslüman bir tabibi 

yoktur. Bu ilmi tahsil etmek ise farz-ı kifayedir. Fıkıhçılar bundan gafildirler. Kimse bu 

hususlarla ilgilenmemektedir. Emr-i bil‟maruf ve nehy-i anil münker farz-ı kifayedir; ama 

bunu yapan bir fakih yoktur. Dinini düĢünen ve dine hizmeti amaç edinen birinin farz-ı ayn 

olan hususları yapmadan farz-ı kifaye olan konularla vakit geçirmemelidir” demektedir. (Ġhya, 

2:303)  

Cahil ve Allah‟tan korkmayan fıkıhçıların ve felsefecilerin mugalata ile Yüce Allah‟ın 

“Mü‟minlerin hepsinin savaĢa gitmesi gerekmez. Bir kısmı da toplanarak dinde fıkıh tahsil 

etsinler ve döndükleri zaman kavimlerini sakındırsınlar” (Tevbe, 9:122) ayetini ve 

peygamberimizin (sav) “Allah kime hayır murat ederse onu dinde fakih yapar” hadisini delil 

getirerek fıkhın önemini anlatmakta ve çalıĢmalarının değerini ifade etmektedirler. Kelam ve 

Felsefe ile uğraĢanlar da “Allah dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilmiĢse ona çok 

büyük hayır verilmiĢtir” (Bakara, 2:269) ve “Öğüt ver, sen öğüt vericisin” (GaĢiye, 88:21) 

ayetlerini delil getirerek yaptıkları iĢlerin meĢru ve olduğunu iddia ederler. 

Gazalî “Bu kelimeler asıl manalarını yitirmiĢler ve ifade ettikleri mefhumlardan çok 

farklı manalara yönlendirilmiĢlerdir. Peygamberimiz (sav) ve sahabe dönemindeki bu kelime 

için kullandıkları mana ile bu günün ilim adamlarının kullandıkları manaların hiçbir ilgisi 

yoktur” diyerek “Hikmet” kelimesinin ifade ettiği mananın doğru bilinmesi ve yerinde 

kullanılması gerektiğini ifade eder. (Nedvî, 1:213-221)  

Gazalî‟den iki asır önce yaĢamıĢ olan Abdullah b. Mübarek âlimler ve idareciler 

grubunu dini bozan ve ana yoldan saptıran güruh olarak tanımlamıĢ ve “Dini ancak sultanlar, 

ulemai‟s-sû ve hocalar ifsat etmiĢtir” buyurarak aynı noktaya parmak basmıĢtır.  

Gazali bu devirde sultanların mallarının ve kazançlarının haram olduğunu ve âlimlerin 

onların hediyelerini almaması gerektiğini izah eder. Selef ulemasının aldığını delil 

gösterenlerin olacağını da ifade eden Gazali, o zaman sultanların Allah‟tan korktuklarını ve 

âlimleri de isteyicilik zilletinden koruyarak gizlice gönderdiklerini söyler. ġimdiki sultanların 

ise kendilerini öven ve kendilerine hizmet edenleri sevip koruduklarına dikkat çeker. 

Toplumun tüm kesimlerini ele alarak yaptıklarını eleĢtiren Ġmam-ı Gazali zenginlerin ve 

servet sahiplerinin de fakir ve muhtaç olanları düĢünmediklerini servetlerini defalarca hacca 

gitmek için harcadıklarını, bu surumun yanlıĢlığını anlatır. Çünkü onların hac yaptıklarını 

herkes görür ve bilir. Ġbn-i Mesut (ra) “Âhir zamanda sebepsiz yere, farz olmadığı halde 



hacılar çoğalır. Yollarda yaptıkları ticaretleri ile de servetleri çoğalır. Sevaptan mahrum 

olarak evlerine dönerler. Çünkü onlar komĢularının hal ve hatırını sormazlar” demiĢtir.  

Gazali misal olarak Ebu Nasr el-Temmar‟ın BiĢr b. El-Hârise‟nin yanına nafile olarak 

hac ve umre için sefere çıkmadan önce vedaya geldiği zaman aralarında geçen Ģu diyalogu 

misal verir: “Ben hacca gidiyorum, bir emriniz var mı?” “Ne kadar harçlığın var?” “Ġki bin 

dirhem.” “Hacca gitmekle zühdünü mü, yoksa Kâbe‟ye olan aĢkını mı, veya Allah rızasını mı 

kast ediyorsun?” “Allah rızasını kast ediyorum.” “O halde evinde otururken sana Allah 

rızasını kazandıracak bir Ģey söyleyeyim mi?” “Söyle, elbette yaparım” “O halde 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, Ģüpheli Ģeylerden kazanıldığı takdirde nefis kendi arzusunu yerine getirilmesini ve 

salih ameller yaptığını göstermek ister. Gerçekte ise Allah müttakilerin amelini kabul eder” 

buyurur. (Ġhya, 3:352) 

 

Gazali‟nin Fikir Hayatı:  

Gazali Fıkıh, Kelam, Felsefe, Tasavvuf, Eğitim, Siyaset, Ahlak gibi ilimlerde söz ve 

ihtisas sahibi olduğu telif ettiği eserlerinden anlaĢılmaktadır. Bu bakımdan çok yönlü bir ilim, 

fikir ve din adamıdır. Gazali yığma bilgiden ziyade “sistemli bilgi”nin insana fayda verdiğini 

anlatır ve bilgilerin sistemli hale gelmesi için yol ve yöntem gösterir. Gerçeğin ancak sistemli 

bir çalıĢma ve sistemli bilgi ile kazanılacağını sadece ifade etmekle kalmaz bizatihi bunu 

eserlerinde gösterir.  

Gazali yine her türlü taassubu tenkit eder. gerçeği bulana kadar Ģüpheci olmanın 

faydalarını anlatır. Akıl ve nasslar ile delillendirilerek gerçeği aramak ve bulmak için sistemli 

bir araĢtırmanın ve Ģüpheciliğin lüzumunu anlatır. Gerçeği bulduktan sonra ise bunu izah ve 

ispat ederek anlatmanın ve yaymanın gereğini anlatır. “Mizanu‟l-Amel” isimli eserinin 

sonunda bu hususları güzel bir Ģekilde dile getirir. Gazali‟ye göre Ģüphe insanı düĢünmeye, 

araĢtırmaya ve gerçeği görerek ikna olmaya götürür. Ġslam dininde taassuba asla yer yoktur; 

Ġslamiyet delil ve akıl üzere müessestir. Gerçeği görmenin tek yolu araĢtırma ve ikna olmadan 

geçer. Nasıl ki matematiksel bilgiler kesinlik ifade ederler; aynı Ģekilde soyut ve manevi 

ilimlerin de kesinlik ifade eden akıl ve delillerle ortaya konabilen yönü vardır. Ġlim 

adamlarının görevi bunu ortaya koymaktır. Kendisi de bunu yapmaya çalıĢmaktadır. Böylece 

Gazali kesinliği olmayan malumatın hiçbirini doğru saymadı.  

Gazali‟ye göre kesinliği olan bilgiler aklî bilgilerdir. Meselâ birisi kalkıp “Üç ondan 

daha büyüktür” der ve bunun ispatı için sopayı yılana çevirdiğini ve havada yürüdüğünü 

gösterse, bu “onun üçten büyük olduğu” bilgisini sarsmayacağını, ancak nasıl olup da sopayı 

yılana çevirdiğine ĢaĢıracağını ifade eder.   

Gazali bilginin kaynakları konusundaki görüĢlerini dile getirirken “His ile elde edilen 

bilgilerin zaruri bilgi olduğunu; ancak hissin yanılacağını ve “Algı yanılgısı” yaĢayacağını 

belirtir. Bununla beraber aklın da zaruri bilgilerin bir kısmının kaynağı olduğunu ifade 

etmekle beraber “akıl yanılmasının” da olduğunu ifade eder. “Tecrübe”nin de bilgilerimizin 

kaynaklarında birisi olduğunu belirtmiĢtir.  

Akıl ile vahyin karĢılaĢtırmasını da yapan Gazali aklı göze, vahyi de güneĢe benzetir. 

Aklın amacının gerçeği bulmak olduğunu ancak kendi baĢına gerçeği olduğu gibi 

göremeyeceğini ifade eder. “Nasıl ki göz tek baĢına görmek için yeterli değilse akıl da gerçeği 

görmesi için vahyin aydınlığına muhtaçtır” der.   

Ġmam-ı Gazali aklın ve aklın ürünü olan ilimlerin hakikat noktasında paylarının ne 

olduğu, din ile akıl ve aklî ilimler ile din arasındaki iliĢkiyi açıklamıĢ ve islâmî bir yorum 

ortaya koymuĢtur. Gazzali, ilim-din iliĢkisine ilk olarak "bilgi" kavramını sorgulayarak baĢlar. 

Bilgi nedir? Hakikatlere ulaĢmada, hakkı batıldan ayırmada bilginin rolü nedir? Gazali‟yi bu 



sorulara ulaĢtıran, kendi deyimiyle "fıtratındaki hakikatlere susamıĢlık" ve haklarında ihtilaf 

bulunan taklidi akaidlerin hakikatini bulma isteğidir. "Bilgi nedir?" sorusuna cevap arayan 

Gazzali, kendisinden Ģüphe edilmeyecek ve hataya yol açmayacak derecede "yakîn"e 

yaklaĢmıĢ bilginin kesin bilgi olduğunu savunur. Bu konuda Ģöyle der: "Yakîn” raddesine 

varan bilgilerde bilinen Ģeyin asla Ģek götürmeyecek derecede anlaĢılmıĢ olması gerekir. 

Bunda yanılmıĢ olmak, vehme kapılmak ihtimali varid olmaz. Kalp böyle bir ihtimale imkân 

vermez." (El-Munkizu mine‟d-Dalâl, MEB Yayınları, Ġstanbul 1990, s. 16) 

Gazali, kesin bilgiye "ilham" ve yolu ile de ulaĢılacağı kanaatindedir. Aklî bilgilerin 

güvenilirliği yanında, hakikatlere, Allah'ın nuru ile ulaĢılabileceğini savunan Gazali, 

"Hakikatlere ermek daima delil ile olur zannedenler, Allah'ın geniĢ ve sonsuz rahmetini 

daraltmıĢ olurlar" demiĢtir.  

Felsefenin en ince sırlarına vakıf olan Gazali, felsefenin de kelam gibi kendi maksadını 

temin için yeterli olmadığı kanaatine varır. Hakikatlere varmada aklın yetersizliği düĢüncesi, 

daha da geliĢir. ġöyle der Gazali; "Akıl bütün meseleleri kavramakta müstakil değildir. Bütün 

karmaĢık meseleler üzerinden anlaĢılmazlık perdesini kaldıramaz." 

Aradığını felsefede de bulamayan Gazali, tasavvufa yönelir. Mutasavvıfları ve eserlerini 

inceler. Mutasavvıfların tarzını beğenir. Gazali tasavvufta akıl ötesini açıklamak için 

"Nübüvvet" kavramından yararlanır. Nübüvvet her ne kadar peygamberlere has bir özellik 

olsa da onun bazı hassalarının insanlarda da görülebileceğini söyler. Nübüvvetin nuru ile aklın 

idrak edemeyeceği Ģeylerin kavranabileceği görüĢündedir. Gazali; “Nübüvvet de bir haldir ki; 

o hal içinde insanda yine manevi bir göz hâsıl olur. Bu gözde bir nur vardır ki; onun ile gaybı 

ve aklın idrak edemeyeceği Ģeyleri görür.” “Akıl ile idrak olunamayan Ģeylerin idraki için de 

bir yolun bulunması mümkündür. Nübüvvetten maksat budur.” Nübüvvetin vahiyle 

desteklendiğine dikkat çeken Gazali, takva ve vera sahibi mü‟minlerin de ilhama mazhar 

olacaklarını ve bu ilham ile gerçekleri idrak ederek hakiki bilgiye ulaĢabileceklerini açıklar.  

Gazali ilmi tarif ederken Ģeyle diyor: “Hakiki ilim, günahın öldürücü bir zehir olduğunu, 

ahiretin dünyadan daha iyi olduğunu bildirir. Hakiki ilim, sahibinde Allah korkusunu 

uyandırır. Ve artırır.”
 
Gazali aklın ve ilimlerin hakikati aramada yetersiz kaldığını, hakikate 

ancak nübüvvet ilham, mükâĢefe ve nübüvvet yolu ile ulaĢılabileceğini savunur. Ġlimlerin ise 

dini akidelere ters hakikatler gösteremeyeceği böyle bir durumda küfrün söz konusu olacağı 

kanaatindedir. Ġlmi, Allah'a ulaĢmada, onun mesajını kavramada ve nübüvveti idrak etmede 

bir vasıta olarak görür. Ġlmin görevi ancak vasıta olmaktır. 

 

Gazalî‟nin Kelam Ġlminde Yaptığı Tecdid: 

Gazalî EĢ‟ârînin takipçisi olan Ebu Bekir Bakıllânî gibi kelamcıların ortaya koyduğu 

görüĢleri ve delilleri daha da geniĢleterek tecdidini bu sahada da göstermiĢtir. EĢ‟ârî kelamına 

yenilik getirmiĢtir. 

Gazali ilm-i kelâmı hastaları tedavi için gereken ilaca benzetir. Ġlaçlar hastalar için 

gerekli ise de sağlam insanların ilaçlara ihtiyacı olmaz. Herkesin her zaman muhtaç olduğu 

Ģey ise Kur‟ân-ı Kerimin izah ve ispat metodudur. Kur‟ân-ı Kerimin anlatıĢ tarzı ve ispat 

metoduna göre herkes nasibini almakta ve seviyesine göre faydalanmaktadır. Hiç kimse 

mahrum kalmamaktadır. Bu deliller su gibidir; süt emen bebekle büyük insan aynı suyu içer 

ama kendi bünyesine uygun gıdasını alır. Bunun dıĢındaki kelâmî bilgiler yemeklere benzer ki 

bundan ancak güçlü ve sağlam olanlar faydalanır, bebeklere ve baĢkalarına zarar verebilir. 

Kelâmî tartıĢmalar ortalığı fesada vermiĢtir. Bu bizzat benim baĢımdan da geçmiĢtir. Sahabe 

ve tabiin döneminde böyle Ģeyler yoktu” demektedir. (Ġlcâmu‟l-Avam an Ġlmi‟l-Kelâm, s. 20)  

Ġslam dünyasında Aristo Mantığının etkisi ile ortaya çıkan “usul” tartıĢmaları Ġmam-ı 

ġafî‟nin “Usul/Metodoloji” ile disipline ederek sistemleĢtirmeye baĢlamıĢlardı. Ancak Ġslam 

bilginleri batıdan geldiği ve felsefenin bir dalı olduğu için Aristo mantığına karĢı çıkmasalar 

da mesafeli duruyorlardı.  Gazali Aristo mantığını felsefecilere, aklı esas alam mutezile ve 



batınî manaları esas alan “Batınıye”ye karĢı aklî delilleri güçlendirmek amacı ile islâmi 

bilimlerini içine sokmuĢtur. Bilhassa “Makasıdu‟l-Felâsife” ve “Kıstasu‟l-Müstakîm” gibi 

eserlerinde mantığa önemli bir yer vermiĢtir. Son dönemlerde yaĢadığı “El-Mustasfa” isimli 

eserde bunu açıkça görmek mümkündür.  

Gazalî‟nin Hicrî V. Milâdî XI. Yüzyılda Kelâmi meseleleri ve aklî delilleri 

güçlendirmek amacı ile Aristo mantığından istifade etmesi Ġslam Felsefesinde yani Kelam 

ilminde yeni bir dönemin baĢlangıcı olmuĢtur. Gazalî‟den önceki kelamcılar, akla önem veren 

Mutezilî imamlar dahi Aristo Mantığını eleĢtirmiĢ ve bu mantık dıĢında bir yol 

geliĢtirmiĢlerdir. Ancak Gazalî onların bu metodunu ciddi bir Ģekilde eleĢtirerek “Mantık 

bilmeyenin ilmine itibar olunmaz” diyerek aklın mantık delilleri ile güçlenmesini 

savunmuĢtur. “Mi‟yâru‟l-Ġlm” isimli eserinde fesada uğramıĢ mezheplere bağlı kelamcıların 

fıtrattan saparak dengelerinin bozulduğunu ortaya koymuĢtur. Gazalî “Mantık” ilminin sadece 

filozofların kullandığı ve kelamcıların bilmediği bir ilim ve metot olmadığını, dinin de ret ve 

kabul yönünde bağlayıcı bir nassın bulunmadığını, sadece akıl yürütmede bir metot olduğunu 

ifade etmiĢtir. Bu bakımdan mantığı reddetmenin hiçbir haklı sebebinin olmadığını ifade 

etmiĢtir. Kaldı ki, Ġslam bilginleri “Kitabu‟l-Cedel” gibi eserlerinde mantığı kullanmıĢlardır. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Ölçüyü düzgün tutun” (Ġsra, 17:35; ġuara, 26:182) buyurarak 

ölçülü olmayı emrettiğini ifade etmiĢtir. Her Ģeyin bir ölçüsü olduğu gibi aklın ölçüsünün de 

“Mantığın Kuralları”  olduğunu izah etmiĢtir. Mantığın kurallarının “Kıstasü‟l-Müstakim” ile 

ifade edilen ölçülerden baĢka bir Ģey olmadığını izah etmiĢtir. “Her insan canlıdır” 

önermesinin “Ahmed‟in insan olduğu için canlı olacağı” Ģeklindeki sonucunun dine nasıl 

zarar vereceğini sormuĢtur. Sonra da mantığın hem teorik ve aklî ilimler hem de pratik fıkhî 

ilimler için geçerli olduğunu savunmuĢtur. Kendisi de Cevahiru‟l-Kur‟ân, Tehâfütü‟l-Felâsife, 

Mi‟yâru‟l-Ġlim” gibi eserlerinden mantık ilmini kullanarak filozofların, Batınilerin ve 

diğerlerinin görüĢlerini çürütmüĢtür. Son zamanlarında kaleme aldığı ve kelâmî meseleri izah 

ettiği “El-Ġktisat fi‟l-Ġtikat” isimi eserinde “Mantık bilmeyenin ilmine asla 

güvenilmeyeceğini” özellikle belirtmiĢtir.  

 

Filozofları, Determinizmi ve MeĢĢâî Felsefesini EleĢtirmesi: 

Sebep sonuç iliĢkisinin esas olduğunu, aynı sebeplerin aynı sonuçları doğuracağı ve 

sebepsiz bir Ģeyin olmayacağını izah eden “determinizm” tüm Ġslam bilginleri tarafından 

eleĢtirilmiĢtir. Ġslam bilginlerine göre her Ģey Allah‟ın yaratması ile olur. Mucizeler bunun en 

güzel delilleridir. Tabiatta her Ģey mucizedir ve Allah‟ın kudreti ile olur. Ancak ne var ki ülfet 

perdesi alıĢkanlıklarımızı öne çıkararak gafletle bu gerçeği gizler.  

Aristocu düĢünceye göre sebeple sonuç iliĢkisi zorunludur; tabii bir sebebi olmayan 

sonuçtan söz edilemez. Tabiatta her Ģey sebep ve sonuç iliĢkisine göre olur. Ġslam bilginleri 

ise bütün bunları Allah‟ın irade ve kudretine bağlar. Gazali ise sebep sonuç iliĢkisini “iktiran” 

kabul etmekle beraber bunun bir zorunluluk olarak düĢünülmesini reddeder. Sebep-müsebbeb 

bağlantısı ilmî olarak ispat edilemez; ancak alıĢkanlığın bir sonucu olan bir dil ve ifade 

meselesidir. AteĢle barut, ilaçla Ģifa vb. bütün tabii varlıklar arasındaki iliĢki bir iktirandır; 

bundan Ģifayı ve sesi çıkaran yüce Allah‟tır. Sebepler bir arada bulunsa da Allah‟ın iradesi 

tecelli etmezse sonuç alınamaz. Tersine sebepsiz de pek çok oluĢum meydana gelmektedir. 

Gazali sebep sonuç iliĢkisini reddetmez; ama filozofar gibi sonucu tabiatın gereği olarak 

kabul etmez ve sonucun Allah‟ın iradesi ile ortaya çıktığını ifade ederek Kur‟ân-ı Kerimin 

yaratılıĢ ile ilgili inanç sisteminin doğruluğunu ispat eder. sebepler sonuçları doğuracak ilim, 

irade ve kudrete sahip değildir. Sonuçları ortaya çıkarmak sebebin değil Allah‟ın ilim, irade 

ve kudreti iledir.  

Gazali aklî ilimlerden olan matematik, mantık ve deneylerle sebep-sonuç iliĢkisine 

dayanan fenni ilimleri kelam ilmine girmesi konusunda önderlik etmiĢtir. Gazali Felsefî 

ilimlerle meĢgul olmaya 484 (1091) yılında Bağdat‟taki hocalığı zamanında baĢlamıĢtır. “El-



Munkız” isimli eserinde belirttiği gibi yaklaĢık iki sene felsefeyi sistemli bir Ģekilde inceleme 

imkânı buldu. Ġslam filozoflarının “Ġslam inançları” ile ürettikleri felsefî düĢünceleri de 

inceledi. Sonra “Makâsıdu‟l-Felâsife” isimli eserinde Felsefenin objektif tanımını yaptı. Daha 

sonra 484 (1095) yılında “MeĢĢâî Felsefesi”ni tenkit eden “Tehâfetü‟l-Felâsife” isimli eserini 

yazdı. Bu kitabında Müslüman filozofların fikirlerini Ġslam inançları açısından inceleyerek 

yanlıĢlarını gösterdi. Ġslam bilginlerinin yanlıĢ düĢünceleri sebebi ile küfre benzeyen 

fikirlerini ortaya çıkardı. Gazali her ne kadar onları küfür ve bid‟at ile itham etmiĢse de bu din 

dıĢına çıkma anlamında değildir. Gazalinin bu ithamına sosyolojik ve felsefî açıdan ele alarak 

filozofların heva ve hevese göre hareket etmeleri anlamını taĢımaktadır.  

Gazalî VI. (XII.) yüzyıl Ġslam ümmetinin inançları ve sosyal hayatları çeĢitli 

kültürlerden kaynaklanan felsefî fikir ve düĢüncelerle bozulmuĢtu. Felsefî düĢünceler Ġslam 

inançlarını etkilediği için Batınilik ve Mutezilî fırkalarını geliĢtirdiği gibi, filozofların 

düĢüncelerini de etkileyerek “MeĢĢâî” felsefesinin doğmasına sebep oldu. Gazalî, Farabî ve 

Ġbn-i Sina gibi Aristo felsefesinden etkilenen filozofların görüĢlerini tenkit ederek eĢyanın 

hakikatini anlamaktan aciz olduklarını ispat etmiĢtir. Gazalî bu tenkitlerini yaparken felsefeye 

düĢmanlık yapmak amacını taĢımaz; ancak aklî ilimleri ve eĢyayı anlama ve algılamadaki 

yanlıĢlıklarını gösterir. 

Gazalinin bu konudaki görüĢlerini üç temelde toplamak mümkünüdür:  

1. Gazalî mantık ve matematik gibi din bakımından tarafsız ilimleri eleĢtirmez. Dini 

savunmak amacı ile matematiğe ve mantığa karĢı çıkmanın yanlıĢlığına dikkatleri çeker. Bu 

ilimlerde ileri giden filozofların da dini konularda yanılabileceğine dikkatleri çekerek 

filozofların dini konularda da söz sahibi olamayacağını ifade eder. Ġhtisas ve uzmanlık 

dallarının farklı olabileceğini ifade ile “bir meslekte uzman olan kiĢinin her meslekte uzman 

olması gerekmediğini” ifade eder.  

2.  Tabiat bilimleri olan Tıp, Fizik, Kimya, Astronomi, Zooloji ve Botanik gibi pozitif 

bilimlerin din bakımından inkâr edilmesinin uygun olmadığını ifade eder. Bu ilimlerin 

Allah‟ın irade ve kudretinin eseri olduklarını belirterek marifetullahda terakkiye sebep 

olacağını belirtir ve bu konuda Kur‟ân-ı Kerimdeki ayetlerden deliller getirir. Hatta 

Gazalî‟nin “Astronomi bilmeyen marifetullahda noksan kalır” demesi meĢhurdur. 

3.  Sebep-müsebbeb, illet-ma‟lûl, sebep-sonuç iliĢkisinin bir Ģeyin meydana gelmesinde 

tabii bir olay olmadığını, asıl sebebin Allah‟ın iradesi ve kudretinin olduğunu savunur. 

Sebebin de sonucun da bir Ģeyi meydana getirmede ilim, irade ve kudret sahibi olamayacağını 

belirtir. Bu konuda “Mucize” meselesine dikkatleri çekerek her Ģeyin Allah‟ın kudreti ile 

meydana geldiğini izah eder. 

Gazali filozofların ihtilaflarının sebepleri üzerinde de durarak bunun sebebinin 

tahakküm ile keyfî hüküm verme, tahayyül, telbis, tenakuz, kafa karıĢıklığı ve batıla dalma 

gibi kavramlar ile niteleyerek bütün bunların beĢerî akılla çözüme kavuĢmayacağını, bunun 

için vahyin kılavuzluğuna ihtiyaç olduğunu ısrarla belirtmiĢtir. 

 

Gazalînin Ahlak GörüĢü:  

Gazalînin en önemli ahlakî eseri olan “Ġhya-i Ulumi‟d-Din” kelam, fıkıh ve tasavvuf 

konularına yeni yorumlar getirmektedir. Bununla beraber Gazalî ahlâkî konulara genellikle 

bütün eserlerinde yer verir. 

Nassa dayanan gelenekçi ahlak felsefesi ile tasavvufî ahlakı birbirine yaklaĢtıran ve 

birleĢtiren Gazali her ikisini de Kur‟an ve Sünnette bir araya getirmeyi baĢarmıĢtır. Ġhya isimli 

eserinde her konudan önce ayetler sonra hadisler sıralanır; daha sonra ise Ehl-i Sünnet 

akidesine bağlı mutasavvıflar tarafından bu konuda yapılan yorumları dile getirir ve sonunda 

Ġslam bilginlerinin görüĢlerinden nakiller yapılır. Öte yandan Gazalî ruh, akıl, saadet ve fazilet 

konularında Eflatun, Aristo ve Ġslam filozoflarının görüĢlerinden de faydalanmayı ihmal 

etmez. Filozofların vardığı sonuçları da ayet ve hadislerle delillendirerek kabul etmekten 



çekinmez. Çünkü Gazalî din ve aklın ilkeleri ölçüsünde ortaya konan güzelliklere de “Nur 

üstüne nur” (Nur, 24:35) diyerek kabul eder. 

Gazalî ruh, kalp, nefis ve akıl konularında fikirlerini Ġhya‟nın “Acaibu‟l-Kalb” 

bölümünde ele almıĢtır. Ġnsanın Allah katındaki değerine dikkat çekmek için “Allah insanı 

Rahman sıfatını en güzel Ģekilde gösterir surette yarattı” (Buhari, Ġsti‟zan, 1; Müslim, Birr, 

115) hadisini zikreder. Bu hadis çerçevesinde insanın ahlakî yönünü ve Allah‟a yakınlığını 

anlatır. Allah‟ın ahlakı ile ahlaklanmanın ve peygamberin sünnetine uymanın değeri üzerinde 

durur.  

 

Eserleri: 

 

1. Fatihatu‟l-Ulum 

2. Risaletü‟l-Kutsiye 

3. Ed-Dürreti‟l-Fâhire fî KeĢf-i Ulûmi‟l-Âhire 

4. Kavâidü‟l- Akâid 

5. Ġlcâmu‟- Avâm Ġlmi‟l-Kelâm 

6. El-Ġktisat fi‟l-Îtikad 

7. El-Kıstasu‟l-Müstakîm 

8. Makâsıdu‟l-Felâsife 

9. Tehafütü‟l-Felâsife 

10. El-Munkızu mine‟d-Dalâl 

11. Miyâru‟l-Ġlm 

12. Nasihatu‟l-Mülûk 

13. El-Vecîz 

14. Ġhyâ-u Ulumi‟d-Dîn 

15. MükâĢefetü‟l-Kulub 

16. Cevâhiru‟l-Kur‟ân 

17. El-Mustasfâ min Ġlmi‟l Usûl 

18. Kimyây-ı Saadet 

19. Eyyühe‟l-Veled 

20. Bidâyetü‟l-Hidâye 

21. El-Makâsıdu‟l-Esma fi ġerh-i Esmâu‟l-Hüsnâ 

22. El-Erbaîn fî Usuli‟d-Dîn 

23. El-Ġmlâ ala ĠĢkâlu‟l-Ġhya 

24. Faysâlu‟t-Tefrika 

25. Kânunu‟t- Te‟vîl 

26. Ed-Düretü‟l-Fâhire 

27. Minhâcu‟l-Âbidîn



 

6.  FAHREDDĠN-Ġ RAZĠ (H. 544–606 / M.1149–1209) 

 

Adı Muhammed b. Ömer‟dir. Künyesi Ebû Abdullah lakabı ise Fahreddîn‟dir. Soyu 

KureyĢ kabilesine ulaĢır. H. 544 (M. 1149) yılında Ġran‟ın Rey Ģehrinde dünyaya geldi. H. 606 

(M.1209) yılında Herat‟da vefat etti.  

Önce büyük bir âlim olan babası Ziyaüddîn Ömer‟den ders aldı. Babası gayet fasih ve 

beliğ hutbe okurdu. Fen ilimlerini Mecd-i Cîlî‟den, Fıkıh ilmini Kemâl Simmânî‟den öğrendi. 

Ġmam-ı Harameyn‟in “ġâmil” isimli kitabını ezberledi. Asrın büyük âlimleri ile görüĢerek 

onların ilimlerini de alarak bilgisini artırdı. Ġlimde yüksek dereceye ulaĢtıktan sonra çeĢitli 

ilim ve fikir adamlarının görüĢ ve düĢüncelerini öğrenmek ve kendileri ile tartıĢmak üzere 

yolculuğa çıktı. Harezm‟e giderek Mutezile mensupları ile Maveraünnehir‟e gitti. Fakir ve 

yoksuldu; ama ilim zengini idi. Ġlme çalıĢması dünyaya çaıĢmasına engeldi. Rey Ģehrine 

geldiği zaman zengin bir doktorun kızı ile evlendi. Bir müddet sonra doktor vefat etti ve 

büyük bir servete kondu. Herat‟ta bozuk inanca sahip Kerramiye itikadının bozukluğunu ispat 

etti. Sultan Gıyaseddin ona Herat‟ta bir medrese yaptırdı.  

Fahrettin-i Razi her gittiği yerde her ilimle meĢgul oldu. Ġlim ve irfana susayanlar ondan 

bolca istifade ettiler, bu sebeple de pek çok bilginler de peĢinden gittiler. Ne zaman bir yere 

gidecek olsa 300 talebe kendisine refakat ederdi. Heybeti bütün talebelerin kalbine yerleĢmiĢti 

ve hizmetinde kusur etmemek için çok gayret gösterirlerdi. 

Fahrettin-i Razi kitap okumayı çok severdi. Hatta yemek yerken kitap okumadan 

geçirdiği zamanlara acıdığını söylerdi. Vaaz ve nasihatteki Ģöhreti ilmî Ģöhretinin de 

üzerindeydi. Çok tesirli vaazlarda bulunurdu. Allah‟ın emir ve yasaklarını anlatırken çoğu 

zaman gözlerinden yaĢlar akardı. Bir gün Sultan ġihabuddin-i Gaznevî‟nin de bulunduğu 

camide vaaz ederken “Ey dünyânın sultanı! Ne senin saltanatın kalır, ne de Razi‟nin bu hali” 

deyip “Hepimizin dönüĢü Allah‟adır” (Gafir, 40:43) ayetini okuyunca sultan ve bütün cemaat 

ağladı. 

Fahrettin-i Razi‟nin kitaplarını okuyanlar onun ilmine hayran kalırlardı. Hirat‟ta 

kendisine “ġeyhu‟l-Ġslam” denirdi. Herat‟ta herkes kendisini ziyarete geldiği halde 

Necmüddin-i Kübra ziyaretine gelmedi. Bir gün karĢılaĢtıkları zaman “Neden gelmediğini 

sordu?” Necmeddin-i Kübra ise “Ben fakir bir insanım ziyaretinize gelip gelmemem ne 

Ģerefinizi artırır ve ne de eksiltir” Ģeklinde cevap verdi. Ama Razî, “Ben ilmimden dolayı 

hürmet edilmesi gereken bir kimseyim” dedi. Necmüddin “Madem ilminle iftihar ediyorsun 

Rabbini nasıl tanıyorsun?” diye sordu. Râzi “Yüz bürhan ve delil ile tanıyorum” dedi. Ġmam 

ise “Delil Ģüphe için gereklidir. Demek sizin Ģüpheleriniz var. Rabbim bana bir nur verdi ki bu 

iman nurunun olduğu yerde Ģüpheye yer yoktur; neden bürhana ihtiyaç duyulsun” dedi. Bu 

söz imama tesir etti ve herkesin gözü önünde kalkıp elini öptü ve onun “Marifetullah” 

iliminden istifade etti.  

Fahrettin-i Razi “Tefsir-i Kebir” isimli tefsirini yazdı. Vefatına yakın talebelerinden 

Ġbrâhim b. Ebu Bekir Ġsfehânî‟ye Ģöyle dedi: “Biliniz ki ben, ilim âĢığıydım, doğru olsun 

yanlıĢ olsun, bir Ģeyin ne olup olmadığını öğrenmek için pekçok Ģey öğrendim. Vallahi kelâm, 

akâid ilmi ile ilgili, doğru yanlıĢ bütün itikâtları, filozofların görüĢlerini çok tedkîk ettim. 

Ancak Kur'ân-ı kerîmde bulduğum faydaya eĢit olanını hiçbirisinde görmedim. Çünkü 

Kur'ân-ı kerîm, Allahü teâlanın yüce kudretini ve azametini teslîm ve kabûl etmeye teĢvîk 

ediyor, îtirâz ve karĢı çıkmaktan, derin mücâdele ve münâzaradan men ediyor. Çünkü beĢer 

aklı, derin ve anlaĢılması zor meseleler arasında boğulup gitmektedir. Bu sebeple dînimizin 

bildirdiklerini aynen kabûl edip, üzerinde konuĢmamak en sâlim yoldur.”  

 H. 606 (M.1209) senesi Ramazan Bayramında ġevval‟in ilk Pazartesi günü Herat‟ta 

ruhunu Rahman‟a teslim eyledi. Vasiyeti üzere ölümünü yakınları duyurmadılar ve kabrini de 

belli etmediler. Bu sebeple kabri ve yeri belli değildir. 



 

Hilyesi ve ġahsiyeti:  

Faherttin-i Razi orta boylu, iri cüsseli, omuzları ve göğsü geniĢ, güzel görünümlü, gür 

sesli, heybetli ve vakarlıydı. Sohbet ve vaazlarındanheybet hâkimdi. Herkes kendisini sever 

ve sayardı. Allah‟ın sevdiği kullarına vermiĢ olduğu beĢ haslet kendisinde kâmilen mevcuttu. 

Bunlar: “Parlak ve iĢlek bir zihin, güçlü hafıza, çok bilgi, sağlam muhakeme, mükemel bir 

ifade gücü.”  

Tefsir sahasında eĢsiz biri olduğu için kendisinden sonra gelen müfessirler “Kale el-

Allame” denince Fahrettin-i Razi kast edilirdi. Fıkıh, Kelam, Usuli‟d-Din, Edebiyat, 

Matematik, Kimya, Astronomi ve Tıp ilminde de eĢsizdi.      

Ġmam der ki: “Hayâtım boyunca tecrübe etmiĢim. Ne zaman bir iĢte, bir kimse, Allahü 

teâlâdan baĢkasına îtimâd eylese, bu îtimâdı onun, belâ, mihnet, sıkıntı ve zorluk çekmesine 

sebeb olur. Ama Allahü teâlâya güvenip, yalnız O'na dayansa, istediği Ģey en güzel Ģekilde 

hâsıl olur. ĠĢte bu tecrübe, küçüklüğümden Ģu anda içinde bulunduğum elli yedi yaĢına kadar 

devâm etmiĢ ve kalbime iyice yerleĢmiĢtir. Ġnsan için, Allahü teâlânın fadl ve ihsânından 

baĢka bir Ģeye güvenip îtimâd etmesinde, Allahü teâlâdan baĢkasından istemesinde hiçbir 

fayda yoktur. Ġnsan birisinden bir Ģey isterken, istediği Ģeyin o kimsede emânet bulunduğunu 

bilmeli, onun hakîkî sâhibinin Allahü teâlâ olduğunu hatırdan çıkarmamalı, isteklerini Allahü 

teâlâdan istemelidir.” 

 

Dine Yaptığı Tecdidi: 

Fahreddin-i Razi H.7 (M. 12) Yüzyılın müceddidi sayılır. Dini ve fenni ilimleri 

birbirlerine yaklaĢtırmıĢ, tefsirde “Dirayet Metodunu” geliĢtirmiĢtir. Felsefecilerden farklı 

olarak, aklı sebep, bilgiyi de sonuç olarak görmez. Razi‟ye göre Allah akletmeyi yaratır, bilgi 

de onu zorunlu olarak izler.  

Razi‟nin üzerinde durduğu ve ihtisas yaptığı alan Kelâm ilmidir. Kelam ilmini ilimlerin 

en Ģereflisi olarak kabul eder. Gazali ile birlikte mantığı ve aklî delilleri de kullanmaya 

baĢlayan Kelam ilmini zirveye taĢıyan Razi olmuĢtur. Dolayısıyle takipçileri onu “Felsefî 

Kelam” ekolünün kurucusu olarak kabul ederler.  

Fahreddin-i Razi dönemindeki Ġslam bilginlerine oranla daha akılcıdır. Kelam ilminin 

amacının da aklî deliller ile Allah‟ı bulmak ve Allah‟ın sıfatlarını daha iyi kavramak olduğunu 

ifade eder. O, aklı ve vahyi birleĢtirerek, daha doğrusu aklın görevinin vahyi daha iyi anlamak 

ve bu istikamette ilmî deliller ile imanı güçlendirmeyi kelam ilminin amacı olarak görmüĢtür. 

Bu konuda “El-Muhassal” “Meâlim-u fi Usuli‟d-Din” “Levâmî‟ El-Beyyinât” isimli eserlerini 

yazmıĢtır.  

Tefsir sahasında da yazdığı 30 Cildi bulan “Mefatihu‟l-Gayb” isimli hacimli tefsirinden 

aklı ön plana çıkarır. Ve ilmî ve akılî deliller ile ayetleri izah ederek tefsirde de yeni bir çığır 

açar ki buna “Usul-i Tefsir” uleması “Dirayet Tefsiri” denilmektedir. O “sahih olan aklın 

sahih olan nakle muhalif olmayacağı” prensibinden yola çıkar. Akılın da vahyin de aynı 

kaynaktan beslendiğini, yüce Allah‟ın kâinatı insan için, insan alını da vahyi anlaması için 

yarattığı görüĢündedir. Bu sebeple vahiy, akıl ve kâinattaki tabii ilimler arasında çok 

mükemmel bir uyumun olduğu görüĢündedir. Tefsirinde bütün meseleleri ikna edici bir 

üslupla ve sağlam felsefî temellere dayandırarak izah eder. Nübüvvet ve mucizeler hakkında 

kuvvetli aklî deliller ortaya koyar.  

Razî fıkıh ile de ilgilenmiĢtir; hatta ġafii mezhebinin önde gelenlerinden sayılır. Daha 

çok “Usul-i Fıkh” ile ilgilenmiĢtir. Fıkıh ilmine ve metodolojisine yeni ve teorik esaslar 

getirmiĢtir.  

Gazalînin etkisinde kalarak Felesefe ile de ilgilenmiĢtir. Filozofları da Yunan 

Felsefesnin tamamen etkisinde kalan ve bütünü ile reddedenler olarak iki kısma ayırarak 

inceler. Gazalî “Tehâfetü‟l-Felâsife” isimli eseri ile felsefecileri tamamen yerle bir etmiĢti; 



ancak Endülüslü Ġbn-i RüĢt “Tehafetü‟t-Tehafüt” isimli Gazali‟ye cevap mahiyetinde ama çok 

sönük müdafaası Felsefe‟yi bir müddet daha hayatiyet vermiĢ ise de Razi‟nin yeniden 

felsefeye vurduğu darbeler ile Ġslam dünyasındaki etkisini tamamen kayebetmiĢtir. Razi‟nin 

bu konudaki en meĢhur eseri “Mebâhîsu‟l-MeĢrîkıyye” isimli kitabıdır.  

Râzi Tasavvuf ilmne de yönelerek Tasavvufu Kelâmî ymnden ele almıĢtır. Ancak 

kendisi bir zühd hayatı yaĢamamıĢtır. Muhiddin-i A‟râbî ile aynı dönemde yaĢadığı için 

aralarında çeĢitli konularda mübaheseler geçmiĢtir. Bediüzzaman hazretleri Mektubat'ta 

zikrettiği gibi, Muhyiddin-i Arabi, Razi'ye yazdığı bir mektupta "Allah'ı bilmek, varlığını 

bilmenin gayrıdır" diyerek, kelam ilmi ile kazanılan marifetin Allah'ı tam ve kâmil olarak 

tanımaya kâfı gelmediği ve huzuru kazanmaya yetmediği ikazında bulunmuĢ ve Allah'ı 

tanımak ve huzurunu kazanmak için gayret etmesini tavsiye etmiĢtir. Ayrıca Muhyiddin-i 

Arabî'nin imanın sadece ilimle elde edilemeyeceğine dair ikazı Risale'de Ģöyle geçer: "Hem 

iman yalnız ilim ile değil; imanda çok letâifin hisseleri var. Nasıl ki, bir yemek mideye girse, 

o yemek muhtelif âsâba, muhtelif bir surette inkısam edip tevzi olunuyor. Ġlimle gelen mesâil-

i imaniye dahi, akıl midesine girdikten sonra, derecâta göre ruh, kalb, sır, nefis, ve hâkezâ, 

letâif kendine göre birer hisse alır, masseder. Eğer onların hissesi olmazsa noksandır." 

(Mektubat, 2004, s. 552-554) 

Pozitif ilimlerin birçok dalı ile de meĢgul olan Fahrettin-i Râzî Matematik, Tıp, 

Astronomi, Ziraat gibi sahalarda eserler yazmıĢtır. Hatta bu konuda bir ilimler ansiklopedisi 

hazırlamıĢ ve buna “Câmiu‟l-Ulûm” adını vermiĢtir. Fahrettin-i Razî‟nin bu Ansiklopedideki 

amacı müspet ilimlere Tevhidî bir bakıĢ açısı kazandırmak ve nazarları “Sanattan Sania” 

çevirmektir. O daha once de belirttiğimiz gibi akıl ile vahyin birbirini desteklediği 

görüĢündedir. Bunu ispat etmek amacı ile de bütün müspet ilimler ile meĢgul olmuĢ ve 

ilimleri Kelam Ġlminin temeli ve kaynağı haline getirmeye çalıĢmıĢtır. O‟na gore akıl kâinatta 

Allah‟ın koyduğu hazinelerin anahtarıdır. Her ilim insanı “Esmâ-i Hüsnâ”dan bir isme 

bağlayarak Allah‟a götürür. 

 

Ġlmî Muhiti ve Kültürü: 

Aklî, naklî ve tabiat ilimlerinin tümüne vakıf bir ilim adamıdır. Adı Muhammed b. 

Ömer b. el-Huseyn b. Ali el-KureĢî et-Teymî, el-Bekrî, et-Taberistânî'dir. Babası kelam 

ulemasından olup iki ciltlik meĢhur “Gâyetu‟l-Merâm” isimli kitabın sahibidir. Bu eseri Subkî 

incelemiĢ ve Ehl-I Sünnet Kelam kitapları arasında en güzeli olarak bulmuĢtur. 

Kendisi babasının da Kelam âlimi olmasından kaynaklanan Kelam ilmine karĢı büyük 

bir sevgisi vardır. Allah‟ın zatı, sıfatları ve isimlerini ortaya koyması bakımından kelâm 

ilmini ilimlerin en Ģereflisi ve en mükemmeli olarak görür. Hatta Ġmamu‟l-Harameyen el-

Cüveynî‟nin Kelam ilmine ait olan “EĢ-ġâmil” isimli eserini ezberlemiĢtir. Ebu Ġshak el-

Ġsfereyânî, Ebu‟l-Hasen el-Bahilî, Ebu‟l-Hasen El-EĢ‟ârî‟yi çok sever ve eserlerinden istifade 

etmiĢtir. Kelam ilmine ait 12.000 varak ezberlediği mervidir. 

Fırkalara ait bütün bilgilere sahipti o derecede ki ġehristânî‟nin meĢhur “El-Milel ve‟n-

Nihal” isimli eserini kaynaklarının çok mutaassıp kimselere dayandığını belirterek itimada 

layık bir kitap olmadığını söyleyebilmiĢtir. Gazalî‟yi çok sevmesine rağmen bazı noktalarda 

tenkit etmiĢtir.  

Râzî, Ģeriat ilimleri dediğimiz fıkıh ilminde de ihtisas sahibi olup iyi bir usulcü idi “El-

Mahsûl fî Usûli‟l-Fıkh” isimli bir de metodoloji kitabı yazmıĢtır. Ġbn-i Haldun “Mantık ve 

Münazara ilmini en iyi iĢleyen Razi‟dir” demiĢtir. Razi, gerek ilminin zenginliği, gerekse 

izzet-i nefis sahibi oluĢu nedeniyle sultanlar, melikler ve emirler katında yüksek mevkilere 

sahip olmuĢtur.  

Fahrettin-i Razi‟ye göre Mütekellimîn ve Felâsife Allah‟ı takdis ve tenzih etmeye 

çalıĢmıĢlar; ama bazıları hata etmiĢ, bazıları isabet etmiĢtir. Bunun için hata edenleri tekfir 

etmek doğru değildir demiĢ ve kimseyi tekfir ile itham etmemiĢtir. Ehl-i Beyte muhabbeti 



sebebi ile kendisi ġii olamakla itham edilmiĢtir. Bir kısım Ġsmailî‟ler bu sebeple kendisini 

Ġsmailî olarak nitelemiĢlerdir. Fahreddin-i Razi zamanında bulunan Kerramî‟lere ise asla 

müsamaha ile bakmamıĢ, onların fikirleri ile mücadele etmiĢtir. Bu sebeple kabrinin gizli 

olmasını ve bilhassa Keraamilerin bilmememesini tavsiye etmiĢtir. 

 

Tefsiri ve Metodu: 

Hicrî IV. Asrıdan itibaren Mutezile Ġslam dünyasında tesirini kaybetmiĢ, onun yerini 

Ebu‟l-Hasen El-EĢ‟ârî‟nin Sünnî anlayıĢı almıĢtır. Ebu Bekir Bakıllânî (v. 403/1012) 

Ġmamu‟l-Harameyn (v. 478/1085) ve Ġmam-ı Gazalî (v. 505/1111) gibi allameler Ehl-i Sünnet 

itikadını en güzel Ģekilde izah ve ispat ederek diğer itikatların yanlıĢlığını göstererek ehl-i 

imana yol göstermiĢlerdir. Yine Ebu Bekir Ġbnu‟l-A‟râbî (v. 543/1148) ve Kadı Iyad (v. 544 

/1149) gibi büyük zatlar da dini ilimler ile fennî ve felsefî maarifi birleĢtirerek felsefeyi dine 

hizmet edecek Ģekilde geliĢtirererk dine hizmet etmiĢlerdir.  

Fahreddin-i Razi ise Felsefe, Usul-i Din, Kelam sahasında derinleĢmiĢ ve bu geniĢ 

kültürü ile Tefsir, Kelam, Usuli‟d-Din, Fıkıh, Nahiv, Edebiyat, Felsefe, Tıp, Astronomi ve 

Hendese dallarında yeni açılımlar ve görüĢler ortaya koymuĢtur. “Mefâtihu‟l-Gayb” isimli 30 

ciltlik tefsirinde bütün bunlara atıflarda bulunmuĢtur. 

Faherddin-i Râzi Kelam ve Felsefe metodunu takip ederek pek çok konularda nakli aklî 

olarak izah etme yoluna girmiĢ ve pek çok mesele halletmiĢtir. Bununla beraber o bu yolun 

hata ve yanlıĢlıklardan hali olmadığını görerek faydalı olmadığını itiraf etmiĢtir. En güzel 

metodun Kur‟ânî Metot olduğunu, Hikmet-i Kur‟âniyenin hepsinden daha sağlam olduğunu 

söylemiĢtir. Razî‟nin tefsir yazmadaki amacı Kur‟ânı müdafaa etmek ve Kurâna her nereden 

olursa olsun gelecek olan saldırıları bertaraf etmektir. Râzî usul ve füru‟daki aklî delillere 

dayanarak tefsire de aklî unsuru bol miktarda sokmuĢtur. Ona göre sahih nakil, sahih akla 

muhalif olmaz. 

Fahrettin-i Râzi‟nin tefsirdeki usulu Allah‟ın kelâmını yine Allah kelâmı olan ayetler ile 

açıklamanın daha isabetli olacağı görüĢüdür. Daha sonra sahih hadisleri nazara verir. 

Gazali‟ye bu konuda itimadı sonsuzdur. Ġhya‟da geçen hadisleri aynen tefsirine de almaktan 

çekinmez. 

 

Eserleri:   

 

1. Tefsir-i Mefatihu‟l-Gayb 

2. Muhassalu Efkâr 

3. ĠrĢâdu‟n-Nüzzâr  

4. Uyûnü‟l-Mesâil 

5. El-Mahsul 

6. El-Burhân 

7. Nihayetu‟l-Îcâz  

8. Meâlimü Usuli‟d-Dîn 

9. Kitabu Fezaili‟s-Sahabe 

10. Kitabu‟l-Ahlâk 

11. ġerh-u Vecîzi‟l-Gazalî 

12. Menâkıb-u Ġmâm-ı ġâfii 

13. Tehzîbu‟d-Delâil 

14. Kitabu Esrâru‟l-Kelâm 

15. ġerh-u Nehcü‟l-Belâga 

16. Kitabu Kazâ ve‟l-Kader 

17. Kitâbu Ta‟cîzu‟l-Felâsife 

18. Kitâbu Berâhînu‟l-Behâiyye 



19. Kitâbu Hamsîn fî Usûli‟d-Dîn 

20. Kitâbu‟l-Halk ve‟l-Ba‟s 

21. Kitâbu Ġsmetu‟l-Enbiyâ 

22. Kitâbu‟l-Ferâset 

23. Kitâbu Zemmi‟d-Dünyâ  

24. Kitâbu‟z-Zübde 

25. El Metâlibu‟l-Âliye 

26. Kitabu Hendese 

27. Kitâbu Câmiu‟l-Kebîr 

28. Risâletu‟n Fi‟n-Nefs 

29. Meâlim-u Usûli‟d-Dîn 

30. Kitâbu Musâderât-i Oklides 

31. Tefsîr-u Sureti‟l-Fâtiha 

32. Esmâ El-Hüsnâ 

33. Münâzarat 

34. Lübâbü‟l-ĠĢârât 

35. El-Mahsûl fî Usûli‟l-Fıkh 

36. El-Meâlimu‟l-Ġhkâmu‟l-Ahkâm 

37. Mebâhîsü‟l-MeĢrîkıyye 

38. Câmiu‟l-Ulûm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.   MEVLÂNA CELALEDDĠN-Ġ RÛMÎ (H. 604–672/ M.1207–1273) 

 

VII. asırda bütün Ġslam dünyası Ġlm-i Kelam‟ın meseleleri ile çalkalanıyordu. Mutezile 

ve EĢ‟âri‟lerin ararlındaki anlaĢmazlıkları bilmeyen kimse aydın ve ilim ehli sayılmıyordu. 7. 

Yüzyılın baĢında Ġmam Fahreddin-i Râzî vefat etmiĢti. (H. 606) Ama onun ortaya koyduğu 

ilim ve düĢünce ortamı daha da geliĢerek devam ediyordu. Ġtikada ait herhangi bir mesele aklî 

ve mantıkî delillerle ve felsefenin metotları ile ispat edilemezse benimsenip kabul 

edilmiyordu. Razî‟nin ortaya koyduğu prensipler amacı dıĢına çıkmaya baĢlamıĢtı. EĢ‟âri 

Kelamına Mutezile‟nin akılcılık ruhu sirayet etmiĢti. 

Kelam bilginlerinin akıl ve delile dayalı metotları sezgiyi ve vicdanı tamamen dıĢladığı 

için akıl ve delile ispat edilemeyen meseleler dıĢlanıyordu. Bu da bazı meselelerde kelam 

ilminin yetersiz kalmasını ve sezgiye ve vicdana dayanan meselelerin reddedilmesine sebep 

oluyordu. Bu da dinin bazı meselelerinin reddine sebep oluyordu. Kısacası Ġslam dünyası bu 

defa da Kelam ilminin buhranına yakalanmıĢtı. Ulemâda “akla ve dıĢ dünyaya bağlılık” hâkim 

olmuĢtu. Akıl hâkim olmuĢtu ama kalb ihmal edilmiĢti. 

Ġslam dünyasında kîl-ü kâl, çatıĢma ve mücadele çoktu; ama hayatta sevginin, marifet 

ve basiretin; aĢkın ve bundan kaynaklanan iman gücünün eksikliği hissediliyordu. Ġnsanlar dıĢ 

dünyaya bağlanmıĢ ve bunu inançları ile izah etmiĢlerdi; ama iç dünyaları ihmale uğramıĢtı. 

(Ebu‟l-Hasen En-Nedvî, Ġslam Önderleri Tarihi, 1:425-427) 

Böyle bir ortamda Kelam ilmine, Ġslam inancına kalbî bir derinlik ve manevî bir boyut 

kazandıracak bir gönül erine ihtiyaç vardı. ĠĢte Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî bu konuda önder 

ve rehber oldu. Ġslam Dünyasının aradığı kalbî ve derûnî iman hayatını ehl-i imana ve 

insanlığa açtı ve yol gösterdi.   

 

Mevlânâ‟nın Hayatı: 

Horasan ve Belh Ģehri o günlerde ulema yatağı sayılırdı. Mevlâna‟nın babası 

Muhammed Bahaeddin Veled daha genç yaĢında bütün ilimlerde üstün dereceye ulaĢmıĢtı. 

Sultanlar gibi kendisine değer verildiği ve Sultanlar bile ilim meclisinde bulundukları için 

kendisine “Sultânu‟l-Ulemâ” lakabı verilmiĢti. O dönemde Horasan‟a HarzemĢahlar hâkimdi.  

Mevlâna Celaleddin böyle bir aileden dünyaya gelmiĢtir. Adı Muhammed, lâkabı 

“Celaleddin”dir. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî olarak tanınmakta ve bilinmektedir. Soyu babası 

tarafından dokuz kuĢak sonrasında Hz. Ebubekir Sıddık‟a (ra) annesi tarafından ise Hz. Ali‟ye 

(ra) dayanır. Afganistan‟da Horasan‟ın Belh Ģehrinde H. 6 Rebiulevvel 604 (M. 1207) 

tarihinde dünyaya geldi. 

Sultanu‟l-Ulema olan babası Bahaeddin Veled oğlunu eğitim için samimi dostu ve hadis 

sahasında otorite olan Seyyid Burhâneddin‟e teslim etti. Mevlâna ilk eğitimini ondan aldı. 

Sultanu‟l-Ulema‟nın halk ve devlet adamları üzerindeki etkisi Harzem hükümdarından 

daha fazla olunca padiĢahın ve padiĢaha yakın olan ulemanın hasedini çekti. Her nimet haset 

çektiği gibi onun ilmi ve otoritesi de hasetten nasibini aldı. Sultanu‟l-Ulema vaaz ve 

nasihatlerinde ulemayı “Aklî ilimleri ve felsefi konuları Allah‟ın kitabına ve peygamberin 

hadislerine tercih etmek ve Allah‟ın kitabını ikinci plana atmakla” tenkit ediyordu. Bu açık 

tenkit ulemâ-i zahir tarafından hoĢ karĢılanmıyordu.  

Harzem Sultanını kıĢkırtan bilginler “Bari Ģehrin ve kalenin anahtarlarını kendisine 

gönderin de manevi otoritesi yanında maddi sultanlığıda kendisine verin” dediler. Bahaeddin 

Veled bunu duyunca sultana haber gönderdi ve “Ġslam sultanına benden selam söyleyin ve 

deyin ki: Bu iki günlük fani dünyanın bütün define ve hazineleri, ülke ve orduları padiĢaha 

layıktır. Bizim gibi derviĢlerin böyle Ģeylerle ne ilgisi olabilir? Sultan ve dostları huzur içinde 

yaĢasınlar. Ben bu ülkeden Cuma günü son konuĢmamı yaparak memnuniyetle çıkıp 

gideceğim” dedi. 



Cuma günü son vaazını yaptı. Bu vaazında doğudan gelecek olan Moğol Fitnesinden 

bahsetti. Pazar akĢamı kimseye haber vermeden Belh‟ten ayrıldı. Oradan Bağdat‟a, Mekke-i 

Muazzama‟ya, ġam‟a ve Malatya‟ya uğrayarak oradan AkĢehir‟e gitti. AkĢehir‟de dört sene 

kaldı, oradan da Konya‟ya bağlı olan Lârende‟ye geçti.  

H. 626 yılında Anadolu Sultanı Alâeddin Keykubad‟ın davet üzerine Konya‟ya Ģeref 

verdiler. Sultan Keykubad bizzat karĢılama töreninde bulundu ve büyük bir tevazu ile atından 

inerek kendisini alıp Konya medresesine ikamet edeceği yere kadar yürüyerek gitti. Sultanu‟l-

Ulemâ Bahaeddin Veled iki sene Konya‟da ikamet ettikten sonra H. 628 yılında vefat etti. 

Mevlâna hazretleri bütün bu yolculuklarda hep babasının yanında bulundu. Her konuda 

babasından ders aldı. Konya‟ya geldiği zaman 22 yaĢındaydı. Sultanın lalası Emir Bedreddin 

GühertaĢ Konya‟da Hüdavendigâr Medresesini yaptırarak Muhammed Celaleddin‟i buraya 

müderris tayin etti. Bu arada Mevlâna‟ya mürebbilik yapmıĢ olan muhaddis ve mutasavvıf 

Seyyid Burhâneddin Konya‟ya geldi. Dokuz sene Konya‟da kaldı. Mevlâna bu dokuz sene 

içinde Seyyid Burhâneddin‟den çok istifade etti. Maddi ve manevi ilimlerin tümünü ders aldı. 

Mevlâna Konya‟daki bilginlerin yetersiz olduğunu görerek ilim yolculuğuna çıktı. H. 

630 yılında ġam‟a ve Haleb‟e gitti. Halep o zamanlar Selahaddin-i Eyyubî‟nin oğlu Melik el-

Zahir‟in yardımı ve Kadı Ġbn-i ġeddâd‟ın teĢvikleri ile çok değerli medreselere sahipti. 

ġam‟da Muhiddin- A‟râbî, ġeyh Sadreddin Konevî, ġeyh Osman Rûmî gibi meĢhur ulema ile 

görüĢtü. H. 635 yılında Konya‟ya tekrar döndü. H. 638 yılında ġam‟da bulunan ġeyh 

Muhiddin-i A‟râbî vefat edince onun yanında buluna pek çok âlimler Konya‟ya geldiler. 

Bunların arasında ġeyh Sadreddin Konevî‟de bulunuyordu. BaĢka ülke ve beldelerden gelen 

ulema ile Konya bir Ulemâ Ģehri haline geldi.  

Mevlâna Konya‟da zahirî ilimlerle meĢgul oluyor, ders okutuyor, fetva veriyor ve 

vaazlar yapıyordu. H. 642 yılına kadar böyle devam etti. 642 yılında Konya‟ya ġems-i Tebrizî 

adında cazibeli bir ehl-i kalb gelir. Mevlanâ Celaleddin-i Konevî bundan sonra bir manevî 

inkılâp geçirdi. O inkılâptan sonra Mevlânâ Celaleddin Rûmî oldu. Mevlânâ bu durumu Ģu 

mısralarla anlatır: “Küçük Molla Celâleddin, ġems-i Tebrîzî‟nin kölesi olana kadar asla 

Rûm‟un Mevlânâsı olmamıĢtı.” 

 

ġems-i Tebrizî: 

Gerçek adı Muhammed b. Ali b. Melikdâd olan ġems-i Tebrizî‟nin kimliği tam olarak 

bilinmemektedir. Mevlânâ bile kendisi için “O neredendir, nerelidir, biz onu bilmiyoruz” 

demektedir. Üstün kâbiliyetli, kalbî yönü ağır basan, aĢk ve muhabbet ehli birisiydi. 

“Menâkıbu‟l-Ârifîn” isimli kitapta nakledildiğine göre henüz ergenlik çağına gelmeden Hz. 

Peygamber aĢkı ile otuz-kırk günde bir yemek yediği olurdu. Birçok Ģeyhten hakikat ve 

marifet dersi almıĢtı. Sonra diyar diyar gezmeye ve Allah‟ın gerçek kullarını aramaya çıktı. 

Gittiği yerlerde ne tanınıyor ne de kendisini tanıtıyordu. Gittiği yerlerde kervansaraylarda 

yatar ve kendisine tüccar süsü verirdi; ama ticaretle bir ilgisi yoktu. Geçimini kuĢak örüp 

satarak karĢılardı. Çok az yer ve içerdi. ġam‟da kaldığı sürece haftada bir tas çorba ile iktifa 

ediyordu.  

Tebriz, Bağdat, Ürdün, Anadolu, Kayseri ve ġam‟a gitti. Bu beldelerdeki tüm ulema ile 

görüĢtü. Ne var ki Ġslam dünyasının hastalıklarına deva olacak ilme ve fazilete sahip, tecdit ve 

yeniliği yapacak ilim ve fazilete sahip birisini bulamadı. Ta ki Konya‟da Mevlâna Celaleddin 

ile tanıĢana kadar… 

26 Cemaziyelâhir 642 tarihinde Pazartesi günü Konya‟ya geldi. ġekerciler mahallesinde 

ikamet etmeye baĢladı. Mevlânâ‟nın etrafında büyük bir kalabalık ile geldiğini gördü. 

Meraklılar kendisine bir Ģeyler sorup öğreniyorlardı. ġems de ilerleyerek Mevlânâ‟nın yanına 

gelip sordu:  

“-Riyazet ve ilmin amacı nedir?” diye sordu. 

Mevlanâ: “ġeriatı ve edebi bilmektir” dedi.  



ġems cevap verdi: “Hayır, amaç bilene ulaĢmaktır” ve Hâkim Senâî‟nin bir mısrasını 

okudu: “Ġlim seni senden korumuyorsa / Cahillik o ilimden daha iyidir” dedi.  

Mevlâna bunu duyunca ĢaĢırdı, rengi sarardı ve hayran kaldı. ġemsi yanına aldı ve onun 

manevi ilminden ve feyzinden istifade etmeye baĢladı. Zahiri ilimleri öğretmeyi, ders vermeyi 

ve vaaz etmeyi bıraktı. Altı ay boyunca beraber kaldılar. ġems‟in sohbetleri Mevlânâ‟da yeni 

bakıĢ açıları kazandırdı. Kalbî ve manevi geliĢim olmadan zahirî ilimler ile uğraĢmanın 

gerçek kurtuluĢa ulaĢtırmayacağını kavradı. Mevlânâ bu durumu Ģöyle ifade etmektedir. 

“ġems-i Tebrizî bize hakikat yolunu gösterdi. / Onun geliĢinin feyzi ve bereketi ile imanımız 

arttı.”  

ġems-i Tebrizî Mevlâna‟ya ilimin ve amelin nihaî hedefini ve gâyetü‟l-gâyesini 

gösteriyordu. Bu her Ģeyin hakikatine ulaĢmak demekti. Ama ne var ki iĢin hakikatinden 

mahrum olan Mevlânâ‟nın hayranları ve dostları Mevlânâ‟yı ġems‟ten kurtarmanın telaĢına 

düĢmüĢlerdi.  

ġems olan bitenden haberdardı Mevlâna‟ya bir ıĢık verdi, kalp gözünü açtı ve daha zor 

bir durumda bırakmamak için bir gece ansızın Konya‟yı terk etti.  (H. 1 ġevval 643) Mevlânâ 

ġemsin ayrılmasından sonra da halkın arasına çıkmadı ve medreseye giderek ders vermedi. 

Kalp ve mana âlemine dalarak zahirden hakikate geçmek ve zahirî ilimlerden kalbî terakki ve 

tekâmüle yol açmak için manevî mücahede yollarını yapmaya baĢladı.  

Mevlâna ġems ile yeniden görüĢmek arzu etti ve onu aratıp buldurdu. ġems tekrar 

Konya‟ya geldi. Bir müddet daha kaldı. Mevlâna‟nın ev halkının ve halkın istememesi 

üzerine ġems bir gece kayboldu. Bir daha da dönmedi. Öldürüldüğünü söyleyenler olduysa da 

iĢin hakikatini bilinemedi. Mevlâna onun gidiĢini “Ansızın herkesin arasında kaybolup gitti; / 

Herkesin gönlündeki karanlıklar gitsin diye…” mısraları ile anlatmıĢtır. 

Mevlâna ve ġems‟in aralarındaki “Hakikat AĢkı”nı anlayamayanlar bunu farklı 

yorumlamıĢlarsa da bu durum Mevlânâ‟nın kalbinde “Ġlâhî AĢk” ateĢini yaktı ve Ġlâhî 

hakikatlere ulaĢma ve bu hakikatleri Ģiirle ifade etme kabiliyetinin geliĢmesine birer basamak 

oldu.  

Mevlâna ġems ile görüĢme ümidi ile birkaç defa ġam‟a gitti ve tekrar Konya‟ya döndü. 

Her dönüĢünde farklı bir Mevlâna oldu. Kendisinde buluna “Zahirî ġeriat Ġlimleri” ile ġems‟te 

bulunan “Kalbî AĢk ve Muhabbetten hâsıl olan manevî ve kalbî” ilimlerin bir sentezini yaptı. 

“Ben ve ġems iki ayrı varlık değiliz. O bir güneĢ ise ben bir zerreyim. O bir deniz ise ben bir 

damlayım. Zerre güneĢten, damla denizdendir. Arasında ne fark vardır?” diyordu.  

H. 647 yılında kendisine Selahaddin Zerkûb‟u sırdaĢ edindi. Bu zat ulemadan değildi. 

Balıkçılıkla uğraĢan fakir bir köylü idi. Mevlânâ‟nın terbiyesinde yetiĢmiĢ, baĢkasından 

etkilenmemiĢti. ġemse itiraz edenler bu defa “ġems hiç olmazsa ilim sahibi idi. Bu ise cahilin 

birisidir” diyorlardı. On sene onu kendisine sırdaĢ ve kardeĢ edinerek kendisine ilham olunan 

sırları onun ile paylaĢmaya devam etti. H. 657 yılında Selahaddin hastalandı ve kalp huzuru 

ile ahirete irtihal etti.  

Mevlânâ Ģeyh Selahaddin‟in vefatından sonra Hüsamettin Çelebi‟yi kendisine sırdaĢ ve 

kardeĢ edindi. Hüsamettin Çelebi‟de Mevlânâ‟nın has müritlerinden olup ġems-i Tebrizi 

dıĢında baĢkalarının etkisi altına girmemiĢti. Mevlâna‟nın vefatından sonra da on bir sene 

Mevlânâ‟nın halifesi olarak hizmetine devam etmiĢtir. Bütün malını ve varlığını Mevlânâ‟nın 

hizmetine harcamıĢtır. 

 

Mevlânâ‟nın Mesnevî ġaheserini Yazması ve Vefatı:  

Mesnevî‟nin ortaya çıkmasının en önemli sebebi Hüsamettin Çelebi‟nin hizmetleri ve 

teĢvikleridir. Ġki sene Hüsamettin Çelebi Mevlânâ‟nın yanında bulunamamıĢ bu iki sene 

içinde Mesnevi‟nin yazılması askıda kalmıĢtır. Mesnevi dostluğun, muhabbetin ve sevginin 

eseridir. Dost ise Mevlânâ‟ya göre “Takva sahibi olup hiçbir menfaat beklentisi içinde 

olmayandır.” Mesnevi‟de ancak böyle bir samimiyet ve ihlâsın ürünüdür.  



Mevlânâ hastalanıp ölüm döĢeğine yattığı hafta yedi güm boyunca Konya‟da depremler 

yaĢandı. Mevlânâ‟ya dua için gelenlere Mevlana Ģöyle dedi: “Herhalde yer acıkmıĢ, yağlı bir 

lokma istiyor. Merak etmeyin arzusuna ulaĢınca siz de bu sıkıntıdan kurtulacaksınız.”  

Mevlana 68 yaĢında H. 672 vefat etti. Cenazesine Yahudiler ve Hıristiyanlar da iĢtirak 

ettiler. Konya Valisi Muînuddin Pervâne haham ve rahiplere “Sizin burada ne iĢiniz var?” 

diye sorunca onlar “Biz geçmiĢ peygamberlerin hayatlarını okuduk ve onların davalarını ve 

anlatmaya çalıĢtığı hakikatleri Mevlânâ‟nın kitaplarında bulduk. Bu büyük insanın hareket 

tarzını peygamberlerin hareket tarzına benzettik. Onun için buradayız” dediler.  

 

Mevlânâ‟nın Davası ve Tecdidi: 

Mevlânâ EĢ‟ârî “Ġlm-i Kelâmı” ve “Ehl-i Sünnet Akaidi” çerçevesinde kendisini 

yetiĢtirmiĢtir. Kendisi akla ve mantığa değer veren bir bilgindi. Ancak o marifetullahta terakki 

ve imanda tekâmül için kelimelerden çok manaya, görüntüden çok asla ve iĢin özüne daha çok 

değer veriyordu. ĠĢin hakikatine vakıf olmak için sadece akla dayanan felsefî ve kelâmî 

delillerin, kıyas ve önermelerin yeterli olmadığını anladı. Onların da ötesinden hak ve 

hakikate kalbî ve vicdânî delillerin daha sağlam olduğu sonucuna ulaĢtı. Kelamcıların ve 

felsefecilerin bilgi kaynaklarının yetersizliğini görerek onları açıkça tenkit etti.  

Gerçeği bulmak ve hakikate ermek için beĢ duyu ve aklî delillerin kâfi gelmediğini 

görerek kalb ve vicdanı aydınlatan manevi feyiz ve ilhama yöneldi. Bu konuda kendisine yol 

gösteren de ġems-i Tebrizî olmuĢtu. Bunun için ġems-i Tebrizi‟yi tüm üstatlarına tercih etti. 

Mevlâna duyularla hareket eden Mutezile‟yi ve akl-ı selime değer veren Ehl-i Sünneti 

akıl ve duyuları aĢmamakla tenkit etti. Akıl ve duyuların ötesinde kalben anlaĢılan pek geniĢ 

bir maneviyat dünyasının varlığına dikkatleri çekti. “Bedenin duyuları, beden gibi maddi ve 

kesiftir. Ruhta ve kalpte bulunan manevi duyular vardır ki kalbi ve vicdanı aydınlatır, akla da 

daha geniĢ bir yol açar” diyerek manevi terakkinin kalbî ve ruhî boyutlarını öne çıkardı. 

Mevlâna iman hakikatlerinin kalbe yerleĢmesi ve vicdanı aydınlatması için sadece akıl 

boyutunda kalmaması gerektiğini anlatmaktadır. Temsiller ve hikâyeler yolu ile zahirden 

hakikate geçmenin yollarını gösterir. Mevlânâ‟ya göre insan aklının ortaya koyduğu bilgiler 

gerçek bilginin perdesi ve elbisesidir. Aklî bilgilerle elde edilen hikmetin dünya hikmeti 

olduğunu ve insanın Ģüphe ve tereddütlerini artırdığını ifade ederek “Gerçek hikmet dinî 

hikmettir ve insanı fezanın üzerine çıkarır. Sebepler zinciri ile önermelerden yola çıkarak 

sonuca varmak sunî bir yoldur. Bu tahta ve takma bacak ile uzun yola çıkmak gibidir” der. 

Mevlânâ‟ya göre imanın zevkine ermek ve güzelliğinden istifade etmek ancak kalb ve ruhunla 

imana tam olarak yönelmek, imanda ihlâs sahibi olmak iledir. Kelamcılara “Mukallit” diyen 

Mevlânâ “Mukallit yüz delil getirir ama bu delillerin özü yoktur ve bu sözler ihlâstan 

mahrumdur. Sözlerinde ruh ve can yoksa onun yaprağı ve meyvesi olur mu?” der. Böylece 

ihlâstan mahrum bir imanın fayda vermeyeceğini anlatır. 

Mevlâna kendi döneminde bulunan bilginleri ve kelamcıları Yunan hikmeti ve 

felsefesini bırakarak hakiki ilim ve hikmet kaynağı olan Kur‟âna ve Kur‟ânî hikmete çağırır. 

“Yunan felsefesinden çekil, iman felsefesine ve hikmetine dön!” buyurarak kalbi tatmin ve 

nefsi tezkiye eden Kur‟ânî hikmete dikkatleri çeker. “Kendi özünü kötü niteliklerden kurtar ve 

temizle. Kalp aynası kirlerden temiz ve arınmıĢ olursa, su ve toprağın dıĢını da görürsün. 

Gönül penceresi geniĢ ve camları temizse, vasıtasız da Allah‟ın nurunu hisseder ve bilirsin” 

demektedir. (Nedvî, Ġslam Önderleri, 1:458-468) 

Mevlâna Ehl-i Sünnet EĢ‟ârî mezhebinde yetkili ve derin bir ilme sahip ise de ilâhi bir 

mevhibe ile müçtehit makamındadır. Kelam ilmine yeni bir metot getiren bir mücedditdir. 

Tecdidi itikadi meseleleri Kur‟ân-ı kerimin izah ve ispat üslubuna yakınlaĢtırması ve fıtrat-ı 

selime daha uygun hale getirmesidir.  

Mevlâna akıl ve duyuların marifetullah‟a ulaĢmada yeterli olmadığını görerek yeni bir 

marifet yoluna ihtiyaç olduğunu düĢünür. Zamanının kelamcılarını tenkit eder; ama bu tenkidi 



yapıcı ve öğreticidir. Mesnevî dili ile edebî ve doyurucu bir Ģekilde kelam ve akaid konusunda 

Ģüphe ve tereddütleri giderici ve ikna edici bir üslup kullanır. Ġmana ait meseleleri aĢkla, ihlâs 

nuru içinde akla ve kalbe hitap ederek izah eder. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Yeri ve gökleri yaratan Allah hakkında Ģüphe olabilir 

mi?” (Ġbrahim, 14:10) buyurur. Yine bir baĢka ayette “Biz enfüste ve afakta delillerimizi 

göstereceğiz” (Fussilet, 41:53) buyurur. Mevlâna bu ayetlerin ıĢığında Tevhit delillerini ele 

alarak Marifetullah‟da yeni pencereler açar. ĠĢin ustaya, sanatın sanatkâra delaletine dikkatleri 

çekerek isbat-ı tevhitte Ģöyle der: “Kalem yazıyı yazar; ama yazan el görülmüyor. Ok 

meydanda dolaĢır; ama oku atan görünmüyor. Canlar meydanda; ama canı yaratan 

görünmüyor. Her hareket ve faaliyet bir müessirin eseridir. Sen Allah‟ı gözlerinle 

görmüyorsan da ortaya iĢinin ve eserinin çıkmasından varlığını anla. Vücudun ruh ile hareket 

eder; ama ruhu göremezsin. Sen vücudun hareketinden ruhun varlığın anla. GüneĢin varlığına 

en büyük delil ıĢığıdır. Sen ıĢıktan güneĢin varlığın anla!” diyerek Kur‟ân-ı Kerimin avama 

hitap eden ama havassa da dersini veren mükemmel üslubunu kendisine rehber edinir.  

Mevlâna aynı sehl ama ikan edici üslubu ile imanın diğer hakikatlerini de izah ve ispat 

eder. Mesnevî‟yi okuyanlar ondan mükemmel bir iman dersi alırlar. 

 

AĢk ve Muhabbet, Sevgi ve Dostluk Çağrısı: 

H. 7. Asırda Ġslam dünyasında akılcılık rüzgârı sonuçta maddeciliği ve menfaati öne 

çıkarmıĢtı. Bu durum insanların arasına büyük bir soğukluk meydana getirmiĢ, sevgi ve 

muhabbet ortadan kalkmıĢtı. Mü‟minlerin ibadet ve inanç konusunda aĢk ve Ģevkleri sönmüĢ 

kalpler ölmüĢ ve muhabbet zail olmuĢtu. Mevlâna bu durumdan çok muzdaripti. Mevlâna bu 

durumu “AĢk ateĢi sönmüĢ, her yeri karanlık kaplamıĢtır. Ortada Müslüman kalmamıĢ her Ģey 

kül yığınına dönmüĢ” Ģeklinde tasvir etmektedir. Mevlâna iĢte böyle bir ortamda insanları 

imanın kalplerde ve gönüllerde meydana getirdiği sevgi, muhabbet ve aĢka çağırmaya baĢladı.  

Mevlana Ģöyle sesleniyor:  

“AĢktan acılar tatlı olur, aĢk ile bakırlar altın olur;  

AĢktan kirliler temiz olur, aĢktan hastalıklar Ģifa bulur. 

AĢığa hapishane gülistan olur, aĢkı olmayana bahçe küllük olur.  

AĢktan taĢ, yağ gibi erir, aĢksız mum demir gibi katı olur.  

ÖlmüĢ kalpleri canlandıran aĢktır; sultanları köle yapan aĢktır” diyordu. 

Böylece Mevlâna kalplerde ve gönüllerde aĢk ve Ģevk ateĢini yakmak için çalıĢmıĢ onda 

da baĢarılı olmuĢtur. 

 

ġiire, Edebiyata ve Ġnsana Verdiği Değer:  

Ġnsanların kalplerine en fazla tesir eden vaaz ve nutuktan ziyade “ġiir” olduğu için 

Mevlâna “Mesnevî”sini Ģiir tarzında, okunması kolay olsun diye de “Mesnevî” tarzında 

yazmaya baĢladı. 

O günün edebiyatı dünyaya değer veren Ģairler tarafından saltanat sahiplerini övmek 

için kullanılıyor ve zulme alkıĢ tutuyordu veya mutasavvıflar tarafından dünyanın fani oluĢu, 

insan nefsinin hakir oluĢunu anlatıyordu. Her ikisi de insanın hayata bakıĢını olumsuz yönde 

etkiliyordu. Edebiyata ve Ģiire insanlığı hakir ve adi görme ruhu girmiĢ, bu da kendine 

güvensizlik, eziklik, kırgın gönlülük, isteksizlik psikolojisini oluĢturmuĢtu. Ġnsanlık cevheri 

kaybolmuĢtu.  

Mevlâna Kur‟andan aldığı feyiz ile insanın insana layık Ģeref içinde yaĢaması için Ģiir 

ve edebiyatı kullanarak insanın insanlık cevherini ve “Ahsen-i Takvîm” yönünü öne 

çıkarmayı baĢardı. Böylece tasavvuf ve edebiyatta yeni bir çığır açtı. Mevlâna Ģöyle diyordu:  

“Vettini suresindeki „Ahsen-i Takvîmi‟ oku,  

Ki, ey dostum, büyüklük bir cevherdir. 

Ahsen-i Takvîm idrâkinin üstündedir.  



Ahsen-i Takvîm Onu ArĢ‟tan ileri taĢımıĢtır.”  

Mevlânâ Kur‟ânın insana verdiği değeri ön plana çıkarır. “Ahsen-i Takvîm” yanında 

“ve legad kerremnâ” ve “A‟teynâke” gibi Kurânî terimleri öne çıkarır ve der ki: “Kimin 

baĢına „kerremnâ‟ tacı konuĢmuĢtur? Kerremnâ tâcı senin baĢının tam üzerindedir. Â‟teynâke 

halkası boynuna asılmıĢtır. Ġnsan kâinatın özü, bütün âlemin sıfatlarının toplamıdır. Ġnsan 

nedir? Bir küp içinde deniz gizlenmiĢtir. Bir küçük kalp içinde bütün âlem gizlenmiĢtir. Bir 

ilim denizi bir damlada gizlenmiĢtir” diyerek insanı tarif eder.  

Mevlâna‟ya göre insan bir cevherdir ki, âlemler ve felekler onun emrine verilmiĢtir. 

Bütün yaratıkların ona itaat etmesi farzdır. Ġnsan bütün ilâhî sıfatlara mazhar olmuĢ bir 

varlıktır. Öyle bir aynadır ki onda bütün ilâhî tecellilerin görüntüsü göze çarpar. Ġnsan saf, 

temiz akan bir suya benzer. Allah‟ın isimleri onda tecelli eder. Onun bilgisi, adaleti ve 

iyilikleri akıp giden suda dönüp dolaĢan yıldızlar gibidir. Sonra Mevlâna bu kadar değerli bir 

insanın kendisini ancak Allah‟a satması gerektiğini ifade eder. Değerli insanı Allah‟tan baĢka 

kim satın alabilir ve ona Allah‟tan baĢka kim gerçek değerini verebilir? “Ey akıl, tedbir ve 

mantığın kölesi olan Ġnsan! Kendini neden ucuza satıyorsun?” diye sorar.  “Allah cennet 

karĢılığında mü‟minlerden nefislerini ve mallarını satın alır” (Tövbe, 9:111) ayetine 

dikkatlerimizi çeker.  

Ġnsanın insanlık cevherini iĢletmek için çalıĢması gerektiğini söyleyen Mevlâna 

tembellik, iĢsizlik ve ruhbanlığın insanlık cevherini öldürdüğünü ifade eder. O‟na göre 

Ġslamiyet miskinliği ve ruhbanlığı yasaklamıĢtır. Ġnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal hayatta aktif 

bir Ģekilde rol almalıdır. Mevlâna der ki: “Ey Efendi! Bir kenara çekilmek iĢ değildir. 

Ahmed‟in dininde ruhbanlık yoktur. BoĢ yere bir kenara çekilmek bid‟attır. Cuma namazı 

Ģart, cemaatle namaz farzdır. Ġyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak farzdır. Mübarek 

ümmetin içinde ol da Hz. Muhammed‟in sünnetini ihmal etme; O‟na sımsıkı sarıl.”  

Avamın anladığı tembelâne tevekkülü de eleĢtiren Mevlâna dinin istediği tevekkülün 

akıl ve tedbir ile gayret sonucu Allah‟a güvenle iĢe atılmak olarak anlamak gerektiği Ģeklinde 

açıklar.  

Yöneticileri de eleĢtiren Mevlâna tek kiĢinin kendi keyfine göre yönetiminin doğru 

olmadığını ve dinin emrinin istiĢare ile halkı ve ehliyet sahibi insanları yönetime katmak 

olduğunu belirtir. Mevlâna: “Karar ve hüküm rind kiĢilerin elinden gittiği için Yusuf 

Peygamber zindana düĢtü. Kalem ve yetki bir gaddarın elinde olduğu için Hallac-ı Mansur 

ölüme mahkûm edildi. ĠĢ ve yetki beyinsizlerin eline geçince, mutlaka yaptıkları peygamberi 

öldürmek olur. Emir ve hüküm yoldan çıkmıĢ birinin elinde olunca, ahmaklar iĢ baĢına gelir 

de akıllılar korkudan baĢlarını kilimin altına sokar” diyordu. 

 

Mesnevî‟nin Tesiri: 

Mesnevî, Ġslam âleminin düĢünce ve edebiyatını derinden etkilemiĢ, uzun süre devam 

eden önemli bir tesir bırakmıĢtır. Altı asır boyunca Ġslam dünyasının aklî, ilmî ve edebî ortamı 

onun nağmeleri ile çınlamıĢ, kafaları ve kalpleri aydınlatmıĢtır. Her kesim mesneviden çeĢitli 

yönleri ile istifade etmiĢtir. ġâirler üslubunu taklit etmiĢ, kelâmcılar ondan yeni deliller 

çıkarmıĢ, edipler onun temsillerini farklı Ģekillerde dillendirmiĢ ve yorumlamıĢlardır. 

Mesnevî kendi döneminin en büyük bir Ģaheseri ve Ġslam düĢüncesinin üstünlüğünün 

delili olmuĢtur. En önemli hizmetlerinden birisi de Ġslam dünyasına girmek isteyen 

materyalizm ve maddeci felsefeyi edebî bir üslup ile yerle bir etmiĢ ve tesirini kırp tamamen 

öldürmüĢ olmasıdır. Mesnevî gayb âlemine ait meseleleri öyle mükemmel bir üslupla izah 

etmektedir ki hiçbir felsefecinin karĢı çıkmaya cesareti olmamıĢtır.  

20. yüzyılın Mevlâna‟sı sayılan Dr. Sir Muhammed Ġkbâl, Mevlâna ve Mesnevîden 

etkilendiğini açıkça ifade ederek asırlar sonrasında Mesnevî‟nin kalp ve ruh dünyasına yaptığı 

tesiri itiraf etmekten kendisini alamamıĢtır. 
 



8.  HAFIZ ĠMAM ZEYNÜDDĠN-Ġ IRÂKÎ (H. 725-806 / M. 1325-1403) 
 

Abdurrahîm b. Hüseyn b. Abdurrahman b. Ebi Bekr b. Ġbrahim el-Irâkî Mısır‟da 

yaĢamıĢ olup Kürt asıllı büyük bir hadis bilginidir. Ebu‟l-Fadl Zeynüddîn Hafız Irâkî lakabı 

ile meĢhur olmuĢtur. Yüz bin hadisi ezberlediği için kendisine “Hâfız” denilmiĢtir.  

Erbil yakınlarında Raznân kasabasında H. 725 (M.1325) tarihinde dünyaya geldi. 

Küçük yaĢında babası ile Mısır‟a geldi. Daha 3 yaĢında iken babası vefat etti ve yetim olarak 

büyüdü. 8 yaĢında Kur‟ân-ı Kerimi ezberleyerek hafızlığını tamamladı. Ġlk olarak “Kıraat 

Ġlmine” yöneldi. Daha sonra hocalarının tavsiyesi ile “Hadis Ġlmine” yöneldi. Hadis ilminde o 

dereceye geldi ki asrındaki ulema kendisinden övgü ile bahsetmeye baĢladı. Sübkî, Alâî, ve 

Ġbn-i Kesir gibi din bilginleri ondan övgü ile bahsederler. Ġsnevî “Mühimmât” isimli eserinde 

ondan nakillerde bulunur ve onu asrın “Hadis Hafızı” olarak sunar. Ġbn-i Seyyidü‟n-Nâs da 

biyografisinde aynı Ģekilde kendisinden bahseder.  

Zeynüddîn Irâkî Hicaz, ġam ve Filistin‟e ilmî seyahatlerde bulundu. Medine‟de üç sene 

kadı ve hatîp olarak vazife yapmıĢtır. Daha sonra Mısır‟a döndü ve Zâhiriyye, Kâmiliyye 

Medreselerinde “Dâru‟l-Hadis” bölümünde hocalık yaptı.  

Zeynüddin Irâkî “Kur‟ân-ı Kerim” hafızı olduğu gibi “Hadis” sahasında da yüz binden 

fazla hadisi ezberlediği için kendisine “Hâfız” denildi. Oğlu Veliyyu‟l-Irâkî ve arkadaĢı Hâfız 

el-Heysemî ile talebelerinden Hâfız Ġbn-i Hacer el-Askalânî büyük hadis bilginlerindendir. 

Hadis imlâsına 796 yılında baĢladı. Hadis derslerinin çoğunu ezberindeki hadislerden olurdu. 

Hadis sahasında çok değerli bilgiler sundu.  

Hadis sahasında olduğu gibi Fıkıh ve Usulünde de çok ileri derecede bilgiye sahipti. 

ġafii fıkhının imamlarından sayılır. Hocası Ġsnevî onun hakkında “Zihni hatayı kabul etmeyen 

birisidir” demiĢtir.  

H. 751 senelerinde Ġmam Zeyneddin el-Irâkî, Ġmam-ı Gazalî “Ġhya-ı Ulum” isimli 

eserdeki hadîslerini iki kitap halinde derleyip tedkik etti. Onlardan biri birkaç cilt tutan büyük 

bir kitaptır. Fakat Ġhyanın bir kısım hadîslerinin durumunu bu kitapta açığa kavuĢturamadığı 

için 760 senesinde daha önce durumuna vâkıf olmadığı hadîslerin birçoğunu bulup tetkik 

etmiĢtir. Bunun üzerine sözü edilen kitabını kısaltıp bir cilt halinde yazdı. Kitabına “el-Muğnî 

an Haml‟il-Esfar” ismini verdi. 

Bu kitabında Irâkî Ģu hususlara dikkat çekmiĢtir: “Hadîsin geliĢ yolu, hadîsi rivayet 

eden sahâbî ve râvîsi, rivayetin sıhhati, rivayetin zayıflığı… Bu kıstaslara göre “Ġhyâ”da 

geçen bütün hadislerin sahih olduğunu ortaya koymuĢtur. Böylece “Ġhyada zayıf ve mevzu 

hadis vardır” tenkidini boĢa çıkarmıĢ oldu.  Birkaç kere tekrar edilen hadîsi bir defa 

zikretmekle yetinmiĢtir. Eğer tekrar ederse, mutlak bir sebebe binaen tekrar etmiĢtir. Irâkî'den 

sonra talebesi meĢhur muhaddis ġehabeddin Ġbn Hacer el-Askalânî hocasının gözünden kaçan 

habisleri tetkik ederek bir cilt içinde toplamıĢtır. 

Hanefî ulemasından Kasım b. Kutlubağa da “Tuhfet-ul-Ehyâ fima Fâte min Tahrîci 

Ehâdîsi Ġhyâ” adlı bir eser yazıp Ġhyâ‟daki hadîslerin kaynaklarını göstermiĢtir. 

Hafız Zeynüddin-i Irâkî sâlih, mütevâzî, geçim sıkıntısı içinde bir hayat yaĢadı ve H. 

806 (M. 1403) yılında vefat etti. Zamanın uleması onu hadise ve peygamberimizin (sav) 

sünnetine olan hizmetinden dolayı kendisini sekizinci asrın müceddidi olarak kabul ederler. 

 

Eserleri: 

1. Elfiye ve ġerhi 

2. Tahrîc-u Ehâdisu‟l-Ġhyâ (Gazalî‟nin Ġhya eserindeki hadisleri tahric etmiĢtir.) 

3. Tekmîletu‟Ģ-ġerhi‟t-Tirmizi li-Ġbn-i Seyyid 

4. Tekmîletu-ġerhi‟l-Müzehheb Li‟n-Nevevî 

5. Nazmu‟l-Ġktirah li‟bn-i Dakîk  

 



 

 

9.    CELALEDDĠN SUYUTÎ 

     (1 Recep 849–3 Ekim 1445 / 12 Cemaziyülevvel 911- 11 Ekim 1505  ) 

 

Hayatı: 

Asıl adı Abdurrahman b. Ebubekir b. Muhammed b. Ebubekir Osman b. Muhammed b. 

Hızır b. Eyüb b. Muhammed b. El-Humam el-Hudayrî es-Suyûtî‟dir.
66

 Babası Kemaleddin 

Ebubekir Es-Suyûtî (804–1402 / 855–1451) kendisini ilme adayan birisidir. Annesinin Türk 

veya Çerkez olduğu konusunda ihtilaf vardır. ġerife olduğu da iddia edilmektedir. Celalettin-i 

Suyutî hem velayeti, hem ilmi kendisinde toplayan “Zülcenâheyn” bir allamedir. Asıl adı 

Abdurrahman, lakabı Celaleddin, künyesi ise Celalettin Ebu‟l-Fazl Abdurrahman b. 

Kemâleddin Ebîbekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Suyûtî eĢ-ġâfî‟dir.  

Milâdî 1445 yılında Mısır‟ın Esyut kasabasında doğmuĢtur. Suyutî lakabı buradan 

gelmektedir. Babası Kemâlettin Ebîbekr ġâfîi fakihlerinin âlimlerindendir. Altı yaĢında 

babasını kaybetti. Kendisini babasının sadık dostlarından Kadı Ġzzeddin Ahmed b. Ġbrahim 

Kinânî himaye ederek eğitimini tamamladı. Suyûtî‟ye “Ebu‟l-Fazl” künyesini veren de Kadı 

Ġzzettin Kinânî‟dir. Suyûtî‟yi annesi büyüttü ve eğitimini sağladı. Akaid, Hadis, Tefsir, Arap 

Dili, Mantık, Tıp, Edebiyat, Matematik ve Feraiz okumuĢtur. Batı Felsefesini de okumuĢ ama 

onun yanlıĢlığını görerek reddetmiĢtir. Celaleddin Suyûtî Tasavvufta da Rıfaıyye, Kâdiriye ve 

Sühreverdiyye kollarından istifade etmiĢtir. Bu tarikatlar genellikle Hasen-i Basri (ks) 

tarikıyle Hz. Ali‟ye (ra) kadar ulaĢır. Onun tasavvuf anlayıĢı Selef-i Sâlihîn yolundan 

ayrılmamak Ģeklindedir. Daimâ Sünnet-i Seniyye‟ye bağlı kalmıĢtır.
67

  

Celaleddin-i Suyuti sufîlerin Allah‟ın has kulları olduğunu anlatır. Ancak bunlardan 

Ģatahata girenler, Vahdet-i Vücuda inananlar, Hulul ve Ġttihad düĢüncesini taĢıyanlar ve Fenâ 

makamına eriĢenlerden teklifin kalktığını savunanları dalalete sülûk ettiklerini de nazara 

verir.
68

 Bununla beraber Muhiddin-i A‟râbîye yapılan küfür ve ilhad ithamını reddeder. Bir 

hakikat adamı olmaya çalıĢan Celaleddin-i Suyûtî daima iĢin hakikati ile meĢgul olmuĢ, 

ilimlerde olduğu gibi tasavvufa da hakikat canibinden bakarak istifade etme ve ettirme 

yönüne gitmiĢtir.  

Celaleddin-i Suyutî Mısır‟da on sekiz yaĢına geldiği zaman ilmiye sınıfına dâhil 

olmuĢtu. Yirmi yaĢında hac farizasını yerine getirmek üzere Mekke‟ye gitti. Oradaki ulema 

ile görüĢtü. Bir sene sonra Mısır‟a döndü. Kahire‟de durmadı Ġskenderiye‟ye yerleĢti. Daha 

sonra Suriye, Mağrip ve Yemen seyahatleri olmuĢtur. Bazıları Suyuti‟nin kendisinin değil bu 

beldelerde kitaplarının gezdiğini yazarlar. 877 yılında yirmi sekiz yaĢında ġeyhûniyye 

Medresesine Hadis Müderrisi olarak atanır. 

Abdurrahman Arap dili ve Edebiyatı, Nahiv ve Lügat, Hadis, Tefsir, Kelam, Fıkıh,  

Mantık ve Belagat alanında ihtisas yaptı. Ġlk eserini on yedi yaĢında verdi. Mısır‟da bulunan 

zamanın en değerli bilginlerinden ders okudu ve icazet aldı. Çok kuvvetli bir hafızaya malikti.  

Ġki yüz bin hadisi hafızasına aldı.  

Suyutî ilim amacı ile ġam, Hicaz, Yemen, Hindistan ve Sudanı gezdi. Oranın bilginleri 

ile görüĢtü ve onlardan istifade ettiği gibi kendi farkını da onlara hissettirdi. Mısır‟ın önemli 

beldeleri olan Dimyat, Feyyun ve Ġskenderiye bölgelerini dolaĢtıktan sonra Kahire‟ye yerleĢti. 

Kendisini Hadis alanına verdi. Bu konuda pek çok eser yazdı ve hadis dersleri verdi. 

Hadisleri yazarken mana âleminde Hz. Peygamber Efendimizin (sav) tasdikine sunduktan 

sonra kitabına almıĢtır. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Celaleddin-i Suyuti‟nin bu Ģekilde 

uyku ile uyanıklık arasında bulunan yakaza halinde peygamberimizin (sav) ruhaniyeti ile 
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görüĢtüğünü, sahih hadisleri diğer sözlerden ve mevzu denilen uydurma hadislerden ayırdığını 

ifade eder.
69

 Bununla beraber sahabeler gibi peygamberimizin (sav) risaleti ile müĢerref 

olmadıkları ve peygamberimizin (sav) risalet vazifesi baĢında sohbetinden istifade etmedikleri 

için asla sahabe derecesine ulaĢamamaktadırlar. Çünkü Bediüzzaman‟ın izahı ile “Sohbette 

insibağ vardır.” Bir sultanın hizmetkârı sultana tebaiyetle -saltanat vazifesi esnasında- en 

büyük bir mertebeye çıkabilir ki o makama bir Ģah çıkamaz. Evliyaların peygamberimizin 

(sav) ruhaniyatları ile görüĢmeleri peygamberimizin (sav) risaleti ile değil velayeti ile ilgili bir 

husus olmaktadır.
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Buradan anlaĢılmaktadır ki Celaleddin-i Suyutî‟nin “Camiu‟s-Sağir” ve “Câmiu‟l-

Kebir” isimli hadis kitaplarında geçen hadislerin tümü sahihtir. Ancak bu hadisler senet ve 

isnat bakımından “Sahih-i Buhari” ve “Sahih-i Müslim” derecesinde değillerdir. Ancak hadis 

olmaları ve peygamberimizden (sav) rivayet edilmeleri bakımından bu hadis kitapları ile aynı 

derecededirler.   

Celaleddin-i Suyutî bir tarikat mensubu olmamakla beraber bir hakikat ehli olarak 

Ģeriatın ölçülerine göre tasavvufa değer vermiĢtir. Ġlmî kariyeri yanında ahlaki yüceliği ve 

güzel ahlakı ile de herkesin sevgisini ve hürmetini kazandı. Kimseden ihsan ve hediye talep 

etmediği gibi verilenleri de kabul etmedi. Çok büyük geçim sıkıntısı çektiği zaman bile 

kütüphanesindeki kitaplarını satmayı tercih etti.  

Türbesi Kahire‟de Babu‟l-Karafe yakınındadır. 

 

Müçtehitliği ve Mücedditliği: 

Celaleddin Suyûtî ulema ile münakaĢalara girer ve kendi meselesini en güzel Ģekilde 

izah eder ve karĢı tarafı çürütürdü. Fetvalarını da “El-Hâvî Lil-Fetevâ” isimli eserinde 

toplamıĢtır. 

Suyutî “Ġçtihat” ile ilgili olarak Ģunları söyler: 

1. Ġçtihat Ümmet-i Muhammed için farz-ı kifâyedir. Taklit âlimler için haramdır. 

Yeni durumlar ve değiĢen Ģartlar değiĢmeyen ahkâm-ı Ģer‟iyenin izahını ve 

tatbikini gerekli kılar. Bu da içtihatları gerektirir. 

2. Müftülerin, kadıların ve halifenin üzerinde müçtehitlerin bulunması gerekir. 

Müftülük makamına da mukallidin atanması kabul edilemez.  

3. Bir müçtehitte Kur‟an, sünnet, ilimde vukufiyet, tefsir, hadis usul bilgileri, 

âlimlerin ihtilaf ve ittifaklarına hâkim olacak kadar nahiv bilgisi, zekâ ve takva 

bulunmalıdır.  

4. Mutlak ve müstakil müçtehit dört mezhep haricinde fıkıh sistemi kurabilen ve 

kimseyi taklit etmeyen kimsedir. Ancak bir mezhebe bağlı mutlak müçtehit de 

olabilir. Fetva verirken üzerinde bulunduğu mezhebe göre fetva verir; ancak 

Ģahsına münhasır fetva da verebilir. Müçtehit olmayan müftü ise bağlı 

bulunduğu mezhep imamlarına istinat ederek Kur‟an ve Sünnete göre fetva 

verir.  

5. Son dönem müçtehit âlimleri Ġmam-ı Nevevî, Ġbn-i Dakîk el-Îd, Es-Sübkî, 

Sereceddîn el-Balkînî ve el-Fîruzâbâdî‟dir.  

Celâlettin-i Suyûtî ġafii fıkıhta mezhebini taklit etmekle beraber müstakil müçtehit 

durumundadır. Dokuzuncu asrın müceddidir. Onuncu, yani bininci asırda da Ġmam-ı Rabbanî 

mücedditdir. Anne tarafından Cafer b. Ebi Talib soyundandır. Ayrıca el-Kerakî kendisine 

“Biz ilmi hocalardan aldık, siz ise kitaplardan aldınız” dediği meĢhurdur.  

 

9. Asrın Problemleri: 

1. Frenklerin Granada ile beraber Ġspanya‟yı iĢgal etmeleri, 
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2. Takrur‟da Sünni Ali adında birinin Timurlenk gibi Müslümanlara eziyet etmesi, 

(Yirmi sene müddetince 897/1491)  

3. Tarihte görülmemiĢ Ģekilde Ġslam beldelerinde cehaletin artıp ilmin sukut 

etmesi.  

4. Zamanın âlimlerinin çoğunun ona karĢı olması da onun müceddit olmasını 

güçlendirmektedir. 

Celalettin-i Suyutî 1486 yılında resmi görevi olan Hadis hocalığından istifa etti. Fetva 

vermeden ve insanlara karıĢmaktan çekilerek Kahire‟deki Nil kıyısında bulunan Revze 

adasına çekildi. Müderrislik ve ifta görevlerini bırakarak eserlerini yeniden gözden geçirmeye 

ve kendisini ibadete verdi. Vefatına kadar da orada kaldı. Sultan Kayıtbay‟ın huzuruna 

çıkarak maaĢ almayı reddetti. Sarık sarmak, sultanı ziyaret etmek ve ihsanı reddetmek gibi 

hususlarda zamanın din ve ilim adamları ile çatıĢtı. Onlardan hiçbiri de Celalettin-i Suyutiyi 

desteklemediler. Hâlbuki Celaleddin-i Suyuti bunu Sünnet-i Seniyye‟yi ihya etmek amacı ile 

yapıyordu. Sultan Kayıtbay 902/1496 yılında ölünce yerine Halife Mütevekkil Alallah 

Abdülaziz geçti. O da Suyutî‟yi “BaĢkadılık” makamına getirdi. Ancak buna diğer tüm ulema 

ve kadılar itiraz ederek baĢkaldırdılar. Bunun üzerine halife mecbur kalarak bu makamı 

kaldırdı. Celaleddin-i Suyutî‟den bu görevi geri aldı. Hâlbuki buna gerçekten ihtiyaç vardı. Bu 

görev kadı ve müftüleri atama ve denetleme yetkisini içermekteydi. Daha önce de Harun ReĢit 

Leys b. Sa‟d‟a böyle bir görev ve yetki vermiĢti. 

Daha sonra tahta geçen Sultan Tomanbay el- EĢrefî Kayıtbay 906/1501 tarihinde 

Suyuti‟nin Sufîlerle olan anlaĢmazlığında Sufîlerin tarafını tutarak Suyutî‟yi idam ettirmek 

için ferman çıkarttı. Suyutî de dostlarının yardımı ile saklandı. Bu saklanma dönemi 

Tomanbay‟ın Kansu Gavri tarafından devrilmesine kadar geçen üç aydır.  

Kansu Gavri ona pek çok makam ve mansıplar vermek istedi ise de Celalettin-i Suyutî 

hiçbirini kabul etmedi ve 1501 tarihinden itibaren tamamen münzevî bir hayat yaĢamaya 

baĢladı. MaaĢ ve mansıp kabul etmedi. Paraya ihtiyacı olunca eserlerini satıyor ve onunla kıt 

kanaat geçiniyordu. Çok az yemek yiyor ve hayatını ibadet ve telifat ile geçiriyordu.  

Hafızası çok kuvvetli idi. Bir kitabı eline aldığı zaman bir defa okumakla ezberlerdi. 

Bununla ilgili pek çok hadiseler vardır. Bir mesele kendisine sorulduğu zaman hemen anında 

cevap verirdi. Verdiği cevap okuduğu kitapta kelime kelimesine de tutardı.      

12 Cemaziyülevvel 911- 11 Ekim 1505 Cuma sabah vaktinde vefat etti. 

 

ġahsiyeti ve Dine Hizmeti: 

Suyutî hayatını Mısır‟da Memlükler zamanında geçirmiĢtir. Bu dönemde saltanat 

kavgaları yanında halk arasında birlik ve beraberlik yok olmuĢ ve toplum birbirine yan bakan 

çeĢitli tabakalara ayrılmıĢtı. Sultanlar ve emirler zulmediyor, tüccarlar haksızlık yapıyorlardı, 

ulema ise ilimlerini dünyalarına alet eder olmuĢlardı. Çiftçi, esnaf ve sanatkârlar zayıf, 

mağlup, zelil ve periĢandılar. 

Celaleddin-i Suyutî sünneti ve sahabeyi koruma ve sünneti ihya etme konusunda büyük 

gayret göstermiĢtir. Kitap ve Sünnete bağlılığı her Ģeyin üzerindedir. 

Ġslam âlimlerinin ileri gelenlerinden olan Celaleddin-i Suyutî‟nin en büyük hizmeti 

peygamberimizin (sav) hadislerine olmuĢtur. Sünnetini ihya konusunda büyük gayretler 

göstermiĢtir. Peygamberimizin hadislerine ve dine yaptığı bu hizmetlerinden dolayı 

peygamberimizin (sav) iltifatına mazhar olmuĢ ve “uyanık iken çok defa sohbet-i nebeviyeye 

mazhar olmuĢtur.” Peygamberimizin (sav) hadislerinin sahih olanlarını, yani elmaslarını 

mevzu olanlarından ayırt etmiĢtir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri onun için “Ehl-i keĢfin 

tasdiki ile yetiĢ defa Resul-i Ekrem (asv) ona temessül ederek yakaza halinde onun sohbeti ile 

müĢerref olmuĢtur.” (Sözler, 451; Mektubat, 114) Peygamberimizin (sav) hadislerini 

abdestsiz yazmayan Celaleddin-i Suyutî Ģüphe ettiği hadisleri bizatihi peygamberimize 

sorarak yazdığı rivayet edilmektedir. 



Celaleddin-i Suyutî manevi olarak böyle bir makamda olduğu ve peygamberimizle 

görüĢecek Ģekilde terakki ettiği halde sahabeye yetiĢemediğinin sebebini izah eden 

Bediüzzaman sahabelerin peygamberimizin (sav) vazife basında nübüvveti ile sohbete mazhar 

olduklarını, Celaleddin-i Suyutî gibi allamelerin vefatından sonra peygamberimizin (sav) 

velayeti ile sohbetine müĢerref olduğu için sahabeye yetiĢemediğini ifade eder. (Sözler, 451)  

Sultan Kansu Gavrî “Suyuti hayatta bizden bir Ģey aldı mı ki, biz onun terekesine el 

koyalım” diyerek tereke memuruna izin vermediğinden anlaĢılmaktadır ki Suyutî‟nin 

insanlardan istiğnâsı meĢhurdu.  

Ġslam bilginleri Suyuti‟nin IX. Asrın Müceddidi olduğu konusunda hemfikirdirler. 
 

Eserleri: 

Celalettin Suyutî yirmi yaĢında eser te‟lifine baĢlamıĢ ve eserleri 550‟ye ulaĢmıĢtır. 

Ancak bunların bir kısmını daha sonra imha etmiĢtir. Celaleddin-i Suyuti‟nin 600‟den fazla 

eseri vardır. En meĢhurları Ģunlardır: 

1. Tercümânu‟l-Kurân fi Tefsîru‟l-Müsned 

2. Dürrü‟l-Mensûr fi Tefsiru‟l-Me‟sûr 

3. Lübâbü‟n-Nuhul fî Esbâbu‟n-Nüzûl 

4. Tefsiru‟l-Celâleyn (Hocası Celaleddin-i Mahallî‟nin eserini tamamlamıĢtır.) 

5. El-Ġtkân fî Ulûmi‟l-Kurân  

6. Câmiu‟s-Sağîr min Ehâdis-i BeĢîr ve Nezîr: (H. 907/1501 tarihinde tamamlanan bu 

hadis kitabı Suyutî‟nin “Cem‟ul-Cevâmî” adını verdiği peygamberimizin (sav) 

bütün hadislerini toplamaya niyet ettiği kitabın hülâsasıdır.  

7. La‟alil-Mensûra fi‟l-Ehâdîsi‟l-Mevzûa: Hadis tenkidine ait eseridir. 

8. Tadrîbu‟r-Ravî fî ġark-ı Takrîbu‟n-Nevevî: Hadis Usulü ile ilgili eseridir.  

9. El-Müzhir fi Ulumi‟l-Lüğa: Dil bilimi açısından önemli bir eserdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



10.  MÜCEDDĠD-Ġ ELF-Ġ SANÎ ĠMAM-I RABBÂNÎ AHMED FÂRUKÎ ES-

SERHANDÎ (H. 971 - 1034 / M. 1563 - 1624) 

 

1564-1624 Yılları arasında Hindistanda Moğol Hükümdarı Ekber ġah zamanında 

yaĢamıĢtır. Ekber ġah ġeâir-i Ġslamı doğrudan etkileyen bir takım uygulamalar baĢlatmıĢtır. 

Ekber ġah Ġslam dininin artık döneminin bittiğini, yeni bir dine ihtiyaç olduğunu iddia ediyor 

ve yeni bir din ortaya koymaya çalıĢıyordu. Hinduizm ve Mistisizm karıĢımı politeist bir din 

ortaya koymaya çalıĢıyor Ģirke teĢvik ediyordu. ġeyh Mübârek Nagorî, Ebu‟l-Fazl el-Allâmî, 

Feyz-i Hindî, Fethullah ġirâzî ve ġerif Âmulî gibi âlimler de dini korumaları gerekirken resmî 

ideolojinin yanında yer alarak dindıĢı uygulamaları meĢrulaĢtırmak için çalıĢmaktaydılar.  

Ġmam-ı Rabbanî böyle bir dönemde dini korumak için mükemmel hizmetler yapmıĢtır. 

Dejenere olmuĢ Ġslam anlayıĢını asliyetine irca ederek imanı muhafaza ve sünneti ihya 

vazifesini ifa etmiĢtir. Ġlim adamları ve hukukçular aklın yegâne ölçü olduğunu kabul ediyor 

ve bu konuda dine ve vahye gerek olmadığını savunuyorlardı. Ġmam-ı Rabbani bunlara karĢı 

“Ġsbatu‟n-Nübüvve” eserini yazarak peygaberlik müessesesinin gerekliliğini anlatmıĢtır.  

Ġmam-ı Rabbanî hazretlerinin soyu Hz. Ömer‟e (ra) dayanır. Bunun için kendisine “El-

Farukî” denmiĢtir. Hicri 15 ġevval 971 (M. 1563) yılında Delhi‟nin Kuzeybatısında bulunan 

Pencap eyaleti sınırlarında bulunan Serhend kasabasında dünyaya geldi. Babası Ģeyh 

Abdulahad es-Serhandî ve ġeyh Kemâl kendisinin zekâsından dolayı özel igi göstererek 

eğitimine önem verdiler.  

Ġlk olarak Kur‟ân-ı Kerimi ezberleyerek kendisini ilme verdi. Usul-i Fıkıh, Hadis, 

Tefsir, Kelam, Mantık, Felsefe eğitimi aldı. Böylece aklî ve naklî ilimleri ikmal ettikten sonra 

talebe yetiĢtirmeye baĢladı. Arapça ve Farsça risaleler yazdı.  “Risaetü‟t-Tehlîliye” ve 

Risaletün fi‟r-Reddi alâ mezheb-i Ġmâmiye” risalelerini yazarak te‟life baĢladı.  

ġeyh Sultan‟ın kızı ile evlendi. Serhend‟e geldi ve burada tasavvufî eserleri okumaya 

baĢladı. Hacca gitmeye karar verdi ve 1007 senesinde babası vefat edince Hacca gitti. ġeyh 

Bakî Billâh ile tanıĢtı. NakĢibendî tarikatinin usulünü ders aldı. Tevhit, ittihat, kurb, ihata ve 

sereyan gibi marifetlere ait incelikleri ondan ders aldı. Kesrette vahdeti ve vahdette kesreti 

müĢahede etmeyi öğrendi. Sonrasında Serhend‟e döndü. 

 

Siyasi Mücadelesi: 

On altıcı yüzyılda Hindistan'da inanç ve fikir akımları açısından oldukça karıĢık bir 

durum karĢımıza çıkmaktadır. Hakim devlet gücünün de olmamasına paralel olarak buradaki 

Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler, ZerdüĢtler, Sabiiler, Cetiler, Sieralar, Çavakalar, 

Brahmanlar kendilerine bağlı inanç sahiplerini muhafaza için gayret gösteriyorlardı. Bu 

bölgede hâkimiyetini tesis edip güçlendirmeye çalıĢan Babür Devleti'nin hükümdarı Ekber 

ġah da Ġslami geliĢmeyi sekteye uğratmak için her yola baĢvurmaktaydı.  

Bu kargaĢadan da istifade ile Ekber ġah, mevcut dinlerin iyi taraflarını alıp yeni bir dini 

akımı teĢekkül ettirmek için, bütün dinlerin mensuplarından oluĢan bir heyet topladı. 

Müslümanlar, Ġslamiyetin son ve hak din olduğunu belirterek bu heyete dahil olmadılar. Bu 

geliĢmeden sonra ġah, Müslümanlara yönelik baskı ve zulümlerini artırdı. Görevlendirdiği 

kiĢileri Müslümanlar arasına salarak bütün gücüyle birlikteliklerini bozmayı hedeflediyse de 

isteğine ulaĢamıyordu. 

Müslamanlara toplu ibadet yapma, Ġslami isim koyma yasağını getirerek özellikle 

Peygamber Efendimizi (s.a.v.) çağrıĢtıran Ahmed, Muhammed isimlerinin verilmesini 

yasakladı. Devlet dairelerine heykellerini astırdı. Yapılan baskı ve zulümler neticesinde 

Hindistan Müslümanlar için adeta bir zindan halini almıĢtı. ĠĢte Ġmam-ı Rabbani (r.a.) böyle 

karıĢık bir ortamda dünyaya geldi. 

 



Ekber ġah Müslüman olmayanları büyük mevki ve makamlara getirmiĢti. “Din-i Ġlâhî” 

adını verdiği bir din icat etmiĢ, bunu yaymaya çalıĢıyordu. O derece ileri gitmiĢti ki kendisine 

secde edilmesini ister olmuĢtu.  Kelime-i Ģehadeti “Lâ ilâhe illallah Ekber Halifetullah” 

Ģekline çevirmiĢlerdi. Yasalarla helaller haram, haramlar da helal sayılmaya baĢlamıĢtı. Cuma 

hutbelerinde peygamberimizin ve sahabelerinin isimleri kaldırılmaya baĢlamıĢtı.  

Ġmam-ı Rabbani bir taraftan talebe yetiĢtiriyor, diğer taraftan da Ekber ġah‟ın 

politikalarına karĢı ve dini tahribatını tamire yönelik risaleler yazıyordu. Nihayet 

H.1014/M.1605 tarihinde Ekber ġah ölünce yerine oğlu Selim Cihangir tahta çıkar. Selim 

Cihangir Ġmam-ı Rabbanî‟den eğitim aldığı için sağlam bir inanç ve itikada sahiptir. Bu 

dönemde Ġmam-ı Rabbanî fitne ve zihinlerdeki dine ve imana ait kargaĢaya son verecek 

Ģekilde çalıĢmalarını devam ettirir. Bâkî Billah‟ın “Ġslam bahçesinin baharı Ġmam-ı Rabbanî 

ile gelecektir” dediği gibi Ġslâm‟ın baharı gelmeye baĢladı. 

Muhalifleri ise “Ġmam devleti ele geirmeye çalıĢıyor” demeye baĢladılar. Onun islâmın 

Ģeâirini ihya etme çalıĢmalarını anlamayanlar ve garazkârlar “dini siyasete alet ediyor” 

diyerek karĢı cephe oluĢturmaya çalıĢıyorlardı. Hâlbuki imam dini siyasete alet etmek yerine 

siyaseti dine dost yapmaya çalıĢıyordu.  

Muhaliflerin bu çalıĢmaları Cihangir ġahı etkiledi ve Ġmamı yakalatarak hapse atmaya 

karar verdi. Ġmamı “Ġslama uymayan fikirler yaymakla” itham etti. Ġmam bu suçlamaları 

reddedince imamı daha önceki adet üzere kendisine secde etmeye zorladı. Ġmam bunu Ģiddetle 

reddetti. Bunun üzerine imamı Guvalyar kalesine hapsetti. Kitaplarına ve evine el konuldu ve 

ailesi sürgün edildi. Ġki sene hapiste kaldı ve hapishanede bulunan tüm mahkûmları irĢat etti. 

Yine hapshanede yazdığı mektuplar ile talebeleri irĢada devam etti ve bundan “Mektubat” 

isimli eseri ortaya çıktı. 

Üç sene sonunda Cihangir ġah imamı serbest bıraktı. Hicrî 1026 senesinde imam 

bölgenin muhtelif yerlerine davet ve irĢat için pek çok talebe gönderdi. YetmiĢ kiĢiyi 

Türkistana, kırk kiĢiyi Hicaz, Yemen, Rum ve ġam bölgelerine gönderdi. 1027 yılında Ģöhreti 

ve talebeleri her yere yayıldı. 

Ġmam daha ziyade ilim sahiplerine nasihat ediyor ve “ġayet ilim sahipleri nefsine uyarsa 

insanları bu durumdan kim kurtarabilir?” diyordu.  

1032 senesinde oğullarını çağırdı ve kendilerine “Artık dünyaya hiçbir meylim kalmadı, 

bütün duygularım ahiretin özlemini çekmeye baĢladı. Yolculuk yaklaĢtı” dedi. Son günlerini 

ibadet ve zikirle geçirdi. Hicrî 28 Sefer 1034 /10 Aralık 1624 gecesi sabaha yakın vefat etti. 

 

Dine ve Ġmana Hizmeti: 

Peygamber Efendimizle (asv) baĢlayan iman hizmeti hiçbir zaman durmamıĢ, sadece 

asrın veya o dönemin hastalıklarına göre bir seyir takip etmiĢtir. Her asırda gönderilen 

müceddidler, mesailerini iman hizmeti noktasında teksif etmiĢlerdir. Ġmam-ı Rabbani 

Hazretleri, iman hakikatlerinden bir meselenin inkiĢaf etmesini binlerle zevke, keramete 

tercih etmiĢtir. Kendisinden keramet bekleyenlere verdiği cevabın devamında; bütün 

tarikatlerin nihaî hedeflerinin, iman hakikatlerinin inkiĢafı ile vuzuha kavuĢturmak olduğunu 

belirtmiĢtir. (Mektubat, 2004, s. 40-41, 583) Bediüzzaman hazretleri onun için “Müceddid-i 

Elf-i Sani” yani ikinci bin yılının müceddidi demektedir. (ġualar, 2005, s.264) 

Ġmam-ı Rabbani hazretlerinin yaĢadığı dönemde zararlı fikirler ve akımlar tarikat 

perdesi altında yayıldığı için Onun mücahedesi de bu yolla olmuĢtur. Talebeleri ile beraber 

tesis ettiği NakĢî Tarikatı Müceddidiye kolu hem örnek teĢkil etmiĢ, hem de tarikatların 

bulaĢmıĢ oldukları zararlı akımlardan arındırmaya çaba sarf etmiĢtir. ĠrĢad vazifesine 

baĢlamadan evvel hem fen, hem de din ilimlerini tahsil ederek bilgisini ikmal etmiĢ ve ömrü 

boyunca tekke ve medrese ehlini birleĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Devrin büyük alimlerinden ders 

alarak meĢhur olan Ġmam'ın adı kısa bir zamanda Hindistan'ın her yerinde duyulmuĢtur. 



Büyük alim Abdulhakim Siyalkuti Onu ikinci binin müceddidi olarak ilan etmesine rağmen 

tevazusunu hiçbir zaman kaybetmemiĢtir. 

Ġslamiyete yönelik hücumlar felsefe ve akılcılık yoluyla geldiğinden, kalb ve ruh 

yaralarını tedavi ederek nefsi vehimlerden kurtarmaya çalıĢmıĢtır. Ġmam, dönemin 

hastalıklarının sebebini üç baĢlık altında toplar. Bunlar; idarecilerin dinden uzaklaĢması, 

bilginlerin menfaat ve korku sebebiyle Kur'an ve sünnetten ayrılmaları ve tasavvuf ehlinin 

tarikatı Ģeriattan ayırmaları olarak sıralamıĢ ve bunların tedavi çarelerini Kur‟an ve Sünnetten 

göstermiĢtir.  

Ġmam-ı Rabbanî önce Ģeriata ağırlık vererek birinci esas yaptıktan sonra tarikatlarla 

diğer kesimler arasında bağları güçlendirmeye çalıĢtı. Harice karĢı Müslümanları ortak 

müĢterekler etrafında topladı. Hayat tarzı ve hizmet Ģekliyle herkesin muhabbetini 

celbettiğinden "Ġmam-ı Rabbani" olarak anılmaya baĢlandı. Tarikatı, hakikatın tahakkukuna 

vasıta yapmak suretiyle gerçek kimliğine büründürdü. Bütün ilim ve iman feyzini Kur'andan 

alan Ahmed'in hizmet tarzı büyük bir yankı bulmuĢ ve birçok tarikat büyüğünün müridlerini 

eğitmek üzere kendisine göndermelerine sebep olmuĢtur. 

 

Hizmet Metodu: 
Mücedditlerin belirleyici özelliklerinden birisi ve baĢta geleni, masumların zarar 

görmelerine sebep olabilecek her türlü faaliyetin, kendi menfaatleri için dahi olsa yine de 

karĢısında olmalarıdır. Ekber ġah'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Cihangir ġah 

zamanında da manevi kargaĢa devam etmiĢtir. Daha önce devletin üst kademelerini ellerinde 

bulunduran ġii ve Rafiziler, Cihangir ġahı da Müslümanlar aleyhinde kıĢkırtmaya devam 

etmiĢler ve haksız yere Ġmam-ı Rabbani hazretlerinin hapse atılmasını sağlamıĢlardı. Bunlar 

aynı zamanda ġiiliği ve Rafiziliği devlet görüĢü olarak halka benimsetmeye çalıĢıyorlardı. 

Bunların bir amacı da Müslümanlar arasında kargaĢa çıkarmak, dört halife aleyhinde Ģüpheler 

uyandırmak ve Peygamber Efendimize bağlılığı azaltmaktı. Ġmam-ı Rabbani hazretleri bu 

tehlikeli fikirleri fikir yoluyla bertaraf etmek için; "Peygamberliğin Ġspatı", "Rafiziliğin 

Reddi" isimli eserlerini yazdı. Ġslam dünyasının her tarafında faaliyet gösteren bu zararlı 

akımlara büyük bir darbe indirdi. 

Onun bu hareketi ġii idarecileri harekete geçirdi. ÇeĢitli iftiralar atarak hükümdarı 

Ġmamın aleyhine geçirmeye çalıĢtılar ve nihayetinde tutuklanmasını sağladılar. Guvalyar 

Kalesine hapsedildikten sonra burasını Medrese-i Yusufiyeye dönüĢtürdü ve aralarında gayr-i 

müslimlerin de bulunduğu çok sayıda insanın ebedi saadetine vesile oldu. Bu geliĢmeyi gören 

fitneciler ZerdüĢt ve zalim bir kumandanı hücresine gönderirken Rafizi kale komutanının 

aracılığıyla da Ġmamı rahatsız etmek için her hileye baĢvurdukları halde, amaçlarına 

ulaĢamadıkları gibi nihayetinde söz konusu ZerdüĢt ve Rafizinin hatalarını anlayarak 

Müslüman olmaları ile, idarecileri hüsrana uğratmıĢlardır. 

Kendine yapılan bunca eziyet ve zulümlere rağmen Ġmam-ı Rabbani, babasına 

baĢkaldırarak isyan eden ġah Cihan'ı bu yanlıĢ hareketinden vazgeçirerek baba-oğulu 

barıĢtırmıĢ saltanat kavgasının son bulmasına vesile olmuĢtur. Öte yandan hapiste bulunduğu 

sırada, Ģaha baĢkaldırıp kendisini kurtarma tekliflerine izin vermemiĢ dahilde vuku bulacak 

bir çarpıĢmada birçok masumun zarar görebileceğine dikkat çekerek müsaade etmemiĢtir. 

Müspet hareketi karĢılık görmekte gecikmemiĢ, ġah ve oğlu yaptıkları hatanın farkına vararak 

Onu serbest bırakmıĢlardır. 

 

Ġmam-ı Rabbani ve Bediüzzaman 
Kendisinden sonraki dönem hakkında gaybi iĢaretlerde bulunan büyük müceddidlerden 

bir tanesi de Ġmam-ı Rabbani hazretleridir. Bediüzzaman, Ġmamın Mektubatını okuduğunda 

"Mirza Bediüzzaman'a Mektup" ifadesiyle karĢılaĢınca çok hayret etmiĢtir. Bu mektupta 

Üstada ısrarla "tevhid-i kıble et" (Mektubat, 594) tavsiyesinde bulunur. Üstad, bu hitabdan 



sonra Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bütün tarikatlerin baĢı ve menbaı olan Kur'an-ı AzimüĢĢana 

yönelerek tavsiyeyi yerine getirir. 

Bediüzzaman Hazretleri, Ġmam-ı Rabbani'yi hem Ģahsiyet hem vazife bakımından 

büyük hizmetlere vesile olup harika halleri ve çök önemli irĢatlarından dolayı; "Ümmetimin 

âlimleri, Ġsrailoğullarının peygamberleri gibidir" (Kastamonu Lahikası, 2006, s.20; KeĢfu‟l-

Hafa, 2:64) hadisine masadak olan Ģahsiyetler arasında sayar. Bir baĢka ifadesinde; "Eğer 

Ġmam-ı Rabbanî Ahmed-i Farukî bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir dâvet vuku 

bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğini" belirtir. Eserlerinin 

muhtelif yerlerinde O'nu "Müceddidi-i elf-i sani" olarak tavsif eder. (Mektubat, 594; ġualar, 

264; Mesnevi-i Nuriye, 2006, s.207)  

Bediüzzaman yine tarikat ehline hitaben “Mizan-ı ġeriatı elde tutmak ve usulu‟d-din 

ulemasının düsturlarını kendine ölçü ittihaz etmek ve Ġmam-ı Gazali ve Ġmam-ı Rabbani gibi 

muhakkikin-i evliyanın talimatını rehber etmek gerekir” (Mektubat, 758) buyurarak Gazali ve 

Ġmam-ı Rabbani‟yi rehber olarak göstermiĢtir. Yine Bediüzzaman peygamberimizin (sav) 

sünnetine uymanın önemimi ders verirken Ġmam-ı Gazali ve Ġmam-ı Rabbani‟nin sözlerine 

dikkat çekerek onların “Bir tek sünnet-i seniyyeye ittiba noktasında hasıl olan makbuliyet, yüz 

adab ve nevafil-i hususiyeden gelemez. Bir farz, bin sünnete müreccah olduğu gibi, bir 

sünnet-i seniyye dahi, bin adab-ı tasavvufa müreccahtır, demiĢlerdir.” (Mektubat, 770) 

buyurur. 

 

Eserleri:  

1. Mektubat 

2. Ġsbatu‟n-Nübüvve 

3. Te‟yîd-i Ehli‟s-Sünne 

4. MükaĢefât el-Ayniyye 

5. Ma‟ârif-i Ledunniye 

6. Mebde‟ ve Meâd 

7. Risale-i Tehlîliye 

8. Risale Fî Âdâbi‟l-Müslimîn 

9. Risale-i Silsile-i Hadis  

10. Reddü‟r-Ravafiz  

11. Ta‟likâtu‟l-Avarif 

12. Adabu‟l-Mürîdîn 

13. MükâĢefât-ı Gaybiye 

14. ġerh-u Rubâiyât-ı Abdülbâkî 

15. Cezbe ve Süluk Risalesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.   ġAH VELĠYYULLAH DĠHLEVÎ (H. 1114 – 1176 / M. 1702 - 1762) 

  
YaĢadığı Dönemde Hindistan 
1700‟lü yıllardan sonra Hindistan Ġngiliz nüfuzuna girmeye baĢladı. Merkezî hükümetin 

çökmesi, ekonomik bunalımı da beraberine getirmiĢti. Ortaya çıkan bunalım insanları dine 

yöneltmiĢti. ĠĢte bu arayıĢ içinde ġah Veliyyullah Dehlevî‟nin öğretisi kendisini öne çıkardı.  
Hindistan, Hint mistisizminin etkisi ile ulemadan çok sûfilerin etkisiyle ĠslamlaĢma 

sürecine girmiĢtir. Pek çok din ve mezhebin etkisinde bulunan Hindistan zaman zaman 

bundan yararlanan siyasilerin ortaya çıkmasına da sebep olmuĢtur. Bu çok dinli ve kültürlü 

ortam Sihlik adı verilen yeni bir dinin de ortaya çıkmasına kaynak teĢkil etmiĢtir. Ġmam-ı 

Rabbanî‟nin yaĢadığı dönemde Ekber ġah‟ın “Din-i Ġlâhî” adını verdiği bir din oluĢturmaya 

çalıĢması da bu karmaĢadan siyasilerin nasıl yararlanmak istediğini göstermektedir. Ekber 

ġah‟dan sonra gelen Cihangir ġah Ġmam-ı Rabbanî‟nin irĢadı ile Sünni Ġslam‟ına destek verdi. 

Bu destek ile Ġmam-ı Rabbanî‟nin tecdit hareketi büyük bir baĢarı elde etti. AĢırılıktan 

arındırılmıĢ sûfilik onun öğretisi ile zirveye ulaĢtı. Ġbn-i Arabî‟nin vahdet-i Vücut düĢüncesini 

tenkit etmekle beraber Ģeriatın züht ve takvayı esas alan tasavvuf anlayıĢı ile de uzlaĢtırarak 

Ģeraite, kitap ve sünnete uygun hale getirerek ıslah etti. Bu durum da Hindistan‟da Sûfiliğe 

yeni bir hayat ve istikamet kazandırdı. Bu yaklaĢımı zirveye taĢıyan ise ġah Veliyyullah 

Dehlevî ve onun takipçileri oldu.   
Hindistan‟da bulunan hükümdarların Ġslam‟a sahip çıkmaması ilim ve irĢat erbabında da 

aĢk, Ģevk ve gayretlerin azalmasına, ümitlerin kırılmasına ve himmetlerin zayıflamasına sebep 

olmuĢtu. Ġslam davetçileri de azalmıĢtı. Ulema da gayr-ı Müslimler arasında Ġslam‟ı yayma 

iĢine önem vermez olmuĢlardı. Hintli Müslümanlar da âlimlerini yeterli görmüyorlardı. 

Bunun sonucu da halk arasında putperestlikten kaynaklanan, dine ve ahlaka aykırı adetler 

çoğaldı. ĠĢte böyle bir ortamda Hindistan‟da ġah Veliyyullah Dehlevî talebeleri ve kitapları ile 

dine ve imana hizmete baĢladı. Onun baĢlattığı hizmet bir ekol haline gelerek dini hurafe ve 

bid‟alardan arındırarak Kur‟an ve Sünnetin yeniden ihyasını sağladı.  
 
ġah Veliyullah Dehlevî‟nin Hayatı: 
Baba tarafından Hz. Ömer‟e, anne tarafından Ehl-i Beyt imamlarından Musa Kâzım‟a 

dayanır. Dedelerinden ġeyh ġemseddin Müftî Hindistan‟a gelmiĢtir. Dehlevî‟nin babası ġeyh 

Abdurrahim ilim ve din bakımından üstün bir makama sahipti. Delhi‟de “Rahîmiye 

Medresesi”ni kurmuĢtur. “Fetevây-ı Hindiye”nin telifine hizmet eden 21 kiĢilik heyetin içinde 

yer almıĢtır. Babasının ilme olan bu düĢkünlüğü ġah Veliyyullah‟ın yetiĢmesinde önemli bir 

yer edinmiĢtir.  Annesi Fahrunnisa dini bilgilerde ismine layık bir bilgiye sahip olup ismi ile 

müsemma birisiydi. 

ġah Veliyyullah Dehlevî H. 14 ġevval 1114 (M. 1704) tarihinde doğdu. Adı tam olarak 

Ahmet Kutbeddin b. Abdurrahim b. Vecîhuddin el-Umerî ed-Dihlevî‟dir. “ġah Veliyyullah” 

namı ile meĢhur olmuĢtur. Ġlim tahsiline küçük yaĢta baĢlamıĢ yedi yaĢında Kur‟an-ı Kerimi 

ezberlemiĢtir. Ġlk öğretmeni babası olmuĢtur. Arapça yanında hadis, tefsir, fıkıh, kelam, 

felsefe ve tasavvuf okumuĢtur. On beĢ yaĢına geldiği zaman ilimde fetva verecek yüksek 

seviyeye gelmiĢti.  

1131 yılında babası vefat edince onun Er-Rahîmiye Medresesine müderris oldu. Kısa 

zamanda kendisini tanıttı ve her yönden kendisine öğrenciler akın etmeye baĢladı. Tasavvufta 

da NakĢibendî tarikatına intisap etti ve bunda derinleĢti. Riyazet ve seyr-i süluk ile tarikat 

adabını tamamladı. Babasından sonra en çok istifade ettiği hocası ġeyh Muhammed Efdal es-

Seyalkutî olmuĢtur. 1143 senesinde Hicaz‟a giderek hac görevini ifa etti. Hem manevi terakki 

yanında ilmini de geliĢtirdi. Mekke‟de ulema ve öğrencilerin isteği üzerine Mescid-i 

Haram‟da ders vermeye baĢladı ve pek çok ilim adamı derslerinden istifade etti. ġeyh Ebû 



Tâhir el-Medenî‟den sufiyenin hilatini giydi. Mekke müftüsü ġeyh Tâceddin el-Kâlî‟den 

istifade etti. Hadis konusunda ġeyh Abdullah b. Salim el-Mısrî‟den istifade etti.  

Hindistan‟a döndükten sonra babasının medresesi yine Rahîmiyye‟de ders okutmaya 

baĢladı. Hocalık vazifesine daha bir aĢk ve Ģevkle devam etti. Muhammed ġah kendisine 

büyük bir medrese yaptırdı. Bu medrese “Dâru‟l-Ulum” adıyla tanındı. Bu ilim yuvasının 

Hindistan Ġlim dünyasında önemli bir mevkii vardır. Burada yetiĢen ilim adamları 

Hindistan‟ın her yerinde ıĢık saçmaya devam etti.  

ġah Veliyyulah Dihlevî hayatı boyunca ortayolcu, uzlaĢtırıcı, birleĢtirici ve mutedil bir 

yaklaĢım temsilcisi olmuĢtur. Aklî ve naklî ilimlerin arasını telif ettiği gibi, fıkıh ve hadis 

arasını da telif etmiĢtir. Ġçtihat ve taklit konusunda mezheplere karĢı yaklaĢımında da mutedil 

bir tavır sergilemiĢtir. Ġlimle tasavvufu mezcetmeye ve vahdet-i vücut ile vahdet-i Ģuhud 

arasında da uzlaĢı aramıĢtır. O zamanına göre çok ileriyi düĢünen ıslahatçı bir mütefekkir ve 

ilim adamıdır. Dihlevî‟yi islâmî modernizmin kurucusu olarak saymak mümkündür. Hayatı 

boyunca Kitap ve Sünnetin neĢri için çalıĢmıĢ, hayatını eğitim ve öğretime adamıĢ olan 

hayatını 29 Muharrem1176 (21 Ağustos 1762) tarihinde tamamlayarak rahmet-i Rahmana göç 

etmiĢtir. AĢağıdaki mısralar vefat tarihini vermektedir. 

O, bûd Ġmam-ı Azam-ı dîn, / Hay veliyy-i rüzgâr reft,  

(O, dinin Ġmam-ı Azamıydı / Ah! Zamanın velisi gitti.) 

 

ġah Veliyyullah‟ın Islah ve Tecdîd Faaliyeti: 

Hindistan‟ın yetiĢtirdiği en büyük simalardan biri olan Dihlevî “Hindistan‟ın Gazalîsi” 

olarak bilinir. Bid‟at ve sapıklıkla ilim ve hikmet çerçevesinde mücadele etmiĢtir. Ġlimde 

okyanusa benziyordu. Bunun yanında çok açık ve net bir bakıĢ açısına sahipti. Dinin gerçek 

Ģekilde anlaĢılması için çalıĢmıĢtır. Ġslam düĢüncesinin yeniden canlanması için peygamberim 

hadislerinin öğrenilmesi ve sünnetinin yaĢanması için çalıĢmıĢtır. 

Ġtikat ve iman konusunda Ġslam inancı içine giren ve girmeye çalıĢan, dine ve imana 

zarar veren bid‟a ve hurafe düĢünceleri ortadan kaldırmaya çalıĢtı. Allah‟ın emirlerini hafife 

alan ama idarecilere ve büyük zatlara saygı ve tazimi Ģirk noktasına götürmeye çalıĢan 

adetleri ortadan kaldırdı. Mescitleri harap bırakıp kabirleri yüceltmenin yanlıĢlığına dikkat 

çekti. Müslümanların evlerine kadar giren Hinduca fikir ve adetleri sünnetleri ihya ederek 

ortadan kaldırdı. Dehlevî‟nin bu konuda yaptığı en büyük tecdit faaliyeti “El-Feyzu‟l-Kebîr” 

isimli eseri yazmasıdır. Bu eseri ile Kur‟ân-ı Kerimin doğru olarak anlaĢılmasını sağlamıĢtır. 

Kur‟ân-ı Kerimin makasıdını, konularını ve üslup ve metotlarını ortaya koymuĢtur. Kur‟ân-ı 

Kerim üzerine konan ülfet tozlarını silkelemiĢ ve o elmas kılınca saykal vurmuĢtur. 

Dihlevî her Ģeyden önce inançların islahı konusuna değinmiĢtir. Tevhit konusunda 

büyük tahĢidat yaptı. Hz. Ġbrahim‟in (as) Hanif Dini ve Tevhit inancının inceliklerini ortaya 

koydu. ġirkin çeĢitlerini ve insanı Ģirke düĢüren hususları nazara vererek mü‟minlerin 

inançlarını korudu. ġirki “Allah‟a has sıfatları ondan baĢkalarına nispet etmek” Ģeklinde tarif 

ederek Allah‟ın sıfatlarını açıkladı ve marifetullah‟ın ancak Allah‟ın isim ve sıfatlarını 

tanımakla kalbe yerleĢeceğini izah etti.  

Dihlevi ayrıca Hadisin neĢri ile “Hadis Fıkhını” ortaya çıkararak hadis ile fıkhı 

birleĢtirdi. Fıkhî hükümlerin müçtehitlerin görüĢü olarak değil, dinin ve sünnetin hükmü 

olarak anlaĢılması gerektiğini izah etti. Bunun için hadisin iyi bilinmesi gerektiğinin üzerinde 

durarak hadis derslerine büyük itina göstermiĢtir. Böylece sünnetleri ve bidatları birbirinden 

ayırmıĢtır. O derece hadise değer verdi ki ReĢit Rıza “Eğer zamanımızda Hint uleması 

kardeĢlerimizin hadis ilmine gösterdikleri ilgi olmasaydı, bu ilmin Ģark illerinde sonu kesil-

miĢti. Mısır, ġam, Irak, Hicaz‟da hicrî onuncu asırdan beri zayıflamıĢtır. Hatta on dördüncü 

asrın ilk baĢlarında bu zayıflık son noktasına ulaĢmıĢtır” demiĢtir.  

 



Hindistan‟da ihyasına çalıĢılan dinî hayatı, kesif bir bidat sisi bürümüĢ, cahiliye adetleri 

gayr-i müslimlere ait dinî hava hakim olmuĢtu. ġeâir-i Ġslâmiye terk ediliyor yerlerine gayr-ı 

Ġslâmî adetler ikame ediliyordu. ġah Veliyyullah Dihlevî, böyle bir tavrı hazmedemiyordu. 

Ona göre her Ģeyin baĢı Kitap ve sünnet olmalıydı ve bunu canlandırdı.  

ġah Veliyyullah Dihlevî, giriĢtiği faaliyetlerin sonuç vermesi ve devamlılık arz 

edebilmesi için, Ġslâm‟ın ruhunu kavramıĢ insanların yetiĢtirilmesine ayrı bir önem vermiĢ ve 

baĢta oğulları olmak üzere pek çok kıymetli insan yetiĢtirmiĢtir. Onun baĢlattığı ıslâh ve 

tecdîd faaliyetlerini, baĢta ġah Abdulaziz olmak üzere oğulları ve diğer yetiĢtirdiği insanlar 

sürdürmüĢtür. Böylece onun baĢlattığı birçok Ģey zamanla güzel sonuçlar vermiĢ ve Hint 

kıtasında Ġslâmî Ģuurun uyanmasında büyük katkıda bulunmuĢtur. 

Dihlevî eğitim ve öğretime son derece önem vermiĢtir. ġah Veliyyullah Dihlevi‟nin 

programı hadis, fıkıh, kelâm gibi temel naklî ilimlere ağırlık verip, bir yenilik getirerek ayrıca 

Sûfîlerin eserlerini de listesinin sonuna eklemiĢtir. Bu iki program, Ģimdiye kadar 

medreselerde bazı küçük değiĢikliklerle okutula gelmekte olan programların esasını 

oluĢturmuĢtur. 

 

Eserleri: 

1. Fethu‟l-Habîr Fi‟t-Tefsîr: Kur‟anın garib kelimelerini hadislerle açıklaması… 

2. Fethu‟r-Rahman fi Tercümeti‟l-Kur‟ân: Farsça Kur‟an tercümesidir. 

3. El-Fevzü‟l-Kebîr fi Usul-i Tefsir: Tefsir usulune dairdir.  

4. Te‟vîlu‟l-Ehâdis 

5. Ez-Zahrevân: Bakara ve Âl-i Ġmran Surelerinin tefsiridir. 

6. El-Erbaîn: Hz. Ali‟den (ra) rivayet edilen kırk hadis ve Ģerhidir. 

7. El-Fadlu‟l-Mübîn fi‟l-Müselsel min Hadisi‟n-Nebiyyi‟l-Emîn 

8. El ĠrĢâd Ġlmi‟l-Ġsnâd: Ġsnad konusunda önemli bir risaledir. 

9. El Musaffa ġerhu‟l-Muvatta: Muvatta‟nın farsça Ģerhidir. 

10. El Musaffa ġerhu‟l-Muvatta: Muvatta‟nın Arapça Ģerhidir. 

11. En-Nevâdir min Ehâdis-i Seyyidu‟l-EvÂil ve‟l-Evâhir 

12. Hüsnü‟l-Akîde ve‟l-Akidetu‟l-Hasene: Akaide ait eseridir. 

13. Ġzaletu‟l-hafa an Hilâfetu‟l-Hulefâ: Dört halife ve hilafeti izah eden bir risaledir. 

14. Kurretu‟l-Ayneyn fi Tafdil-i ġeyheyn: Hz. Ebubekir ve Ömer‟i (ra) anlatır.  

15. El-Mektubu‟l-Medenî: Tevhide ait bir risaledir. 

16. El-Mukaddemetu‟s-Seniyye fi ĠntiĢâr-i Firkatu‟s-Sünniyye 

17. Tuhfetu‟l-Muvahhidîn: Tevhidi ve tevhid ehlini anlatan bir risaledir. 

18. Hüccetullah‟l-Bâliğa: Hukuka ve Fıkha ait çok meĢhur eseridir. 

19. Ġkdu‟l-Cîd fi Ahkâm-ı Ġçtihad ve‟t-Taklîd: Ġçtihat ve taklit konusunda bir kitaptır. 

20. El Ġnsaf fi Esbâbi‟l-Ġhtilaf: Ġhtilaflarda orta yolu gösteren bir risaledir. 

21. Eltâfu‟l-Kudsiye fî Letâifu‟n-Nefs: Nefsin desiselerini anlatan bir risaledir. 

22. El-Hayru‟l-Kesîr:Tasavvufa ait bir kitaptır. 

23. El-Hemeât: Tasavvufa ait bir risaledir. 

24. El-Kavlu‟l-Cemîl: Kadiriyye, ÇeĢtiyye ve NakĢibendiyyeyi anlatan bir eserdir. 

25. El-Lemaât  

26. Risaletu‟l-Hikme  

27. Füyûzu‟l-haremeyn: Mekke ve Medine‟de kaldığı zamanı anlatan bir kitaptır. 

28. ġerh-u Hizbu‟l-Bahr: Bir dua ve evradın Ģerhidir.  

29. ġifâu‟l-Kulûb 

30. Et-Tefhimâtu‟l-Ġlâhiyye: Kalbine doğan ilhamları anlatan bir kitabıdır. 

 

 

 



12.  MEVLANA HALĠD-Ġ BAĞDÂDÎ (H. 1193-1242 / M. 1776-1826) 

 

Mücedditler silsilesinin 13. Asırdaki halkası ve asrın müceddidi olan Mevlâna Halid‟in 

asıl adı Ebu‟l-Behâ Ziyaüddîn Hâlid b. Ahmed b. Hüseyin eĢ-ġehrezurî El-Kürdî‟dir. 

Vefatından sonra mesleğini ve meĢrebini takip edenlere “Hâlidî” adı verilmiĢtir. 

Nesebi baba tarafından Hz. Osman‟a (ra) dayanan Mevlanâ Halid H. 1193 (M.1780) 

yılında Irak‟ta Süleymâniye‟ye bağlı Karadağ kasabasında dünyaya geldi. Bölgenin ünlü 

bilginlerinden, özellikle Kadirî ġeyhlerinden Abdürrahim ve Abdülkerim Berzenci 

kardeĢlerden eğitim aldı. Temel bilimler yanında Mantık ve Kelam ilimlerinde ihtisas yaptı. 

Dini ve fenni ilimlerden hangisinde olursa olsun sorulan her suale hemen cevap verirdi. 

Abdülkerim el-Berzenci‟nin H. 1213 (M. 1798) tarihinde vefatı üzerine henüz 20 yaĢında 

Süleymâniye medresesinin sorumluluğu kendisine verildi. Burada yedi sene müderris olarak 

çalıĢtı ve pek çok talebe yetiĢtirdi. Siyasi otoriteden uzak durması ve sünnete bağlılığı yanında 

derin ilmî kiĢiliği ile tanındı ve Ģöhret oldu. 

Hacca gitmek amacı ile Hicaz‟a gidip Medine‟ye kavuĢunca Peygamber efendimize 

olan aĢkını Farsça olarak dile getiren Kaside-i Muhammediyye‟yi yazdı. Medine‟de 

Yemenli fazilet sâhibi bir zâta rastladı. Ondan nasihat istedi. O zât dedi ki: “Ey Hâlid  

Mekke‟ye gidince edebe uymayan bir Ģey görürsen hemen reddetme.”  O da Mekke‟de bir 

Cumâ günü Kâbe-i Ģerife karĢı Delâil-i Hayrât‟ı okurken birinin, Kâbe'ye sırt çevirip 

kendine baktığını gördü. “ġuna bak Kâbe‟ye arkasını çevirmiĢ, edebi gözetmiyor!” diye 

düĢünürken, o kimse; “Mümine hürmet, Kâbe‟ye hürmetten öncedir. Bunun için yüzümü 

sana çevirdim. Sana verilen nasihatı ne tez unuttun” dedi. Ondan özür dileyip “Beni 

talebeliğe kabul et” diye yalvardı. O da “Sen burada olgunlaĢamazsın, senin iĢin 

Hindistan‟da tamam olur” dedi. Bu zatın hocası Abdullah-ı Dehlevi olduğu rivayet 

edilmektedir. 

Süleymaniye medresesinden ayrılarak Hindistan‟a gitmeye karar veren Mevlâna Halid, 

Ġran ve Afganistan üzerinden Hindistan‟a ulaĢana kadar yolu üzerinde birçok bilgin ile tanıĢtı 

ve onlardan istifade etti. Özellikle Ġranlı ġeyh Ġsmail KâĢî ile münazaralara girdi ve Ehl-i 

Sünnetin haklılığı konusunda onunla tartıĢarak ġeyh Ġsmail‟i aciz bıraktı. ġia mezhebinin 

yanlıĢ yorumlarını ortaya koyarak halkın Ģüphelerini dağıtıp binlerce insanın irĢadına ve 

imanlarının kuvvetlenmesine ve Ģüphelerden kurtulmasına vesile oldu. (Sikke-i Tasdik-i 

Gaybî, 78) Delhi‟de NakĢibendî Ģeyhi Abdullah Dehlevî‟den büyük oranda istifade etti.   

Hindistan‟dan döndükten sonra nüfuzundan ve etrafında toplanan insanların 

çokluğundan dolayı idarecilerin dikkatini çekerek bölge valisinden hakkında tahkikat 

yapılması konusunda baskılara maruz kaldı. Bundan rahatsız olan Mevlânâ Halid ġam‟a 

geçerek (1823) “Cami-i Emevî” civarına yerleĢerek vefatına kadar burada kalmıĢtır. 

Bölgenin Bağdat valisi Davut PaĢa devrin Osmanlı Sultanı II. Mahmud‟a gönderdiği 

raporunda Mevlâna Halid‟in amacının “Sünnet-i Seniyye‟yi ihya ve müridlerini irĢat etmek” 

olduğunu “siyasi ve dünyevî hiçbir amaç taĢımadığını ve siyasetten son derece uzak 

durduğunu” bildirmiĢtir. Mevlana Halid ve sonrasında müridleri Osmanlı‟nın ayakta kalması 

için çok güzel bir mücadele vermiĢ ve zamanın yıkıcı ve bölücü faaliyetlerine alet olmadığı 

gibi onların da oyunlarını bozmuĢtur. Osmanlı aleyhtarlığına asla fırsat vermemiĢtir. Onun 

Kafkasya‟dan Sumatra‟ya kadar geniĢ bir bölgede yayılmıĢ olan müridleri de Osmanlı lehinde 

çalıĢmaları ile öne çıkmıĢlardır. 

Talebelerinden Ġbni Âbidin bir gün “Dün gece rüyâmda Hz.Osman‟ın vefât etmiĢ 

olduğunu gördüm. Çok büyük bir kalabalık oldu. Cenâze namazını ben kıldırdım” diyerek 

rüyâsını anlatınca, Mevlânâ Hâlid “Yakında vefât ederim. Sen de kalabalık bir cemâat ile 

cenâze namazımı kıldırırsın; çünkü ben, Hz.Osman‟ın soyundanım” buyurdu. Ġbni Âbidin 

bunu duyunca çok üzüldü. Çok geçmedi vefat etti. Cenâze namazını, Hanefi mezhebinde 

büyük fıkıh âlimi Seyyid Ġbni Âbidin hazretleri kıldırdı. 



Mevlâna Halid-i Bağdâdî H. 1242 (M. 1826) yılında Bağdat‟da vefat etmiĢtir.  Kabri ve 

zaviyesi ġam yakınlarında Cebel-i Kâsiyûn tepelerinden birisindedir. 

 

Mevlana Halid‟in Kur‟an ve Sünnete Hizmeti: 

 Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî baĢta Usuli‟d-Din olmak üzere Akaid, Fıkıh, Tasavvuf ve 

Kelam sahsında eserler yazmıĢtır. 13. Asrın müceddidi olduğuna Ġslam bilginlerinin ittifakı 

vardır. Hatta takipçileri NakĢi‟nin “Hâlidîye-i Müceddidiye” kolunu oluĢturmuĢlardır. 

Bediüzzaman Said Nursi onun “Ġlimde derinlik ve istikamet sahibi olanlar” (Nisa, 4:162) ve 

“Onlar Allah‟ın nurunu üflemekle söndürmek isterler ama Allah nurunu tamamlayacaktır” 

(Tevbe, 9:32) ayet-i kerimelerinin iĢaret ettiği bahtiyar insanlardan olduğunu ifade eder. 

(Sikke-i Tasdik-i Gaybî, 2006, s. 132, 157) 

Mevlâna Halid “Zülcenaheyn” olarak bilinmektedir. Yani hem Kâdirî hem de NakĢî 

tarikatlarında irĢada yetkilidir. Ayrıca NakĢibendîler arasında büyük alim ve Ģeyhlere verilen 

“Mevlâna” lakabı da kendisine verilmiĢtir. Bu da NakĢî silsilesi içinde Mevlâna Halidin 

mevkiinin gayet yüksek olduğunu göstermektedir. Kendisine NakĢibendiyye yanında Kâdirî, 

Sühreverdî, Kübrevî ve ÇeĢtî tarikatlarında irĢat izni verildi.  

Peygamberimiz (sav) “Yüce Allah her yüz yıl baĢında dini tecdid edecek bir müceddid 

gönderir” hadisine 13. Asırda Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hizmetleri, Kur‟ân ve Sünnet-i 

Seniyye nazarları çevirmesi ile layık olmuĢtur. Mevlâna Halid-i Bağdâdî tarikat silsilesinin iki 

büyük kolu olan Kâdirî ve NakĢî‟yi bir bakıma birleĢtirmiĢtir denebilir. Hindistan‟dan Tarîk-i 

NakĢî‟yi getirdiği zaman Bağdat dâiresi hayatta olduğu gibi Abdulkâdir-i Geylânî‟nin 

tasarrufunda bulunuyordu. Mevlânâ Hâlid‟in manevi tasarrufu bu sebeple kabul görmedi. 

ġâh-i NakĢîbend ile Ġmam-ı Rabbânî‟nin ruhaniyetleri Bağdat‟a gelerek ġah-ı Geylânî‟den 

rica etmiĢler ki “Mevlânâ Halid senin manevî evladındır, kabul et. ġâh-ı Geylânî de onların 

iltiması üzerine Mevlânâ Hâlidi manevi evlatlığına kabul etmiĢ. Ondan sonra Mevlânâ Halid 

birden parlamıĢtır. Bu vakıa da ehl-i keĢifçe vaki ve meĢhud olmuĢtur. (Sikke-i Tasdik-i 

Gaybî, 29)   

Mevlâna Halid Ģeriata bağlılığı esas almıĢtır. Osmanlı‟ya bağlılığı savunmuĢtur. Bu da 

tarikatının yayıldığı Dağıstan‟dan Sumatra‟ya kadar bütün ilkelerde Osmanlı‟ya bağlılığın 

artmasını ve doğudan batıdan gelen fitnelere halkın kapılmamasını netice vermiĢtir.  

Ġbn-i Âbidin gibi fakihler, Rûhu‟l-Meâni müellifi ġehabeddin Mahmud el-Âlûsî gibi 

müfessirler ve PadiĢah II. Mahmud‟un Ģeyhulislamı Mekkîzâde Mustafa Âsım gibi değerli 

kimseler ve pek çok Osmanlı uleması Mevlanâ Halide bağlı idiler.  Ayrıca Mevlâna sayesinde 

NakĢîler, Kadirîlerin çoklukla bulunduğu Suriye, Filistin ve Irak‟ta çoğunluğu ve üstünlüğü 

elde ettiler. Bilhassa Kâdiri olan Kürtler Mevlana Halid ile nakĢiye yönelmiĢlerdir. Ayrıca 

Mevlana Hâlid ġianın yaygın olduğu bölgelerde ġiiliğe karĢı tavır almıĢ ve onlardan gelecek 

olan her nevi fitnenin önünü almıĢtır.  

Mevlânâ Hâlid-i Zülcenâheyn hayatını Ġslama ve Kur‟âna yönelen hücumları bertaraf 

etmeye ve sünnet-i seniyyeyi ihyaya büyük hizmet etmiĢtir. Bunu yaparken dünyevî ve siyasi 

makamlardan kaçınmıĢtır. Tarikata “Rabıta” usulünü getirmiĢtir. Bu muhaliflerinin 

Mevlâna‟ya karĢı cephe almasını ve tenkit etmelerini netice vermiĢtir. 

Talebe ve halifelerinden olan Seyyid Tâhâ‟yı Hakkâri hazretlerini çok sever ve ona 

çok dua ederdi. Buyururdu ki: “Nefs-i emmâreden kurtulmanın alâmeti, insanların övmesi 

ile ayıplamasını, eĢit görmektir. Ġnsanların rağbetine sevmek, önem vermemelerine 

üzülmek, basitlik ve akılsızlıktır.” 

  

 

Eserleri: 

1. Dinvan-ı Mevlâna Zülcenâheyn: Farsça, Arapça ve Kürtçe divanıdır. 

2. Risale-i Rabıta: Tarikatta rabıtanın gereği ve usulünü anlatan bir risaledir. 



3. Mektubât-ı Mevlâna Hâlid: Talebelerine yazdığı mektupları içerir. 

4. Risale-i Adab-ı Hâldiye: Tarikat adabını anlatan bir eserdir. 

5. Risale-i Adab-ı Zikir: Zikir adabına anlatmaktadır. 

6. Risaletu Ikdu‟l-Cevherî: EĢ‟âri ve Maturudi‟nin Kesb meselesini konu almıĢtır. 

7. Zübdetü‟r-Resâil ve Umdetu‟l-Vesâil: Risalelerinden iktibasları muhtevidir. 

8. Ġtikadnâme: ġiaya reddiye olarak yazdığı akaid ile ilgili eseridir.   

9. Risale-i Tarik 

10. Cilâu‟l-Ekdar 

11. Ferâidu‟l-Fevâid 

12. Vasiyet-i Mevlâna Halid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.   BEDĠÜZZAMAN SAĠD NURSĠ (H. 1293-1379 / M. 1878-1960) 

 
“Biz insanları hakka ve adalete çağırın,  rehberlik edip  

hak ile hükmeden bir topluluk yaratmıĢızdır.” 

(A‟raf, 7:181) 

Hayatı: 

1878‟de Bitlis Vilayeti Hizan kazasına bağlı Ġsparit Nahiyesi Nurs köyünde dünyaya 

geldi. Annesi “Nuriye”, babası da “Sofi Mirza”dır. Babası öküzlerin ağzını bağlayıp tarlaya 

gidip gelecek kadar haramdan kaçan, annesi ise hamileliğinden itibaren abdestsiz yere 

basmayıp, helal süt emdirerek büyüttüğünü hocası Seyyid Nur Mehmet‟e anlatırlar. 

Rüyasında Resulullah‟ı (sav) görür. Ġlim talebinde bulunur. Peygamberimiz de (sav): 

“Ümmetimden kimseye sual sormamak Ģartıyla sana Kur‟an ilmi verilecektir” buyurur. 

Bediüzzaman Said Nursi bunun için kimseye sual sormaz. “Benim hocaların ilminden Ģüphem 

yok, benim ilmimden Ģüphesi olan varsa sorsun söyleyeyim” derdi. 

Üç ay gibi kısa bir sürede medresede okutulan tüm kitapları okuyarak icazet alır. 

Tillo‟da Kubbe-i Hasiye‟de Kamus‟u Okyanus‟u ezberler. Cumhuriyetçiliğini karıncalara 

yemeğin tanelerini vererek gösterir. 16 yaĢında Mardin‟de bütün ulemayı ilzam eder. Van 

Valisi Tahir PaĢanın daveti ile Van‟a gelir. Tahir PaĢanın konağında 10 sene kalır. Burada din 

ve fen ilimlerinde ilerler. Astronomi, fizik, kimya, coğrafya ve matematikte ihtisas sahibi olur. 

Matematik dalında bir eser bile yazar. Ama bu bir yangında yanar. Gazeteleri takip eder ve 80 

kitap ezberler. 

Ġngiliz müstemlekat nazırının: “Bu Kur‟an Müslümanların elinde bulunduğu müddetçe 

biz onlara hakiki hâkim olmayız” sözü üzerine, Van Valisi Tahir PaĢaya: “Ben de bu 

Kur‟an‟ın sönmez ve söndürülmez olduğunu bütün dünyaya ispat edeceğim” buyurur. 

“Medresetü‟z-Zehra” adını verdiği bir üniversiteyi kurmak amacı ile Ġstanbul‟a 

Payitahta gelir ve Ģarkı hilafet-i Ġslamiyenin merkezi olan Ġstanbul‟a bağlamak ister. 

Ġstanbul‟da 1,5 sene kalan Bediüzzaman, düĢüncelerini anlatır. Tekrar Ģarka döner. 10 sene 

sonra Ġstanbul‟a gelince fikirlerini talip etmeğe baĢlar. Ġlim ve kültür merkezi gibi faaliyet 

gösteren “ġekerci ĠĢhanı”na gelir. Bir oda tutar. Gazetede makaleler yazarak fikirlerini 

neĢretmeğe baĢlar. Kaldığı odanın kapısına “Burada her suale cevap verilir; her müĢkül 

halledilir. Ancak sual sorulmaz” levhasını asar. Her suale cevap verir, “Bediüzzaman” 

unvanını alır. 

Sultan Abdülhamit‟le görüĢmek ister. Doğunun ihmal edilmemesi gerektiği ve 

üniversite ile cehaletlerinin giderilmesi ve Osmanlıya Orta Anadolu‟yu böylece 

bağlayabileceğini beyandan sonra, uyguladığı baskı ve istibdadını açıkça tenkit eder. 

Jurnalcilik ve hafiyeciliğin yanlıĢ kullanıldığını ifade eder. Ve: “Hilafet namazı yalnız Cuma 

namazı merasimleri değildir. Halifenin manevi gücü yanında maddi gücü de olacaktır. Bütün 

dünyadaki Müslümanların iĢine kefil olmalıdır” mealinde konuĢmalar yapar. ġeyhülislam 

Cemalettin Efendi: “Ben bu güne kadar hünkâr huzurunda kanaatlerini bu kadar cesurane 

ifade eden kimseyle karĢılaĢmadım” diyerek hayretini ifade eder. 

Bu durum O‟nu Yıldız Askeri Mahkemesine gitmesine sebep olur. Fizana sürülmesi 

beklenirken, bu devrimde fikirlerini yayma ihtimali onu “TopbaĢı” akıl hastanesine sevki ile 

neticelendirilir. Biri Türk, dördü gayr-i Müslim beĢ kiĢilik heyet: “ġayet Bediüzzaman deli 

ise, yeryüzünde hiç akıllı yoktur!” raporunu verir. Asla fikirlerinden taviz vermez. 

23 Temmuz 1908‟de II. MeĢrutiyet ilan edilir. Bediüzzaman 29 Temmuz‟da Selanik‟te 

“Hürriyete Hitap” adlı bir konuĢma yapar. Yahudi Selanik Mebusu Emanuel Karasso 

Bediüzzaman‟ı kötü emellerine alet etmek niyetiyle, kendisine mani olacağını tahmin 

ettiğinden ziyaret eder. Sohbetin sonunu beklemeden kendini dıĢarı atar. Sebebi sorulunca: 

“Bu adamla konuĢulmaz. Az kaldı beni Müslüman edecekti” der.  



Bediüzzaman devletin en çok birlik ve beraberliğe muhtaç olduğu zamanlarda ihtilafları 

bertaraf etmek için büyük gayret gösterir. ġehzadebaĢında, Ferah Tiyatrosundaki karıĢıklığı 

önler. Kavgayı yatıĢtırır.  

10 Ekim 1908‟de Avusturya mallarına karĢı boykot ilan edilen hamalların boykotunun 

hedefinden saptırılarak kötüye kullanabileceği endiĢesi ile ticari hayatın bozulmaması için, 

hamalları boykottan vazgeçirir. 5 Nisan 1909‟da kurulan Ġttihad-ı Muhammedi cemiyetinin 

Ayasofya‟da okuttuğu bir mevlitte iki saatlik bir konuĢma yapar. Ġslam‟ın cemiyete bakıĢını 

anlatır. PaĢaların hayret ve takdirini kazanır. Ġttihad-ı Muhammedi cemiyetinin Ģahsi ve 

dünyevi emellere alet edilmemesini ısrarla ister.  

Cemiyeti siyasi amaca alet etmek isteyen dernek baĢkanı durumundaki DerviĢ 

Vahdeti‟yi kendi gazetesi Volkan‟da tenkit eder. “Edipler edepli olmalı. Hem de edeb-i 

Ġslamiye ile müteeddibe olmalıdır” der. 13 Nisan 1909‟da (31 Mart 1325) meĢhur hadise 

zuhur eder. Bediüzzaman yatıĢtırıcı bir rol oynar. Gerek makalelerde, gerek nutuklarla 

önlemeğe çalıĢır.  

Divan-ı Harb-i Örfi‟de HurĢit PaĢa‟nın:  “Sen de mi Ģeriat istedin? ġeriat isteyenler 

böyle asılır” diyince: “ġeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira Ģeriat 

Sebep-i saadet, adalet-i mahz ve fazilettir. Fakat ihtilalcilerin isteyiĢi gibi değil” diyerek 

meĢhur müdafaasını yapar ve beraat eder. Halkı arkasın alıp Beyazıt‟tan Sultanahmet‟e 

gidene kadar minnet etmeyerek, “Zalimler için yaĢasın Cehennem” diyerek ilerler.  

1910‟da Van‟a gitmek üzere Ġstanbul‟dan ayrılır. Vapurla Ġnebolu ve Batum‟a geçer, 

Tiflis‟te Rus polisi ile konuĢur. Doğunun bütün ilim merkezlerini gezer. AĢiretlere 

MeĢrutiyeti anlatır. Nasıl olması gerektiğini izah eder. Ġslami mevzularda aydınlatıp, günün 

hadiselerine bakıĢ ölçüsü verir. “Münazarat” ve “Mukakemat” eserlerini böylece yazar. 

Arapça‟ya çevirip “Reçetetü‟l-Avam”, “Reçetetü‟l-Havas” ismi ile neĢreder.  

Daha sonra ġam‟a gelen Bediüzzaman, ulemanın ısrarı ile Cami-i Emeviye‟de hutbe 

okuması istenir. 100 âlim, 10.000 kiĢi huzurunda “Hutbe-i ġamiye”sini okur, hemen iki-üç 

baskı yapılarak dağıtılır. Bu hutbesinde Bediüzzaman asrın ve âlem-i Ġslam‟ın hastalıklarını 

ve tedavilerini gösterir. 

ġam‟dan Beyrut‟a, oradan da deniz yolu ile Ġstanbul‟a gelen Bediüzzaman tekrar 

“Medresetü‟z-Zehra”‟nın kurulma çalıĢmalarını baĢlatır. 1911‟ın Haziranında Sultan ReĢat ile 

Rumeli‟ye seyahat eder, Selanik, Ürküp ve Kosova‟ya uğrar. Kosova‟da kurulması düĢünülen 

üniversitenin benzerinin ġark‟ta da kurulması gerektiğini izah eder. Söz alır. Van gölü 

çevresinde Edremit‟te üniversitesinin temelini attırır. Ne yazık ki patlak veren Balkan SavaĢı, 

din ve fen ilminin beraber okutulduğu bu ilim merkezini tamamlanmasına imkân vermez. 

Tekrar Van‟a döner. Talebelerinden teĢkil ettiği Milis kuvveti ile Gönüllü Alay 

komutanı olarak vatanı müdafaa için Kafkas Cephesini savunur. Bu arada “ĠĢaratü‟l-Ġcaz” 

tefsirini Molla Habib‟e söyleyerek yazdırır. Nihayet Ruslara esir düĢer ve Sibirya‟ya esir 

kampına götürülür. 

Burada Çar‟ın dayısı, Kafkas Cephesi baĢkomutanı Nikola Nikolaviç‟e ayağa 

kalkmadığını yine Rusya‟da Bakü‟nün Nargin adasında bulunan “Abdürrahim ZAPSU” 

anlatıyor. 2,5 sene Sibirya‟da esir hayatı yaĢayan Bediüzzaman 1917 Komünist ihtilalinin 

karıĢıklığından istifade ile 1918 baharında Kosturma‟dan kaçar, Leningrad‟a oradan 

Almanya‟ya gelir. Berlin‟de Adlon otelinde iki ay kalarak TeĢkilat-ı Mahsusa ileri gelenleri 

ile görüĢür. Haziran ayında yola çıkan Bediüzzaman VarĢova, Viyana ve Sofya‟ya gelir. Bir 

ara Ġsviçre‟ye gider. Trenle Ġstanbul‟a gelir. Büyük sevgi gösterileri ile karĢılanır.  

Harbiye Nazırlığınca, milli ve vatani hizmetlerden dolayı Ģeref madalyası verilir. Ayrıca 

Orduy-u Hümuyun‟un temsilcisi olarak “Darü‟l-Hikmetü‟l-Ġslamiye”‟ye aza seçilir. 

ġeyhülislamın resmi yazısı ile Sultan Vahdettin Bediüzzaman‟a “Mahreç” denilen yüksek 

ilmi payeyi verir. Bu rütbe “Darü‟l-Hikmetü‟l-Ġslamiye”nin resmi gazetesi olan “Ceride-i 

Ġlmiye”‟de neĢredilerek ilan edilir. 



5 Mart 1920‟de “Hilal-i Ahder” (YeĢilay) cemiyetinin korucuları arasında bu cemiyeti 

kurar. 16 Mart 1920‟de “Kürt Teali Cemiyeti” kurucuları Bediüzzaman‟ın nüfusundan istifade 

etmek isterler. Bediüzzaman “Osmanlı‟yı yeniden ihya etmek lazım, bölmek değil. “Hem 

„Allah‟ın sevdiği kavim‟  ayetine Türk milleti mazhar olmuĢtur” diye reddeder.  

Ġngilizlere karĢı “Hutuvat-ı Sitte” eserini neĢreder. ĠĢgalcilere karĢı mücadele eder. 

“Müderrisler Cemiyeti”ne üye olur. “Milli mücadele için çalıĢanlar asi ve bağidirler” 

Ģeklindeki fetvaya karĢı çıkar. Mukabil fetva verir. “Tuluat”, “ĠĢarat”, “Sünuhat” gibi 

eserlerini neĢreder.  

Müstevliler tepelenip, düĢman vatan sathından atıldıktan sonra gösterdiği milli 

hizmetlerden dolayı 1922‟de Ankara‟ya davet edilir. Ġstasyonda merasimlerle karĢılanır. 9 

Kasım 1922‟de Millet Meclisine davet edilerek, karĢılama merasimi, (HoĢamedî) için meclis 

gündem dıĢı toplanır, kürsüye davet edilerek Meclis-i Mebusana karĢı konuĢması istenilir ve 

dua ettirilir. KonuĢmasında Bediüzzaman Zaferin din kuvveti ile kazanıldığını ve dine karĢı 

kayıtsız kalınmamasını ister. Müteakip günlerde 10 maddelik beyanname neĢreder, Kazım 

Karabekir‟in meclis kürsüsünde okuduğu bu beyanname yüzünden M. Kemal ile arası açılır. 

ġiddetli münakaĢalar olur. Neticede Ahir zamanda gelecek dehĢetli Ģahıslara ait hadiselerin 

bir tezahürünü görür. “Siyasetle onlara karĢı mukabele edilemeyeceği” gerçeği ve “Ġmana 

hizmet”, “Ġmanı kurtarma” davası için Van‟a döner.  

Ankara‟da ancak 8 ay kalan Bediüzzaman Arapça “Tabiat Risalelerini” yayınlama 

istidadı gösteren dinsiz fikirlere karĢı neĢreder. 

Van‟da, NurĢin Camisinde tam iki sene inzivaya çekilir. Rabbinden günün Ģartlarına 

uygun hizmet istikameti ilham etmesini niyaz eder. Yazları Erek Dağı‟ndaki mağaraya, kıĢın 

NurĢin Camisine çekilir. Rabbani ilhamlara mazhariyete liyakat kesbeder.  

Bediüzzaman burada gece gündüz, devamlı Allah‟a dua ve iltica etti. Tamamen 

Rabbü‟l-Âlemine teveccüh etti. Bütün âlemden çekildi. Bu zaman zarfında ġark‟ta isyan 

hareketleri baĢladı. Hamidiye PaĢalarından Kör Hüseyin PaĢa, Mustafa Kemal‟e karĢı isyan 

etmek için destek istedi ve ġeriatı getirmek için cihad izni istedi. Bediüzzaman: “Dâhilde 

cihad manevidir. Müslüman‟ın Müslüman‟la savaĢı cihad olmayacağını, masumların da zarar 

göreceğini, bunun zulüm olduğunu ve böyle Ģeriat istenmeyeceğini ve Ģeriatın anahtarının 

kendisinde olduğunu ifade etti.” 

ġeyh Said de Bediüzzaman‟a bir mektup yazarak kendisini desteklemesini ister. Buna 

karĢı da Bediüzzaman: “Türk milletinin asırlardan beri Ġslam‟a hizmet ettiğini, çok veliler 

yetiĢtirip, çok Ģehitler verdiğini belirterek, böyle bir milletin torunlarına kılıç 

çekilemeyeceğini; Müslümanların Müslüman‟la savaĢmasının dinen caiz olmadığını, çarenin 

“Ġman ve Kur‟an hakikatleri ile halkı tenvir ve irĢat etmek ve cehli izale etmek olduğunu ifade 

eder. TeĢebbüsünüzden vazgeçiniz” der. 

1925‟de Van‟da Cuma namazını kılmaya gelir. Ayaklanan liderlerinden bazıları 

Bediüzzaman‟a fikirlerini kabul ettirmek için konuĢurlar. Üstad onları dinler ve: “Maksadınızı 

biliyorum. Sizin bu ayaklanma karakteriniz olsa olsa bir ecnebi oyununa alet olmaktır. ġeriat 

isterim diye Ģeriatı alet edip, Ģeriata muhalefet edilmez. Böyle menfi fikirlerden vazgeçiniz. 

Bu milleti Türkler idare etmiĢtir, bundan böyle yine onlar idare edecektir. Ġdareye ehil ve 

layık olan onlardır. Eğer fenaları varsa gidip onu ikaz etmelidir” der. 

Yine inzivagahına çekilir. Ve “Allahım! Bize Hakkı Hak olarak göster ona uymamızı 

sağla, batılı batıl olarak göster ondan sakınmamızı sağla” duasına devam eder. ġeyh Said 

isyanından sonra 1925 ġubatında Erzurum‟dan Trabzon‟a, oradan da vapurla Ġstanbul‟a 

getirilir. Yolda kendisini göndermemek ve ġam‟a, Mekke‟ye ve Medine‟ye götürmek 

isteyenlere: “Ben Mekke‟de olsam, buraya gelmem gerekirdi. Sakın yanlıĢ bir harekette 

bulunmayın, ben kendi isteğimle gidiyorum; asayiĢi bozmayın” der. Ġstanbul‟da gemi ile 

Antalya‟ya, oradan da Burdur‟a getirilerek “Delibaba” Camiine konur. Bütün bu hadiselere 

hiçbir tepki göstermez. Tam bir tevekkül ile hareket eder. 



Burdur‟da yedi ay kalır. Kalp ve gönlüne yağan ilhamlarla ilk defa Risale-i Nur 

Külliyatı‟ndan “Nurun Ġlk Kapısını” kaleme alır. Kendi nefsine hitap ederek yazdığı bu kitap 

için Ģöyle der: “Doğrudan doğruya Kur‟an-ı Mucizu‟l-beyanın ayetlerinden alınan aynel-

yakîn bir surette Yeni Said‟e derslerdir.” 

Nihayet Burdur‟dan Isparta‟ya nakledilen Bediüzzaman yirmi gün sonra Barla 

nahiyesine götürülüp karakola teslim edilir. Bir gece karakolda kalan üstad ertesi gün önünde 

çınar ağacı, altında çeĢme olan ve yanında mescidi bulunan iki odalı sakince bir eve 

yerleĢtirilir. Burada 8,5 sene Medrese-i Yusufi‟ye hayatı yaĢar. Bu 8,5 sene zarfında kalp ve 

gönlüne yağan ilhamlarla Risale-i Nur‟un dörtte üçü telif edilir. “Sözler”, “Mektubat” ve 

“Lemalar” yazılır.  

Ġlk olarak “HaĢir Risalesi” yazılır. Ahiretin varlığı ve vukuu, öldükten sonra dirilmenin 

kuĢtan sonra baharın geleceği gibi ispat edilir. Telifinden hemen sonra bir talebesi gizlice 

Ġstanbul‟da bin adet basar ve Üstada götürür. Bunu talebelerine dağıtan Üstad, elle yazdırarak 

bütün ülkeye dağıtır. Ġmansızlık cereyanın önüne geçer ve ehl-i dalaleti baĢına bomba gibi 

patlatır.  

1927‟de Kur‟an‟a hücum edilir. Bediüzzaman “Ġcaz-ı Kur‟an Risalesi” olan 25. sözü 

telif eder. Kur‟an‟ı Kerimin Mucizeliğini ispat eder. Hangi meseleye itiraz edilse, aynı 

meselede ehl-i fen ve felsefenin, ehl-i dalaletin cehaletini ve Kur‟an‟ın icazını gösteren eserler 

telif eder.  

Kur‟an‟ı Kerim‟in adı NUR‟dur. “Risale-i Nur” ise, Kur‟an-ı Kerim‟in nurundan bu 

asrımıza hitabı olduğu için “SÖZLER”, o nurun pırıltısı olduğundan “LEMALAR”, O nurdan 

bir Ģua olduğundan “ġUALAR” ismini alır. Hepsi birden Kur‟an-ı Kerim‟in asrımıza 

aydınlatan bir nuru olduğundan “RĠSALE-Ġ NUR” ismini verir.  

Ayrıca Bediüzzaman Esma-i Hüsnadan “NUR” ismine mazhardır ve onun hakkında 

NUR ismi Ġsm-i Azam‟dır. Bundan dolayıdır ki, köyü NURS, annesi NURĠYE, üstadı Seyid 

NUR, Kur‟an-ı Kerim‟in NUR ayeti de Risale-i Nur‟un en güzel tefsir edildiği ayet olduğu 

için bu eserlere RĠSALE-Ġ NUR KÜLLĠYATI denir. Bediüzzaman‟ın doğum yeri “NURS” 

olduğu için eskiden beri büyük âlimlerin doğduğu yere izafeten isim verildiğine binaen “Said 

Nursi” ismini almıĢ olduğundan “Risale-i Nur”ları okuyan “Nur Talebelerine de mahkemede 

savcı tarafından “NURCU” denilmiĢtir.  

1932 yılında Ezan-ı Muhammedi değiĢtirilir ve Ezan yerine “Türkçe Ezan” adı altında 

anlamı okunur. Bediüzzaman kendi tamir ettirdiği mescidde “Allahü Ekber” diyerek “ġeâir-i 

Ġslam” olan ezan-ı Ģerifi okur ve okutur. Kanunsuz bir Ģekilde, önceden bekçi ve asker 

yerleĢtirerek camide suçüstü yakalarlar ve Eğirdir‟e götürdüler. Sorgu sualden sonra serbest 

bırakılır. 

1934‟de Isparta‟da ikamete mecbur edilir. Bir sene sonra Ankara‟dan takviye birlikleri 

getirilerek 1935‟de 120 talebesi ile beraber EskiĢehir‟e nakledilir. 11 ay EskiĢehir‟de 

bekletilen Bediüzzaman tahliye edilir, fakat Kastamonu‟ya sürgün edilir. EskiĢehir‟de pek çok 

iĢkenceye maruz kalır, zehirlenir, soğukta donması istenir, idam edilmesi için mahkemeye 

çıkarılır. Bir risalenin üzerinde “Ramazan‟a ait” dendiği için, pek çok Ramazan‟lar hapse 

atılır. Sonra anlaĢılır ki, eser Ramazan ayı ve Oruç ibadetinden bahsetmektedir. EskiĢehir 

hapishanesinde “ġUALAR” isimli eserini telif eder. Kibrit kutularında hapishaneden 

çıkartılarak, çoğaltılır. Baskılar arttıkça “Ġlahi Ġlhamlar” da artar. 

18 Eylül 1943‟te Kastamonu‟daki evinden aranır, eĢya ve kitapları müsadere edilir. 20 

Eylül‟de Ankara‟ya götürülür. Ankara valisi Nevzat Tandoğan, üstada eziyet eder. Sarığına 

müdahale etmek ister. Bediüzzaman sert bir Ģekilde: “Bu sarık bu baĢla birlikte çıkar. 

BaĢından bul!” der. Ne gariptir ki Bediüzzaman‟ın sarığına uzanan bu Nevzat Tandoğan‟ın eli 

kendisini ölüme götüren tabancayı kafasına dayayarak intiharına sebep oldu. 

Ankara‟dan tekrar Isparta‟ya götürülen Bediüzzaman oradan Denizli‟ye götürülüp, 

tevkif edilir. Burada dokuz ay kalır ve “Meyve Risale”sini telif eder. Bu eseri mahkeme 



müdafaası olarak mahkemeye verir. 15 Haziran 1944‟de 126 talebesi ile beraat eder. Dokuz 

aylık mevkufiyetten sonra tahliye edilir. Denizli‟de 1,5 ay kalır. Yeni bir zulüm emri gelir. 

Emirdağ‟a sürgün edilir. VatandaĢlık hakkı elinden alınır. Sivil polisler daima gözaltına 

alırlar. Rahatsız edilir. 1947 Aralık‟ta Afyon‟dan gönderilen üç sivil polisleri ilk günden 

çağırarak Ģöyle der: “Biz manevi asayiĢ memurlarıyız. Siz de maddi asayiĢ memurlarısınız. 

Bizim eserlerimizi okuyanlardan kimseye zarar gelmez. Çünkü onların kalp ve gönüllerinde 

imanları birer asayiĢ bekçisi dikilmiĢtir.” 

Buna rağmen sivil polisler Nur talebelerini tespit ederler. Isparta, Denizli, Afyon, 

Aydın, Kastamonu ve Ġnebolu‟dan topladıkları Nur talebelerini Afyon‟da birleĢtirerek 

müĢterek bir suç isnadında bulunurlar. “Siyasi cemiyet kurmak” “Rejime aykırı fikirler 

neĢretmek” “Siyasi amaçla dini siyasete alet etmek.” 

75 yaĢındaki Bediüzzaman burada da sabır ve sebat ile te‟lifata devam eder. “15. ġua” 

ile “El-Hüccetüz‟zehra”yı telif eder. Hiçbir suç bulamadıkları halde Mahkûm edilme cihetine 

girdiler. Temyiz bu mahkûmiyeti bozar. Beraat eder. Öyle olduğu halde 20 aylık ceza haksız 

yere çektirilir. Tahliye iĢini, karĢılama olmasın, kimse duymasın diye gece saat 24.00‟de 

yapılır. 

Emirdağ‟a dönen Bediüzzaman 14 Mayıs 1950‟de Demokrat Parti‟ye oyunu verir. 

Talebelerine destekletir. Neticede CumhurbaĢkanı Celal Bayar‟a tebrik telgrafı çeker. 

Sebebini de talebesi Zübeyir Gündüzalp‟e anlatır: “Halkçılar Demokratlara der ki: „Said ne 

sizden, ne bizdendir. O ayrı bir maksat peĢindedir‟ diye onları aldatırlar. Devlet kuvvetini 

dindarların ve Nur talebelerinin aleyhinde kullanırlar. Tebrik telgrafını alan Demokratlar 

onlara „Said bize dosttur‟ derler. Devlet kuvvetini dindarlar aleyhinde kullanmazlar.” 

Talebesi “Bayram Yüksel”i, Kore‟ye “KardeĢim, Allah‟a imanı inkâr edenlere karĢı 

çıkmak için gitmek lazım” diye gönderir. Demokrat Parti‟nin iktidara gelmesi ile zulüm ve 

baskıları kısmen azalan Bediüzzaman 22 ġubat 1951‟de Risale-i Nur Külliyatından bir 

takımını Vatikan‟a gönderir. 

22 Ocak 1952‟de Ġstanbul‟a gelerek Sirkeci‟de AkĢehir Palas Otelinde kalırlar. “Gençlik 

Rehberi” isimli eserinden dolayı Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde müdafaada bulunurlar. 19 

ġubat‟ta I. Celse, 5 Mart‟ta II. Celse yapılır. Beraat eder. Nisan 1952‟de tekrar Emirdağ‟a 

döner. Eserlerini tahsis eder. Samsun‟da çıkan “Büyük Cihad” gazetesinde çıkan bir 

yazısından dolayı Bediüzzaman‟ın en yakın talebesi Mustafa Sungur tevkif edilir. Ve 

Bediüzzaman aleyhine dava açılır. Samsun‟a gitmek için Ġstanbul‟a gelir. “Doktor Raporu” ile 

Samsun‟a gidemez.  

Ġstanbul‟un 500. yıldönümü kutlamalarına katılır. Patrik Athenagoras‟la görüĢür. Ona 

Ġslam‟ı tebliğ eder. Tarihi bir konuĢma yapar. ÇarĢamba‟da talebesi M. Fırıncı‟nın evinde üç 

ay kalan üstad “Nur Âleminin Bir Anahtarı” isimli eserini telif eder. 1953‟ün yazında 

EskiĢehir‟e, Emirdağ‟a gider. Barla‟ya geçer. Eski bir evde ikamet eder. Müslümanların ve 

Âlem-i Ġslam‟ın durumu ile ilgilenir.  

25 ġubat 1955‟te tahakkuk ettirilen CENTO ittifakı üzerine BaĢvekil Aslan Menderese 

tebrik telgrafı çeker. Müslüman devletlerle ile yapılan bu ittifakın önemini ifade eder.  23 

Mayıs 1956‟da Afyon Mahkemesi eserlerinin tümünü iade eder. 11 Eylül 1956‟da “Din ve 

Vicdan” hürriyetine saygılı Demokratlar sayesinde, onların müsaadesi ile Risale-i Nurlar, 

Ankara, Ġstanbul, Antalya ve Samsun‟da matbaalarda basılmaya baĢlanır.  

12 Nisan 1957‟de Isparta‟da yapılması düĢünülen Tugay Camii‟nin temelini atmaya 

davet edilir. Davete icabet eder ve temele ilk harcı koyar. 1957 seçimlerinde Demokrat 

Parti‟yi talebeleri ile açıktan destekler. Oyunu kullanır. Menderes‟i Emirdağ‟da geliĢinde 

karĢılamaya çıkar. Gecikince evine döner, pencereden selamlar. Bu hadise gazetede 

“Bediüzzaman, Menderes‟i yeĢil bayrakla karĢıladı” diye geçer. Ġrtica yaygaraları ayyuka 

çıkar.  



Bu sırada Ankara‟ya gelen Bediüzzaman‟ı Ankaralılar Kırıkkale‟den karĢılar. Büyük bir 

merasimle Ankara‟ya getirirler. BeĢ DP milletvekili Bediüzzaman‟ı ziyaret ederler.  

1958‟de bütün eserleri matbaada basılır. Sol basın bu seyahatleri dillerine dolar. Ġftira ve 

isnatlara baĢlarlar. 31 Aralık 1959‟da Ġstanbul‟a gelen Bediüzzaman Sultan Ahmed Camii 

yanındaki Piyer Loti oteline iner. Ankara‟da verdiği dersleri burada da devam ettirir. Ġçtimai-

siyasi dersler verir. Demokratların desteklenmesini ister. CHP iktidara gelirse komünist 

kuvvetinin vatana hâkim olacağını söyler. Ġslami hizmetin parti yolu ile olmayacağını ifade 

ederek DP‟yi bölebilecek Millet Partisi, Ġttihad-ı Ġslam Partisi gibi partilere bölünerek, 

milletin gücünün zayıflatılmamasını ister. DP bölününce Millet Partisi veya Ġttihad-ı Ġslam 

Partisi‟nin iktidar olamayacağını CHP‟nin ise bölünmeden bilistifade iktidarı ele geçireceğini, 

binaenaleyh DP‟yi “Ehven-i ġer” diyerek iktidar yerinde muhafaza etmek gerektiğini bildirir. 

DP‟lilere de Ayasofya‟yı açmalarını, Risale-i Nurları resmi olarak neĢretmelerini ve dine 

sahip çıkmalarını tavsiye eder. Yoksa Halkçıların ırkçıları elde edip kendilerini ezeceğini ihtar 

eder. Millet Partisi‟nin Ġslam‟a hizmette samimi ise DP‟ye yardım etmesi gerektiğini ifade 

eder.  

3 Ocak 1960‟da Ġstanbul‟dan ayrılır. Ankara‟ya gider. Oradan Isparta Bey 

Mahallesindeki evinde istirahata çekilir. 20 Mart 1960 Pazar günü Isparta‟dan ayrılarak 

gizlice Konya‟ya gelir. Oradan Adana ve Gaziantep üzerinden Urfa‟ya geçer. 21 Mart 

Pazartesi günü 11.00‟de Ġpek Palas oteline iner. 

23 Mart 1960 Ģafak vakti, ÇarĢamba günü fani dünyadan Dar-ı Bekaya, Rahmet-i 

Rahmana ve Dar-ı Cinana uruc eyler.  PerĢembe günü, Cuma namazına bekletmeden 

kalabalık olur, hadise çıkar düĢüncesi ile Halilurrahman‟daki muvakkat makberine defnedilir. 

Bediüzzaman teçhiz ve tekfini için rüyada Âlim Abdu‟l-Halim efendiye görünür ve 

teçhizini emreder. Ġtikâfta olduğunu söyleyince de “Mültekada cevabı var” der. Böylece 

cenazesi yıkanır. Böylece 82 yaĢında hizmetini bitirip, dar-ı bekaya göç eder. Bediüzzaman 

hazretleri Hicri takvim yılına göre 86 miladi takvime göre ise 82 sene yaĢamıĢtır.   

Üç buçuk ay gibi kısa bir zaman sonra 27 Mayıs 1960‟da ihtilal olur. Vefatından 110 

gün sonra 11 Temmuz 1960‟da mezarı açılır, kardeĢi Abdülmecid‟in refakatinde uçakla 

Afyon‟a getirilir, oradan Isparta istikametine meçhule götürülür ve defnedilir. Böylece 

Bediüzzaman‟ın vasiyeti olan “Mezarım gizli olsun ve bir iki talebem dıĢında kimse 

bilmesin” tavsiyesi kerâmetkârâne gerçekleĢmiĢ olur.  

 

Eserleri: 

On beĢi Arapça olmak üzere 145 kitabı vardır. Bu eserleri mecmualar halinde 

toplanmıĢtır. BaĢlıca eserleri: 

 

1. Sözler 

2. Lem‟alar 

3. Mektubat 

4. ġualar 

5. Mesnevi-i Nuriye 

6. ĠĢaratu‟l-Ġ‟câz 

7. Hutbe-i ġamiye 

8. Muhakemât 

9. Kızıl Ġ‟câz 

10. Lemaât 

11. ġuâât 

12. Münâzarât 

13. Sünûhât 

14. Tuluât 



15. ĠĢârât 

16. Lâhikalar 

17. Müdafaalar 

18. Nutuk 

19. Divân-ı Harb-i Örfî 

20. Rumuz 

21. Katre 

22. Hutuvât-ı Sitte 

23. Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AHĠR ZAMAN ALAMETLERĠ 

DECCAL-MEHDĠ VE ĠSA (AS) 

 

1. Asrımızın Müceddidi: 

Her Ģeyin bir sonu vardır. Kitapların sonu Kur‟ân-ı Kerim, peygamberlerin sonuncusu 

ise Hz. Muhammed‟dir. (sav) Hayatın sonu olduğu gibi, dünyanın da bir sonu vardır ki buna 

Kıyamet denir. Yüce Allah kıyamet gününü çok büyük bir hadise olarak yüzlerce ayette haber 

vermektedir. Hatta bir kısım surelere “Hakka” “Kıyame” “Amme” “Vâkıa” “Kâria” “Zilzal” 

gibi isimler vererek bu surelerde tamamen kıyametten bahsetmektedir.  

Kıyametin alametleri de çok önemli olduğu için peygamberimiz (sav) pek çok kıyamet 

alametinden haber vermiĢ ve ümmetini uyarmıĢtır. Neden? Çünkü kıyamete yakın dünyanın 

cazibesi daha da artacak ve inanan insanlar bu cazibeye kapılarak ahiretten, ölümden ve 

kıyametten gafil olacaklardır. Gaflet içinde kıyametin ansızın kopması, insanın aniden ölmesi 

ahiret hayatı bakımından çok büyük kayıp ve zararları netice verebilir. Dinin amacı 

inananların ebedi hayatlarını kurtarmak, kabir azabı, kıyamet ve haĢrin dehĢeti ve cehennem 

azabından kurtarmak olduğu için, kıyamet alametlerini ve kıyametin dehĢetini haber vermesi 

muktezay-ı hikmet ve rahmettir.  

Kıyametin en büyük alameti ise Deccalın çıkarak dini tahrip etmesi ve inananları 

imandan mahrum etmesidir. Ġman saadet-i ebediyenin vesilesi, küfür ise cehennemin yaratılıĢ 

sebebidir. Bunun için en büyük fitne deccaldır. Deccalın dine ve imana hücum ederek 

müminleri inkâra sürüklemesine karĢı Kur‟ân-ı Kerimin ve peygamberimizin (sav) davasını 

müdafaa ederek hakkaniyetini ispat etme ihtiyacı doğacaktır. Bunu hakkıyla yaparak 

müminlerin imanını muhafaza eden ve Kurân‟a ve imana olan hücumları defeden müceddide 

peygamberimiz (sav) iĢaret ederek “Mehdi” adını vermiĢtir. Kıyametten önceki son ve en 

büyük fitne “Deccal Fitnesi” olacağından elbette ona mukabil dini ve imanı müdafaa eden son 

müceddit de “Mehdi” olacaktır.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Mehdi‟nin iman hakikatlerini izah ederek dinin 

hakkaniyetini ispat edeceği ve “Ġman Davasını” esas alacağı için Ģahsına verilen mehdilik 

unvanını kabul etmemiĢ ve dikkatleri iman hakikatlerine ve bu hakikatleri aklen ve ilmen izah 

ve ispat eden Risale-i Nur eserlerine yönlendirmiĢtir. Çünkü Mehdi‟nin davası “Ġman ve 

Kur‟an Davası”dır. Ġman ve Kur‟ân anlaĢılmadıkça Mehdi de bilinemez. Zira Mehdiyet 

“Ģehitlik” gibi “Ġman ve Kur‟âna” yapılan hizmet sonucu Allah‟ın bu hizmetin 

makbuliyetinden dolayı verdiği uhrevî makam ve unvandır. Ortada böyle makbul bir hizmet 

yoksa sadece Ģeref unvanı ile bu makam kazanılamaz. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri peygamberimizin (sav) yolundan gittiği için 

peygamberimizin (sav) “Size iki Ģey bırakıyorum. Bunlara sarılırsanız kurtulursunuz. Birincisi 

Kur‟ân-ı Kerim, ikincisi ise Sünnetimdir”
71

 hadisine uygun olarak Ģahsını değil kurtarıcı 

olarak Kur‟ân tefsiri olan Risale-i Nurlar göstermiĢtir. Peygamberimiz (sav) Ģahsa değil, kitap 

ve sünnete uymaya davet etmiĢtir. Aynı Ģekilde Bediüzzaman da kendi Ģahsını değil, kurtarıcı 

olarak kitabı göstermiĢtir. 

Bediüzzaman “Risale-i Nur‟un yüz bin nüshalarının bâkî dilleri susmaz, konuĢur. Ve 

hâlis talebeleri, binler kuvvetli lisanlar ile o kutsî ve küllî vazife-i Nuriye‟yi Ģimdiye kadar 

olduğu gibi inĢallah kıyamete kadar devam ettirecekler”
72

 buyurarak kıyamete kadar Risale-i 

Nurların dine ve imana hizmet etmeye devam edeceğini ifade eder. 

Risale-i Nur eserlerinin Kur‟ânın son dersi olduğunu da çeĢitli risalelerde defalarca 

nazara vermektedir.
73

 Bediüzzaman “Risale-i Nur, bu asrı ve gelecek asırları tenvir edecek 
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olan bir mucize-i Kur‟âniyedir” diyerek risalelerin yazılmasına, basılmasına ve neĢrine önem 

vermiĢtir. Çünkü bu zamanın “Ġmansızlık hastalığının” çaresi Risalelerin okunmasıdır. 

“Risaleler bu asrın ve gelecek asırların bütün insanlarının imanî, islâmî, fikrî, rûhî, kalbî ve 

aklî ihtiyaçlarına tam cevap verecek ve kâfi gelecek Kur‟an hakikatlerini” ihtiva etmektedir.
74

 

Ġman ve Kur‟an hizmetinin bundan sonra “tekemmül ederek” devam edeceği yine 

Tarihçe-i Hayatta ifade edilmektedir. Bu da “Nur Talebelerine” risalelerde anlatılan iman 

hakikatlerini ilim ve fenlerin tekemmül etmesine göre tekemmül ettirerek devam ettirme 

görevi de vermektedir.
75

 

Bediüzzaman Risale-i Nurların “bu asrı ve gelen istikbali tenvir edebilir bir mu‟cize-i 

Kur‟âniye olduğunu çok tecrübeler ve vakıalar ile körlere de göstermiĢ”
76

 buyurarak körlerin 

de bunu gördüğünü belirtmektedir.  

Bediüzzaman Risale-i Nurların feyz-i kur‟ândan mülhem hakâik-i imâniye ve zaman ve 

zemine göre değiĢmeyen
77

 bâki hakikatleri dile getirip ispat ettiğini izah ettikten sonra “Bâkî 

hakikatler fanî Ģahsiyetler üzerine binâ edilmez. Edilse hakikate zulümdür. Her cihette 

kemalde ve devamda olan bir vazife, çürümeye ve çürütülmeye maruz ve müptela 

Ģahsiyetlerle bağlanmaz; bağlansa vazifeye ehemmiyetli zarardır”
78

 buyurarak bundan sonra 

tecdit ve dine hizmet görevinin Risale-i Nurlara ve Nur talebelerinin Ģahs-ı manevisine ait 

olduğunu açıkça belirtir. 

Sonuç olarak Ġslam Ģeriatini tahrip eden ahir zamanda gelen deccal ve süfyanın 

tahribatını tamir edecek olan son müceddit olan Mehdi‟ye ait bütün vazifeleri “Risale-i Nur” 

eserleri ve onun Ģahs-ı manevisi olan “Nur cemaati” yapacaktır. Asrımızın müceddidi ve 

Mehdisi Risale-i Nur eserleri ve teĢkil ettiği nurani cemaatidir.  

 

2. Kıyamet Alametlerinden Deccal ve Süfyanla Mücadele: 

Ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulur. Biri bütün dinlere karĢı çıkan ve 

“din afyondur” diyen Komünizm, diğeri ise “ġeriat-ı Muhammediyenin ebedî ahkamını 

reddeden ve bu zamanda uygulanmaz” diyen ve kaldırmaya çalıĢan “Süfyanizm” cereyanıdır. 

Birincisi kâfirane ve açıktan inkar tarzında gider. Ġkincisi ise âlem-i Ġslam içinde münâfıkâne 

ve “dinde reform”söylemleri altında dinarâne ama münâfıkâne ve hâinâne hareket eder ve bu 

nedenle “dinde hassas ama muhâkeme-i akliyede noksan” bir kısım zahiri hocalar ve 

ulemanın desteği ile hâkimiyetini kurar, siyasi ve münâfıkana olduğu için hile ve yalanlar ile 

bir kısım hocaları ve dindarları aldatır ve daima aldatmakla iĢ görür.  

Bu nedenle Ġslam muhakkikleri peygamberimizin (sav) hadislerine ve uyarılarına 

istinaden demiĢlerdir ki “Âdem (as) zamanından kıyamete kadar deccaldan daha büyük fitne 

yoktur.” Ġslam deccalı olan Süfyan ise münâfıkâne hareket ettiği için büyük deccaldan daha 

tehlikeli ve eĢeddir. Birincisi fani dünyamızı mahveder, ikincisi ise ahretimizin mahvına 

çalıĢır. Yanında aldatıcı pek çok hile ve desise ile beraber cerbeze bulunduğundan onu ikaz 

etmek için yanına gidenler dahi aldanarak onunla beraber olurlar. 

Ahir zamanda büyük savaĢlar yaĢanır. Büyük bir ınkılab, değiĢim ve dönüĢümler olur. 

Bu dönüĢüm ve değiĢimi yöneten deccal, din ve imana yönelik büyük bir fitne ve fesat çıkarır. 

Din dilinde fesat adamına Deccal denir. Fesat adamı olan Deccal yeryüzünü fesada vermeden 

önce Mehdi de Ġsa (as) da gelecek değildir. Mehdi bu fesat zamanında dini ve imanı müdafaa 

ederek insanların hidayetine vesile olacaktır. Ancak deccal ve komiteleri o derece güçlüdür ki, 

mü‟minleri kuĢatır ve muhasarası mü‟minlerin üzerinden kalkmaz. Ancak Hz. Ġsa (as) gelerek 

Deccalı öldürür ve mü‟minlere rahat bir nefes aldırır.  
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Deccal ve Mehdi ile ilgili rivayetlerin özeti budur. Detaylarına girdiğimiz zaman Ģunları 

görürüz.  

2.1 Deccal: 

“DCL” kökünden gelen deccal kelimesinin anlamı “yalancı, hilekâr, cerbeze ile 

insanları aldatan ve batılı hak olarak gösteren” anlamlarını ifade etmektedir. Bu vasıflar ise 

“fitne”nin oluĢmasını ve yayılmasını sağlayan temel özelliklerdir. Peygamberimiz (sav) 

hadislerinde deccalın yalana, hileye ve fesada dayanan cerbezeli biri olduğuna dikkatlerimizi 

çekmiĢtir.  

Deccal hileye, cerbeze ve göz boyama ile çıkardığı fitnesini nazara vererek dünya ile 

insanı aldatmasına ve insanların ahrete olan rağbetlerini kırmasına, dini ve imanı yok etmeye 

çalıĢmasını bize haber vermektedir. Yeryüzünü kırk günde gezecek ve her gittiği yerde fitne 

ateĢi yakacaktır. Fitnesine kapılan imansızlığa düĢerek dünya ve ahret saadetinden mahrum 

kalacaktır. Yedi adım arkasına takılan bir daha geri dönüp hidayete eremeyecektir. Zira 

hilekâr olduğu ve fitne ile iĢ gördüğü için “münafık” olacak, dindar görünerek sinsi bir Ģekilde 

dini ortadan kaldıracaktır. Kâfirler onun küfrüne, dindar olanlar da onun münafıkane sözlerine 

aldanarak dindar bilecektir. Sonra icraatını da akla ve dine uyduracağı için yolunu doğru 

bilerek arkasına takılan ve onu müdafaa eden “ulema” sayesinde halkın teveccühünü 

kazanarak büyük bir desteğe sahip olacak ve dini ve imanı, Ģeriat-ı Ahmediyeyi tahrip 

edecektir. Bunu da dini koruma iddiası ile yapacağı için iĢin iç yüzünü bilmeyen ve gerçek 

din âlimi olmayan onun deccal olduğunu bilemeyeceklerdir. Bunun için rivayetlerde 

“Deccalın yardımcıları kötü âlimler olacağı” ifade edilmiĢtir. Ulema onu desteklediği için 

halk da ulemaya uyarak onun arkasına takılacaklardır. Bu nedenle Hz. Ali (ra) “Ahir zamanın 

en kötüleri âlimlerin kötüleridir” buyurmuĢtur. 

Deccala “Mesih” namı da verilmiĢtir ki rivayetlerde “Mesih-i deccalın fitnesinden 

Allah‟a sığının” denilmiĢtir.
79

 Bunun sebebi deccalın yürürlükte olan yasaları ve kuralları 

kaldırarak onun yerine kendi yasa ve kurallarını getirmesi, dine dayalı olan her Ģeyi neshedip 

kaldırmasıdır. Onun yerine bozuk aklının ve dinden soyutlanmıĢ bilimsel olamayan bilime 

dayalı yeni bir hukuk sistemi getirmesi ve hakka ve adalete dayalı hukuk sistemini ortadan 

kaldırmasıdır. Bunun için rivayetlerde deccalın bir gözü kör, yani hakkı ve hakikati, ahreti 

görmez, her Ģeyi tek gözü ile, yani dünya gözü ile görür ve dünya hayatına göre düzenler, 

ahreti inkar ettiği için ahrete ait her Ģeyi ortadan kaldırmaya çalıĢır.      

Peygamberimiz (sav) deccal ile ilgili olarak “Hz. Âdem‟den kıyamete kadar geçen süre 

içinde deccaldan daha büyük bir fitne yoktur”
80

 buyurmuĢlardır. “ġerri Ģeytandan daha 

büyüktür.”
81

 “Bütün peygamberler ümmetlerini deccalın Ģerrinden sakındırmıĢtır.”
82

 

buyurarak ümmetini ikaz etmiĢtir.  

Ayrıca deccal‟ın zulmü adil yasaları meshederek, yani değiĢtirerek zumlu netice veren 

yasaları koyacağından, onun zulmünden korkarak insanların dağlara kaçmak zorunda 

kalacakları rivayet edilir.
83

 

 

2.2 Süfyan: 

Ahir zamanda iki büyük deccalın geleceğinden bahsedilir. Birincisi bütün dinlere 

düĢman olan ve “Maddeci materyalizmi” esas alarak bütün dinleri ortadan kaldırmaya çalıĢan 

dünya deccalıdır. “Din afyondur” diyerek bütün dinlere savaĢ açar ve materyalizme 

dayanarak, zamanın fen ve tekniğini de kullanarak, her türlü fitne ve fesadı çevirerek bütün 

dünyaya hükmeder. Ġkincisi ise Ġslamlar içinde merkez-i hükümet-i Ġslamiyede ortaya çıkarak 
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Müslümanların arasına fitne ve fesat verip bütün Müslümanları birbirine düĢürür, Ġslam 

düĢmanlarının Müslüman ülkeleri iĢgal etmesine sebep olur ve bu karıĢıklıktan istifade ederek 

“ġeriat-ı Muhammediyeyi” hem tahrip eder, hem de hükmünü yürürlükten kaldırır. Ama ne 

var ki akılları bozulmuĢ ve deccalın kendilerine sağladığı imkânlarla dünyaya dalmıĢ yarı 

bilgin “Ulema-i Sû” lakabını hak etmiĢ bilginler tarafından onun bu tahribatı “dini 

hurafelerden kurtarmak” olarak halka anlatılır ve onu dini hurafelerden kurtaracak büyük bir 

bilgin olarak gösterilir. Hatta bir kısım meddahlar onu “mehdi” olarak takdim ederler. Hz. Ali 

(ra) Ġslam deccalına “Süfyan” namını vermiĢtir ve kendisinden kaynaklanan bütün 

rivayetlerde bu Ġslam deccalından bahsetmiĢtir. Yine rivayetlerde süfyanın askerî bir komutan 

olacağı da ifade edilmiĢtir.
84

 

O süfyan devlet imkânlarını kendi Ģahsına ve yandaĢlarına kullandığı için rivayetlerde 

“Ahir zamanda gelecek olan Süfyanın eli delik olacak”
85

 buyrulmuĢtur. Bir insanın elinin ve 

cebinin delik olması müsrif olması anlamındadır. Devlet ve millet malını israf ederek 

yandaĢlarına dağıtacağı için ondan menfaat görenlerin ona bir nevi ulûhiyet vermesi elbette 

normaldir. Zira insan ihsanın kölesidir. Kendilerine sağlanan bu haksız imkânlarla belki de o 

süfyanın heykellerini yapıp ona tapacak derecede yüceltmeleri de mümkündür. Ġslam 

bilginleri onun bu durumunu “Sahih hadislerde ahir zamanda geleceği haber verilen ve 

“ġeâir-i Ġslamı” tahribe çalıĢacak olan dehĢetli Ģahıs” olarak tanımlamıĢlardır.
86

 

Ahir zamanın büyük deccalı ve süfyana gelene kadar ümmet içinde 30 yalancı ve 

ladatıcı lider konumunda deccalların geleceği de ifade edilir.
87

 Bu sebeple deccal hakkında 

rivayetler birbirine karıĢmıĢ ve hangi hadis hangi deccaldan bahsettiği ancak ihtisas ehli olan 

alimler tarafından izah edilmiĢtir ki bu zamanda deccal ile ilgili rivayetleri en güzel Ģekilde 

yorumlayan ve tevilini gösteren Bediüzzaman Said Nursi hazretleridir. 

Deccalı tanımadan onun tahribatını tamir edecek olan Mehdi‟yi tanımak elbette zordur. 

Bu bakımdan bilhassa bir milyon hadisi hıfzına alıp bunun içinden dört bin küsur hadisi 

“Sahihine” alan Ġmam Buhari hazretleri “deccal ile ilgili rivayetlere açıkça yer verip bu 

konuda asla Ģüphe yoktur derken, Mehdi‟den deccal ile mücadele edecek bir mü‟min olarak 

bahseder. Sahih-i Müslim de deccal ile mücadele eden bir mü‟minden açıkça 

bahsetmektedir.
88

 

Bu hususu Bediüzzaman hazretleri Ģöyle ifade eder: “Cenab-ı Hak kemâl-i rahmetinden, 

Ģeriat-ı Ġslâmiyenin ebediyetine bir eser-i himayet olarak, herbir fesad-ı ümmet zamanında bir 

muslih veya bir müceddit veya bir halife-i zîĢan veya bir kutb-u âzam veya bir mürĢid-i ekmel 

veyahut bir nevî Mehdî hükmünde mübarek zâtları göndermiĢ; fesadı izâle edip, milleti ıslah 

etmiĢ, din-i Ahmedîyi (sav) muhafaza etmiĢ. Mâdem âdeti öyle cereyan ediyor; âhirzamanın 

en büyük fesadı zamanında, elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddit, hem 

hâkim, hem Mehdî, hem mürĢid, hem kutb-u âzam olarak bir zât–ı nurânîyi gönderecek ve o 

zât da Ehl-i Beyt-i Nebevîden olacaktır”
89

 buyurur. 

 

2.3 Süfyanla Mücâdele:  

Süfyanın Ġslam Ģeriatını kaldırıp Ģeâir-i Ġslâmiyeyi taribine karĢı mücadele eden 

tahribatını tamir ederek islamı yeniden ihya edecek olan mü‟mine yüce peygamberimiz (sav) 

“Mehdi” adını vermiĢ ve süfyanı öldürerek tahribatını tamir edeceğini müjdelemiĢtir. Bu 
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dönemde Mehdi devamlı takibat ve baskı altında tutulur süfyan bir devlet baĢkanı olacağı için 

“Hz. Mehdi‟yi devamlı tarassut altında tutar ve baskısı üzerinden hiç kalkmaz.”
90

 

Süfyanın baĢarısı haklılığından ve faydalı icraatlarından değil, ekser icraatı tahribat ve 

nefsani arzulara son derece meydan açtığı içindir. Çünkü tahrip kolaydır. Bir bina bir senede 

yapılır, bir dakikada yıkılır. Bir kibrit bir köyü yakar. MüĢtehiyat ise nefisler taraftar 

olduğundan çabuk sirayet eder.
91

 

Yine peygamberimiz (sav) “Deccalın birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü 

günü bir hafta ve dördüncü günü sizin günleriniz gibidir”
92

 buyurarak hem deccalın hem de 

süfyanın dört devre-i istibdadına dikkatimizi çekmiĢtir. Birinci devresinde üç yüz senede 

yapılmayan icraatı yapar, ikinci devresinde otuz senede yapılamayan icraatı yapar, üçüncü 

devresinde on yılda yapılmayan tahribatı yapar, dördüncü devresi adileĢir bir Ģey yapamaz ve 

vaziyeti muhafazaya çalıĢır”
93

 demektir.  

 Hem peygamberimiz (sav) her iki deccalın asırlarına ait olan harikaları onların bahsi ve 

münasebeti ile bahsettiğinden onların Ģahıslarından kaynaklanacağı vehmini doğurmuĢtur. 

Mesela tayyare ve tren ile gezmesi “40 günde dünyayı gezer”
94

 Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Hem 

meĢhur olmuĢ ki; Ġslam deccalı olan Süfyan öldüğü zaman, ona hizmet eden Ģeytan, 

Ġstanbul‟da DikilitaĢta bütün dünyaya bağıracak ve herkes o sesi iĢitecek ki, o öldü.” Yani, 

pek acîp Ģeytanları dahi hayrette bırakan radyo ile haber verilecek.
95

 Bu hadise aynen vaki 

olmuĢtur ki o zaman DikilitaĢta bulunan radyoevinden ölümü dünyaya ilan edilmiĢtir. 

Hem Deccalın rejimine ve teĢkil ettiği komitesine ve hükümetine ait garip halleri ve 

dehĢetli icraatı, onun Ģahsı ile münasebettar rivayet edilmesi sebebi ile manası gizlenmiĢ. 

Meselâ “o kadar kuvvetlidir ve devam eder; yalnız Hz. Ġsa (as) onu öldürebilir, baĢka çare 

olmaz”
96

 rivayet edilmiĢ. Yani onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek ancak 

semâvî ve hâlis bir din Ġsevîlerde zuhur edecek; ve hakikat-ı Kur‟âniyeye iktida ve ittihat eden 

bu Îsevî dinidir ki, Hz. Ġsa‟nın (as) nüzulü ile o dinsiz meslek mahvolur, ölür. Yoksa onun 

Ģahsı bir mikrop ve bir nezle ile öldürülebilir.
97

 Bu hakikati de peygamberimiz (sav) “Hz. Ġsa 

(as) gelir, Hz. Mehdi‟ye namazda iktida eder, tabi olur”
98

 hadisi ile ifade etmiĢtir. 

Sonrasında ise “Fatıma çocuklarından ve peygamberimizin (sav) neslinden gelecek olan 

Mehdi
99

 zulüm ve haksızlık ile dolu olan yeryüzünü, hak ve adâletle doldurur.”
100

 

Ahir zaman alametlerinin en dehĢetlisi olan Deccal ve Süfyan ile ilgili meselelerin özeti 

ve hülâsası budur. Diğer rivayetler bu çerçeveden değerlendirilmesi gerekir.  

Ġslam adına ve Kur‟ân namına her iki deccal ile ve bilhassa Ġslam deccalın hilelerine ve 

aldatmalarına karĢı mücadele eden Bediüzzaman Said Nursi (ra) ve Kur‟an tefsiri olan Risale-

i Nur bu zamanın müceddidi ve ahir zamanın da en son ve en büyük mehdisidir. Bundan sonra 

ne deccal ve ne de mehdi gelmeyecektir. Bu nedenle bilhassa bu zamanda peygamberimizin 

(sav) “Zamanın imamını tanımayan cahiliye ölümü ile ölür” hadisinin gereği olarak 

Bediüzzaman‟ı tanımayan ve Risale-i Nuru okumayanın durumu tehlikelidir. Allah korusun 

Süfyan‟a aldanarak imandan mahrum olma tehlikesi ile karĢı karĢıya kalır. Zamanın imamını 

tanımak onun mesajını tanımak ve öğrenmek demektir. Yoksa sadece Ģahsını tanımak ve 
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eserlerini uzaktan görmek peygamberimizin Ģahsını tanıyan ve Kur‟âna uzaktan bakan Mekke 

müĢrikleri ile Medine münafıklarının tanıması gibi faydasız olur. 

Herkes biliyor ki Deccal ve Süfyan‟ı tanıtan ve onunla mücadele eden Bediüzzaman ve 

Risale-i Nurdur. Diğer bütün cemaat ve tarikatlar ve dini liderler sadece beklenti içindedirler 

ve kimi deccalı ve süfyanı inkâr ederken kimisi de yaptıkları yanlıĢ yorumlarla insanların 

Risale-i Nur gibi mükemmel bir Kur‟an tefsirinden istifadesine engel oluyorlar. Bu ise 

gerçekten büyük bir gaflettir. 

 

3. ġahs-ı Mânevi: 

“ġahs-ı manevi” “tüzel kiĢilik” anlamına gelen bir deyimdir. Soyut bir kavramdır. 

Ancak somut ve maddi temele dayanan bir yapısı vardır. “Müteaddit eĢya bir cemaat Ģekline 

girse, bir Ģahs-ı manevîsi olacaktır. Eğer o cemiyet imtizaç edip ittihat Ģeklini alsa, onu temsil 

edecek bir Ģahs-ı manevîsi, bir nevi ruh-u manevîsi olacaktır.”
101

 Ġnsan milyarlarca maddi 

hücrelerden ve yüzlerce organdan oluĢan bir Ģahs-ı müttehittir. Bunun için o maddi kalıbın bir 

ruhu ve o ruhtan oluĢan manevi bir mahiyeti olan insanlığı vardır. Ġnsanlık kavramı da 

insanlardan oluĢan bir Ģahs-ı manevidir. Bu durumda “devlet bir Ģahs-ı manevidir” yani tüzel 

kiĢiliktir. Devletin kurumları da öyle.. Bu örnekleri çoğaltabiliriz.  

Aynı Ģekilde “Aile” kavramı da anne, baba ve çocuklardan oluĢan bir Ģahs-ı manevidir. 

Bir evde yaĢamaktan kaynaklanan birliktelik onları aile ve yuva kavramı içinde manevi bir 

Ģahsiyetin mümessilleri haline getirmiĢtir.  

“Millet” kavramı da bir ülkede yaĢayan, aynı inanç ve duyguları paylaĢan insanların 

oluĢturduğu bir manevi Ģahsiyettir. Milletin seçtiği insanların oluĢturduğu “Millet Meclisi” de 

bir kurum olmakla beraber milletin Ģahsiyet-i maneviyesini temsil etme gibi bir rolü de vardır. 

Milletin meclisinin de o milletin inanç, örf ve kültürünü temsil etmekten kaynaklanan bir 

Ģahsiyet-i maneviyesi vardır. Meclis bu temsil makamından uzaklaĢtığı ölçüde halkından 

uzaklaĢır, yaklaĢtığı ölçüde milleti temsil eder.  

Peygamberimiz (sav) getirdiği dinin mümessili olmakla Ġslam dinin Ģahs-ı manevisinin 

oluĢmasını sağlamıĢtır. Bediüzzaman peygamberimizin Ģahsiyet-i maneviyesini Ģöyle tasvir 

etmektedir. “Evet, o bürhanın Ģahs-ı manevisine 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..”
102

 Böylece Ġslamiyet bir Ģahs-ı manevi teĢkil ederken peygamberimizi (sav) 

de onun temsilcisi olmaktadır.  Peygamberimiz (sav) kendisine nübüvvetin verilmesi ile 

Ġslamiyet Ģahs-ı manevisinin teĢekkülü için Kur‟anın nüzülü ile tamamlanan 23 sene en çetin 

Ģartlarda mücadele etti. Kur‟anın nüzulü ile vazifesi bittiğinden izn-i ilahi ile dar-ı bekaya 

göçtü. Peygamberimizden sonra Ģanlı sahabeleri Ġslamiyet Ģahs-ı manevisinin tevessüü için 

çalıĢtılar. O yüce Ģahs-ı manevi-i Ġslamiyet üç kıtaya hâkim oldu. Onunla pek çok milletler 

hidayete erdiler.  

Aslında peygamberimizin Ģahs-ı manevisi demek sünneti demektir. Bunun içindir ki 

peygamberimiz (sav) “Ben size iki Ģey bırakıyorum. Bunlara sarılırsanız kurtulursunuz. 

Birincisi „Kur‟an-ı Kerim, ikincisi ise ehl-i beytimin temsil ettiği sünnetimdir”
103

 buyurdular. 

Böylece peygamberin sünneti ile hareket eden bütün ümmeti Ģahs-ı manevi-i Ġslamiyetin birer 

azası hükmüne geçmektedirler. Bu durumda sünnete değer vermeyenlerin Ģahs-ı manevide 

hissesi olmamaktadır.  

Aynı Ģekilde ahir zamanda gelecek olan Mehdi de “Ġman Hakikatleriniz izahı ve ispatı 

sadedinde eserlerini telif ederek “Ġman ve Kur‟an” hizmetini talebelerinden ibaret olan “Ģahs-ı 

manevisine” bırakarak mehdiyet vazifesini ifa etmiĢ olacaktır. Onun vefatından sonra “Risale-
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i Nur” talebeliğine kesb-i istihkak edenlerin oluĢturduğu bir Ģahs-ı manevi tarafından tüm 

dünyada iman ve Kur‟an hizmeti yapılacak ve Ġslamiyetin manevi hâkimiyetine hizmet 

edeceklerdir. 

Cemaat, cemiyet ve komitenin her yerde hükmettiği, her nevi iĢlerin ekipler ve takımlar 

ile yapılmaya çalıĢıldığı günümüzde, bir Ģahsın her Ģeyi yapacağı ve ona bağlanmak ile 

kurtuluĢa ulaĢılacağı gibi yanlıĢ düĢüncelere kapılanların “ġahs-ı manevi aldatmacası” gibi 

beylik deyim ve ifadelerle gerçekleri saptırmaya çalıĢmasının gerçeği asla değiĢtiremeyeceği 

bir gerçektir.  

“Mehdi ve Deccal gibi Ģahısların teĢkil ettiği Ģahs-ı manevilerinin ve temsil ettikleri 

cemaatlerin yaptıkları âsâr-ı azimeyi o Ģahsın zatlarından tasavvur ederek öyle tefsir etmek”
104

 

gerçekleri gizlemek, saptırmak ve anlamamaktır.  

Bütün bu mukaddimelerden yola çıktığımız zaman Ģunu diyebiliriz: Önemli olan bir 

Ģahıs beklentisi içine girerek istismara ve hayal kırklığına düĢmekten ise Ģahs-ı maneviyi 

tanıyarak onun bir azası olmaya çalıĢmak en doğrusudur. Çünkü Bediüzzaman‟ın tespiti ve 

irĢadı ile “Zaman cemaat zamanıdır.”    

ġahs-ı manevi, Ģahıslardan meydana gelen bir cemaat, cemiyet ve Ģirket gibi bir amaç 

ve fikir için bir araya gelenlerin meydana getirdiği bir mânevi Ģahıs ve Ģahsiyettir. “Bir elin 

nesi var, iki elin sesi var” Ģeklinde ifade edilen mana Ģahs-ı manevi olarak ifade edilebilir. 

“Birlikten kuvvet doğar” sözü Ģahs-ı manevinin gücünü belirler. 

Ġnsan birey, insanlık ise insanlardan meydana gelen bir Ģahs-ı manevidir. Aile de aile 

fertlerinden oluĢan bir Ģahs-ı manevidir. Devlet de vatandaĢlardan meydan gelen geniĢ bir 

ailenin Ģahs-ı manevisidir. Ġslam dünyası da müslümanların Ģahs-ı manevisidir denebilir. 

Ġttihad-ı Ġslam ideali de yine böyle bir Ģahs-ı manevi özleminden baĢka bir Ģey değildir. ABD 

ve AP yine böyle siyasi bir Ģahs-ı manevî oluĢturma amacına yönelik bir ideal hedeftir.    

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Bu zaman cemaat zamanıdır. Ferdî Ģahısların 

dehası ne kadar harika da olsalar cemaatin Ģahs-ı manevisinden gelen dehasına karĢı mağlup 

düĢebilir”
105

 buyurarak Ģahs-ı manevinin gücünü ifade eder.  Bediüzzaman bu zamanda 

fertlerden çok kurum, dernek, sendika, parti Ģeklinde bireylerin bir araya gelerek teĢkil 

ettikleri cemaat ve cemiyetlerin müessir olduğunu görerek talebelerini cemaat teĢkil etmeye 

ve Ģahs-ı manevi gücünden istifade etmeye davet etmiĢtir. Her ne kadar “keyfiyete nispeten 

kemiyetin önemi yoktur” ama cemaat ve Ģahs-ı manevi içinde keyfiyetin önemli bir mevkii 

vardır. Bir Ģahıs her ne kadar dahi de olsa bir cemaatin Ģahs-ı manevisine dayanmazsa gücü ve 

tesiri zayıf kalır ve kabiliyetinden istifade edilemez.  

Bir vücudun azaları bir ruh etrafında bir araya gelerek insanı teĢkil ederler. Vücudun 

azaları beyinden tutun kalp ve göz gibi değerli, el ve ayak gibi kalp ve göze nispeten değersiz 

azalar bir arada olduğu zaman mükemmel bir insan olurlar. Ayrı ayrı oldukları zaman 

hiçbirinin bir değeri olmamaktadır.  

Aynen bunun gibi bireyler de Ģahs-ı mânevi içinde anlam ifade eder. Birey, cemiyet, 

kurum ve cemaat içinde birey olmanın ötesinde bir değer kazandırmaktadır. Ancak buz 

parçası niteliğinde olan Ģahsiyet ve enaniyeti cemaat ve kurum içinde eritmelidir. Bu durumda 

o cemaat ve kurumun bütün kazanımına sahip olur. ġayet bireyler kurumu kendi amacına 

kullanmak isterse o zaman buz parçası olan benlik ve enaniyetini eritmemiĢ olur. Kurum ve 

cemaat de ondan rahatsız olur ve cemaatin kazanımından da faydalanamaz. Bu bir vücudun 

içine giren kanserli ve hastalıklı hücreye benzer. Bir operasyon ile bu kanserli hücrenin 

alınması ve yok edilmesi gerekir. Aksi takdirde diğer hücreler de bundan zarar görür ve 

vücudun zafiyetine ve ölümüne sebep olabilir. 

“Bu zaman cemaat zamanıdır” buyuruyor Bediüzzaman… Cemiyetin ve sosyal hayatın 

çok geniĢlemiĢ olduğu bu zamanda cemaat içinde temsil edilmek, kurum içinde çalıĢmak 
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kiĢiye Ģahsiyet ve değer kazandırmaktadır. Eski devirlerde büyük Ģahsiyetlerin devleti, 

medresesi ve Ģirketi olurken, bu zamanda devletin adamı, üniversitenin hocası ve Ģirketin 

elemanı ve ortağı vardır. Bireyler ne kadar dahi de olsalar devlet içinde değer kazanmakta, 

üniversite bünyesinde kariyer sahibi olur ve Ģirket içinde Ģahsiyetini bulur ve bulmaktadır. 

Bediüzzaman bize bunu ihtar etmektedir. 

Bediüzzaman cemaat ve kurumu bir vücudun azalarına ve bir fabrikanın çarklarına 

benzetir. Cemiyet içinde bireylerin dikkat etmesi gereken hususlara dikkatlerimizi çeker 

“Nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına 

itiraz etmez, kalb ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, 

ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Hem nasıl ki, bir fabrikanın çarkları 

birbiriyle rekabetkarane uğraĢmaz, birbirinin önüne takaddüm edip tahakküm etmez; 

birbirinin kusurunu görerek tenkit edip, sa‟ye Ģevkini kırıp atalete uğratmaz. Belki bütün 

istidatlarıyla birbirinin hareketini umûmî maksada tevcih etmek için yardım ederler. Hakiki 

bir tesanüt bir ittifakla gaye-i hilkatlerine yürürler.”
106

 

Bediüzzaman hazretleri bu zamanda iĢ yapabilmek ve sosyal bir hizmeti 

gerçekleĢtirmek için kurumlar ve cemiyetler teĢkil edilmesi gerektiğini ders verir. Birlik ve 

beraberliğin ancak bu Ģeklide olabileceğini ve hizmetin böyle üretilebileceğini söylemiĢtir.  

“Üç elif ittihat etmezse üç kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihat etse yüz an bir kıymet alır. 

Hakiki samimi bir ittifakla her bir fert sair kardeĢlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da 

iĢitebilir. Güya her bir hakiki müttehit adamın her biri yirmi gözle bakıyor, on akılla 

düĢünüyor, yirmi kulakla iĢitiyor ve yirmi elle çalıĢıyor bir tarzda mânevî kıymeti ve 

kuvvetleri vardır” buyurur.  

Bir beden içinde veya bir fabrikada her aza ve her çarkın önemi büyüktür. Biri eksik ve 

noksan olsa o beden ve o fabrika fonksiyonunu icra edemez. Tam olarak iĢleyemez ve 

vazifesini tam olarak yapamaz. Bu sebeple her bir azanın düzgün çalıĢması ile diğer beden 

organlarının iftihar etmesi gerekir. Birbirinin kıskanmak ve vazifesini sekteye uğratmak bütün 

bedene ve bütün fabrikaya zarar verir. Bu sebeple Bediüzzaman‟ın “KardeĢlerinizin 

meziyetlerini Ģahsınızda görerek iftihar ediniz” cümlesi çok anlamlıdır. 

ġahs-ı maneviye iĢlerlik kazandıran husus “istiĢare”dir. ġura ve istiĢare cemaatin ve 

kurumun beyni mesabesindedir. Dolayısıyla akıllar birleĢirse harika fikirler ortaya çıkar. Bu 

fikirler de cemiyetin bütünü tarafından kabul görür, sahiplenir ve uygulama alanına geçerse o 

zaman harika sonuçlar ortaya çıkar. ĠstiĢare ortak aklı, ortak akıl ise harika sonuçlar ortaya 

çıkarır. Ancak bu yeterli değil, his ve heyecanla bütün bireylerin benimsemesi ve uygulama 

birliği içinde olması gerekir. 

 

4. Kurum Kültürü ve Cemaat 

Kurum insanların bir araya gelerek oluĢturdukları toplulukların tümüne verilen isimdir. 

Her kurumun bir amacı vardır. Her kurumun bir amacı vardır. Okul bir kurumdur 

temizlikçiden tut öğretmen ve yöneticilerine kadar bütün çalıĢanlar eğitime hizmet ederler. 

Eğitim bütün çalıĢanların amacını oluĢturur. Her çalıĢanda aynı Ģuurun oluĢması da kurum 

kültürünü meydana getirir.   

Kurum genelinde geçerli olarak anlaĢılan ve kabul edilen duygu ve düĢüncelerin 

bütününe “Kurum Kültürü” denir. Kurumun oluĢturduğu psiko-sosyal iklim de denebilir. 

Kurum kültürünün oluĢması için insan odaklı, katılımcı, paylaĢımcı, sürekli geliĢim içinde 

olan, hedeflerini devamlı geliĢtiren bir yapı oluĢturmaktır. 

Zamanımız kurumsal yapıların öne çıktığı bir dönemdir. Kurumlar Ģahıslardan 

oluĢmaktadır; ama Ģahıstan baĢka bir değer ifade eder. Bu değer bireyden daha fazla bir artı 
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değerdir. Kurumlarda Ģahısların fazla önemi yoktur; ancak değerli insanlar kuruma artı bir 

katma değer ilave eder ve kurumun geliĢimine katkıda bulunurlar.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri telif ettiği Kur‟an tefsiri Risale-i Nurlar ile “Hakikat 

Mesleği”ni ortaya koymuĢtur. Ortaya koyduğu her Ģey hakikattir. Bu sebeple hakikatleri öne 

çıkarmıĢ ve Ģahsiyetini gizlemiĢtir. “Baki hakikatler, fani Ģahsiyetlere bina edilmez” demiĢtir. 

Risale-i Nurların amaç olarak ortaya koyduğu temel yaklaĢım “Ġman Hizmeti”dir. Ġnsanların 

imanına hizmet etme amacını takip eder. Bunun yolu da “Risale-i Nur”ların okunması, 

yazılması ve muhtaçlara ulaĢtırılmasıdır. Ayrıca bu meslekte herkes ömür boyu talebedir. 

Hayat boyu öğrenme bu mesleğin temel prensibidir. Anlatılan ve öğretilen Ģeyler hakikat 

olduğu için zamanla geliĢerek devam eder ve hiçbir zaman önemini kaybetmez. 

Bediüzzaman kendisini de bu hakikatlerin talebesi olarak görür. “Ben size nispeten 

kardeĢim; mürĢitlik haddim değil. Üstad da değilim, belki ders arkadaĢıyım. Tesanüdünüzden 

hâsıl olan bir Ģahs-ı mânevînin favkalade ehemmiyet ve kıymeti ve üstadlığı ve irĢadı, bize 

kâfidir.”
107

 

“Risale-i Nurların hocası ve üstadı, yine Risale-i Nurdur.”
108

 Risale-i Nurlar bir Ģahs-ı 

mânevi ve bir kurumdur. Bediüzzaman Risale-i Nurlar ile bir Ģahs-ı mânevi ve kurumsal bir 

kültür oluĢturmuĢtur. Bu kuruma dâhil olan herkesi kendisine talebe yapar. Okuyan herkese 

dersini verir. Açıklaması yine kendisine ait bir baĢka risaleye havale eder. Bu sebeple 

Bediüzzaman kendisine izafe edilen “müçtehit, müceddid ve mehdi” gibi unvanları kabul 

etmez. Bütün bunları Risale-i Nur eserlerine ve bunların meydana getirdiği kuruma verir. 

Yeni bir kurumsal kültürün oluĢumuna zemin hazırlar. “Bütün kıymet Kurân-ı Hakîmin 

manası ve hakikatli tefsiri olan Risale-i Nur‟a aittir”
109

 der.  

Bediüzzaman kendisini de üzüm çubuğuna benzetir. “Lezzetli üzüm salkımlarının 

hâsiyetleri, kuru çubuğunda aranılmaz. ĠĢte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Sözler 

güzeldirler, hakikattirler; fakat benim değildirler; Kurân-ı Hâkimin hakikatinden süzülmüĢ 

Ģuâlardır”
110

 demektedir.  

Bediüzzaman‟ın Risale-i Nurları kendi Ģahsına mal etmemesinin sebebi, bu zamanın 

Ģahsiyet ve ferdiyet zamanı değil, Ģahs-ı manevi ve kurumsal yapıların ortaya çıkmasından 

kaynaklanmaktadır. Bediüzzaman “Bu zaman eski zamana benzemez. ġahıs ne kadar harika 

da olsa, Ģahs-ı mâneviye karĢı mağlup olmak kabildir.”
111

 “Zaman, Ģahs-ı mânevî zamanı 

olduğu için, böyle büyük ve bâkî hakikater, fanî ve âciz ve sukut edebilir Ģahsiyetlere bina 

edilmez”
112

 ifadeleri ile bu yapıya dikkatlerimizi çeker. 

 

5. Risale-i Nurlar Neden Müceddiddir ve Mehdidir? 

Neden asrımızın müceddidi Bediüzzaman ve Risale-i Nur eserleridir? Bunun dini 

müdafaa, Kur‟ân-ı Kerim hakikatlerini ispat ve Sünnet-i Seniyyeyi ihya vazifelerinin yanında 

pek çok sebepleri vardır. Her ne kadar Bediüzzaman “Müceddid ve Mehdi” unvanını Risale-i 

Nurlara vermiĢ olsa da bu hizmet gayreti, mücadelesi ve kalbini safi bir Ģekilde yüce Allah‟a 

teveccüh ettirerek ilhama mazhar olacak hale getirmesi bakımından Ģahsının ve Ģahsiyetinin 

varlığını inkâr itmek elbette mümkün değildir. Bediüzzaman bir çekirdek olmuĢ, toprağa girip 

çürüdükten sonra Ģahsı “Risale-i Nur” Ģahs-ı manevisi olarak tezahür etmiĢtir. Ehl-i dalalete 

karĢı “ölümüm baĢınıza bomba olup patlayacak” sözü böylece gerçekleĢmiĢtir.   

Bunun birinci sebebi, iman hizmetidir. Ġnsanın yaratılıĢ amacı Allah‟ın birliğine ve 

ahiret hayatına iman etmektir. KurtuluĢun sebebi ve saadet-i ebediyenin vesilesi imandır. 
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Ġmansız amel ve ibadet makbul değildir. Ġmanda Ģüphe ve tereddüt imanı giderir. Bu asırda en 

büyük hastalık ve musibet imansızlık ve iman zafiyetidir. Ġman esaslarını izah ve ispat eden 

Bediüzzaman ve Risale-i Nurlardan baĢka eser ve Bediüzzaman‟dan baĢka bir âlim 

bulunmamaktadır. Taklidî imanı tahkiki hale getirmek için Risale-i Nur‟u okumak yeterlidir.  

Ġkincisi, Kur‟ân ve Sünneti Müdafaasıdır. Bu konuda Risale-i Nur‟dan daha müessir 

baĢka eserleri bulmak zordur. Ġlk akla gelen kitaplar Risale-i Nur eserleridir. Ġslam ve 

peygamber düĢmanlarının bütün hücumlarına cevap vermiĢtir. Sünnet-i Seniyye‟nin önemi 

anlatılmıĢ ve “her nevi bid‟aların ilacının” sünnete sarılmak olduğu ispat edilmiĢtir. 

Üçüncüsü, hitabı umumidir. Her tabaka insana hitap etmektedir. Gençler, hanımlar, 

ihtiyarlar, hastalar için risaleler yazılmıĢtır. ĠrĢadı ve eğitimi insanların bütün tabakalarını 

kapsamaktadır. 

Dördüncüsü, irĢadı sosyal hayatın bütün tabakalarını kapsamaktadır. Ehl-i kitap, 

tarikatçılar, siyasiler, Ģia, ehl-i sünnet, materyalistler, vehhabiler, bid‟atçılar, mezhepler ve 

mezhebsizler, milliyetçiler, mü‟iminler, münafıklar ve inkârcılar… Her birine hitap ederek 

onların meselelerini açığa çıkararak çareleri göstermiĢ ve her birini hak ve hakikate irĢat 

etmiĢtir. Hiçbiri de Bediüzzaman‟ın irĢadına ve izahlarına cevap verecek ilmi seviyeyi 

yakalayamamıĢ ve acizliklerini kabul ederek boyun eğmiĢlerdir.  

BeĢincisi, sosyal hayatta toplumun sıkınıtlarının “Cehalet, zaruret ve ihtilaf” olduğunu 

teĢhis etmiĢ, bunlara karĢı Kur‟ân-ı Kerimden çareler sunmuĢ ve siyasilere yol göstermiĢtir.  

Altıncısı, Mü‟minlerin arasındaki ihtilafların “Ġhlâs” eksikliği olduğunu teĢhis etmiĢ ve 

çarelerini göstermiĢtir. Hizmetin baĢarısının sırrının ihlâs olduğunu izah ettiği gibi, 

BaĢarsızlığın sebeplerini de mü‟minlerin ihlâstan uzaklaĢma olduğunu izah ve ispat etmiĢtir.   

Yedincisi, cihad kavramına çağın gereği olarak Kur‟an ve Sünnete uygun Asr-ı Saadet 

bağlamında izahlar getirerek izah etmiĢtir. Cihadın amacının imanı kalplere ve gönüllere 

yerleĢtirmek olduğunu, bunun da bu zamanda iman hakikatlerini basın ve yayın yolu ile 

yaymak ve neĢretmek olduğunu izah ederek “manevî cihad” kavramını öne çıkarmıĢ ve bunun 

prensiplerini ortaya koymuĢtur.   

Sekizincisi, Avrupa‟nın ilerleme ve Müslümanların geri kalma sebeplerini teĢhis etmiĢ, 

çarelerini göstermiĢtir. Bu konuda ulema, din adamları, siyasiler ve eğitimcilerin neler 

yapması gerektiğini en güzel Ģekilde göstermiĢtir. Mü‟minlerin geri kalmalarının en büyük 

sebebinin ümitsizlik hastalığı olduğunu teĢhis etmiĢ ve ehl-i imanın ümit vermiĢ ve hedefler 

göstermiĢtir.     

Dokuzuncusu, siyasi kavramlara Kur‟an Sünnet ve Asr-ı Saadetten açıklık getirmiĢtir. 

Bu bağlamda, demokrasi, cumhuriyet meĢrutiyet kavramlarının içlerini doldurmuĢ ve olması 

gerektiği Ģekliyle ortaya koymuĢtur. Hürriyet, muhalefet, siyasi partiler, seçim ve lâiklik gibi 

kavramları izah etmiĢtir ki bu Ģekilde izah eden bir baĢka din bilgini yoktur.  

Bütün bu hususlar Bediüzzaman ve Risale-i Nur eserlerinin müceddit olduğunu anlamak 

için yeterlidir. 

 

6. Mehdinin Vazifesi Nasıl Yapılacaktır? 

Peygamberimiz (sav) ahir zamanın en büyük fesadı zamanında gelecek olan ve Hz. 

Âdem‟den (as) kıyamete kadar fesadı ve tahribatı en büyük olan deccal ile mücadele eden 

Mehdi-i âl-i rasûlün son gelen müceddit olduğunu ve ondan sonra kıyametin kopacağını 

bizlere haber vermiĢtir. Ahir zaman insanlığın en bozuk olduğu bir zaman dilimi olduğu için 

bu fesadı ortadan kaldıracak olan Mehdinin de ilim ve fazilet bakımından en yüksek bir 

mertebede olacağını ve kendisinden önce gelen mücedditlere ve âlimlere benzemeyeceğini de 

haber vermiĢtir. Bu nedenle mehdi “Ferdiyet” makamının mümessilidir. 

Mehdi her yönüyle ferd-i feriddir. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında hem 

müçtehit, hem müceddit, hem hâkim, hem mehdi hem kutb-u azamdır. Ferdiyet makamı ise 



manevî tasarrufu benzersiz olan kutbiyet ve gavsiyetin fevkınde bir makamdır. Fazilet-i 

külliyede sahabeden sonra, fazilet-i hususiyede “Hulefâ-i RaĢidin”den sonradır. 

Ahir zamanda insanlar dinden uzaklaĢtıkları için hem “Ġman ve din için, hem hayat-ı 

içtimaiye ve saltanat için, hem hukuk-u âmme ve siyaset için” tecdit ve içtihada ihtiyaç vardır 

ve bütün bunları tek baĢına ilmi ile yapacaktır. 

Mehdi-i ahirzaman bu makamda olmasının sebebi zamanın dehĢetinden ve vazifesinin 

kutsiyetindendir. Mehdi-i ahirzaman peygamberimizin (sav) sünneti ve yolu üzere gittiği için 

sünnet-i seniyyeye son derece ittiba ederek sünneti ihya eder. Hak ve hakikati en zalim ve 

cebbarlara karĢı müdafaa eder ve idamlarına beĢ para ehemmiyet vermez. Kur‟ân-ı Kerimin 

bir hakikati ve mucizesinin bir nüktesi için senelerce sürgünü ve hapsi göze alır. Son derece 

ihlâsla hareket ederek bütün bunları Allah rızası için yapar ve dünyanın en yüksek makam ve 

menfaatleri önüne serildiği halde bunlara gözünün ucu ile dahi bakmaz ve hepsini reddeder. 

“Ben bunu sadece Allah rızası için yapıyorum ve sizden hiçbir Ģey istemiyorum” der. Son 

derece ihlâs sahibidir. “Her suâle cevap verilir” der ve bütün ulemayı ilzam ederek ilmî 

üstünlüğünü bütün ulemaya kabul ettirir. Bu vasıflara sahip olduğu ve kalbi Allah korkusu ve 

sevgisinden baĢka hiçbir korkuyu ve sevgiyi içine almadığı için Kur‟ânın bütün hakikatleri 

onun aklına ve kalbine açılır. O da kendi namına değil, Kur‟an namına ve hesabına konuĢur. 

“KonuĢan yalnız hakikattir.” “Ben hakikatten haber aldım” diyerek bütün hakikatleri 

pervasızca ortaya koyar, akla ve ilme uygun bir Ģekilde izah ve ispat eder. Ve o “Ġlham ve 

Sünuhat-ı Rabbaniye” olan ilmiyle hiçbir yanlıĢ ve hata yapmaz; çünkü Allah‟ın koruması 

altındadır. 

Mehdi-i ahirzaman hem diyanet sahasında, hem siyaset alanında, hem cihad ve hem de 

saltanat sahasında görevlidir ve bütün bu görevleri tek baĢına yapar kendisinden sonra 

gelenler onun baĢlattığı bu vazifeleri ikmal ederler. Zira peygamberin gelmesi “Ġslam 

davasının baĢlangıcı olduğu gibi, mehdinin gelmesi de aynı davanın yeniden asr-ı saadette 

olduğu gibi ihyasının baĢlangıcıdır. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bütün bu hizmetleri hayatında yapmıĢ ve 

kendisinden sonra devam ettirmek için de “Risale-i Nur” eserlerinde esaslarını va‟zederek 

takipçilerinin tavizsiz bir Ģekilde yapmasını sağlamıĢtır. BaĢlattığı bu hizmet-i kutsiye mezkûr 

sahaların tamamında kıyamete kadar devam edecektir. 

Mehdinin nurani cemiyeti ve cemaati “Sünnet-i Seniyyeyi” ihya etmek için çalıĢan 

“Seyidler cemaati” yani “Ġhlâs, sadakat ve tesanüt vasıflarına sahip bir kısım Ģakirtler”dir. Ne 

kadar az da olsalar hak ve hakikate dayandıkları ve hak davanın gücüne sahip oldukları için 

manen bir ordu kadar güçlüdürler. Zamanla ve çalıĢmaları sonucu galip gelirler. Deccalı 

öldürürler ve süfyanın tahribatını tamir ederek adaleti ve sulh-u umumiyi temin ederler. 

Peygamberimiz (sav) “Ġnne‟s-Saîde limen cünnibe‟l-fiten. Ġnne‟s-Saîde limen cünnibe‟l-

fiten. Ġnne‟s-Saîde limen cünnibe‟l-fiten. Fe-vâhen sümme vâhâ” yani “Said, fitnelere maruz 

kalan ve korunan kimsedir. Fitnelere maruz kalır da sabreder. O sakalsız ve zayıf adam”
113

 

buyurarak Mehdinin Ģahsını tarif etmiĢtir. Yapacağı hizmetleri sayarak ve önemli görevlerine 

iĢaret ederek de onun “Ģahs-ı mânevisini” bizlere haber vermiĢtir. 

Âhirzaman bir bakıma “tekâribu‟z-zaman”dır. Yani zaman kısalır. Az zamanda çok iĢler 

yapılır. Çok hızlı bir değiĢim ve dönüĢüm insanların baĢlarını döndürür. Bu nedenle eski 

zamanın yüz senede yapılmayan değiĢimleri ve inkılâpları on senede yapılır. Deccalın ve 

Mehdinin mücadeleleri kısa zamanda çok büyük değiĢimlerin yaĢandığı bir dönem olacaktır 

ve olmuĢtur. 

 

Sual: Hz.Mendi(ra)‟nin hilâfet-i Muhammediye (a.s.m.) ve itihad-ı Ġslâm cihetindeki 

saltanatı nasıl olacak? 
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Cevap: "...Hz.Mehdî‟nin, vazîfesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade 

etmez. Çünkü, Hilafet-i Muhammediye (asm) cihetindeki saltanatı, onun ile iĢtigale vakit 

bırakmıyor. Herhalde o vazîfeyi ondan evvel  bir tâife  bir cihette görecek. O zat, o tâifenin 

uzun tetkikatıyla yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak, onun ile bu vazîfeyi tam 

yapmıĢ olacak. 

Dahâ açık bir ifâdeyle, “Hz.Mehdî'nin üç vazîfesinden birincisini yapmaya ne vakti ve 

ne de durumu elvermemektedir. Nerde kaldı ki Ģeâiri ihyâ olan hilâfet-i Muhammediye (asm) 

vazîfesini yapmaya vakti ve hali müsaade etsin. Bu ikinci vazîfeden önce program 

mâhiyetinde bir kısım eserler olmalı. Ġkinci ve üçüncü devreleri gerçekleĢtirecek olan Ģahs-ı 

mânevî de bu eserleri program yapmalı. Tâ ki bu devrelerde de devam edecek olan îmân 

hizmeti bütünüyle yapılabilsin. Burada zikri geçen hazır program "Risâle-i Nûr",o programla 

hareket edecek olan Ģahıs da Ģahs-ı mânevîdir."
114

 

 

Hazret-i Mehdînin, o vazîfesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade 

edemez.”
115

 O vazîfe denilen nedir? Elbette ki hem beĢeriyetin hem de ehl-i îmânın 

îmânlarının kurtarılması vazîfesidir. Demek ki Hz.Mehdînin o vazîfesini bizzat kendisi 

görmeye vakit ve hal müsaade etmez ve etmemiĢ. Ya‟nî Hz.Mehdî bütün beĢeriyete ve ehl-i 

îmâna tek baĢına ulaĢarak herkesin iîmânını tek baĢına kurtarması ne onun tek baĢına 

yapacağı bir vazîfedir; ne de âdetullah buna müsâade eder. Neden;“Çünkü hilâfet-i 

Muhammediye (a.s.m.) cihetindeki saltanatı, onunla iĢtigale vakit bırakmıyor.”
116

 Hz.Mehdî 

üç vazîfeyi birden yapmaya kalkıĢırsa hilâfet-i Muhammediye (a.s.m.) cihetindeki saltanatı 

îmân hizmetini yapmaya ve onunla iĢtigale vakit bırakmaz. Burada sırr-ı imtihan gizli diye 

düĢünüyorum. Hz. Mehdî‟nin îmân hizmetini bizzat kendisi görmediği bir hakîkat değil mi? 

Halen Hz.Mehdî‟nin Ģahs-ı mânevîsi o îmân hizmetine devam etmiyor mu? Demek ki 

Hz.Mehdî üç vazîfeyi birden hayata tatbik edemeyecektir. Buna hal, âdetullah ve O‟nun ömrü 

yetmeyecektir ve yetmemiĢ. O uzun tedkikatle talebeleriyle yazdığı eserlerini kendisinden 

sonra oluĢan “Çok defa mektuplarımda iĢâret ettiğim gibi, Mehdî-i Âl-i Resulün temsil ettiği 

kudsî cemaatinin Ģahs-ı mânevîsinin üç vazîfesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beĢer 

bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazîfeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati yapacağını 

rahmet-i Ġlâhiyeden bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak”
117

 olarak anlamak ve 

kabul etmek gerekir.  

O zat denilen “Mehdî-i Âl-i Resulün temsil ettiği kudsî cemaatinin Ģahs-ı mânevîsidir.” 

Bu Ģahs-ı mânevînin ise “Üç vazîfesi vardır.” Bu vazîfeleri Hz. Mehdî bizzat kendisi 

talebeleri ile tekmil eder ve uzun tedkîkat ve tashîhât sonucunda ortaya çıkarır, o Ģahs-ı 

mânevî olan ve Üstad‟dan sonra tekâmül eden Ģahs-ı mânevî üç vazîfeyi derûhte edecektir. Bu 

vazîfeler iç içe vazîfelerdir. Birbirini cehretmez. Bu vazîfelerin birincisi ise îmân hizmetidir.” 

Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve manevi ordusu, yalnız ihlâs ve sadakat ve tesanüd 

sıfatlarına tam sahip olan bir kısım Ģakirtlerdir. Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu 

kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar.” hakîkati gereğince bu mânevî ordunun üç önemli 

özelliği vardır. Bunlar “yalnız ihlâs ve sadakât ve tesânüd sıfatlarına tam sahip olan bir kısım 

Ģakirtlerdir.” Her ne kadar az da olsalar ve öyle olmuĢtur “mânen bir ordu kadar kuvvetli ve 

kıymetli sayılırlar.” Hakîkaten de böyle kuvvetli ve kıymetli olmuĢlardır. Çünkü bütün 

imkânsızlıklara rağmen bu vazîfedeki ihlâs, sebat, tesânütten ayrılmamıĢlardır. Hz.Mehdî‟nin 

ikinci ve üçüncü vazîfelerinde ise daireler daha geniĢler ve Îsevîlik Ģahs-ı mânevîsinin 

yardımı ve seyyidler cemaatininde iltihâkı ile Ģu vazîfeler tahakkuk eder inĢâallah. Tabîiki Ģu 

                                                 
114

 ġaban DÖĞEN, Mehdî ve Deccal,1996,s:213,214 
115

 Emirdağ Lâhikası,2006, s:455,56 
116

 Emirdağ Lâhikası,2006, s:455,56 
117

 Emirdağ Lâhikası,2006, s:455,56 



ihtârı da unutmamak gerekir:” Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beĢer bütün bütün yoldan 

çıkmazsa,…!”  

“Ġkinci vazifesi: Hilâfet-i Muhammediye (a.s.m.) unvanıyla Ģeâir-i Ġslâmiyeyi ihya 

etmektir. Âlem-i Ġslâmın vahdetini nokta-i istinad edip beĢeriyeti maddî ve mânevî 

tehlikelerden ve gazab-ı Ġlâhiden kurtarmaktır. Bu vazifenin, nokta-i istinadı ve hâdimleri, 

milyonlarla efradı bulunan ordular lâzımdır.”
118

 

Yukarıdaki hakîkatler dünyada Risâle-i Nûrlara yöneliĢ cihetiyle bu vazîfenin 

tahakkûkunun da devam ettiğini göstermektedir. Artık beĢeriyet ortak akıl ve vicdanı ile bu 

hakîkatlere koĢuyor. Bu hakîkatler üzerine yapılan araĢtırmalar, paneller, konferanslar, 

kongreler, sempozyumlar ve tezler her ülkede ma‟kes buluyor. Acaba bunlar bizlere bir ümit 

vermiyor mu? Risâle-i Nûrlar insanlığın kalb ve gönüllerinde ma‟kes buluyor değil mi? 

“Kur'ân nazîl olup tamamlanınca peygamberimiz (sav) vefat etti. Hz. Ömer (ra) baktı 

dahâ Ġslâm dünyaya hâkim olmadı. Arabistan‟a bile hâkim olmamıĢtı. Âhirzamân peygamberi 

tüm dünyaya hükmedecekti. Bu nedenle "Kim Muhammed öldü derse boynunu vururum. O 

daha ölmedi" dedi. Hz. Ebûbekir (ra) "Ya Ömer! Kur‟ân‟ın nazîl olması peygamberin görevi 

idi. O vazîfesini yaptı. Kur‟ân‟ın hâkimiyeti ise bizim ve sizin görevinizdir. Bu peygamberden 

sonra yapılacaktır." dedi. Ömer‟i (ra) iknâ‟ etti. Ġttihad-ı Ġslâm ve Hilâfet görevi Mehdi‟nin 

talebe ve Ģakirtlerinin görevidir.”
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MEHDĠ MESELESĠ 

SORULAR VE CEVAPLARI 

 

Soru: Mehdi geleceği hadislerde vardır.  Bu hadisler sahih midir? 

Cevap:  Peygamberimiz (sav) pek çok hadislerinde Kıyamete kadar bu dini tahriften 

koruyacak ve hakkaniyetini muhafaza edecek, Ģeriatını ve sünnetini ihya edecek olan 12 

Ġmam geleceğini, bunların hepsinin “Ehl-i Beytten” olacağını haber vermiĢtir. 13. ise ahir 

zamanın en büyük ve “Mehdi-i Ahirzaman” olarak beklenen “Mehdi-i Azam” geleceğini, dine 

yapılan tecavüzleri defedeceğini ve dini yeninden ihya edeceğini, Ģeriatı ve sünneti ihya 

edeceğini belirtmiĢtir. Elbette bu hadisler sahihtir ve vaki olmuĢtur. Her asır baĢında o asrın 

manevi hastalıklarına Kur‟an ve Sünnetten çareler gösteren “Mehdi Misal” bir imam gelmiĢ 

ve ehl-i imanı “Hidayete ve Sırat-ı Müstakime” sevk etmiĢtir.  Sonuncusu ise 13. Asırdan 

sonra gelecek olan “Ahir zaman Mehdisi olarak ifade edilen” bir “Zât-ı Nuranidir.” O 

zamanda en dehĢetli din yıkıcısı olan “Deccal” geleceği ve doğrudan dinin temeli olan 

“Ġmana” hücum edeceğinden onun tahribatını tamir ile görevli olan “Mehdi” de “Ġman 

Hakikatlerini” izah edecektir. Ve “aklî, ilmî ve mantık delilleri ile iman hakikatlerini ispat 

edecek” Deccalın davasını ve fikirlerini çürüterek” Ġslamı, Kur‟anı ve dinin yüceliğini akıllara 

ve kalplere kabul ettirerek dini akıllar ve kalplere yeniden hâkim kılacaktır. Bunun için 

“Mehdi”nin hizmeti manevi olacak ve hâkimiyeti de akıllar, kalpler üzerinde, yani manevi 

olacaktır.  

Bu vazifeyi “bir zat-ı nurani” olan “Bediüzzaman Said Nursi” tam olarak yapmıĢtır. 

Kur‟ân Tefsiri olan “Risale-i Nurlar” her yerde fütühat yaparak manevi hâkimiyetini 

sağlamaya devam etmektedir. Bediüzzaman peygamberimiz (sav) gibi vefat ettiği için, Ģahsı 

vefat etmiĢ, “Risale-i Nurları” okuyarak “Ġman Hizmetine” devam eden ve bu hizmetin 

“Mehdi”nin hizmeti olduğunu kabul eden cemaati ve talebeleri ile kıyamete kadar yapmaya 

devam edecektir. Buna da “Risale-i Nurun ġahs-ı Mânevisi” denilmektedir.   

Peygamberimizin hadisleri doğrudur ve hakikati de budur.  

 

Soru: “ġahs-ı Manevi Yanılgısı” diyerek bir “Zât-ı Nurani” beklentisi içinde 

olanlara ne demeliyiz? 

Cevap: Bediüzzaman Said Nursi bir Ģahıstır ve hayatını okuyanlar bilirler ki bu bir 

“zat-ı nurandir.” Adı Said Nursi, Nurs‟ta Nuriye‟den doğmuĢ ve hocalarından birisi Seyyid 

Nur Muhammed‟dir. Kur‟an tefsirinin adı  “Risale-i Nur” eserleridir.  Hizmeti “Nur 

Hizmetidir” ve buna “Nurculuk” denmektedir.
120

  Bundan daha mükemmel ve her yönü ile 

“Nurani” olan bir zat var mıdır?  

Sonra Bediüzzaman diyor: “Risale-i Nur‟un kaynağı Nur ayeti ve kullandığı en önemli 

örnekleri  “Nuraniyet Sırrı” ve “Nur” misalidir. Bütün bunlar Said Nursi‟nin Yüce Allah‟ın 

“Nur” ismine en azam mertebede ayine olduğunu gösterir. Bunların tümü “Zât-ı Nurani”yi 

tefsir eder ve açıklar.  

Bediüzzaman‟ın telif ettiği Kur‟an tefsirini okuyanlar bir cemaat teĢkil etmiĢtir. Bunlara 

“Nur Cemaati” denir. Cemaat nedir? Bir Ģahıs olmadığına ve tüzel bir kiĢilik olduğuna göre 

“ġahs-i Manevi”dir. Mehdinin görevinin cemaatinin yapacağı Bediüzzaman pek çok yerlerde 

bahseder. ġöyle buyurur: “Mehdi-i Âl-i Resulün temsil ettiği kutsi cemaatinin Ģahs-ı 

mânevisinin üç vazifesi var.”
121

 ġimdi burada Bediüzzaman açıkça Mehdinin üç vazifesini 

cemaati ve seyyidler cemaati yapacak demektedir. Bu açık ve nettir. 
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ġimdi ne demek yanılgı? Bu gerçeği görmemek yanılgı değil körlüktür. Asıl yanılgı 

içinde olan ve gerçekten “Bakar kör” olanların kim olduğu görülmelidir. “ġahs-ı Maneviyi 

tanımamak” en büyük yanılgı ve körlüktür.  

 

Soru: Peki “ġahs-ı manevi” nedir? 

Cevap: “ġahs-ı manevi” “tüzel kiĢilik” anlamına gelen bir deyimdir. Soyut bir 

kavramdır. Ancak somut ve maddi temele dayanan bir yapısı vardır. “Müteaddit eĢya bir 

cemaat Ģekline girse, bir Ģahs-ı manevîsi olacaktır. Eğer o cemiyet imtizaç edip ittihat Ģeklini 

alsa, onu temsil edecek bir Ģahs-ı manevîsi, bir nevi ruh-u manevîsi olacaktır.”
122

 Ġnsan 

milyarlarca maddi hücrelerden ve yüzlerce organdan oluĢan bir Ģahs-ı müttehittir. Bunun için 

o maddi kalıbın bir ruhu ve o ruhtan oluĢan manevi bir mahiyeti olan insanlığı vardır. Ġnsanlık 

kavramı da insanlardan oluĢan bir Ģahs-ı manevidir. Bu durumda “devlet bir Ģahs-ı manevidir” 

yani tüzel kiĢiliktir. Devletin kurumları da öyle.. Bu örnekleri çoğaltabiliriz.  

Peygamberimiz (sav) getirdiği dinin mümessili olmakla Ġslam dinin Ģahs-ı manevisinin 

oluĢmasını sağlamıĢtır. Bediüzzaman peygamberimizin Ģahsiyet-i maneviyesini Ģöyle tasvir 

etmektedir. “Evet, o bürhanın Ģahs-ı manevisine 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..”
123

 Böylece Ġslamiyet bir Ģahs-ı manevi teĢkil ederken peygamberimizi (sav) 

de onun temsilcisi olmaktadır.  Peygamberimiz (sav) kendisine nübüvvetin verilmesi ile 

Ġslamiyet Ģahs-ı manevisinin teĢekkülü için Kur‟anın nüzülü ile tamamlanan 23 sene en çetin 

Ģartlarda mücadele etti. Kur‟anın nüzulü ile vazifesi bittiğinden izn-i ilahi ile dar-ı bekaya 

göçtü. Peygamberimizden sonra Ģanlı sahabeleri Ġslamiyet Ģahs-ı manevisinin tevessüü için 

çalıĢtılar. O yüce Ģahs-ı manevi-i Ġslamiyet üç kıtaya hâkim oldu. Onunla pek çok milletler 

hidayete erdiler.  

Aynı Ģekilde ahir zamanda gelecek olan Mehdi de “Ġman Hakikatleriniz izahı ve ispatı 

sadedinde eserlerini telif ederek “Ġman ve Kur‟an” hizmetini talebelerinden ibaret olan “Ģahs-ı 

manevisine” bırakarak mehdiyet vazifesini ifa etmiĢ olacaktır. Onun vefatından sonra “Risale-

i Nur” talebeliğine kesb-i istihkak edenlerin oluĢturduğu bir Ģahs-ı manevi tarafından tüm 

dünyada iman ve Kur‟an hizmeti yapılacak ve Ġslamiyet‟in manevi hâkimiyetine hizmet 

edeceklerdir. 

Cemaat, cemiyet ve komitenin her yerde hükmettiği, her nevi iĢlerin ekipler ve takımlar 

ile yapılmaya çalıĢıldığı günümüzde, bir Ģahsın her Ģeyi yapacağı ve ona bağlanmak ile 

kurtuluĢa ulaĢılacağı gibi yanlıĢ düĢüncelere kapılanların “ġahs-ı manevi aldatmacası” gibi 

beylik deyim ve ifadelerle gerçekleri saptırmaya çalıĢmasının gerçeği asla değiĢtiremeyeceği 

bir gerçektir.  

“Mehdi ve Deccal gibi Ģahısların teĢkil ettiği Ģahs-ı manevilerinin ve temsil ettikleri 

cemaatlerin yaptıkları âsâr-ı azimeyi o Ģahsın zatlarından tasavvur ederek öyle tefsir etmek”
124

 

gerçekleri gizlemek, saptırmak ve anlamamaktır.   

Bediüzzaman Ģahs-ı maneviden “Hz. Mehdinin cemiyet-i Nuraniyesi Süfyan 

komitesinin tahribatçı rejim-i bad‟akaranesini tamir edecek, sünnet-i seniyyeyi ihya 

edecek”
125

 buyurarak açıkça bahsetmektedir. Bunlara “Hz. Mehdinin Ģakirtleri”
126

 adını da 

vermektedir. 

Sonuç olarak “ġahs-ı Mânevi” bir inançtan ve fikirden etkilenen ve onu savunanların 

tümünün teĢkil ettiği manevi, aynı davaya gönül verenlerin oluĢturduğu görünmeyen geniĢ bir 
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kitle ve cemaattir. Bunların umumunun teĢkil ettiği manevi bir Ģahsiyettir. Risale-i Nurun 

Ģahs-ı mânevisi demek, risale-i nurun hakikatlerinden etkilenerek savunduğu fikir ve inancı 

kabul edip savunanların tümünün meydana getirdiği manevi bir hava ve iklimdir.  

ġahs-ı Manevinin anlaĢılmamasının sebebi “eski zamanda bu zaman gibi cemaatin ve 

cemiyetin Ģahs-ı mânevisi inkiĢaf etmediğinden ve fikr-i infirâdî galip olduğundan, cemaatin 

sıfat-ı azimesi ve büyük harekâtı, o cemaatin baĢında bulunan Ģahıslara verildiği cihetle o 

Ģahılar harika ve külli sıfatlara layık görülmeye çalıĢıldığı için” vakıa mutabık izahları 

yapılamamaktadır.
127

 

 

Soru: Hz. Ġsa‟nın (as)  geleceği ve Mehdi‟ye uyacağı söylenmektedir. Bu zamanda 

bu durum nasıl olacaktır? 

Cevap: Hz. Ġsa (as)  dünya semasında meleklerle beraber olduğu hadisler ile sabittir. 

Ölmeden göğe çekildiği de ayetlerle sabittir. Böyle olunca elbette yüce Allah dininin hüsn-ü 

hâtimesini göstermek için melekleri yeryüzüne gönderdiği gibi Hz. Ġsa‟yı da gönderir. 

Mehdi‟ye uyar. Ancak bizler Mehdi‟yi bir devlet baĢkanı ve siyasi bir lider olarak görmek 

istediğimiz için Hz. Ġsa‟yı da bir baĢka devlet baĢkanı zannederek kamuoyunda ve bütün 

dünyanın gözü önünde basın huzurunda biat merasimi yapacaklarını ve tüm dünyanın hemen 

onları kabul edip iman edeceği ve arkalarından gideceği varsayımı ile düĢündüğümüz için 

yanılmaktayız. Hz. Mehdi “Tevhit Davasını” ve “Allah‟ın birliğini” ispat edeceğinden 

“Teslise” inananlar Mehdinin yazdığı eserleri okuyarak “Tevhide” inanmaya baĢlayacaktır. 

Bunun için Hz. Ġsa‟nın (as) Allah‟ın dinini ve Kur‟ân-ı Kerimin “Tevhit” hakikatini ispat eden 

Mehdi‟ye uyması normaldir.  Akla uygundur. Ancak Mehdi bir siyasi lider olmadığı için Hz. 

Ġsa‟nın (as)  herkesin huzurunda ona uyması Ģart ve lâzım değildir. Kimsenin görmediği bir 

yerde bir camide gizli olarak uysa ve arkasında namaz kılsa Allah‟ın vadi yerine gelmiĢ olur. 

Peygamberimizin hadisi yerini bulmuĢ ve gerçekleĢmiĢ olur.  Zaten Bediüzzaman da “Hz. Ġsa 

(as)  gelince herkesin tanıması gerekmez. Ġmanın kuvveti ile bilinir ve havassı onu bilse ve 

tanısa yeterlidir”
128

 demektedir. 

  

Sual: Ahir zamanda gelecek olan Mehdi, “Ehl-i Beytten” olacaktır. (Emirdağ, 

2006, s. 458-459; ġualar, 2005, s. 658, 690) dediği halde “Ben Seyyid değilim. Mehdi 

Seyyid olacaktır.” (ġualar, 603) demektedir. Hem “sonra gelecek o zat” diye 

kendisinden sonra gelecek bir zattan bahsetmektedir.  

Cevap: Bediüzzaman “O gelecek zatın üç vazifesi var. Ġsmini verirsek üç vazifesi 

birden hatıra geleceği için ismini vermek doğru olmaz”
129

 buyurmaktadır.  Buradan 

anladığımız Ģudur. O zat “Ġman Davasının ispatı ve izahı için çalıĢacağından dolayı “Hayat ve 

ġeriat” vazifesini yapmaya zaman bulamaz. Zaten günün Ģartları Deccal‟ın zulmü, baskısı, 

hapis, müdafaalar ve sürgünler Ġmanı boğmaya çalıĢan Deccal‟a karĢı Ġmanı ispat izah ve telif 

vazifesi diğer ikisini yapmaya müsaade etmez, ömür de yetmez. En önemli olan “Ġman 

Davasına” çalıĢır. Çünkü hayat ve Ģeriat imana bağlıdır. Sonra gelen talebeler ve hizmet erleri 

“Ġmanı ve Risale-i Nuru esas alıp diğer hizmetleri ona bina ederler. ġayet o zat-ı nurani 

kendisini Mehdi olarak ortaya çıkarsa “Ġman Davası” ve imanın anlaĢılması kalplere 

yerleĢmesi yerine siyasi olan hayat ve Ģeriat anlaĢılır ve maksat hâsıl olmaz. Bunun için 

hadiste “Mehdiye „sen Mehdisin‟ denilince kabul etmeyecek” buyrulmuĢtur. Bunun hikmeti 

bu olsa gerek. Pek çok Mehdi iddiasındakiler gelmiĢtir. Mehdilik iddia ile olsaydı onlar 

Mehdi olurdu. Mehdi bir iddia değil, bir davanın temsilciliğidir. O da “kâinattaki en yüksek 

hakikat olan Ġman Davasının” temsilciliğini yapmaktır. Bediüzzaman Said Nursi‟den (ra) 

baĢka böyle bir temsilci var mı? Yok.. Peki, bundan sonra ihtiyaç var mı? O da yok. Çünkü 
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Risale-i Nur imana dair bütün meseleleri halletmiĢ. O zat-ı Nuraninin ismini Bediüzzaman 

hayatta iken vermek olmazdı. Siyaset manası öne çıkardı. Bu gün vefat ettiği için adını 

vermekte mahzur yoktur. O zat-ı Nurani Bediüzzaman Said Nursi‟dir. (ra) 

Bediüzzaman 1877‟de Mevlana Halidin Ģakirtleri mücadele edecek bir asır sonra 

Mehdinin Ģakirtleri buyurmuĢ.
130

 O zaman 1977 yılında kimin Ģakirtleri var. Bediüzzaman 

Said Nursi‟nin… Bunu teyit eden Mevlana Halid kolunun Ģeyhlerinden Ġsmet Efendi‟nin 

Tarikat Usulünü beyan eden kitabı “Risale-i Kutsiye”de 76 sahifede Mevlana Halid son 

müceddittir. Ondan sonra Mehdi müceddit olarak gelecektir, buyurur.
131

 Mevlana Halid‟den 

(ks) sonra Bediüzzaman Said Nursi‟den baĢka müceddit var mı? Yok…  

Bediüzzaman Ehl-i Beyttendir. Bitlis‟te doğması Kürt olduğunu ispat için yeterli 

değildir. Elbette seyyiddir ve Âl-i Resuldendir. Gizlemesi yukarıda ifade edilen “Ġman 

Davasını” öne çıkarmak içindir. ġayet Mehdiyim deseydi, o zaman Ģahsı öne çıkardı. Ġnsanlar 

Ģahsından medet beklerler ve etrafına onun için toplanırlardı. Davası için toplanmazlardı. 

Gerçekte ise büyük olan Ģahsı değil, davasıdır. “Kainatta en yüksek hakikat imandır.” 

Bediüzzaman “Zaman Ģahıs zamanı değil” demiĢtir. Bunu da Ģahsını gizleyerek ispat etmiĢtir. 

ĠĢte bunun için Mehdi‟dir. Risaleyi okuyanları doğrudan Peygambere ve Asr- Saadete ve 

sahabeler gibi Kur‟âna yönlendiriyor. Talebelerine “Said Nursinin talebeleri” dedirtmiyor. 

“Nur Talebesi” ve “Kur‟an Talebesi” dedirtiyor. Ġmam-ı Rabbani ve Muhiddin-i Arabi 

“Mehdi Sahabe Mesleğini açar, tarikatı bitirir” demiĢler. Bediüzzaman bunu yapmıĢtır. Bunun 

için “Risale-i Nur Sahabe Mesleğidir” der. Bunun için Ahir zamanda beklenen Mehdi‟dir.  

Bediüzzaman özel sohbetlerinde kendisinin “Hasenî ve Hüseynî olduğunu ve Ehl-i 

beytten olduğunu” söylemiĢtir.
132

 Üstad Salih Özcan‟a da “Sen de ben de Seyyidiz” 

demiĢtir.
133

 Ama mahkemede “Manevi Âl-i Beytten sayılabilirim” diye resmen kayıtlarla Ehl-

i beyt olarak ispat edemeyeceği için ehl-i beyt olmadığını söylemiyor ancak itiraz edemesinler 

diye “Manevi Ehl-i Beyt” olduğunu açıkça söyler.
134

 

“Sonra gelecek o zat” ifadesi ise Bediüzzaman‟ın nazarları Ģahsından davası olan “Ġman 

Davasına” çevirmek içindir. Yani imanın hayata hâkim olması ve ġeriat dediğimiz “Adalet, 

Hürriyet ve Hakkaniyetin” hâkim olması benden sonra olacaktır” demek içindir. Nitekim öyle 

olmuĢtur ve bundan sonra Ģüphesiz olacaktır. Burada kastedilen Ģahıs değil, kendi Ģahsının 

baĢlattığı davasının hâkimiyetinin görünmesidir.  

Bediüzzaman‟ın talebelerinden Hüsrev AltınbaĢak, Mustafa Sungur, Tahiri, Zübeyir, 

Bayram, Hüsnü abiller Bediüzzaman‟dan “1400 senedir beklenen zat” diye bahseder.
135

 

Ayrıca Mehmet Kayalar abi Bediüzzaman için yazdığı Ģiirini Bediüzzaman okumuĢ ve 

“Mehdiyeti elhak ayan” ifadesinin üzerini çizerek “Ferdiyeti” Ģeklinde tashih etmiĢ ve 

Mektubat‟ın sonuna almıĢtır.
136

 Burada Bediüzzaman itiraz etmemiĢ ancak bu zamanda bu 

ifadeye gerek yok demiĢtir. Bediüzzaman‟a göre Ģahsı değil davası önemlidir.  

Bununla beraber “Risaleler „Makam-ı Mahmud‟ yolunu tarif ediyorlar. … Risale-i Nur, 

bu zamanın bir mehdisi ve müceddididir.”
137

 “Asırlardır beklenen ve muntazır kalınan zat, 

Risale-i Nur imiĢ…”
138

 ifadelerini Bediüzzaman Barla Lâhikasına koymuĢtur.  

 

Sual: Bediüzzaman “o vazifeleri O‟nun cemiyeti ve seyidler cemaati yapacağını 

rahmet-i ilâhiyeden bekleyebiliriz” (Emirdağ Lahikası, 2006, s.455) buyurur. Hem, “Hz. 
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Mehdi‟nin Cemiyet-i Nuraniyesi” (Mektubat, 746-747) buyurarak bir cemiyet ve bir 

Ģahs-ı manevi teĢkil edeceğini belirtmiĢ. Ne demek istemiĢ? 

Cevap: Tamam iĢte Bediüzzaman burada kendisinin bir Ģahıs olarak Mehdi olduğunu 

ve kendisinden sonra hizmetini cemaatinin, cemiyetinin yapacağını söylüyor. “Seyidler 

cemaati” ifadesinden “Nur Talebelerinin mânevi ehl-i beytten olacakları” bir kısmının da 

kendisi gibi neseben Ehl-i Beytten olacaklarını açıkça belirtilmiĢtir. Zübeyir Gündüzalp ve 

Mustafa Sungur için “Siz Ehl-i Beyttensiniz” dediği bilinen husustur. Elbette Nur Talebeleri 

içinde yüzlerce ehl-i beyt vardır ve Risale-i Nur ile hizmet etmektedir. Bir “Nurani Cemiyet” 

teĢkil edecektir ki adı üstünde “Nur Cemaatidir.” BaĢka bu isimle temayüz eden cemaat var 

mıdır? Yoktur.  

 

Sual: Büyük Mehdinin halleri sabık Mehdi‟lere muvafık gelmiyor? (ġualar, 2006, 

s.909) Ne demek? 

Cevap: Büyük Mehdi ahir zamanda geldiği ve ahir zamanın çok büyük inkılâplar 

dönemi olduğu için hükümlerin çoğu değiĢmektedir. “Ezmanın tagayyürü ile ahkâm tagayyür 

eder.”  

Bunda iki husus var: Birincisi: Bu tagayyür ve tebeddülün en önemlisi ahir zamanın 

Ģahsiyet zamanı olmaması ve “âhir zamanda gücün Ģahıstan çok cemaate ve cemiyetlere 

geçmesidir.” Mesela, eskiden âlimlerin medresesi olurdu. Bu zamanda ise medresenin/ 

üniversitelerin âlimleri ve hocaları var. Eskiden âlimler icazet/diploma verirdi, Ģimdi 

üniversiteler veriyor. Üniversite kurumsal kimliktir. Güç Ģahıslardan kurumlara geçmiĢtir. 

Bediüzzaman bunu Ģöyle ifade eder: “Eski zamanda bu zaman gibi cemaatin ve cemiyetin 

Ģahs-ı mânevisi inkiĢaf etmediğinden ve fikr-i infirâdî galip olduğundan, cemaatin sıfat-ı 

azimesi ve büyük harekâtı, o cemaatin baĢında bulunan Ģahıslara verildiği cihetle o Ģahılar 

harika ve külli sıfatlara layık görülmeye çalıĢıldığı için… öyle tasvir edilmiĢ. Vâkıa mutabık 

görünmüyor.”
139

 Böylece “Zaman Cemaat Zamanı” olmuĢtur. 

Ġkincisi: ġimdi Mehdi zamanın gereği ortaya koyduğu hükümlerin çoğu sabık 

müçtehitlere muhalif olduğu için eskiye bağlı olan din bilginleri tarafından kabul edilmeyecek 

ve itiraz edilecektir. Hâlbuki Mehdi “esasatta bir değiĢiklik yapmayacaktır.” O zamanın 

âlimlerinin ise ilimleri olmayacak ve yeni çıkan meselelere çözüm üretemeyeceklerdir. 

GeçmiĢ âlimler de kendi zamanlarında onunla ilgili bir mesele olmadığı için hüküm 

koymamıĢlardır. Zamanın âlimlerinin bilgisi de yeterli olmadığı için bocalayıp duracaklardır. 

Mehdinin hükümlerini kendi hocalarının hükmüne muhalif gördükleri için kabul de 

edemeyeceklerdir. Bunun için hadisler müteĢabih olup bu hususları ifade etmektedir. 

Mehdi‟nin bir görevi de siyasi olduğu için her Ģeyden önce “Demokrasi, Hürriyet, Adalet ve 

Seçimle ilgili” yeni hükümler getirecek zamanın uleması da ilimleri olmadığı için kabul 

edemeyeceklerdir.  

Büyük Mehdi‟nin diğerlerinden farklı olarak çok vazifeleri var. “Siyaset âleminde, 

diyanet âleminde, saltanat âleminde, cihad âleminde, çok dairelerde icraatları var…”
140

 Tabii 

ki Bediüzzaman “Zaman tarikat zamanı değil” hükmü ile tarikatların görevinin bittiğini 

söylemiĢtir. “Zaman cemaat zamanı” diye Ģahıslara bağlılığın bu zamanda geçerli bir hizmet 

tarzı olmadığını söylemiĢ ve fiilen ispat etmiĢtir. “Hediyeyi dahi kabul etmeyerek” hizmet için 

baĢkalarına bilhassa “Ehl-i Dalalete” el avuç açmamak gerektiğini ve bununla bu zamanda 

dine hizmet olmayacağını söylemiĢtir. “Bu zamanın cihadı manevidir” diyerek Cihadın artık 

silahla olmayacağını ifade etmiĢtir. Saltanat yıkılmıĢ ve MeĢrutiyete geçilmiĢ. Bediüzzaman, 

“MeĢrutiyet/Demokrasi Ģeriattır. MeĢveretin uygulamasıdır” diyerek siyasi hükmünü 

koymuĢtur. “Muhalefet meĢru bir muvazene-i adalet unsurudur” diyerek muhalefeti meĢru 

görmüĢtür. Bunlar zamanın Ģartlarına uygun hükümlerdir. “Ezmanın tagayyürü ile ahkâm 
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tagayyür eder” kuralı içtihadın temel kuralıdır. Bediüzzaman da en büyük müçtehit olarak 

Ģimdiye kadar yapılamayan en büyük içtihatlarını yapmıĢtır.  

Bu durumda tarikat ehli ve silahla cihat yapıyoruz diyenler, para toplayıp binalar ve 

okullar yapanlar, saltanat özlemi içinde olan ve demokrasiye küfür diyerek kendi akılları ile 

Ģeriat getirmek isteyenler Bediüzzaman‟a yani Mehdi‟ye karĢı çıkacaklardır. Ama zamanın 

Ģartları onları Bediüzzaman‟a yani Mehdiye uymaya mecbur edecektir. BaĢka çare 

bulamayacaklar ve Muhiddin-i Arabî‟nin (ra) dediği gibi Mehdi‟ye boyun eğmeye mecbur 

kalacaklardır.  

Bu ifadeler ve ilgili hadisler bunu anlatmaktadır. 

 

Soru: Neden Mehdi “Ben Mehdiyim” demeyecektir? Hâlbuki peygamberler 

peygamberlik davası ile çıkmıĢlardır…    

Cevap: Peygamberlerin peygamberlik iddiası ile çıkması Allah‟ın emri iledir. Bu 

davayı ispat için de Allah peygamberlere mucizeler vermiĢtir. Hâlbuki Mehdi peygamber 

değil, peygamberin davasını ispat eden bir velidir. Peygamberlik iddia ve mucize ile olur; 

ama, velayet iddia ile olmaz ve velinin elinde mucize bulunmaz. Velayet ancak bir hizmetin, 

iman ve ibadetin ahretteki sonucudur. Dünyada velayet davası olmaz ve hiçbir evliya bunu 

yapmamıĢ, kendilerini günahkâr bir kul olarak kabul etmiĢ ve daima tövbe ve istiğfar ile 

meĢgul olmuĢlardır.  

Ġmam Muhammed Bakır‟ın (ra) rivayeti ile Peygamberimiz (sav) “Mehdi‟ye sen 

Mehdisin” denilince kabul etmeyecektir” dediği rivayet edilir. Çünkü, mehdiyet bir davanın 

ve bir hizmetin sonunda Allah‟ın ihsan ettiği bir makamdır. Bir iddia ile kazanılacak makam 

değildir. Ġddiayı herkes yapabilir. Ama Mehdi davayı ortaya koyacaktır. Ortada dava yoksa 

iddia ile ve her grubun kendi liderine “Ģeref unvanı” olarak “Mehdi” unvanı vermekle 

gerçekte mehdi olmaz. Velayet de öyledir. Nitekim Bediüzzaman “Ben kendimi salih bilsem, 

o alamet-i gururdur, salahatin ademine delildir”
141

 der. Salahat dahi böyle ise “Mehdi” iddiası 

ne derece yanlıĢ olduğu kesinlik kazanır. “ġehitlik” nasıl ki iddia ile değil, Allah yolunda 

öldükten sonra verilen bir makam ise Mehdilik de “Ġman Davasını” peygamberden sonra en 

mükemmel Ģekilde yapana ve bu uğurda ölene Allah‟ın vereceği bir makamdır. Bediüzzaman 

bu dava için yaĢayıp öldüğüne göre “Mehdi”dir. Çünkü imana bu derece hücumun olduğu 

böyle bir zamanda Bediüzzaman‟dan baĢka “Ġman Davasını” her yönü ile “Ġman ve Ġhlâs”la 

yapanı tarih göstermiyor… Bediüzzaman Mehdilik görevini ifa etmiĢ ama; “Mehdiyim” 

dememiĢtir. Bu sebeple Mehdi‟dir. Mehdiyim deseydi o zaman “Mehdi” olmadığı 

kesinleĢirdi. 

Rivayetlerde “Mehdi Resulullah‟ın (sav) yolundan ve izinden kıl kadar ayrılmayacaktır” 

denilmektedir. Bediüzzaman bu zamanda bunu en güzel Ģekilde göstermiĢtir. Farzı ikame 

edecek ve sünneti ihya edecektir. Risale-i Nurların bu görevi nasıl baĢarılı bir Ģekilde yaptığı 

her okuyanın malumudur. “Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden gelen cereyan-ı nemrudaniye 

ulûhiyeti inkar ettiği dönemde Tevhidi ispat eden”
142

 Bediüzzaman‟dan baĢka bir müceddit ve 

telif ettiği Kur‟an tefsiri Risale-i Nur gibi bir eser var mıdır? “Hocalar ya bundan daha iyi ve 

mükemmel bir çare bulsunlar veya bunu kabul etsinler.”
143

 Çünkü Bediüzzaman “Felsefeyi ve 

maddiyyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktadır.”
144

  

 

Soru: Hadiste buyrulmaktadır ki “Maveraünnehirden bir adam çıkar ona “El-

Hâris” derler. Onun askerlerinin kumandanına “Mansur” adı verilir. O tıpkı KureyĢ‟in 

Resulullah‟a zemin hazırladığı gibi Âl-i Muhammed‟e zemin hazırlar. Her mü‟minin 
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ona yardım etmesi ve davetine icabet etmesi gerekir” (Ebu Davud, Mehdi, 1) hadisinin 

anlamı nedir? 

Cevap: Bu hadisin haber verdiği husus peygamberimizin (sav) amcasının oğlunun 

saltanatına zemin hazırlayanlara iĢarettir. Nitekim Emevi‟lerin ırkçılığa ve zulme sapması 

yıkımını netice verdi. Mâveraünnehir‟de bulunan Türklerden Ebu Müslim gibi kumandanlar 

ve askerler Abbasilere yardım ederek hilafete geçmelerini sağladılar. Onların içinden “Mehdi-

i Abbasi” gibi siyasi liderler o zamanın mehdisi olarak “adaleti” sağladı. Saltanat âleminde 

mehdi oldu. Ġcraatı ile bunu ispat etti. Daha sonra gelen deccal unvanına layık olan Cengiz‟in 

oğlu Hülâgu “Amcamın oğlundan hilafeti Deccal alır” hadisine uygun olarak Abbasi 

hilafetine son verdi.  

Bu hadisin ifade ettiği mana geçmiĢ olmakla beraber… Son müceddit Mehdi‟nin de 

Maveraünnehir‟den gelerek Ġstanbul‟u fetheden ve peygamberimizin “Ġstanbul‟u fetheden 

güzel ordu ve güzel kumandan” taltifine mazhar Türkler içinden çıkacağını ifade etmesi 

bakımından anlamlıdır. Bediüzzaman‟ın Anadolu‟dan ayrılmaması ve eserlerini Türkçe telif 

etmesinin bununla ilgisi elbette olmalıdır.  

  

Soru: Her yüz senede bir müceddid-i dinin geleceği hadisle sabittir. (Ebu Davut, 

Melahim, 1; Mektubat-ı Rabbani, 1:520; Barla Lâhikası, 2006, 268) Bediüzzaman 13. 

Asrın müceddidi olduğuna göre 14. Asrın müceddidinin Mehdi olacağı anlaĢılmaz mı? 

Cevap: Her yüz senede bir müceddidin geleceği hadisle sabittir ve doğrudur. Ama ne 

var ki her Ģeyin bir sonu vardır. Ġnsanın sonu ölüm ve dünyanın sonu kıyamettir. 

Peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed‟dir. (sav) Müceddidlerin sonuncusu da 

Mehdi‟dir. Sonu olmayan Allah‟tır. Peygamberimiz (sav) “On iki imam gelmeden kıyamet 

kopmaz” buyurmuĢtur. Tabii ki bu on iki imam ġia‟nın anladığı on iki imam değil; her asır 

baĢında gelecek olan mücedditler ekseriyetle “Ehl-i Beyttendir.” Nesebeb ehl-i Beytten 

olmayanlar da sünnet-i Seniyyenin ihya ettiği için Manevi ehl-i Beyttendirler. On üçüncüsü 

ise tüm bu imamlardan daha üstün olan Mehdi‟dir. Mehdi ise son müceddittir. Ondan sonra 

müceddit gelmeyecek ve kıyamet kopacaktır.  

Bu husus gerek “Hizmet Rehberi”nin giriĢ bölümünde açıkça ifade edildiği gibi, Ġsmet 

Efendinin “Risale-i Kutsiye” sinde Mevlana Halid son müceddit, baĢka müceddid yok Mehdi 

Müceddit” ifadesi ile açıkça anlatılmıĢtır.  

Mehdi‟den sonra kıyamete kadar geçecek döneme “Mehdi dönemi” denir. Bu dönem 

300 sene kadar devam eder ki Bediüzzaman buna “Üç yüz sene sonra gelecek tenkidat-ı ukala 

mahkemesinden gelen tenkitlere yine aynı hakikatlerle cevap veririm. Ancak o zamanın 

libasını giydiririm”
145

 ifadeleri ile iĢaret eder.  

Taassup ve beklentinin farklı olmasından Yahudi ve Hristiyanların son peygamberi 

kabul etmeyerek kendi içlerinden gelecek son bir peygamber beklentisi içinde olmaları ancak 

onların dalaletini artırdığı bir gerçektir. Dünya serveti, saltanatı ve siyaseti kalbini doldurmuĢ 

olanlar elbette “züht ve takvayı” esas alan Hz. Ġsa (as)  ve Hz. Muhammed‟i (as)  kabul 

etmeyecekti ve etmedi de. Aynı Ģekilde Ġmanı, Marifetullahı, Allah rızasını, ahreti ve züht ve 

takvayı düĢünmeyenler, bunları esas alan bir Mehdi‟yi kabul etmeyecektir. Zaten Mehdi 

bekleyenlerin çoğu “Dünyada herkese mal dağıtacak, servet ve zenginlikle gelecek” diye 

bekledikleri ve “Altın Çağ”ı yakalamak için aradıkları bir gerçektir. Kitaplarında hep Mehdi 

zamanında teknik ve teknolojik geliĢmelerin verdiği zenginliği ve serveti Mehdinin kendisinin 

yapacağı ve tabi olanlara dağıtacağını düĢünmektedirler. Hâlbuki peygamberimiz (sav) 

Deccal‟ın harika gücünü ve Mehdi‟nin zamanında olacak bu geliĢmeleri onların Ģahısları ile 

ve gelecek zamanları ile iliĢkilendirdiği için, zaman ve zemini dikkate almayanlar onların 

Ģahıslarına izafe etmiĢlerdir. Mesela, Deccal kırk günde dünyayı gezer harika bir eĢeği vardır” 

                                                 
145

 Eski Said Dönemi Eserleri, 2009, s. 145 



demiĢler. Deccalın tren ve otomobille gezmesini dikkate almamıĢlardır. Aynı Ģekilde aynı 

çağda deccala karĢı mücadele eden Mehdi‟nin zamanında teknolojik geliĢmelerin ve ilmin ve 

fennin sağladığı zenginliğin Mehdinin Ģahsından kaynaklandığı Ģeklinde yorumlayarak 

hakikatin suretini değiĢtirmiĢlerdir. Gerçekte ise Mehdi ve Deccalı tanısın tanımasın o devirde 

herkes bu servete sahip olacak ve herkes kırk günde dünyayı gezebilecektir.  

O zaman iĢte içinde olduğumuz bu zamandır. Öyle ise kıyamet yakındır.
146

 

 

Sual: Mehdi ile ilgili rivayetler neden çok farklı ve çeliĢkilidir?  

Cevap: Bunun iki temel sebebi vardır. Birincisi, Kıyamete yakın gelecek olan “Mehdi-i 

Azam” ile ondan önce gelecek olan on iki imam Mehdi vardır. Peygamberimiz (sav) 

ümmetinin istikameti için Mehdi ile ilgili rivayetlerin bir kısmı sabık Mehdi ve imamlar 

içindir. Bu sebeple gerçeği tam olarak bilmeyenler rivayetleri ve zamanlarını 

karıĢtırmaktadırlar. Mesela, “KureyĢ‟in alimi yeryüzünü ilimle dolduracaktır” hadisi pek çok 

alimler için söylenmiĢtir. Ama hadise tam mutabık olan ise Ġmam-ı ġafi (ra) hazretleridir. 

Yine bu rivayetlerin karıĢmasındandır ki “Kâhinlerden biri gelecek ve imanı ispat edecek” 

hadisine gerek Ġmam-ı Rabbani ve gerekse Muhiddin-i Arabi ve Celalettin-i Suyuti için 

rivayet edilmiĢtir. Halbuki bu hadisin Bediüzzaman için söylendiği “Risale-i Nur Külliyatını 

okuyanlar” anlarlar.  

Ġkinci sebep: ġia, Ġmamet ve Mehdiyeti esas aldığı ve bütün inancını siyasi bir 

Mehdi‟ye bağladığı için Medhi ile ilgili pek çok gerçek dıĢı rivayetleri yaymıĢlardır. Bilhassa 

12 Ġmam inancını “Ehl-i Beytin silsilesine bağlayarak 12. Ġmam olarak gördükleri 

Muhammed Mehdi‟nin kaybolmasını bahane ederek “Mehdi-i Muntazar” akidesi icat 

etmiĢlerdir. Yani bu kaybolan imam (Gaybubet Ġnancı) hayattadır, Hz. Ġsa (as)  ve Hızır (as)  

gibi son zamanda kaybolduğu yerden çıkacak ve dünyaya hakim olacak diye siyasi bir Mehdi 

inancı haline getirmiĢlerdir. Bu sebeple Mehdi ile ilgili rivayetler anlaĢılmaz olmuĢtur. 

Peygamberimizin (sav) hadisleri gerçeğe uymayacak Ģekilde yorumlanarak iĢin hakikati 

kaybolmuĢtur. Onların bu yanlıĢ yorumlarından dolayı bir kısım “Ehl-i Sünnet” uleması da 

“Mehdi ile ilgili rivayetler gerçek dıĢıdır” diye kabul etmemelerine sebep olmuĢtur.
147

 Mehdi 

ile ilgili rivayetlerin çok ve çeliĢkili olması, vakıa mutabık çıkmamasının sebeplerinden en 

önemlisi budur. 

  

Sual: Deccal ile ilgili rivayetleri pek çok din bilgini kabul etmemekte ve bu inancın 

Hırıstiyanlık‟tan dinimize girdiği söylenmektedir. Bunun sebebi nedir? 

Cevap: ġeytanın en büyük hilesi ve aldatması kendisine tabi olanlara kendisini inkâr 

ettirmesidir. ġeytanı inkâr edince onun hilelerinin olmayacağı da açıktır. Böyle olunca Ģeytan 

da gizli olarak pek çoklarını aldatma imkânını bulur. Bunun gibi, Deccal‟ın fitnesine kapılan 

ve teĢkil ettiği komitesine ve rejimine destek olanların deccalı inkâr etmeleri kendilerini ehl-i 

imana karĢı müdafaa etmek, yaptıklarının doğru olduğunu savunmak içindir. 

Nitekim Hadis-i ġerifte vardır ki “Süfyanî deccal çıkmadığı sürece Mehdi 

çıkmayacaktır.”
148

 Süfyanı inkar edenler elbette Mehdiyi inkar edecek ve gelmedi diyecekler 

ki Süfyanı korumuĢ olsunlar. Meselenin özü budur. Hâlbuki Bediüzzaman “Ben Ġslam 

Deccalını gördüm”
149

 buyuruyor. 

Bundan dolayı Deccal olmayınca Medhi de olmayacaktır. Mehdiyi inkâr etmek daha 

kolay olacaktır. Ortada Deccal yoksa ve dine bir zarar gelmemiĢ ise Mehdi bir iddiadan ibaret 

kalır. Zaten deccalı inkâr edenlerin bir kısmı da “din yıkıcısının (deccalın) dini yıkmadığını 

belki dinde reform yaptığını ve dini koruduğunu, dinin zaten bir vicdan iĢi olduğunu ve dünya 

                                                 
146

 Kamer Suresi, 54:1 
147

 ġualar, 2006, s.658 
148

 Badıllı, Risale-i Nurun Kutsi Kaynakları, Hadis No: 811 
149

 ġualar, 2009, s.929 



ile ilgisinin olmadığını ortaya koyduğunu” kendine tabi olan cahillere kabul ettirir. Dine 

hizmet eden Mehdi ve talebeleri de bu durumda “din yıkıcısı ve bölücüsü” olarak 

gösterilecektir.   

Bu sebepledir ki rivayetlerde “deccalın bir kuvveti Yahudi olacak diğer bir kuvveti de 

“ulema-i su” ile tabir edilen cahil din âlimleri olacaktır. Cahillik bilmemek değildir; yanlıĢ 

bilmektir. Peygamberimiz “ahir zamanda ilim kalkar, din âlimlerinin fetva vermede bilgileri 

olmaz” hadisinin anlamı budur. Yoksa ilim malumat kabilinden çoğalır; ama gerçekleri görme 

ve gösterme basireti olmadığı için o malumat ilim olmaktan uzaktır. Bunun için “ansiklopedik 

yığma bilgiler malumattır; ama ilim sayılmaz.” Ġlim malumatın doğru Ģekilde yorumlanması 

ile ortaya çıkan mamul maddedir ve bunun çözüme yönelik, hakikate mutabık olanıdır. 

“Ulema-i Su” gerçeği gizleyen âlimler anlamında bir tabirdir. Bunların özellikleri ise “Suyun 

önünü tıkayan taĢ gibidir. Ne kendileri su içer, ne de baĢkalarının istifade etmesine fırsat 

verir.” Hz. Ali (ra) ahir zamanın bu nevi ulamasına Ģiddetli tabirlerle eleĢtirmiĢtir. “Süfyan 

âlim olacak ve ilmi ile dalalete düĢecek” hadisinin anlamı etrafındaki âlimleri de içine alan 

geniĢ bir muhtevaya sahiptir.   

Bediüzzaman Buhari ve Müslim gibi temel sahih hadis kaynaklarında haber verilen 

Deccal ile ilgili hadisleri önce MeĢrutiyet döneminde Japon BaĢkumandanının Daru‟l-

Hikmetü‟l-Ġslamiye‟ye sorduğu sorulara cevap olarak “Muhakemat” isimli eserinde 

tevillerinin yaparak cevap vermiĢ, sonra o hadis-i Ģeriflerin haber verdiği olaylar bir bir ortaya 

çıkınca ġualar Mecmuasından 5. ġua olarak yeniden tanzim edip yayınlamıĢtır.
150

 

Mahkemede müdafaasını yapmıĢ ve berat etmiĢtir. ġualar mecmuasında bulunan bu hususlar 

inkâr edilemez ve baĢka yorum kaldırmaz. Bunun dıĢında Bediüzzaman “Rumuzat-ı 

Semâniye” isimli eserinde “Sırr-ı Ġnna A‟teynâ” isimli Kevser suresinin tefsirini yapmıĢtır ki 

okuyan “Bunu ancak Mehdi yazabilir” hükmünü kesinlikle verir.   

Gelelim diğer hususa:  

Hıristiyanlıkta deccal inancı olduğu doğrudur. Allah‟ın dini birdir ve Âdem (as)  

zamanından beri vahiyle gelen dinin adı “Ġslam” dinidir. Bu dinde sadece Deccal inancı 

yoktur. Ġlahî dinlerin hepsinde bizim dinimizde olan inancın çoğu zaten vardır. Allah inancı, 

ahiret inancı, melek inancı ve ahlakî öğretiler bizim dinimizdeki gibi bütün dinlerde vardır. 

Ancak Ġslamiyet onlarda da bulunan bu inançların hakikatini ortaya koymuĢ ve zamanla 

karıĢan hurafeleri temizlemiĢtir. Hıristiyanlıkta olan bir inanç Kur‟anda ve Hadiste varsa bu 

Hıristiyanlıktan gelme değil, Allah‟tan ve peygamberden gelmedir. 

 

Sual: Bediüzzaman‟ın yanında kalmıĢ olan bir kısım Nur Talebesi ağabeyler 

Bediüzzaman‟ın “Mehdi-i Azam” olmadığını söylüyorlar. Hulusi Yahyagil Ağabey 

bunların baĢında gelmektedir. Ağabeylerden gelen çeĢitli hatıralar da bunu 

göstermektedir. Bir kısım mektuplarda geçen “Mehdi ifadelerini” tashih eden 

Bediüzzaman buna rağmen bir kısım talebelerini “Mehdi-i Azam” olmadığına ikna 

edememiĢ ve bu ifadeleri onların “hüsn-ü zannına vererek” hizmetteki Ģevklerini 

kırmamak için sesini çıkarmamıĢtır iddiasına ne dersiniz? Salih Özcan üstaddan bu 

konuyu sorduğunu ama tatmin edici cevap alamadığını söylemektedirler. Bu hususu 

açıklar mısınız? 

Cevap: Hulusi Abi Bediüzzaman‟ın Mehdi olmadığını söylemiyor; ancak ihlâsın gereği 

olarak bu meselenin öne çıkmaması gerektiğini ifade ediyor. Nitekim 1969 yılında Ġzmir‟de 

Mustafa Birlik abi tarafından kaydedilen Hulusi Yahyagil abi ile Ahmet Feyzi Kul abinin 

konuĢmalarında mesele tavazzuh ediyor. Burada Ahmet Feyzi abi “Risale-i Nur gibi bir 

eserin bu zattan suduru onun çok büyük bir inayete mazhar olacağını ifade etmektedir. Sonra 

o zat diyor ki “Biz ileride gelecek olan bir zatın yapacağı vazifeye hazırlık yapıyoruz” 
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demektedir. Sonra da “O zatlar gelecek ve bu eseri program yapacak” diyor. Yani açıkça 

diyor ki “o gelecek zatlar bu eseri program yaparak tatbikle mükellefler, memurdurlar.” 

Elbette memur amirden, programı yapan ve yazan tatbik edenden daha üst makamdadır. Hem 

hizmetin önemi olarak yüce mertebededir. Ġman en önemli meseledir. Bunun için bu Zât‟ın 

âhir zamanda gelecek ve Ġslama büyük hizmet edecek, islamı küfürden ve dalaletten 

kurtarmaya vesile olacak Zât olduğu kanaatindeyiz” demektedir. 

Hulusi Ağabey buna cevaben: “Bunu farz-ı âlem metaı gibi herkese inandırmaya 

çalıĢmak, davaya sadakat olmaz” der.   

Buna mukabil Ahmet Feyzi abi: “Biz inandırmaya çalıĢmıyoruz. Ġnandığımızı 

söylüyoruz. Herkesin bir hiss-i temyizi vardır” cevabını verir. 

Hulusi abi der ki: “Ben kendisinden tarikat dersi almaya gittim. O bana dedi ki ben 

Ģeyh değilim. Ben imamım. Ġmam-ı Rabbani ve Ġmam-ı Gazali gibi imamım” dedi. Yani onlar 

gibi müceddit. Bunu söylersek yeterlidir. Ama diğer meseleyi yani Mehdi olmasını seninle 

ben konuĢabiliriz; ancak izharını ben iyi bulmuyorum.  

Ahmet Feyzi: Güzel. 

Hulusi Abi: Madem konu açıldı ben de bir Ģeyler söyleyeyim. “Ben bir rüya 

görmüĢtüm. Peygamberimiz (sav) bir minber üzerinde oturuyor. Bende gittim karĢısında diz 

çöktüm oturdum. Bir de baktım üstat geldi. BaĢında siyah sarık ve ayağında siyah kundura. 

Geldi peygamberimizin yanına oturdu. BaĢladılar konuĢmaya. Ben bir Ģey anlamıyorum. 

Arada peygamberimiz (sav) buyuruyor. “Öyle değil mi hoca?” Bunu anlıyorum. Bu rüyayı 

üstada yazdım. Üstat bana cevaben “Kur‟ân-ı Kerim Hz. Peygamber suretinde ve Risale-i Nur 

benim suretimde sana görünmüĢ” Ģeklinde yorumladı. Gerçi böyle rüyaları söylemek doğru 

değildir; baĢka manaya baĢka türlü tabir ederler.  

Ahmet Feyzi: Öyle ise ben de bazı Ģeyleri söyleyeyim. Malumunuz “Her yüz senede bir 

müceddid-i din gelecek” hadisi var. Ayrıca Ramuzu‟l-Hadis‟te “Benden sonra KureyĢ‟ten on 

iki racül gelmeyince kıyamet kopmaz” Ģeklinde farklı lafızlarla altı veya yedi hadis 

bulunmaktadır. Bu “Racül” tabiri Yasin Suresinde 20-21 ayette geçmektedir. (ġehrin 

kenarından koĢarak bir adam gelerek „Ey kavmim resullere ittiba edin” diye bağırdı. Sizden 

bu hizmete mukabil ücret istemeyenlere uyun. Hidayete ulaĢtıracak olan onlardır” (Yasin, 

36:20-21)) Buradaki recûl, Allahu âlem, benim anladığımı söylüyorum, büyük ehemmiyetli 

bir zat. Alelıtlak bir kiĢi değil. Sonra “Ġmam” diyorsunuz. Müceddidleri, biz her asrın baĢında 

birer imam olarak kabul edersek ve Ģu beyanını da yani, “Ey muhatablarım, ben çok 

bağırıyorum, zira asr-ı salisi asrın minaresinin baĢında durmuĢum. Sözde medenî, dinde 

laûbalî olanları camiye davet ediyorum.” Yani –Ben bir hidayet memuruyum, imamıyım- 

dediğine göre ve kendisini de on üçüncü asrın vazifedarı olarak ilan ettiğine göre; bu hususun 

bundan daha açık bir ifadesi olamaz. 

Fahr-i Kâinat Efendimiz kendi asrının bilâ Ģüphe imamıdır. Ondan sonra gelenler de 

Onun vekili olarak her asrın baĢında gelecek. Oniki recûl gelmeyince kıyamet kopmaz demek, 

kendisinden sonra oniki recûl gelecek, oniki asır daha geçecek ki kendisi ile on üç asır 

yapıyor. Netice itibarı ile, bu Zat da imam olduğuna göre, son asırda geleceği haber verilen 

Zâtın kendisi olduğunu, bu ilmî ve hadisî hakikatler tayin ediyor. Binaen-aleyh, kendisinin 

böyle talî derecede bir ihzarat memuru değil, Fahr-i Kâinata vekil olarak Kur’anın esrarını 

ifşa edecek asil bir zat olduğu, asil bir memur olduğu anlaşılıyor. ġahsiyetine kıymet 

vermemesi, vazifesine kıymet ve ehemmiyet vermesi hadis-i Ģeriflerin beyanına tamı tamına 

uygun geliyor. Sonra, kıyamete kadar aranılan bütün hakikatleri havi olan, hükmünü (vazife-i 

tenviriyesini) 1506 senesine kadar âĢikârâne, belki gâlibane icra edecek bir eserin sahibi olan 

ve eseri kıyamete kadar bâki kalacak bir Zâtın vazifesi ihzarat memurluğu ve talî bir vazife 

değildir.
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 O, vazife-i tenviriyenin son halkasını teĢkil eden cemaatın hem Reisi, hem 
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mümessilidir. Evet, muvakkat bir zaman için böyle bir devre gelmiĢ geçmiĢtir. Ve hasbe‟l-

vazife kendisini setr ile memur edilmiĢtir ki, birçok yerlerde kendini gizlemiĢtir. .... 

Sohbetin devamında Ahmet Feyzi abi Emirdağı‟na üstadı ziyaret ettiğini ve gece 

üstadın “Buradan git” dediği halde gidemediğini, akĢam Mehmet ÇalıĢkan‟ın evinde 

Emirdağ‟ının ileri gelenleri ile üstadın Mehdi olduğuna dair geniĢ bir sohbet ettiğini, sabah 

üstadın çağırıp kendisini tekdir edeceği yere tebrik ettiğini, “KardaĢım, bu gece kalman çok 

isabetli oldu” dediğini söyler. 

Sohbet ile ilgili hususlar burada bitti. 

Ahmet Feyzi Kul Abinin “Mâidetü‟l-Kur‟ân” isimli eseri vardır ki bu hususları ayet ve 

hadislerle izah eder. Üstad onu “Tılsımlar Mecmuası”nın arkasına koymuĢtur. Artık 

Bediüzzaman vefat ettiğine göre “Mehdi” olduğu konusundaki ihtiyati hususlar ve mahzurlar 

ortadan kalkmıĢtır. O zaman yanlıĢ anlaĢılabilen hususlar bu gün yoktur; bilakis ümmetin 

birliği ve beraberliği için Ģarttır ve lâzımdır. Çünkü, günümüzde ehl-i dalalet “Mehdilik” 

konusunu istismar ederek her cemaate ve gruba “Mehdi gelecek ve içinizden çıkacak, herkes 

mehdiye dolayısıyla size uyacak. Sakın diğer cemaat ve gruplarla istiĢare etmeyin ve birlik 

sağlamayın” diye Müslümanların birliğine engel olmaktadır. Hz. Ġsa meselesini de böyle 

istismar etmektedir.   

Gelelim Seyid Salih (Özcan) ile ilgili hususa: Seyid Salih doğudan “Seyda”dan mektup 

getirerek üstadın yanına gelir. Ve bu hususu sorar. Bediüzzaman Seyyid Salih‟e kendisinin 

hem “Hasenî hem Hüseyni” olduğunu söylüyor. “Sen de ben de seyidiz” diyor. Mehdi 

olduğunu ima ediyor; ama o anlamadığı için ısrar etmiyor. Ama “Sen Medhi‟yi göreceksin” 

diyor. Zaten görüyor karĢısında ama anlamıyor. Bediüzzaman böyle saf adamalara ve anlayıĢı 

kıt olanlara daha ne desin? Dese ki “Ben Mehdi‟yim. Gidecek “Bediüzzaman Mehdilik iddia 

ediyor” diye âleme ilan edecek. Ehl-i dalaletin eline koz verecek. Zaten mahkemede “Sen 

Mehdilik iddia ediyorsun” diye cezalandırmaya çalıĢıyorlar. Salih Özcan gibiler bunu 

dillendirmiĢ ve delillendirmiĢ olurlar. Ama Bediüzzaman ısrarla “Mehdinin programı Risale-i 

Nur olacak” buyuruyor. Bunu anlamayan Mehdi‟yi görse de anlamaz.  

  

Soru: Bediüzzaman Mahkemede neden „Ben seyyid olduğumu bilmiyorum‟ dedi? 

Neden Mehdiliğini kabul etmedi? Neden bütün bunları reddetti? 

Cevap: Bediüzzaman‟ı mahkûm etmek isteyen zihniyet iddianamede tefahur ve 

öğünme kabul ederek, bu meseleyi bile suç unsuru göstererek mücedditliğini dahi 

sorgulamıĢtır. Bediüzzaman mahkeme müdafaasında bunu da reddetmektedir. Müdafaaya 

baktığınız zaman bunu görürsünüz. Bunun bence en önemli sebebi bazı iddiacılara örnek 

olmak ve onların önünü kesmektir. “Bediüzzaman gibi birisi böyle bir iddiada bulunmuyor da 

siz kim oluyorsunuz ki böyle unvanlar ile kendinizi öne çıkarıyorsunuz?” diye ehl-i imanı 

aldatmaya çalıĢanlara örnek olmaktır. Ama nerede avamda böyle basiret? Biri bir iddiada 

bulunsa hemen arkasından gitme basiretsizliği gösterilmekte ve ehl-i dalalet de bunu çok iyi 

kullanmaktadır. Bu konuda Bediüzzamanı örnek göstererek “Mehdi” iddiasına kalkıĢanları 

ikaz etmek ehl-i ilmin görevidir. 

Ġkincisi ise, Bediüzzaman bütün bu ünvanları Kur‟ân-ı kerime ve onun bu zamanda en 

gür sesi olan Risale-i Nura vermektedir. “Baki davalar fani Ģahıslara ve Ģahsiyetlere bina 

edilmez.” Siz Ģahıslara değil, davalarına bakınız. Gerçekten “iman ve kur‟an davası mı yoksa 

siyaset davası mı yapıyor?” Diye ehl-i imanı fiilen ikaz etmektedir.    

Bediüzzaman Ģöyle der: “Ġddianamede benim Hakkımda Dört esas var.  

Birinci Esas: Güya bende tefahur ve hodfuruĢluk var ve kendimi müceddid biliyorum. 

Ben bütün kuvvetimle bunu reddederim. Hem mehdilik isnadını hiç kabul etmediğime bütün 

kardeĢlerim Ģehadet ederler. Hattâ Denizli‟deki ehl-i vukuf, "Eğer Said mehdiliğini ortaya 

atsa bütün Ģakirdleri kabul edecek." dediklerine mukabil, Said itiraznamesinde demiĢ ki, "Ben 

seyyid değilim, Mehdi seyyid olacak." diye onları reddetmiĢ ve hiçbir vakit hatırıma 



gelmemiĢ ve dememiĢim ki; benim mehdiliğim var. Yalnız bir defa bir risalede demiĢim ki, 

"Ahirzamanda gelecek Âl-i Beyt‟ten Hazret-i Mehdi‟nin çok vazifelerinden bir vazifesi olan 

iman-ı tahkikî ile ehl-i imanı kurtarmak vazifesi Risale-i Nur‟da misli var. ĠnĢaallah o zat 

geldiği vakit Risale-i Nur‟u o cihette bir program yapacak." dediğim; yoksa, ben seyyid 

olmadığım gibi hiçbir vakit böyle haddimden yüz derece ziyade hülyalarda bulunmadığım ve 

Risale-i Nur‟un bazı hüsn-ü zanlı talebelerinin mübalâğakârane, mahremce, Üstadına 

haddinden ziyade hüsn-ü zan edip Risale-i Nur‟un hâdimliği itibariyle bazı böyle müceddid 

gibi ünvanları verdikleri için onları reddedip hatırlarını kırmıĢımdır.”  

Bediüzzaman bir baĢka mektubunda Ģöyle der:   

“Ahmed Feyzi ve Halil Ġbrahim'in mektublarını okudum. Bu iki metin ve kıymettar ve 

tam sâdık kardeĢlerim mektublarında benim Ģahsıma ziyade ehemmiyet veriyorlar. Bu 

ehemmiyet, Risale-i Nur'un küllî kıymetine ve serbestiyetine belki iliĢir ve o ehemmiyetli 

kardeĢlerimin de benim âdi Ģahsiyetimi bazı hâdiselerle bilmekle ve verdikleri makama hiçbir 

cihetle lâyık olmadığımı anlamalarıyla inkisar-ı hayale uğramamak ve Risale-i Nur'daki 

iĢtiyaklarına fütur gelmemek için Ģahsıma ait olan fevkalâde hüsn-ü zanlarını Risale-i Nur'a 

çevirseler daha iyidir. Ben de Halil Ġbrahim'in parlak sadakatından tezahür eden mektubunu 

ta'dil edip bana karĢı hitabını Risale-i Nur'a çevireceğim, sonra size gönderip Lâhika'ya 

yazılsın.   

Ve çok dikkatli ve Risale-i Nur'un avukatı kardeĢimiz Ahmed Feyzi'nin Mehdi 

hâdisesini Risale-i Nur dairesi içinde çokça medar-ı bahsetmesi ehli dünyanın evhamını 

tahrike sebeb olabilir. Çünki Mehdi mânasında, bir siyaset dahi bulunuyor diye eskiden beri 

fikirlerde yerleĢmiĢ. Risale-i Nur bu mes'eleyi halletmiĢtir.   

Ahirzamandaki büyük Mehdi'den evvel çok mehdiler gelmiĢ geçmiĢ diye Risale-i Nur 

isbat etmiĢ. Rivayetlerin muhtelif olması bu noktadan ileri geliyor. Bu zaman Ģahıs zamanı 

olmadığından, o ehemmiyetli unvanlar Ģahıslara verilmez. Hem Risale-i Nur'a da siyaset 

mânası da taĢıyan o unvanı vermemek münasibdir. Müceddidiyet kâfidir.  (Burada 

Müceddidiyeti kabul eder.)  

Gerçi hakikat noktasında ahirzamandaki gelecek büyük Mehdi siyaseti tam dindar 

Ġsevîlere bırakıp yalnız Ġslâmiyet hakikatlarını isbata, izhara, icraya çalıĢır. Ve bu nokta-i 

nazardan Risale-i Nur o zât-ı mübarekin veyahut onun cemaat-ı nuraniyesinin Ģahs-ı 

maneviyesinin çok vazifelerinden en ehemmiyetli vazifesi olan hakaik-ı imaniyenin isbat ve 

neĢrini tam yapıyor.   

Fakat bu evhamlı ve bahaneleri arayan ve her Ģeyi siyaset noktasında düĢünen adamlara 

karĢı bu Mehdi unvanını Risale-i Nur'a vermek, Risale-i Nur'un ihlâs sırrına ve dünyaya 

tenezzül etmemesine muvafık olmaz.  

Evet Risale-i Nur'daki sırr-ı ihlâs, yüzde doksan ihtimaliyle de olsa o makama tâlib 

olmamaklığımı iktiza ediyor. Çünki küçük bir memuriyet veyahut zabit olmak gibi bir 

makamı düĢünen, harekâtını o makama tevcih ediyor. Onu maksad yapıp ona çalıĢıyor, 

ihlâsını kaybeder. Uhrevî amellerini ona basamak yapsa, bütün bütün yanlıĢ olur.  

ĠĢte böyle kudsî ve parlak bir makamı ve memuriyeti dünyada dahi kendine düĢünmek 

ve gaye-i hayal yapmak, bütün harekâtını hattâ uhrevî amellerini o makama yakıĢtırmak 

suretini verdiğinden hakikati ihlâsı bozar.   

Eğer öyle bir makam verilse de ihsan-ı Ġlâhî olur. Ġnsanın kesb ve ameli ona vesile 

olamaz ve ekseriyetle bilinmez. Bilinmese daha iyidir.   

Ve bilhassa efkâr-ı âmmede siyasetçilik ve hâkimiyet mânası bu Mehdi unvanında 

bulunduğu ve geçmiĢ bazı mehdi-misal halifeler o gibi hâdiselerin bir mâsadakı ve medarı 

olmuĢlar.  

Elbette bu zamanda siyasete her Ģeyi feda eden insanlar nazarına karĢı Risale-i Nur 

mesleğindeki ihlâs, böyle Ģeyleri aramaz. Yalnız bu kadar var ki: ġakirdleri tam itimad ve 



kat'î yakînlerini takviye için harikulade bir surette hem Risale-i Nur'un Ģahs-ı manevîsini, hem 

bazı Ģakirdlerini, hattâ tercümanını pek büyük makamlarda bulunduklarını itikad edebilirler.   

Çünkü eskiden beri üstadlarına karĢı ziyade hüsnü zan kabul edilmiĢ, hattâ Kur'andan ve 

Hadisten sonra en mühim hüccet-i imaniye, Risale-i Nur'dur diyebilirler.  

Umum kardeĢlerime birer birer selâm ve dua, dualarını rica ediyoruz.   

KardeĢiniz Said Nursî  

Bütün bunlarla beraber üstadın Barla talebelerinden Küçük Ali “Gerçi üstadımız 

mahkemelerde ehl-i vukufa karĢı ikinci Âl-i Beytten olduğunu onlara ispat etti. Fakat maksadı 

tam ihlâsa muvafık olduğu için, kendi Ģahsını azlediyor. Kur‟ânın bir elmas kılıcı olan Risale-

i Nuru gösteriyor”
152

 ifadeleri ile Bediüzzaman‟ın mahkemede “Ehl-i Beytten olduğunu ehl-i 

vukufa ispat ettiğini beyan eder. Bediüzzaman da bunu 22. Lem‟aya bir HaĢiye ve dipnot 

olarak almıĢtır. Mezkür ifadelere bakılabilir.  

 

Sual: Hadislerde Mehdi-i Azam sakallı olacak ve sakalı sık olacak” deniyor. 

Hâlbuki Bediüzzaman‟ın sakalı yoktur. Nur Talebeleri baĢka hadisleri tevil ettikleri 

halde de buna karĢı bir cevap veremiyorlar. Buna ne dersiniz? Ayrıca adının “Abdullah 

b. Muhammed Mehdi” olacağı rivayetlerde vardır. Bunu açıklar mısınız? 

Cevap: Mehdinin sakallı olacağı doğrudur; ama ahir zamanda gelecek olan “Mehdi-i 

Azamın” sakallı olacağı kesin değildir. Elbette Mehdi-i Azamdan önce pek çok hidayet 

rehberi Mehdi‟ler gelmiĢtir. Bunların sakallı oldukları da doğrudur. Dolayısıyla hadisler 

doğrudur. Ancak “Mehdi-i Azam” ve “Deccal ve Süfyana” karĢı mücadele eden “Zat-ı 

Nurani” hakkında farklı hadisler vardır ki özel olarak O‟na iĢaret etmektedir. Bu hadislerden 

en önemlisi “Said fitnelerden uzak duran kiĢidir. Fitnelere maruz kalır da sabreder. Ona 

müjdeler olsun, onu bu hale düĢürenlere de yazıklar olsun ”
153

 hadisidir. Bu hadiste geçen 

“Vâhâ” kelimesini Ġslam bilginleri “yüzü açık ve sakalı yok” manasına geldiğini söylerler. 

Ramuz‟da bu konuda açıklamalar vardır. Bu hadisin izahı ve kaynakları ġaban Döğen‟in 

Mehdi ve Deccal isimli kitapta da vardır.
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Bu hadiste “Said” ismi açıkça zikredilmektedir. Sakalsız olacağına da iĢaret 

edilmektedir. Hal böyle olunca Ģüpheye mahal kalmamıĢtır. Ancak baĢka hadislerde “Mehdi 

bendendir. Babasının ismi babamın ismine, ismi de benim ismime muvafıktır” buyrulur. 

Ahmed Feyzi abinin “Mâidetü‟l-Kur‟ân” isimli eserinde bu muvafakat açıklanmıĢtır. “Mirza” 

ismi, “Abdullah” ismine, “Said” ismi de “Muhammed” ismine uygundur. Bu uygunluk ebced 

ve cifir hesapları ile de gösterilmiĢtir. Bu hususu tüm Nur Talebeleri ve ağabeyler de kabul 

ederek “Tılsımlar Mecmuası”nın arkasına konulmuĢ ve Mahkeme Bediüzzaman huzurunda 

Ahmet Feyzi abi onunla müdafaa etmiĢ ve beraat etmiĢtir. Bediüzzaman bu müdafaaya sadece 

“Hüsn-ü zan” diye mukabele etmiĢ, baĢka bir Ģey dememiĢtir. YanlıĢ olsaydı elbette karĢı 

çıkar ve bunu söyleyenleri tekdir eder ve bu yanlıĢ düĢüncelerini düzeltirdi.   

 

Sual: Mehdiye 313 kiĢi inanacak ve onun Mehdi olduğunu bilecektir. BaĢkaları 

bilmeyecektir. Bediüzzaman da zaten “Bu vazifenin istinat ettiği kuvvet ve manevi 

ordusu yalnız, ihlâs, sadakat ve tesanüt sıfatlarına tam sahip olan bir kısım Ģakirtlerdir. 

Ne kadar az da olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. ĠĢte o pek 

kesretli, o muktedir ordu, Âl-i Muhammed (as) dır. Ve Hz. Mehdi‟nin en has 

ordusudur” (Emirdağ Lâhikası, 2006, s.456) buyurarak bunu ifade etmektedir. Bunu 

açıklar mısınız? 

Cevap: Bu husus açıktır ki, gerçekten Mehdi‟ye destek veren “Saff-ı Evvel” olan “Nur 

Talebelerinin” az olacağını ifade etmektedir. Risale-i Nurun te‟lifi ve müdafaası zamanında 
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ve Bediüzzaman‟ın hayatında kendisini “Mehdi” bilen bu kadar talebesi olmuĢtur. Ama 

bunlar bir ordu gibi güçlü oldukları için devleti dahi korkutmuĢlardır. Devlet onlardan 

korkmuĢtur. Bu ayrıca peygamberimiz (sav) ile Bedir Harbine katılan “Ashab-ı Bedir” sayısı 

kadar olması da dikkat çekicidir. Günümüzde bulunan pek çok cemaatlerin ve iktidara gelen 

siyasilerin dahi korku ve çekingenlik içinde olduğu ve hiçbir Ģey yapamadıkları düĢünülürse o 

günün 300 Nur Talebesinin ne kadar güçlü ve etkili oldukları anlaĢılır. 

 

Sual: “Yeryüzüne dört kiĢi hâkim olmuĢtur. Ġkisi mü‟min ikisi kafirdir. Mü‟min 

olanlar, Hz. Zülkarneyn ve Hz. Süleyman‟dır (as)  kâfir olanlar ise, Nemrut ve 

Buhtunnasr‟dır. BeĢinci olarak “Ehl-i Beytimden Mehdi” bütün yeryüzüne hâkim 

olacaktır” (Fetevay-ı Hadisiye, Ġbn-i Hacer-i Heytemi, 39) hadisine ne dersiniz?   

Cevap: Bu hadis doğrudur, haktır ve hakikattir. Ancak bir fark vardır. O da dört kiĢinin 

hâkimiyeti maddi ve siyasidir. Hem kısmen o gün insanların yaĢadığı “Ortadoğu‟ya” hastır. 

Mehdinin hâkimiyeti ise peygamberimizin (sav) hâkimiyetinin devamıdır ve onun gibi 

mânevidir. Akıllara kalplere ve ilim dünyasına hâkim olacaktır. Fen ve Felsefeyi çürüteceği 

için fen ve felsefenin hüküm sürdüğü bütün kurumlara, devletlere ve onları idare eden bütün 

idareci ve ulemanın akıllarına, kalplerine ve ilimlerine tesir edeceği için hakimiyet alanı daha 

geniĢtir. Bu bakımdan Hz. Muhammed‟in (sav) temsilcisi ve bir ümmeti olarak “ġeriat-ı 

Muhammediye”nin hakkaniyetini bütün dünyaya kabul ettireceği için peygamberimizin ayrıca 

övgüsüne ve senasına mazhar olmuĢ ve “Said, fitnelerden korunan adamdır. O sakalsız ve 

mazluma zulmedenlere yazıklar olsun” hitabına mazhar olmuĢtur.  

Risale-i Nuru ihlas ve sadakatle okuyan herkes bunu görür ve hisseder. 

   

Sual: “Dünyanın ömrü bir gün kalsa Allah o günü uzatır ve Ehl-i Beytimden bir 

adamı gönderir ve yeryüzüne hâkim olur. Zulümle dolmuĢ olan yeryüzünü adaletle 

doldurur.”  (Ġbn-i Kesir, 1:23) “Doğudan, Horosan‟dan bir kısım insanlar çıkar ve 

Mehdi‟ye zemin hazırlar. Horosan‟dan gelen bu siyah sancakları görürseniz, kar 

üzerinde sürünerek de olsa onlara gidin tabi olun. Mehdi onların içindedir.” (Heytemi, 

37, 40) hadisine ne dersiniz?  

Cevap: Kıyamet kopmaya bir gün de kalsa mutlaka o günü uzatır ve neslimden 

Mehdi”yi gönderir” ifadesi “deccal ve Mehdi mücadelesinin mutlaka vuku bulacağına 

delildir.  

Horosan‟dan çıkan siyah sancaklar Ebu Müslim-i Horosanî‟nin sancaklarıdır. Abbasi 

devletinin kurulmasına destek olmuĢtur. Günümüz için yapılan yorumlar benzer olayları 

yansıtmaktadır ama, gerçekte geçerliliği yoktur ve beklentileri boĢa çıkarır. Amerika‟ya karĢı 

Afganlıların ve Üsame b. Ladinin ve Hizbullah‟ın Ġran Devrim muhafızlarının ve 

Humeyni‟nin çalıĢmalarının meĢruluğunu göstermek ve ümmeti onların etrafında toplama 

çabalarının sonucu onlara izafe edilerek anlatılmakta ve tevil edilmektedir. Hepsinin 

hedefinde Kudüs‟ün Yahudilerin iĢgalinden kurtarılma ümidi vardır. Bunun için 1980, 1996, 

2001 ve 2007 tarihleri gibi tarihler verilmiĢ ve yeni tevillerle yeni tarihler de verilecek ve 

ümmetin beklentilerine cevap aranmaya devam edecektir. Bu tarihlerin hepsi geçmiĢ ama, 

beklenen bir kurtarıcı kumandan olan Mehdi gelmemiĢtir. Mehdi‟nin baĢında kendisine 

yardım eden bir meleği vardır ve herkes onu görecektir. Melek insanlara “Bu Mehdidir, buna 

uyun diyecek ve herkes Kâbe‟de veya Kudüs‟te ona uyacaktır” denilmektedir. Bu rivayetlerin 

de aslı maddi değil, manevidir. Filistin zulmü ve toprakların Yahudi iĢgalinden kurtarılması 

ümidi bu rivayetlerin yayılmasını netice vermiĢtir. Rivayetlerde Süfyanî olarak geçen hususlar 

Amerika‟ya ve ordusuna izafe edilir. SavaĢarak Amerikan ordusunun mağlup edileceği 

anlatılmak istenir.  

Gerçekte ise peygamberimizin (sav) zamanında Türkler Horosan‟da bulunduğu, mehdi 

ve deccal onların içinden çıkacağı için peygamberimiz (sav) Türklere iĢaret etmiĢtir. Daha 



sonra ise Türkler Anadolu‟ya gelmiĢ ve hilafet merkezi Ġstanbul olmuĢ ve hadis-i Ģerifin iĢari 

manasını tahakkuk ettirmiĢtir. Ancak bu hususlar teklif ve imtihan sırrını bozmayacak Ģekilde 

olduğu için müteĢabihattan sayılmıĢtır. Bediüzzaman bu hadislerin tevilini ġualarda ve 

bilhassa 5. ġua‟da yapmıĢtır. 

  

Sual: Her asırda gelen mücedditler ile ahir zaman Mehdisi arasında ne gibi fark 

vardır? 

Cevap: Hz. Mehdi'nin diğer Müceddidlerden ayıran özellikleri ve “Mehdiy-i Âzam” 

unvanını almasının sebebi, diğerlerinin 'Üç Büyük Görevi' bir arada yapamamıĢ olmasıdır. 

Bediüzzaman bu hususu Ģöyle açıklar: “ Gerçi her asırda hidayet edici, bir nevi Mehdi ve 

müceddid geliyor ve gelmiĢ. Fakat her biri üç vazifelerden birisini bir cihette yapması 

itibariyle âhir zamanın büyük Mehdi unvanını almamıĢlar.”
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Burada anlatılmak istenen üç büyük vazife, “Ġman-Hayat ve ġeriat” dairelerindeki 

vazifelerin tamamıdır. Dolayısıyla Mehdi-i Azam 13-14 ve 15. Asırların tamamına hükmeden 

son müceddid-i dindir. Ġnsanlık O‟nun bu asırlara verdiği “Kur‟an Dersini” dinlemezlerse 

Kur‟âna ve peygamberimize karĢı çıkmalarından ve yeryüzünü fesada vermelerinden dolayı 

kıyameti koparacaktır.  

Bediüzzaman bu sözüyle birkaç önemli konuya açıklık kazandırmıĢtır. Bediüzzaman 

öncelikle Hz. Peygamberimiz (sav)'in hadislerine dayanarak her yüz yılbaĢında bir müceddid 

(yenileyici) gönderileceğini bildirmiĢtir. Risalelerinde Hz. Mehdi‟nin (as) de Hicri 14. yy'ın 

baĢında geleceğini ve 14. ve 15. yy'lar arasındaki müceddid olacağını belirtmiĢtir.  

 

Sual: Bu durumda son zamanda üç ayrı Mehdi‟nin olacağı ve bunların sırasıyla 

geleceği fikrine ne dersiniz? Birinci “Ġman Mehdisi”; ikincisi, “Hayat Mehdisi”, 

üçüncüsü ise “Mehdi-i Azam” olan “ġeriat Mehdisi.” 

Cevap: Bu çok tekellüflü bir tevildir. “Ġman-Hayat ve ġeriat” kavramlarını bilmemektir 

ve cehaletin sonucudur. En vahimi de birilerine yeni unvanlar kazandırmayı amaçlıyorsa bu 

çok daha tehlikelidir. Bu Mehdi‟nin ümmetin birliğini sağlama amacına da terstir. Böyle bir 

beklenti içine sokulan cemaatler vahdeti ve birliği temin etmek yerine beklenti içine sokularak 

ittihat ve ittifakı zayıflatır ve bölünmelere sebep olur. Ehl-i dalalet de bunu iĢletir. 

Müslümanların birliğini “Ġttihad-ı Ġslamı” engeller.   

ĠĢin hakikati Ģudur: “Ġman-Hayat ve ġeriat” bölünme ve ayrıĢma kabul etmeyen bir 

bütündür. Ġslamın ve Kur‟an-ı Kerimin hükümleri üçe ayrılır. “Ġtikadi hükümler, amelî 

hükümler ve Ahlâkî hükümler.” Bunlar bir bütündür, birbirinden ayrılmaz. Ġmansız, amel ve 

ibadet, ibadetsiz hayat ve ahlak olmaz. Bunların tümüne birden Ġmanın hayata yansıması ve 

ġeriat denir. ġimdi en azam ve en mühim mesele imandır. Diğer hususların tamamı imana 

bağlıdır. Bunun için Bediüzzaman‟ın ifadesi ile Mehdi-i Azam en azam vazife olan “Hakaik-ı 

Ġmaniyenin ispatı için tetkikat ve telifatta bulunacak” diğer vazifeleri talebelerine, cemaatine 

ve Ģahs-ı manevisine bırakacaktır. Çünkü imanın hayata yansıması olan Ġbadet ve bunun 

hayata yansıması olan ahlak ve hukuk ancak iman-ı tahkikinin % 60-70 hayata hâkim 

olmasına bağlıdır.
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 Bu sebeple Bediüzzaman “Risale-i Nurların telifi” ile bu üç vazifeyi de 

tam olarak yapmıĢtır. ġakirtleri de risaleleri okuyarak imanlarını güçlendirme, imanın gereği 

ibadetlerle hayatını düzenleme ve farzları yapıp haramlardan kaçarak Ģeriatı hayata tatbik 

etme vazifesini yapmaya ve hayata ve Ģeriata hizmet etmeye devam etmektedir. Risale-i Nur‟a 

talebe olmayı kendilerine yediremeyenler bir takım kiĢilere bir kısım unvanları vermekle ve 

ibadeti bırakıp beklenti içinde olmak ve baĢkalarını yeni beklentilere sokmakla aslında “Ġman 

hizmetine” zarar vermektedirler. Bu düĢünce Ģeytanın ve ehl-i dalaletin bir tuzağıdır. 
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Bediüzzaman yine Risale-i Nurların müteaddit yerlerinde “Mehdinin üç büyük vazifeyi 

birden yapacağını söyler.”
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 Bunun için zaten ona “Ahir zaman Mehdi-i Azamı” denir. Ve bu 

bir kiĢidir ve bir “Zât-ı Nuranî”dir. O da buraya kadar ifade ettik ki Bediüzzaman Said 

Nursi‟dir. (ra) Bediüzzaman Said Nursi, üç ismi ile ve üç hayat devresi ile bu üç vazifeyi 

hayatında Ģahsı ile ilgili kısmını tamamlamıĢtır. Gerisini ise “Ģahs-ı manevisine” ve “nurani 

cemaatine” bırakmıĢtır. Onlar da kıyamete kadar devam ettireceklerdir.  Bunun için 

Bediüzzaman devamlı olarak “Risale-i Nur bu asrı ve gelecek asırları tenvir edebilir bir 

mu‟cize-i Kur‟âniyedir”
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 demektedir.  

Sonra devamlı olarak Bediüzzaman “Bu zaman cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve 

kıymet Ģahs-ı mâneviye göre olur. Maddi ve ferdî ve fani Ģahısların mahiyeti nazara 

alınmamalı”
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 diye daima cemaate ve Ģahs-ı maneviye dikkatleri çekmektedir.  

 

Sual: Bediüzzaman “Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük 

bir “müçtehit”, hem en büyük bir “Müceddit”, hem “Hakim”, hem “Mehdi”, hem 

“MürĢid” hem “Kutb-u Azam” olarak bir “Zât-ı Nuranî” gönderecek ve o zat da, Ehl-i 

Beyt-i Nebevîden olacaktır” (Mektubat, 2004, s.745) buyurur. Peki, Bediüzzaman 

bunlardan hangisidir? 

Cevap: Bediüzzaman bu altı vasfı üzerinde bulunduran “bir Zat-ı Nurani”dir ve “Ehl-i 

Beyt-i Nebevî”dendir. Ancak Bediüzzaman der ki “Baki hakikatler fani ve çürütülebilir 

Ģahsiyetler üzerine bina edilmezler.” Bu unvanların tamamı kıyamete kadar bâki, hâkim ve 

dâim olan “Kur‟ân-ı Kerimin hakikatli bir tefsiri” “Kur‟ânın asrımıza ve gelecek asırlara bir 

dersi” ve “Mucize-i Manevisi”, Hz. Ali‟nin (ra) “Ġlim” noktasında bir “Veled-i Mânevisi” ve 

Hz. Hasan‟ın hilafetinin devamı ve mütemmimi (5. Halife) olan “Risale-i Nurlarda” ve 

okuyanların teĢkil ettiği “ġahs-ı Mânevisinde” ve her yerde bulunabilen ve her ülkeye giden 

“Cemaat-i Nuraniyesinde”dir ve onlara aittir. Her bir talebenin hizmetinin derecesine göre 

bunda bir hissesi vardır. Ve hepsinin sevabı kadar sevabı ve hissesi de bu hizmeti baĢlatan ve 

bu hakikatleri yazan “Bediüzzaman‟a” aittir. Zira “Sebep olan iĢleyen gibidir” ve “Hayırlı bir 

çığır açan o yolda gidenlerin tamamının sevabını alır” hadisleri gereği “ġahsiyet-i 

mâneviyesi” daima terakki ve tekâmül eden Said Nursi‟nin Ģahsındadır. Elbette böyle bir 

“Nurani zat” peygamberimizin (sav) iltifatına mazhar olur ve Hz. Ġsa (as)  o mükemmel 

tevazusu ile gelir namazda ona iktida eder. Bediüzzaman da ihlâs ve tevazusundan dolayı 

bütün bu unvanları üzerine almaz ve asıl membaı olan Kur‟ana ve ona bağlı olan Risale-i 

Nur‟a iade eder ve etmiĢtir.  

ġimdi bu unvanlar tek tek ele alalım:  

“Âhir zamanın en büyük fesadı zamanında…” Bu cümleyi esas kabul etmeliyiz. Zira 

bu unvanlar bu fesadı izale içindir. Ki bu fesat ve ifsat “Deccal ve Süfyana” aittir. Fesat 

yoksa, Deccal ve Süfyan yoksa ıslaha da gerek kalmaz. Deccal tüm dinlere savaĢ açan 

“Komünizm” olduğu “Süfyanın ise” Ġslam Ģeriatını yürürlükten kaldıran ve ġeriat-ı 

Muhammediyeyi ortadan kaldıran “ġeâir-i Ġslamı” kaldıran kimse olduğu 5. ġuadaki 

meselelerde ve peygamberimizin (sav) hadislerinin açıklandığı yerde vardır. Anlamak isteyen 

bakar. Anlamak istemeyene sözümüz yoktur. 

 

1. En büyük Müçtehit: Müçtehit içtihat edendir. Ġçtihat ise “Ezmanın tagayyürü ile 

ahkam da tagayyür eder” kuralına göre hükümlerin değiĢmesi ve yeni hükümlerin 

konulmasıdır. Yeni hüküm koyan ve Ģeriatın tatbikini bu Ģekilde sağlayan alime “Müçtehit” 

denir. Yazın kıyafeti kıĢın giyilmez. Ġnsanın kendisini soğuktan ve hastalıklardan koruması 

için kalın yeni elbiseler giymesi gerekir. Bu özü korumak içindir. Özü ve esası değiĢtirmek 
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için değildir. Uygulama imkânı yok gibi görünen Ģeriatın hükümleri müçtehitlerin çalıĢması 

ile uygulanır hale gelir. 

Bunlardan bazılarını ele alalım:  

a) Bediüzzaman bu zamanda cemaat, cemiyet ve kurumların öne çıktığını, fertlerin 

kurumlarla statü kazandığını görmüĢ ve Ģahısların zayıf ve çürütülebilir olmasını görerek 

Ģahsa bağlı dini hizmetleri de önünün kesildiğini görmüĢ ve “Zaman cemaat zamanıdır. 

Tarikat zamanı değil” diyerek yeni bir içtihat yapmıĢtır ki bu çok önemli bir içtihattır. Amaç 

zamanın gereği Ģeriatı ve dini Ģahısların hatalarından korumaktır.  

b) Siyasi anlamda padiĢahlığın ve saltanatın dini himaye edemediğini ve kendini himaye 

için dine de zarar verdiğini görerek “MeĢveret ve ġura”ların esas olması gerektiğini söylemiĢ 

ve esaslarını vazetmiĢtir. Parlamenter sistemi ve Seçimi “ġura Prensibinin” uygulama alanı 

olarak görmüĢtür. Dini hizmetlerin de “ġura ve MeĢveretlerle” yapılması konusunda hükmünü 

vermiĢtir. Amaç Kur‟ânın ihmal edilen “ġura” prensibini hayata geçirmektir. 

c) Ġmana hücum edildiği onun yerine “akıl ve ilmi” koymak istediklerini görmüĢ ve 

“Zaman imanı kurtarmak zamanıdır. Ben bütün mesaimi iman üzere teksif etmiĢ 

bulunuyorum” demiĢ ve “Ġman Hizmeti” çığırını açmıĢtır. Burada amaç peygamberimizin 

(sav) ve sahabelerin yaptığı “Ġman Hizmetini” yeniden hayata geçirmektir. “Sahabe 

Mesleğini” ve yolunu açmak ve dinin selim akla ve hakikatli ilme ters düĢmediğini 

göstermektir. Bunu yapmıĢtır. 

d) Bireysel Hak Hürriyetlerin öne çıktığı asrımızda insanlığa gerçek hürriyeti getiren 

Ġslamiyet‟in bu prensibini öne çıkarmıĢ, günümüz “MeĢrutiyet ve Demokrasinin” Ģeriattan 

kaynaklandığını izah ile “Ġstibdat” eseri olan ve sonradan Ġslamlar içine giren “hürriyetler 

Müslümanlara zarar verir”  gibi görüĢlere karĢı çıkmıĢ ve zamanın ulemasının aksine “Asr-ı 

Saadetin” adalet ve hürriyet ortamının ancak Demokrasi‟nin “Adalet, meĢveret, kanun 

hâkimiyeti ve Hürriyet” prensipleri ile tesis edileceği hükmünü vermiĢtir. Bunun amacı da 

Kur‟anın ihmal edilen “Hürriyet, adalet” prensibini ve Asr-ı Saadetin “Seçim Modelini” 

hayata geçirmek ve ġeriata istinat ettirmektir. Böylece seçimler devlet baĢkanının seçimini 

esas alan Asr-ı Saadetin “Hilafet” modelini hayata geçirmektir.   

d) Bu zamanda silahla savaĢın artık islama zarar verdiğini ve savaĢların dini olmaktan 

uzaklaĢtığını görmüĢ ve “Bu zamanın cihadı manevidir.” Ġmana ve dine hizmet ilimle ve 

kur‟ânî ve imanî delillerle bürhanlarla dine hizmet edilir” hükmünü vermiĢtir. Bunun alt 

yapısını da “Risale-i Nurlar” ile yapmıĢtır. Sadece hükümle kalmamıĢ tatbikatını da yapmıĢtır. 

Hem “Din ve Vicdan Hürriyeti”ni kabul eden devletlerle din için savaĢ yapılamayacağını 

“Ġman ve Kur‟an hakikatlerini” neĢretmenin önünde engellerin olmadığı hükmünü vermiĢtir. 

Bunda amaç “Cihad”ı yaygınlaĢtırmak ve sadece devlete ait bir görev olmadığını ortaya 

koymaktır. Bütün müslümanların bu manevi cihad görevini yapmasını sağlamaktır.  

e) Tarikatların ehliyetsiz ellere geçtiğini görmüĢ ve günümüz tarikat liderleri yüzünden 

dine gelen zararı önlemek için “Telvihat-ı Tis‟a” ile Tarikatın hakikatini izah etmekle beraber 

“Bu zaman Tarikat zamanı değil” hükmünü vererek ehl-i tariki “Risale-i Nurlar” ile Ġmana 

hizmete çağırmıĢtır. Dine hizmetin bu zamanda tarikat yolu ile değil, Ġmana ve Kur‟ana 

“Kur‟anın i‟cazı” olan “Ġlim ve Hikmetle” “Ġman hakikatlerini” akıllara ve kalplere 

yerleĢtirmekle olacağını izah etmiĢtir. “Marifetullah ve Muhabbetullah” derslerinin artık 

tarikatlarla değil Risale-i Nurlar ile kalplere yerleĢeceğini ispat etmiĢtir. 

Daha bunun gibi pek çok içtihatları vardır ki bunlar bin yıldır yapılamayan çok önemli 

içtihatlardır. Bu sebeple Bediüzzaman “En büyük müçtehittir.”   

Ġçtihatlar dıĢında bir de fetvalar vardır ki bunlar Ģartların gereği kaçınılması mümkün 

olmayan hususlarda inananların günaha girmemeleri ve günahtan korunması için verilir. 

Yoksa inananları günaha sokmak için verilmezler. Örnek olarak fiilen Bediüzzaman‟ın sakal 

bırakmaması, kendi resmini “Tarihçe-i hayata” koydurması, DiĢ kaplaması ile ilgili fetva 

vermesi, (Barla Lahikasında), ġapkayı kanun zoru ile giyenlerin günaha girmeyeceğine dair 



fetvası gibi hususlardır. Sakal bırakmaması sakal bırakmayan harama girer diye Müslümanları 

zor duruma sokanlara karĢı, devlet memuru olan ve her gün sakal traĢı olmak zorunda 

olanların günaha girmediğini göstermek içindir. (BaĢka hikmetleri ve kendine has durumları 

bahsimizden hariçtir.) Resmini kitaba koydurması, resim çektirmek haramdır diyenlerin bu 

hükümlerinin doğru olmadığı belli ölçüler içindeki resimlerin câiz olduğunu göstermek 

içindir. ġapkayı kanun zoru ile giyenlerin küfre girmeyeceği fetvası da daha önceki Zembilli 

Ali Efendi ve Ebussuud‟un “ġaka ile dahi olsa serpuĢu baĢına koyan küfre girer” fetvalarına 

karĢı bu zamanın kanuni zorunluluğu gereği Bediüzzaman‟ın yeni içtihatla fetva vermesidir.  

Ancak Bediüzzaman “ġeâir” sayılan sünnetleri terk etmemek için ölümü göze almıĢtır. 

Ezanı asla tercümesi ile okumamıĢ ve asla fetva vermemiĢtir, sarığını ise asla çıkarmamıĢ 

resmi erkana ve mahkemeye karĢı “Bu sarık bu baĢla beraber çıkar” demiĢtir. Sakal Ģeâir 

olmadığı için Bediüzzaman ancak “Sakalı sünnet üzere bıraktıktan sonra kesmek haramdır; 

yoksa sakal bırakmadan her gün veya haftalık traĢ olmanın mahzuru olmadığını” belirtmiĢtir.  

 

2. En büyük Müceddit: Tecdid, yenileme anlamına gelir ki, bu aslı ve esası bozmadan, 

reform falan gibi hususlara girmeden, dini peygamberin uyguladığı ve nazil olduğu Ģekli ile 

muhafaza etmek ve dine sonradan giren bid‟aları temizleyerek “Sünnet-i Seniyeyi” ihya 

etmektir. Bu bağlamda Bediüzzaman “Ġman ve Ġhlas” vadisinde, “Uhuvvet ve Muhabbet” 

potasında, “Ġmanın ispatı ve Fenn-i hikmete muvafakatı” noktasında, “Kalplere Allah korkusu 

ve Ahiret duygusu yerleĢtirme” hususunda ve Kur‟ân-ı Kerime itiraz eden bütün hususları aklî 

ve mantıkı delillerle ilmî olarak ispat ederek en büyük, tarihte misli görülmeyen tecdidini 

yapmıĢtır. Risale-i Nur ile imanlarını kurtaran milyonlar buna Ģahittir. Kelam ve Ġslam 

Felsefesi sahasında Risale-i Nur gibi bir eser yazılmamıĢtır.  

Bediüzzaman‟ın müceddit olduğu konusunda bir Ģüphe zaten yoktur. Ancak bazıları 13. 

Asrın müceddididir” dedikten sonra 14. Asrın müceddidi aranmakta ve 15. Asrın müceddidi 

de “Mehdi-i Azam” olacak denilmektedir ki bu yorumlar doğru değildir. Risale-i Nur 

Talebeleri ihtilafsız “Son müceddit Bediüzzaman‟dır ve son müceddittir ve Mehdi-i Azamdır” 

fikrinde ittifak etmektedir. 

 

3. Hakim: Bilge ve hikmet sahibi anlamına gelir. Eskiler buna filozof derlerdi. Bu yönü 

ile Bediüzzaman o derece büyük bir hakim ve düĢünürdür ki Mehmet Akif ve Ali Ulvi 

Kurucu gibi alimler Nurettin Topçu gibi felsefeciler “Sokrat ve Eflatun felsefede Said 

Nursi‟nin ancak talebesi olabilirler” demiĢlerdir. Bize daha söz düĢmez.  

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 için “Mahkûmken dahi hükmediyordu” ifadesi kullanılmaktadır. Gerek HurĢit 

PaĢa‟ya, gerek Rus orduları BaĢkomutanı‟na ve gerekse Mustafa Kemal‟e karĢı nasıl 

hükmettiğini herkes bilir. Tarih böyle bir hâkimi ve kumandanı asla göstermemektedir.  

Bu bakımdan Bediüzzaman Said Nursi hem Hakîm‟dir hem de hâkimdir. Asla mahkûm 

olmamıĢtır.   

 

4. Mehdi: Bediüzzaman‟ı okuyanlar onun daima hak ve hidayet üzere olduğunu 

görürler. O eserlerinden daima hak ve hidayet yolunu göstermiĢtir ve bu konuda Ģüphe yoktur. 

Risale-i Nurların “Hak ve Hakikati” ders vererek iman ve Kur‟an hakikatlerini en güzel 

Ģekilde ispat ettiği, Kur‟an ve iman ile ilgili bütün Ģüpheleri giderdiği ve milyonların 

hidayetine vesile olduğu ve kıyamete kadar olmaya devam edeceği görüldüğü için 

“mehdiyetinde” asla Ģüphe yoktur. Ayrıca “Ġman-Hayat ve ġeriatı” davasında topladığı ve en 

azam mesele olan imanı tam olarak ders verdiği ve burada izah edilen altı yönü ile mükemmel 



olduğu ve Mehdi-i Azamın altı esasını Ģahsında cemettiği için de ahir zamanda müjdelenen 

“Mehdi-i Azamı” olduğunda Ģüphe yoktur. 

 

5. MürĢit: ĠrĢadın en tesirlisi “Kalbe ve akla hitap etmektir.” Bediüzzaman her ikisini 

de tam olarak yapabilen bir mürĢittir. Hayatından sonra dahi eserleri ile bu irĢat vazifesini 

sağlığındaki gibi bizatihi yapmaktadır. O öyle bir mürĢittir ki sadece yanına geleni değil, 

eserlerini okuyan herkesi irĢat etmektedir. Aklını ve kalbini nurlandırmaktadır. Böyle bir 

allameye ve okuyanı hem irĢat eden hem ilmini ve imanını artıran esere tarihte pek 

rastlanmamaktadır.  

Bediüzzaman talebelerini Ģahsına değil, risaleleri vasıtası ile doğrudan Kur‟âna, 

Peygambere ve Asr-ı Saadete bağlayan tam bir mürĢid-i kâmildir. MürĢid-i kâmil, Allah‟ı 

kâmil manada tanıyandır. Bu hususta Bediüzzaman Mevlana‟dan, Muhiddin-i Arabi‟den ve 

Abdulkadir Geylani ve Ġmam-ı Rabbaniden daha ileri seviyededir. Doğrudan Hz. Ali‟nin (ra) 

“Evlâd-ı mâneviyesidir.” Bu husus Bediüzzaman‟ın ifadeleri ve O büyük zatları tanıyan ve 

Risaleleri de okuyanların Ģahadetleri ile sabittir. Tabii ki O büyük zatları tanıyan ve eserlerini 

okuyanlar Bediüzzaman‟ı da okur ve hayatını bilir de kıyas ederse bunu anlar ve ifade eder. 

Ama böyle bir tahkik sonucu değilse o zaman “Hayalî bir tanıma ve ale‟l-amya (körü körüne 

bir taassubun sonucu) tarafgirlikle konuĢmuĢ olur. Bunun da hakikat noktasında bir değeri 

yoktur. Sözümüz ehl-i tahkik ve ilim erbabı içindir. Bilmeyene ve taassupla hareket edene 

sözümüz olamaz. 

  

6. Kutb-u Azam: Kutup değirmen taĢının üzerinde döndüğü mile verilen addır. 

Tasavvuf erbabı “dünyanın manevi yönetiminden sorumlu gördükleri velilerin büyüklerine 

“Kutup” adını verirler. Kutup yıldızı nasıl ĢaĢkınlara doğru yönü gösterirse bu kutuplar da 

ĢaĢkın olanlara “Sırat-ı Müstakimi” gösterirler. Kutbun büyüğüne “Kutbu‟l-Aktap” “Gavs” ya 

da “Gavs-ı Azam” adı verilir.  

Kutup yaratılıĢ sebebi olan “Hakikat-ı Muhammediye”nin Ģahsında tecelli ettiği kiĢidir. 

Bu mana Abdulkâdir Geylâni‟de tam tecelli ettiği için ona “Gavs-ı Azam” denilmiĢtir. Onun 

dıĢında Ahmet Rufai, Ahmed-i Bedevî ve Ġbrahim Desukî (kaddesellahü esrarehüm) 

hazeratına “Aktab-ı Erbaa” yani Dört büyük kutup denilmiĢtir. Aynı Ģekilde Anadolu 

Evliyalarından Mevlana Celalettin-i Rumi, Hacı BektaĢ-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ve ġeyh 

ġaban-ı Veli hazeratına da Anadolu‟nun dört kutbu denilmektedir.  

ġimdi bu büyük zatları tanıyanlar ve onların hizmetlerini ve irĢatlarını bilen ve eserlerini 

okuyanlar, Bediüzzamanı da iyi tanır ve eserlerini okursa anlarlar ki, Bediüzzaman “Hakikat-ı 

Tevhidi” ve “Hakikat-i Muhammediye”yi bu zatlardan daha mükemmel bir Ģekilde hem 

Ģahsında, hem de eserlerinde ortaya koyarak mükemmel bir irĢat görevi ifa etmiĢtir. Sadece 

avama değil, havassa, tasavvuf ve Ģeriat erbabına, ulemaya ve hocalara, siyasilere ve 

yöneticilere rehber ve yol gösterici olmuĢtur. O büyük zatlara “Kutup ve Kutb-u Azam” 

dedirten hususların hem velayet, hem de hakikat ve ilim noktasında en mükemmeli 

Bediüzzaman‟ın Ģahsında ve eserlerinde mevcuttur.  

Bu sözümüz de ehl-i tahkik olan ulema ve tasavvuf erbabınadır. Kendilerinde ilim ve 

tahkik olmayan taassuptan kendisini kurtaramayan amilere ve avama sözümüz yoktur.  

 

“Ehl-i Beytten olan bir „Zat-ı Nurani”: Bediüzzaman‟ın Kürdistan vilayetinde 

doğması ve Kürtçe konuĢması onun “Kürt” olduğunu göstermez. Mehdinin kendisini 

gizleyerek davasını öne çıkarması ve imtihan gereği böyle olması gerekirdi. Nitekim Ahir 

zaman peygamberinin Arabistan‟da doğması ve Arap olması gibi. Gerçekte ise 

peygamberimiz (sav) Hz. Ġbrahim‟in (as)  neslinden Hz. Ġsmail‟in neslinden olduğu bir 

gerçektir. Yahudi ve Hıristiyanlar bununla imtihan edilmiĢ ve imtihanı kaybetmiĢlerdir. 



Elbette yukarıda geçtiği Ģekli ile Anne tarafından Hz. Hasan ve baba tarafından Hz. Hüseyin 

neslindendir. Hem Seyyid hem de ġerif‟tir. Bunun erbabı bilir.  

 

Soru: Mehdi tüm dünyaya Ġslamı hâkim kılmayacak mı? 

Cevap: Mehdi‟nin hâkimiyeti Hz. Peygamberin (sav) hâkimiyeti gibi manevi ve dinidir. 

Dinin hâkimiyeti bir milletin, bir devletin ve bir siyasi liderin ve partinin hâkimiyeti değildir. 

Gerçekte din dünya saltanatına ve siyasi hâkimiyet davasına alet ve tabi olamaz. Nasıl ki 

peygamberimiz (sav) dinini bütün dünyaya hâkim kılmak için gelmiĢ; ama hayatında ancak 

Arabistan‟a hâkim olabilmiĢtir. Ama bu hâkimiyet kıyamete kadar devam edecek bir süreçtir. 

Peygamberimizin (sav) buradaki görevi Kur‟ân-ı Kerimin nüzulünü tamamlamaktı. Nitekim 

Vahiy bitti ve peygamberimizin (sav) görevi bitti. Vefat etti ve “Refik-i Â‟laya” yükseldi. 

Sonra Kur‟ân-ı Kerimin neĢri görevi ve hakikatlerinin ilanı ve islam‟ın tebliği sahabelere 

kaldı. Bunu peygamberimiz (sav) Ģöyle ifade eder: “Ya Ali! Ben Kur‟ânın tenzili için 

harbettim. Sen ise te‟vili ve anlaĢılması için savaĢacaksın” nitekim öyle de oldu.  

“Kur'ân nazîl olup tamamlanınca peygamberimiz (sav) vefat etti. Hz. Ömer (ra) baktı 

dahâ Ġslâm dünyaya hâkim olmadı. Arabistan‟a bile tam hâkim olmamıĢtı. Âhirzamân 

peygamberi tüm dünyaya hükmedecekti. Bu nedenle "Kim Muhammed öldü derse boynunu 

vururum. O daha ölmedi" dedi. Hz. Ebûbekir (ra) "Ya Ömer! Kur‟ân‟ın nazîl olması 

peygamberin görevi idi. O vazîfesini yaptı. Kur‟ân‟ın hâkimiyeti ise bizim ve sizin 

görevinizdir. Bu peygamberden sonra yapılacaktır." dedi. Ömer‟i (ra) iknâ‟ etti.  

Peygamberimizden (sav) sonra Ģanlı sahabeleri Kur‟ân-ı Kerimin hayata tatbiki için 

mücadele ettiler. Ġslam Ģeriatını hâkim kılmaya çalıĢtılar. Tebliği en güzel Ģekilde yaptılar ve 

üç kıtaya hükmettiler. Ġslam bilginleri de Kur‟ânın muhafazası, sünnetin ihyası ve doğru 

anlaĢılması için var güçleri ile çalıĢtılar ve yüzlerce imam, muhaddis, müfessir ve müçtehit 

yetiĢtirdiler. Peygamberimizin (sav) vefatı ile Ġslam davası daha çok yayılmaya baĢladı. 

Herkes üzerine düĢeni yaptı.  

Ama ne var ki Yahudi ve Hıristiyanlar Tevrat ve Ġncil‟de “ahir zaman peygamberi 

dünyaya hükmedecek” ilâhi müjdelerini sadece peygamberin Ģahsında ve hayatında aradıkları 

için bunu göremediler ve imandan mahrum kaldılar. Aynı Ģekilde Mehdinin dünyaya 

hükmetmesini “Mehdinin Ģahsında ve hayatında arayanlar” ve Mehdinin kıyamete kadar 

devam edecek hizmetini ve ġeriat-ı Muhammediye‟nin tüm dünyaya hükmetmesi için 

Mehdi‟nin manevi ve ilmî önderliğinde bütün inananların çalıĢmalarını ve üzerine düĢeni 

yapmalarını dikkate almayanlar yanılmaktadırlar. Mehdi bu hususta peygamberin (sav) takip 

ettiği yoldan ve sünnetinden kıl kadar ayrılmayacaktır. Aynı süreci takip edecektir. Mehdi 

“Risale-i Nurun telifinden sonra görevi biteceği için” vefat eder. Ġlk kuĢak talebeleri Risale-i 

Nurun neĢrine hizmet ederler. Ġkinci kuĢak anlaĢılmasına hizmet ederler ve bu “Ġman ve 

Kur‟ân Hizmeti” dalga dalga dünyaya yayılır.  

Ġslamın hâkimiyeti bir Ģahsın ve bir cemaatin değil, iman hakikatlerinin, ibadetin, 

ahlakın, ilmin, hukukun ve adaletin kalplerde ve gönüllerde yayılması ve 

yaygınlaĢtırılmasıdır. “Münacat”ın Sonunda Allah‟tan istenen Ģey “Risale-i Nura kalplerin, 

akılların ve gönüllerin musahhar edilmesidir.” Bu husus çok önemlidir ve Mehdi‟nin manevi 

hâkimiyetini kalpler ve gönüller üzerinde ilim ve imanla tüm dünyaya hükmedecek Ģekilde 

sağlayacağını gösterir. Bu nedenle maddi saltanat, dünyaya hâkimiyet, Ġttihad-ı Ġslâm ve 

Hilâfet görevi Mehdi‟nin talebe ve Ģakirtlerinin görevidir. 

 

Soru: Hz. Ġsa (as)  yeryüzüne cismen inmeyecek mi ve Mehdi‟nin arkasında namaz 

kılmayacak mı ve kırk yıl hükmetmeyecek midir? 

Cevap: Hz. Ġsa (as)  hayattadır ve Dünya semasına refedilmiĢtir. Onun vefatı ölüm 

değildir. Çünkü yüce Allah Ġsa (as)  için “Biz seni mevte mazhar edeceğiz” demiyor. “Seni 



vefat ettireceğiz” buyuruyor.
160

 Dolayısıyla “vefat” bir baĢka âleme gönderilmesidir, o da 

ayette ifade edildiği gibi “Allah katına ref edilmesidir.” Ruhun bedeni terk etmesi 

anlamındaki gerçek ölüm ise “Mevt” kelimesi ile ifade edilir. Bunun için Bediüzzaman 

“Birinci Mektup”ta izah ettiği beĢ tabaka-i Hayatın bir tabakası da Hz. Ġdris ve Ġsa‟nın (as)  

tabaka-i hayatıdır ki “beĢeriyet levazımatından tecerrüd ile melek hayatı gibi bir hayata 

girerek nurani bir letafet kesbeder. Adeta bedeni misali letafetinde ve cesed-i necmi 

nuraniyetinde olan cism-i dünyevileriyle semavatta bulunurlar.”
161

 

Yüce Allah Hz. Ġsa‟yı Tevhit hakikatini anlatmakla görevlendirmiĢtir. Bu iman davası 

uğrunda “Allah‟ın oğlu” iftirasına maruz kalarak çarmıha gerileceği zaman Yahudilerin 

zulmünden korumuĢ ve semaya refetmiĢ, hainlere de gereken cezayı vermiĢtir. Kıyamete 

yakın kendisine tabi olanların bu yanlıĢ inanç ve kanaatlerinden döndüğünü görmesi için 

tekrar dünyaya gönderecektir. Hıristiyanların “kendi hakkına ve Allah hakkında inançlarının 

düzelmesine sebep olan Kur‟ân-ı Kerimin Tevhit hakikatini akla, ilme ve kalbe tasdik 

ettirecek Ģekilde anlatan”  Mehdi-i Âl-i Resul olan Bediüzzaman Said Nursi ile görüĢür ve 

arkasında namaz kılar. Yüce Allah bunu vaat etmiĢtir. Elbette vadini yerine getirir.
162

 Risale-i 

Nurun neĢri ve Hırıstiyan dünyasında yayılması ile “hal-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata 

karĢı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacaktır.” “Ve Kur'an'a iktida ederek, o 

Ġsevilik Ģahsı manevisi tabi; ve Ġslamiyet, metbu makamında kalacaktır.” 

“Hz. Ġsa (as) geldiği vakit, herkesin onun Ġsa olduğunu bilmesi gerekmez. O'nun 

yakınları ve ileri gelen kiĢiler, imanın nuru ile onu tanırlar. Yoksa açıkça herkes onu 

tanımayacaktır.”
163

  “Ġsa Aleyhisselam'ı nur-u iman ile tanıyan ve tabi olan cemaat-i ruhaniye-

i mücahidinin kemiyeti, Deccal'in mektepçe ve askerce ilmi ve maddi ordularına nispeten çok 

az ve küçük olmasına iĢaret ve kinayedir.”
164

 “Hatta Hazret-i Ġsa Aleyhisselam'ın nuzulü dahi 

ve kendisi Ġsa Aleyhisselam olduğu, nur-u imanın dikkatiyle bilinir; herkes bilemez.”
165

 

Hal böyle olunca onun hâkimiyeti de dini olan Tevhid hakikatinin ve Bir olan Allah‟a 

imanın Hıristiyan dünyasında kabul görüp hâkim olmasıdır. Yani dini ve manevidir. Böylece 

“Kıyamet kopmadan önce Hıristiyanlar Hz. Ġsa‟nın gerçek ölümünden önce (Burada Allah 

„Kable mevtihi‟ buyurarak gerçekten ruhunun bedeninden ayrılarak ölümünden önce ifadesini 

kullanır) Hz. Ġsa‟nın peygamberliğine iman edecek ve Ġsa (as)  buna Ģahadet edecektir.”
166

 

Rivayetlerde geçen kırk yıl ifadesi, böyle bir inançla dünyanın kırk yıl adilane idare 

edileceğini ifade etmekle beraber çokluktan kinaye de olabilir. Çünkü kırk ve yetmiĢ gibi 

ifadeler kinaye olarak çokluk ifade ederler.   

Nihayet: “ġahs-ı Ġsa Aleyhisselam'ın kılıncı ile maktül olan Ģahs-ı Deccal'ın teĢkil ettiği 

dehĢetli maddiyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve Ģahs-ı manevisini mahvedecek ancak 

Ġsevi ruhanileridir ki; o ruhaniler din-i Ġsevi'nin hakikatını hakikat-ı Ġslamiye ile meczederek o 

kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek. Hattâ, "Hazret-i Ġsa Aleyhisselam gelir, Hz. 

Mehdi'ye namazda iktida eder, tâbi olur." diye rivâyeti bu ittifaka ve hakikat-ı Kurâniye'nin 

matbuiyetine ve hakimiyetine iĢaret eder."
167

 

 

Sual: Ġbn-i Haldun Mehdi ile ilgili hadislerin kesin dini bilgi kaynağı olacak 

nitelikte olmadığını söylemektedir. Hayrettin Karaman bu konuda Ġbn-i Haldun‟u delil 

almaktadır. Buna ne dersiniz? 
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Cevap: Deccal‟ın ortaya çıkması, Mehdi‟nin gelmesi ve Hz. Ġsa‟nın (as)  nüzulü 

Muhaddislerin büyükleri olan ve hadis sahasında otorite olan baĢta Buhari, Müslim olmak 

üzere Kütüb-ü Sittede ve Kütüb-ü Tis‟ada sahih olarak vardır. Ġlm-i Kelam ulemasından baĢta 

Ġmam-ı Azam‟ın “Fıkh-ı Ekber” isimli eserinde iman esasları olarak vardır. Bütün Ehl-i 

Sünnetin Akaid ve Kelam kitaplarında vardır. Aliyyu‟l-Kâri baĢta olmak üzere, Nesefi‟nin 

Akaid ġerhinde izah edilmiĢ, Seyid ġerif Cürcani, Ġmam-ı Gazali, Saad-ı Taftazani gibi 

Kelamcılar izah ve ispat etmiĢlerdir.  

Ġbn-i Haldun ise bir siyasetçidir ve zamanının siyasi görevlerini yapan bir Sosyolog‟dur. 

Dolayısıyla Kelam, Akaid, Hadis ve Tefsir sahasında söz söyleme hakkı yoktur. Hayrettin 

Karaman meseleye siyasi baktığı için tabii ki bu sahanın ihtisas sahibi olan Muhaddisler ve 

muhakkik Kelam ve Akaid sahasının otoriterleri olan büyük ulemayı ve Muhakkikin-i 

Evliyayı ve Kur‟an sahasında otorite olmuĢ baĢta Celaleddin-i Suyuti ve Fahrettin-i Razi gibi 

müfessirleri değil de bu sahalarda hiçbir söz sahibi olmayan sosyologların babası sayılan Ġbn-i 

Haldun‟un görüĢünü kendisine delil olarak almıĢ olmasını anlamak zordur.  

Allah bizleri hidayetten, istikametten ve Sırat-ı Müstakimden ayırmasın. Amin!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEġĠNCĠ BÖLÜM 

MEHDĠ HAKKINDA ĠKĠ MÜHĠM HADĠS 

 

1. Mehdi Hakkında Ġki Hadisin Yorumu: 

Sual: Peygamberimiz (SAV), “Benden önce dünyaya iki müslüman, iki müĢrik, dört 

kiĢi hakim olmuĢtur. MüĢrik olanlar Nemrut ve Buht-ı Nasr, müslüman olanlar ise Zülkarneyn 

ve Süleyman (AS)‟dır. Benden sonra ise neslimden gelen mehdi, beĢinci olarak dünyaya 

hükmedecektir” buyurmuĢtur. Diğer bir rivayette ise, “Süleyman (AS) gibi dünyaya 

hükmedecek”
168

 denilmiĢtir. Ayrıca Muhyiddin-i Arabi keĢfen, “Mehdi Ġsa (AS)‟dan otuz yıl 

önce gelir, kırk yıl kalır, Ġsa (AS) ise kırk beĢ yıl kalarak hükmedecektir” diye rivayet eder.
169

 

Bu ne demektir?  

Cevap: Bu rivayetler gösteriyor ki, Hz. Mehdi zamanı, Hz. Süleyman (AS)‟ın zamanına 

benzeyecektir. Yani servet ve saltanat olacak, bir günde iki aylık bir mesafeye gidilecek ve 

dönülecek. Celb-i suretler ve seslerle çok uzak mesafeler görünecek ve haberler iĢitilecek. 

Ġnsanlar, zenginlik ve refah içinde olacaklar. Ve Ģimdi aynen öyledir... Bir farkla; o zaman 

saltanat ve servet hususi idi, Ģimdi ise umumidir ve ekseriyete Ģamildir. Dünya, hiçbir devirde 

bu derece servete ve saltanata sahip olmamıĢtır. Ġki aylık mesafeyi her isteyen gidip, aynı 

günde dönebiliyor. Dünyayı evinden takip ediyor, görüyor ve iĢitiyor.  

Hakimiyet, artık manevi hakimiyet Ģekline girmiĢtir. Zira, herkes hürdür. Hür olan 

insanın ancak kalbine ve ruhuna hakim olmakla gerçek hakimiyet sağlanır. Bu ise, inançla ve 

fikirle olur. Hz. Mehdi, Ġslam‟ın iman hakikatini ve tevhid inancını izah ettiği için, tüm 

kalplere ve gönüllere hükmedecektir. Nitekim bu  zamanda insanlığa hükmeden yine Hz. 

Muhammed (AS)‟dır. Mehdi (RA) bu hakimiyeti güçlendireceği için, Hıristiyanlık alemine de 

tevhidi hakim kılacağından dolayı, Hz. Ġsa (AS), Mehdi‟ye tabi olacaktır.  Zira, yapacağı 

baĢka bir Ģey yoktur. Böylece Hıristiyanlık Ġslam‟a tabi olacak, ahkamda Kur‟an‟ı rehber 

edinecektir.  

Siyasi hakimiyet ise, prensiplerin hakimiyetidir. Hz. Mehdi, Kur‟an‟dan aldığı siyasi 

düsturları -ki hürriyet, meĢveret (seçim) adalet ve kanun hakimiyeti- tüm devletlere kabul 

ettirecektir. Bu Ģekilde idare edilen devletler de Mehdi‟nin siyasi efkârına tabi olmuĢ 

olacaklardır. Böylece, hâkimiyeti tüm dünyaya kabul ettirecektir. Devletleri de teshir etmiĢ 

olacaktır.  

Böylece küfrün bel kemiği inanç yönünden kırılırken, istibdad kaleleri de Kur‟an‟ın 

hürriyet ve adalet prensibi ile zir-ü zeber olacaktır. Deccalın aldatıcı istibdadından kaçan 

Ahrarlar da, hürriyet-i Ģeriyeye vesile olacaklardır.  

Hz. Mehdi Hz. Ġsa (AS) ile beraber Deccala karĢı savaĢırken, bu savaĢ iki yönlü cereyan 

edecektir. Birincisi inanç ve fikir yönünden. Bunu Hz. Mehdi tamamen yapacaktır. Bu vazife  

tümüyle ona aittir. Siyasi ve içtimai yönden ise, Hz. Ġsa (AS) Mehdi‟ye yardımcı olacak, iman 

ve fikir yönünden Mehdi‟ye tabi olacaktır. Bu mücadele ise, Muhyiddin-i Arabi‟nin keĢfettiği 

gibi, yetmiĢ beĢ yıl sürecektir. Ondan sonra Deccal ve komitesi yavaĢ yavaĢ çekilirken, Hz. 

Mehdi ve Ġsa (AS)‟ın tabileri ve fikirleri tüm dünyaya hükümran olmaya doğru gidecektir. 

Nitekim aynen de öyle olmuĢtur.  

1920‟de, Mehdi efkarıyla ve iman hakikatleriyle mücadeleye baĢladı. Otuz yıl sonra Hz. 

Ġsa (AS)‟ın nefesi olan “demokrasi”, 1950‟de imdada geldi. 1960‟da kırk yıl mücadeleden 

sonra Hz. Mehdi vefat etti. Hz. Ġsa (AS)‟ın efkarını temsil edenler ise, otuz beĢ yıl daha 

mücadeleye Ahrarlar-Demokratlar olarak, Nur talebeleri ile beraber devam ettiler. 1995‟den 

sonra ise, artık galip bir duruma geldiler. Ve bu galibiyet devam ederken, Süfyan‟ın 

taraftarları boĢ durmayıp, entrikalar ve fitneler ile mücadele edecekleri açıktır. Elbette hemen 

teslim olmaları imkânsızdır. Ama Adetullah kanunları gereği, elbette mağlubiyeti teslim 
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edeceklerdir.  Bu arada mücadeleden vazgeçenler, ümidi kırılanlar, düĢman safına iltihak 

edenler olacaktır. Bu, mücadelelerin cilvelerindendir. Ama zafer, sabır ve sebat edenlerindir. 

Fitne o derece dehĢetengizdir ki, Bediüzzaman der: “Ben de mesleğimi değiĢtirsem, siz bana 

uymayınız. R. Nur‟a tabi olunuz”  

Hz. Mehdi ve Ġsa (AS)‟ın Ģakirtleri ortak mücadelelerinde elbette pek çok fitne ve 

desiseye maruz kalacaklardır. Ama onlar Hz. Süleyman (AS) gibi, dünyaya 

hükmedeceklerdir. Kaderleri birdir. Nitekim, Ġttihad-ı Muhammedi ve Ahrarlar ile baĢlayıp, 

Nurcular ve demokratlar olarak devam eden bu mücadele ve kader birliği, fitne ve fesadın da 

beraber etkisinde olacaktır.  

 

2. Hz. Mehdinin Hayatını Anlatan Bir Hadis: 

Peygamberimiz (SAV) buyurdular: “Deccal çıkınca, müminlerden biri ona karĢı gider. 

Derken o mümin zata birçok silahlılar, Deccal‟ın koruyucuları karĢı çıkarlar. Kendisine: 

“Nereye gidiyorsunuz?” derler. O mümin: “ġu çıkan adama karĢı gidiyorum” der. 

 Askerleri: “ Sen Rabbimize inanmıyor musun?” derler. O zat da, “Rabbimizde bir 

gizlilik, bir Ģüphe yoktur” der. “Bunu öldürün” derler, bir kısmı diğerine “Rabbimiz 

kendisinin haberi olmadan izinsiz kimseyi öldürmenizden sizleri nehy etmedi mi?” derler.  

Müteakiben, o mümini Deccal‟e götürürler. Mümin Deccal‟i görünce tanır ve: “Ey müminler, 

Resulullah (AS)‟ın ahir zamanda çıkacağını söylediği Deccal iĢte budur der. Tüm ahali iĢitir, 

Deccal hemen onunlar ilgili emrini verir ve de o zatın yüzü koyun uzatılır. Müteakiben 

Deccal, “Onu sıkı tutun ve dövün” der. O zatın sırtı ve karnı dövüle dövüle geniĢletilir ve 

yayılır, sonra Deccal,  

“Sen bana iman edip tabi olmuyor musun?” der. O mümin, “Sen ancak yalancı 

Mesih Deccal‟sin” der. Bu sefer, Deccal emreder ve o zat testere ile baĢından iki ayağı arasına 

kadar yarılıp, ikiye ayrılır. Sonra Deccal bu iki parça arasında gezer, geçer. Sonra cesede 

“Kalk” der. Ceset, eski vaziyetine gelir. Deccal ona  

“Artık bana inanmıyor musun?” der. O mümin de, 

“Benim senin Mesihi Deccal olduğuna inancım daha da arttı” dedikten sonra 

ahaliye dönerek,           

“Ey Nas!. Muhakkak bu Deccal bana yaptığı bu iĢi artık hiç kimseye yapamayacaktır” 

diye ilan eder ve iĢittirir. Akabinde Deccal o mümini kesmek, öldürmek için yakalar, fakat bu 

sefer onun köprücük kemikleriyle boynu arasından bakır levhalar çıkarılır da, Deccal onu ne 

kesmeye nede asmaya hiçbir yol bulamaz. Bu sefer Deccal onu yakalar ve havaya fırlatır atar. 

Ġnsanlar, Deccal onu ateĢe attı sanırlar. Halbuki, o mümin cennet bahçesine atılmıĢtır. 

ĠĢte o mümin, Rabbü‟l- Alemin katında insanların Ģehadet bakımından en büyük ve 

yücesidir.”
170

 

Ġmam Ebu‟l- Hasan el- Tenafisi der: “Resulullah (SAV) buyurdular: “Cennette 

ümmetimin en yüksek derecelisi, bu kimsedir.”
171

 Muhyiddin-i Arabi, bu zatın gençliği ile, 

cesareti ile Kur‟an‟ı Kerim, Buruc Suresinde ( Uhdud sahipleri öldürüldüler) ayeti ile ifade 

edilen Ashab-ı Uhdudun tabi olduğu gence benzer demiĢ. Ehl-i KeĢf kabul etmiĢlerdir.
172

 

Ashab-ı Uhdud için Peygamberimiz (SAV), geniĢ açıklama getirmiĢtir.
173

 

Yukarıdaki Hadis gösteriyor ki, Deccal o mümini asla öldüremeyecektir. Attığı yerde, 

dünyada cennet gibi bir bahçe olması muhtemeldir.
174
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Hadis-i ġerifin Açıklaması: 

Bediüzzaman 1922‟de Meclis‟e davet edilir, gider. O zatı görür. “Deccal olduğunu 

söyler, tüm halk iĢitir.” Yani, eserleriyle ilan eder, yoksa bağırmakla kimse duymaz. 

“Askerler, onun izni olmadan müdahale edemezler.” Zira, kanun dairesinde iĢ görmek ister, 

zulmün en dehĢetlisi ve umumisi, kanunlar perdesinde olandır.  

“Deccal onun dövülmesi ister, sırtı ve karnı dövülerek yayılır.” Yani yapılan baskılar, R. 

Nur eserlerinin gizli intiĢarı ve vatan sathına yapılmasını sağlar. Yoksa ceset olsa, ölürdü.  

“Deccal onu ikiye ayırır, ortasında gezer.”  Ankara‟dan Bediüzzaman ayrılır, Van‟a 

gider. Birinci Said dönemi biter, ikinci Said dönemi baĢlar. Manevi mücahedeye hazırlık için 

geçen bu sürede Deccal icraatını yapar, yani gezer. Ve ne zaman R. Nur‟un ġahs-ı Manevisi 

olan talebeleri fitnelerle bölünürse Deccal komitesi icraatını yapar. ġahıs olsa, ikiye 

bölününce ölürdü.  

“Deccal onu öldürmek için yakalar, boynundan bakır levhalar çıkar, asla zarar vermez.” 

Yani, mahkemeye öldürülmesi için verir, ama levha levha beraat kararları çıkar, öldüremez. 

“Deccal onu havaya atar, cehenneme attım der” Yani 1960 ihtilalinden sonra mezarını 

kırıp, uçağa bindirir kaçırırlar, yaktık derer. Ama o, cennet bahçesinde, yani Isparta‟da bir 

yerdedir. Zira edebiyatta gül bahçesi, Cenneti tasvir eder. Türkiye‟nin gül bahçesi ise, 

Isparta‟dır.  Demektir ki onun mezarı Isparta‟dadır.  

 

SONUÇ 

Son müceddidin Mehdi olduğu Ġslam bilginlerinin ortak görüĢüdür. Mehdi, “H-D-Y” 

kökünden türeyen ism-i mef‟ul bir kelimedir. Lügat anlamı hidayete ermiĢ kimse demektir. 

Ancak ıstılah anlamı “yol gösteren, hidayete götüren, Allah tarafından ilhama mazhar olan ve 

hidayet rehberi olan kimse” manasında anlaĢılmakta ve anlatılmaktadır. Hadis-i Ģeriflerde bize 

haber verildiği Ģekliyle mehdi “Âhir zamanda kıyamete yakın yeryüzü cehalet, zulüm ve 

haksızlıkla dolduğu bir zamanda gelerek yeryüzünü ilim ve adaletle dolduracak ve Ġslam‟ı 

tahrifat ve hurafattan kurtararak asr-ı saadette olduğu gibi yeniden ihya edecek olan ehl-i 

beytten birisidir.” 

Mehdi‟nin ahir zamanda gelerek cehalet ve zulümle dolmuĢ olan yeryüzünü ilim ve 

adaletle dolduracağına dair pek çok hadisler varit olmuĢtur. Peygamberimiz (sav) “Mehdi 

bizden, ehl-i beyttendir. Allah onu bir gecede zafere erdirecektir. O Fatıma evladındandır”
175

 

buyurmuĢlardır. Yine bir baĢka hadis-i Ģerifte peygamberimiz (sav) “Biz Abdulmuttalib‟in 

evladı cennet ehlinin efendileri beĢ kiĢiyiz: Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve 

Mehdi”
176

 buyurarak Mehdi‟nin ehl-i beytten olduğunu açıkça ifade etmiĢtir. 

Peygamberimiz (sav) ahir zamanda gelecek olan Mehdi‟nin peygamberimizin (sav) 

Ġman ve Kur‟âna davasına yapacağı büyük hizmetten dolayı kendisine o derece önem verir ki 

“Dünya hayatının sona ermesine bir gün bile kalsa, Allah o günü uzatır, zulümle dolu olan 

dünyayı adaletle dolduracak olan ehl-i beytten birisini gönderir”
177

 buyurmuĢtur.  

Ahir zamanın en büyük fitnesinin Deccal‟ın gelerek imana hücum etmesi ve mü‟minleri 

de küfre sevk etmesidir. Buna karĢı Mehdi gelerek iman hakikatlerini ispat edip mü‟minlerin 

imanını muhafaza, deccalın inkarıcı fikirlerini çürüteceği için ümmetini düĢünen ve imanları 

ile yakından ilgilenen peygamberimiz (sav) ümmetini Mehdiye uymaya davet etmek için 

elbette Mehdi‟den bahsedecektir.  

Ebu Davud es-Sicistânî “Sünen” isimli hadis kitabında müstakil bir “Mehdi” bölümü 

düzenlemiĢtir. Bölümün baĢına da Câbir b. Semüre‟nin Resulullah‟tan (sav) rivayet ettiği 

“Hepsinin etrafında ümmetin toplanacağı on iki halife baĢınıza geçinceye kadar bu din ayakta 

                                                 
175

 Ġbn-i Mace, Fiten, 34 
176

 Ebu Davud, Mehdi, 1; Tirmizi, Fiten, 52-53; Ġbn-i Mâce, Fiten, 34 
177

 Müsned-i Ahmed, 1:117-118 



duracaktır. Bunların hepsi de KureyĢ‟ten (Ehl-i Beytten) olacaktır” hadisini de bu bölümün 

baĢına yazmıĢtır.
178

 

Peygamberimiz (sav) “Halifeler KureyĢ‟tendir” buyurmuĢlardır. Bu hadisten maksat peĢ 

peĢe gelen on iki halife değildir. Zira peygamberimiz (sav) “Hilafet benden sonra otuz 

senedir”
179

 buyurmaktadır. Bu ise ilk dört halife ile tamamlanmıĢtır. Bu hadisten kast edilen 

her yüzyıl baĢında gelecek olan manevî hilafetin temsilcisi ve ümmeti hidayete ve istikamete 

sevk edecek olan müceddidlerdir. On iki imamdan sonra da ahir zamanın büyük Mehdisi‟nin 

geleceği anlaĢılabilir. Çünkü hadisin sonunda “Bu on iki halifeden sonra ne olacak?” diye 

sorulunca peygamberimiz (sav) “fitne ve iç savaĢ” buyurmuĢlardır.
180

 Bu fitne ve kargaĢa 

sonunda cehalet yaygınlaĢacak, bundan istifade eden deccal da insanları dinden ve imandan 

uzaklaĢtıracaktır. Bu zamanda Mehdi gelerek Kur‟ân-ı Kerimin nurundan istifade ile ilmi ve 

imanı yeniden ihya edecektir. 

“On iki imam ve halife dini ayakta tutmaya devam edecektir” hadisine göre on iki 

müceddit eserleri ve hizmetleri ile dini ayakta tutmaya devam etti. Böylece din “aziz olmaya 

devam eder.”
181

 Dinin ayakta durması demek, tahrif edilen iman esaslarının muhafazası, 

insanların kalplerine sahih imanın hâkim olması ve amellerin sünnete uygun olarak 

yapılmasıdır. BaĢta allame Aliyyu‟l-Kârî olmak üzere Ġslam muhakkikleri hadisi bu yönü ile 

izah etmiĢlerdir. Bir kısım âlimler ise bu halifelerden dördünün “Hulefa-i RaĢidin” kalan 

sekizinin de kıyamete kadar gelecek olan diğer imamlar Ģeklinde anlamıĢlardır. 

Yine bu hadis ile ilgili Avnü‟l-Ma‟bud müellifi Ġmam Nevevî, ġah Veliyyullah Dehlevî 

ve Hafîzuddîn b. Kesîr çok değerli açıklamalar yapmıĢlardır. Peygamberimizden sonra gelen 

Hulefâ-i RaĢidin hilafet-i hakikiyeyi temsil ettikleri, otuz sene dolunca gerçek hilafetin 

biteceği ve sonradan gelen halifelerin dini temsil edecekleri ama saltanatı temsil 

etmeyecekleri, bunun için de hilafet-i meneviyeyi temsil edeceğini belirtmiĢlerdir. En son 

gelecek olan Mehdi‟nin ise Hulefa-i RaĢidin gibi hem saltanatı hem de hilafet-i maneviyeyi 

yani saltanatı dini beraber temsil edeceği için hepsinden üstün olacağı ve kendisine “Ahir 

zaman Mehdisi” denileceğini ifade etmiĢlerdir. 

Yine Ġslam bilginleri “On iki imamdan” kastedilenin ġianın iddia ettiği on iki imam 

olmadığını da izah etmiĢlerdir. Çünkü hadiste on iki imam denmemiĢ, on iki halife denmiĢtir. 

Ayrıca hadiste HaĢimî denmeyerek KureyĢî denmiĢtir. KureyĢî olmaları ise bunların hepsinin 

“Ehl-i Beyt” olmayacağını da ifade ederler. Yine “Her yüzyıl baĢında geleceği 

müjdelendiğine” dikkatleri çekerek Mehdi‟ye kadar her yüz senede bir gelecek ve dini tecdit 

edecekleri ifade edilmiĢtir.
182

  

Ġmam Sahavi ve Ġbn Hacer el-Heytemi gibi âlimlerin yanı sıra, Ġmam Celaleddin es-

Suyuti "Örfü'l-Verdi fi Ahbari'l-Mehdi" ve "Kitabil'l-KeĢf” adı altında Mehdi ile ilgili 

hadisleri bir araya toplamıĢtır. Bu eser, Ali b. Husameddin el-Muttaki tarafından "el-Burhan fi 

Alamati Mehdiyyi Ahi-ri'z-Zaman" adıyla ve yeni bir tasnifle ilim dünyasına kazandırılmıĢtır. 

Ġbn Hacer el-Heytemi de bu konuda "el-Kavlu'l-Muhtasar fi Alamati'l-Mehdiyyi'l-Muntazar" 

adlı bir eser telif etmiĢtir. Mehdi ile ilgili hadisler yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, Ebu Da-

vud, Tirmizi, Ġbn Mace, Ahmed b. Hambel gibi büyük âlim ve muhaddisler tarafından 

kaydedilmiĢ hadislerdir. 

ġia çıkıĢı itibariyle siyasi amaçlar taĢıdığı için Mehdi konusunu da tamamen siyasi bir 

mesele haline getirmiĢtir. Bu sebeple Mehdinin geleceği konusu avam tarafından siyasi bir 

beklenti halinde anlaĢılmıĢtır. ġia inancına göre tamamen siyasi bir rol oynadığı gözlemlenen 

Mehdi inancı Ġslam tarihinde birçok kanlı çatıĢmaya neden olmuĢtur. Emevi ve Abbasi 
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tarihleri boyunca ortaya çıkan birçok siyasi grup hep liderlerinin Mehdi olduğunu 

söylemiĢlerdir. Hatta Kuzey Afrika'da kurulan ve daha sonra Mısır'a da hâkim olan ġii Fatımî 

devletinin ilk hükümdarının Mehdi olduğu bu devleti kuran ve sürdüren kimseler tarafından 

inanılan bir husus olmuĢtur.  

Ehl-i Sünnet din davasının iman davası ve amacının uhrevî saadeti kazandırmak 

olduğunu bilerek bu amacı takip etmiĢler ve dünya saltanatının dinin amacını teĢkil 

etmediğini ifade etmiĢlerdir. Bu sebepten dolayıdır ki Mehdi ile ilgi hususları inançla ilgili 

olmadığı için akaid kitaplarına almamıĢlardır. Ancak ġia‟nın bu konuyu iman esası gibi kabul 

ettiğinden dolayı “Ġmamet ve Hilafet” bölümünde onlara cevap olarak ele alıp izah 

etmiĢlerdir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Mehdi‟nin iman hakikatlerini izah ederek dinin 

hakkaniyetini ispat edeceği ve “Ġman Davasını” esas alacağı için kendisine verilen mehdilik 

unvanını kabul etmemiĢ ve dikkatleri Risale-i Nurlara ve iman hakikatlerine yönlendirmiĢtir. 

Çünkü Mehdi‟nin davası “Ġman ve Kur‟an Davası”dır. Ġman ve Kur‟ân anlaĢılmadıkça Mehdi 

de bilinemez. Zira Mehdiyet “Ģehitlik” gibi “Ġman ve Kur‟âna” hapılan hizmet sonucu 

Allah‟ın bu hizmetin makbuliyetinden dolayı verdiği uhrevî makam ve unvandır. Ortada 

böyle makbul bir hizmet yoksa sadece Ģeref unvanı ile bu makam kazanılamaz. 

Bediüzzaman‟ın Kur‟ân-ı Kerimin hakiki bir tefsiri olarak telif ettiği Risale-i Nur 

Külliyatı “Ġman Davasının” en mükemmel eserleridir. Ġman konusunda bütün Ģüpheleri 

gidermekte ve Ġmanın altı Ģartına ait bütün meseleleri aklen ve ilmen ispat etmektedir. 

Peygamberimizin (sav) “Size iki Ģey bırakıyorum. Bu ikisine yapıĢırsanız kurtuluĢa erersiniz. 

Biri Allah‟ın kitabı diğeri sünnetimdir” hadisi Ģerifinin gereği olarak kendisinden sonra 

ümmetini kitaba yönlendirmiĢtir. Aynı Ģekilde Bediüzzaman da benim Ģahsımdan bir Ģey 

beklemeyin. Kur‟an tefsiri ve Kur‟ânın malı olan ve bu asra hitabı olan Risale-i Nur‟a yönelin 

ve onları okuyun buyurarak Ģahsa bağlı dine hizmet Ģeklini peygamberimizin emrine ve 

sünnetine uygun Ģekilde kitaba ve Kur‟âna yönlendirmiĢtir. Bu durum dahi Bediüzzaman‟ın 

dinde aslına uygun tecdidinin bir yönüdür. 

Ahir zamanın dehĢetli asrında peygamberimizin sünnetine uygun dini yeniden ihya 

etmenin bundan daha mükemmel Ģekli olamaz. Bu nedenle Bediüzzaman Said Nursi bu asrın 

tartıĢmasız müceddididir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKLER 

 

      

RĠSALE-Ġ NUR VE TARĠKAT 

M. Ali KAYA 

GiriĢ: 

19. Asır dünyada büyük değiĢim ve dönüĢümlerin yaĢandığı bir dönem olmuĢtur. 

Ġlimde, fende, teknik ve teknolojide büyük aĢamalar kaydetti. Makinenin icadı ve ateĢli 

silahların geliĢmesi ile dünyada büyük savaĢlar ve istilalar yaĢandı. Matbaanın icadı ile ilmî 

ve fikri olarak büyük değiĢimler yaĢandı. Devletlerarasında yaĢanan savaĢlar sınıflar arasında 

yaĢanmaya baĢladı. Ġlimde ve teknikte yaĢanan geliĢmeler akla verilen önem dinin ikinci 

derecede kalmasına ve kapitalizm ile komünizm mücadelesini netice verdi.  

Diğer taraftan ırkçılık, devletçilik ve buna dayanan istibdat ile buna karĢı ezilmiĢlerin 

hak arama mücadeleleri de Hürriyet ve Demokrasinin geliĢimine sebep oldu. Devletlere 

hâkim olan dinsizlik ve ırkçılık dini dıĢlamayı ve seküler bir anlayıĢın devletlere hâkim 

olmasına o da lâikliğin devletlerde bir esas olarak kabul edilmesine sebep oldu. Din 

yasaklandı ve önemsiz hale geldi. Bilhassa Komünizm dinle mücadeleyi kendisine prensip 

edindi ve bütün dini ve manevi değerleri yıkmayı hedefleyerek büyük bir derecede baĢarılı 

oldu. Mevcut din adamları olan ulema ve maneviyat büyükleri olan tarikat Ģeyhleri bütün 

bunlara mukabil geleneği korumak dıĢında dini müdafaa için yapacak bir Ģeyleri yoktu. 

Kendilerini dahi koruyamadılar ve “Medreseler ve Tekkeler” kapatıldı.  

Gerek dünyada gerekse Ġslam ülkesi olan Osmanlı devletinde üç yüz senede yapılmayan 

değiĢimler devrimler adı altında birkaç sene içinde yapıldı.  

Bu durumda “Dinde Tecdid” gerekiyordu. “Ulemanın Kitapları” ve “Maneviyat 

Büyüklerinin” manevi tasarrufları din ve maneviyat aleyhindeki havayı değiĢtirmeye 

yetmiyordu. Kur‟ân-ı Kerimin bu asra hitabı anlaĢılmalı ve buna uygun hareket edilmeliydi ki 

“Ümmet-i Muhammed” sıkıntıdan kurtulsun. 

Risale-i Nur‟un Kur‟ânın bir mucizesi olarak ortaya çıktı. Bediüzzaman “Dini ihya 

hareketi baĢlattı” ve bunu da “Risale-i Nurun” telifi ile baĢardı. Risale-i Nur bu bakımdan 

yeni bir açılım ve tecdit hareketidir. Bediüzzaman kapanan medreseleri ve kapatılan tarikatları 

savunmadı, korumaya çalıĢmadı ve yeniden diriltmeyi tavsiye etmedi. Kur‟ân-ı Kerimi ve 

Asr-ı Saadeti esas alarak dini yeniden ihya etmeye baĢladı.  

 

1. Bediüzzaman Ġman ve Ġslam Kalesini Yeniden ĠnĢa EtmiĢtir: 

Bediüzzaman “Risale-i Nur, yalnız cüz‟î bir tahribatı, bir küçük hâneyi tamir etmiyor, 

belki külli bir tahribatı ve islamiyeti içine alan dağlar büyüklüğünde taĢları buluna bir muhit 

kalayı tamir ediyor. Ve yalnız bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalıĢmıyor, belki bin seneden 

beri tedarik ve teraküm edilen müdsit aletler ile dehĢetli rahnelenen kalb-i umumi ve efkâr-ı 

âmmeyi ve umûmun, bâhusus avam-ı mü‟minînin istinadagahları olan Ġslâmî esaslar ve 

cereyanlar ve Ģeâirler kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdân-ı umumiyi, Kur‟ânın i‟câzıyla 

o geniĢ yaralarını, Kur‟ânın ve imanın ilaçları ile tedavi etmeye çalıĢıyor.  

Elbette böyle küllî ve dehĢetli rahnelere ve yaralara hakkalyakîn derecesinde ve dağlar 

kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve bin tiryak hasiyetinde mücerreb ilâçlar, hadsiz edviyeler 

bulunmak gerektir ki, bu zamanda, Kur‟ân-ı Mu‟cizu‟Beyânın i‟câz-ı mânevisinden çıkan 

Risale-i Nur o vazîfeyi görmekle beraber, imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyât ve inkiĢâfa 

medardır” (Kastamonu Lâhikası, 1994, s.28) buyurarak Risale-i Nur‟un bu tecdid vazifesine 

dikkatlerimizi çeker.  

Bu bakımdan Risale-i Nur yeni bir milat ve yeni bir baĢlangıçtır. Çünkü “Ġman ve 

Tevhit Davasını” yeni baĢtan ele alarak izah ve ispat etmektedir. 

 



2. Risale-i Nur Ġman Hizmetidir: 
Risale-i Nur imana hizmeti, yani imani meseleleri izah ve ispatı esas aldığı için iman 

konusunda Ģüphesi olan bütün inananları, imanlarını güçlendirmek isteyen bütün mü‟minleri 

ve imana muhtaç bütün insanlığa hitap etmekte ve onların sorularına ve ihtiyaçlarına cevap 

vermekte, akıllarını ikna ve kalplerini tatmin etmektedir. Bu nedenle Risale-i Nur doğrudan 

Kur‟ân-ı Kerimin “Ġman Davasını” yine Kur‟ânın manevi bir mucizesi ve tefsiri olarak ispat 

etmektedir. Tevhit, Nübüvvet, HaĢir, Ġbadet ve Adalet konularında dinin bütün hakikatlerini 

ispat etmektedir. Bu nedenle Risale-i Nur bütün insanlığa Kur‟ânın mesajını asrın idrakine 

uygun olarak veren bir manevi tefsirdir. 

 

3. Risale-i Nur Tevhidi Ġspat Eder: 

Ġslamiyet “Tevhit” dinidir. Tevhidin ispatı ile “Teslis” ve “ġirk” iptal edilmiĢ 

olmaktadır. Bu noktada Risale-i Nur Kur‟ânın “Tevhit” davasını Kur‟an namına ve hesabına 

ispat ettiği için “Kur‟ânın dellalı” olmakta ve Kur‟âna iman eden her mü‟minin ona uyması, 

onu okuması ve onunla imanını kurtarması ve kuvvetlendirmesi gerekir. 

Risale-i Nur imanı esas aldığı için imana bağlı olan bütün tarikatlar, mezhepler ve 

meĢrepler üstüdür. Mezhepler, meslekler, meĢrepler ve tarikatler onun altında sayılır, imana 

tabi olduğu için Risale-i Nur‟a tabi olmak durumundadır. Bediüzzaman bunun için “Risale-i 

Nur‟un dairesinin yakınında bulunan ehl-i ilim ve ehl-i tarikat ve sofimeĢrep zatlar, onun 

cereyanına girmek ve ilim ve tarikatten gelen eski sermayeleri ile ona kuvvet vermek ve 

geniĢlemesine çalıĢmak ve Ģâkirtlerini teĢvik etmek… gerekir” (Kastamonu Lâhikası, 1994, 

s.88) demiĢtir. 

 

4. Allah‟a Giden Tarikler Pek Çoktur:  

Tarik, yol, tarikat ise Allah‟a iman edenlerin onun rızasını kazanmak için ibadet ve 

ahlakta takip edilecek metot ve ibadetler demektir. Bu manada mezhep de Allah rızasını esas 

alan Sünnete uygun ibadet anlamına gelmektedir. Mezhep ile Tarikat arasında Ģöyle bir fark 

vardır. Mezhep ibadet ve amel konusunda Allah rızasını aramak amacı ile oluĢturulmuĢtur. 

Tarikatlar ise ahlak ve kalbi hastalıkların tedavisi konusunda Allah rızasını aramak amacı ile 

kurulmuĢlardır. Her ikisi de imana bağlı olduğu ve imanın kuvvetine göre amel ve ahlak 

düzeleceği için “imanda terakki edenin” ameli mükemmel ve ahlakı mütekâmil olur. Bu 

nedenle “Takva” dairesinde olan “Nur talebelerinin” tarikata ihtiyacı olmaz.  

Bediüzzaman Mesnevi-i Nuriye‟de genel anlamda Allah‟a giden yol anlamında tarikleri 

dörde ayırır: (Mesnevi, 1998, s.212-213) 

1. Tasfiye ve iĢrak üzere kurulmuĢ olan ehl-i tasavvufun yoludur ki aklı ve kalbi 

ibadetle masivadan arındırarak Allah‟a ve Onun marifetine ulaĢmaya çalıĢmaktır. ĠĢrak ise, 

keĢif ve ilham ile insanı Allah‟a götüren yolları bulmaya gayrettir. Her ikisinde de 

marifetullah yolunda kalb ayağı ile gidilmeye çalıĢılır. Bu seyr-i sülukun anahtarı ve 

vesileleri, zikr-i ilâhi ve tefekkürdür. Ġmam-ı Rabbaninin ifadesi ile “Bütün tariklerin nokta-i 

müntehası, iman hakikatlerinin vuzuh ve inkiĢafıdır.” Beyazıd-ı Bistami, Ġmam-ı Rabbani ve 

Abdulkadir Geylâni (ra) gibi hak tariklerin reisleridirler. Ama ne var ki heva ve heves 

karıĢtığı için vartalardan ve vehimlerden kendisini kurtaramamıĢtır.  

2. Ġmkan ve Hudusa mebni mütekellimin tarikidir. Fahrettin-i Razi, Ġmam-ı Gazali ve 

Saadettin-i Taftazani gibi allamelerin yoludur. Bu yol her ne kadar Kur‟andan alınmıĢ ise de 

beĢer fikri karıĢtığı için ifrat ve tefrit ile istikametten sapmıĢ ve Ģüphelerden kendisini 

kurtaramamıĢtır. 

3. ġüphelerle alûde olan hukemâ-i iĢrakıyyun mesleğidir. Aklı esas aldıkları felsefenin 

fasit bir takım esasları ile yola çıktığı için vahim hatalardan kendilerini kurtaramamıĢlardır. 

Ġbn-i Sina, Farabi, Kindî gibi Aristocu ve MeĢĢaîler ve Sühreverdî ve Ġbn-i Tufeyl gibi ilham 

ve Sezgiyi esas alan ve ĠĢrâkiyyun mesleğidir. 



4.  Risale-i Nurun takip ettiği Akıl, Kalp ve Vahyi esas alan Kur‟ân Yoludur. En kısa, 

en kolay, en selametli ve hiçbir vartası ve Ģüphesi olmayan istikametli bir yoldur. Doğrudan 

Kur‟ândan alınmıĢtır. Bu nedenle “Risale-i Nur sair ulemanın eserleri gibi, yalnız aklın ayağı 

ve nazarıyla ders vermez ve evliyâ misüllü, yalnız kalbin keĢf ve zevkiyle hareket etmiyor, 

belki akıl ve kalbin ittihat ve imtizacı ve ruh ve sair letâifin teâvünü ayağıyla hareket ederek 

evc-i âlâya uçar; taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetiĢemediği yerlere çıkar, 

hakaik-ı imaniyeyi kör gözüne de gösterir.” (Kastamonu Lâhikası, 1994, s.13)  

Bediüzzaman herhangi bir tarikata mensup değildir. Hiçbir zaman da mensup 

olmamıĢtır. Ancak Abdulkadir Geylani, Ġmam-ı Rabbani gibi diğer hak tariklerin imamlarına 

hürmeti vardır. Dersini doğrudan Kur‟ândan alan birinin bunlara ihtiyacı da yoktur. Bu 

konuda Bediüzzaman Ģöyle der: “Risale-i Nur mesleği, tarikat değil, hakikattir, Sahabe 

mesleğinin bir cilvesidir. Bu zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır.” Risale-

i Nur, bu hizmeti lillâhilhamd en müĢkül ve ağır zamanlarda yapmıĢ ve yapıyor. Risale-i Nur 

dairesi, Hazret-i Ali ve Hasan ve Hüseyin'in (r.a.) ve Gavs-ı Âzamın (k.s.) ihbarat-ı 

gaybiyeleriyle, Ģakirtlerinin bu zamanda bir dairesidir. Çünkü Hazret-i Ali, üç keramet-i 

gaybiyesiyle Risale-i Nur'dan haber verdiği gibi, Gavs-ı Âzam (k.s.) da kuvvetli bir surette 

Risale-i Nur'dan haber verip tercümanını teĢcî etmiĢ. Zaten Üveysî bir surette doğrudan 

doğruya hakikat dersimi Gavs-ı Âzamdan (k.s.) ve Zeynelâbidîn (r.a.) ve Hasan, Hüseyin 

(r.a.) vasıtasıyla Ġmam-ı Ali'den (r.a.) almıĢım. Onun için, hizmet ettiğimiz daire onların 

dairesidir. (Emirdağ Lâhikası, 1994, s.61) 

 

5. Kur‟ân Denizinden BaĢka Tarikler de Çıkarılabilir:  

Bediüzzaman “Tarik” kavramını dar manada ela almaz. GeniĢ anlamı ile “Cenab-ı 

Hakka vasıl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler Kur‟ândan alınmıĢtır. Fakat 

tarikatlerin bazısı bazısından daha kısa, daha selâmetli ve daha umumiyetli oluyor. O tarikler 

içinde Kur‟ândan istifade ettiğim “Acz, Fakr, ġefkat ve Tefekkür” tarikidir. Bu tarik hafi 

NakĢibendi gibi “letaif-i AĢere” yani on hatve değil, Tarik-i Cehriye olan Kadiri tarikatı gibi 

“Nüfûs-u Seb‟a” yani nefsin yedi mertebelerini aĢmak değil, belki dört hatveden ibarettir. 

Tarikattan ziyade hakikattir, Ģeraittir.” (Sözler, 2005, s.773) 

Kadiri ve NakĢi tarikatı esaslarını Kur‟ândan aldıkları için hak tarik olmakla beraber 

ümmetçe umumi bir kabul gördüğü için “Cadde-i Kübra” olarak kabul edilmiĢtir. Bununla 

beraber baĢka daha mükemmel tarikler Kur‟ândan çıkarılabilir. Nitekim Bediüzzaman Tarik-i 

NakĢî hakkında denilen “Der Tarik-i NakĢibendî lâzım âmed çârı terk. Terk-i dünya, terk-i 

ukba, terk-i hestî, terk-i terk” Yani, Tarik-i NakĢide dört Ģeyi bırakmak lazım: hem dünyayı, 

hem nefis hesabına ahreti dahi maksud-u bizzat yamamak, hem vücudunu unutmak, hem 

ucba, fahre girmemek için bu terkleri düĢünmemektir. (Sözler, 2005, s.804) Bediüzzaman bu 

fıkrayı düĢündüğü anda birden kalbine Ģu fıkra tulû eder: “Der Tarik-i Acz-i mendî lâzım 

âmed çâr-ı çiz; Fakr-i mutlak, acz-i mutlak, Ģükr-ü mutlak, Ģevk-i mutlak ey aziz.” (Mektubat, 

2005, Üçüncü Mektup, s. 37) Yani, Kur‟ân-ı kerimden çıkardığım kulluğun gereği olan 

acizliğini, Allah‟a olan ihtiyacını bilmek, Allah‟ın nimetlerine Ģükretmek ve Ģevkle ibadet 

etmek” prensipleridir.  

Günümüzde NakĢilerin bu prensiplere uyarak dünyayı terk ettikleri de söylenemez. Tam 

tersi “Celb-i dünya, celb-i ukba, celb-i hestî, celeb-i celb” yaptıkları da bilinen hususlardır. 

Dini, dünyayı ve ahreti kendilerine has kıldıkları gibi, bununla da övünmektedirler. Bu 

durumda günümüz dünya Ģartlarında tarikat yolunun uygulanabilirliği de tartıĢılabilir. 

 

6. Ġmansız KurtuluĢ Yoktur: 

Saadet-i ebediyenin anahtarı imandır. Cennetin anahtarı imandır. Günümüzde ekl-i 

dalalet ve küfür imana hücum etmektedir. Ehl-i imanın imanı koruma mücadelesi vardır. 

ġayet ġeyh Abdulkadir Geylani (ra) ve ġah-ı NakĢibend (ra) ve Ġmam-ı Rabbani (ra) bu 



zamanda olsaydılar, bütün himmetlerini hakaık-ı imaniyenin ve akaid-i islâmiyenin 

takviyesine sarf edeceklerdi. Çünkü saadet-i ebediyenin medarı onlardır. Onlarda kusur edilse, 

Ģakavet-i ebediyeye sebebiyet verir.  

Ġmansız cennete gidilmez; fakat tasavvfusuz cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan 

yaĢayamaz, fakat meyvesiz yaĢayabilir. Tasavvuf meyvedir, hakaik-i imaniye gıdadır. Bütün 

hak tarikatların nokta-i müntehası hakaık-ı imaniyenin vuzuh ve inkiĢafıdır. Hakaık-i 

imaniyeden bir meselenin vuzuh ve inkiĢafı binler kerametlere ve tasavvufî hallere 

müreccahtır. (Mektubat, 2006, s.40-41) 

Risale-i Nur imanın ve islamın hakikatleriniz izah ve ispat ettiği için tasavvufun 

sırlarına ihtiyacı yoktur. Mutasavvıflar ve tarikatçılar Risale-i Nurun izah ettiği iman ve 

islamın hakikatlerine yapıĢmazlarsa helak olurlar. 

 

7. Risale-i Nur Hizmeti Tarikat Değil, Doğrudan Ġman Hizmetidir ve Sahabe 

Mesleğidir:  

Risale-i Nura hizmet imanı kurtarıyor; taraikat ise velâyet mertebeleri kazandırıyor. Bir 

adamın imanını kurtarmak ise, on mü‟mini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve 

daha sevaplıdır.  

Risale-i Nur dersini doğrudan Kur‟andan alır. Bu nedenle “Sahabe Mesleğinin” bu 

zamanda bir cilvesidir. “Sahabelerden ve Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiînden en yüksek mertebeli 

velâyet-i kübrâ sahibi olan zatlar, nefs-i Kur'ân'dan bütün letâiflerinin hisselerini aldıklarından 

ve Kur'ân onlar için hakikî ve kâfi bir mürĢid olduğundan gösteriyor ki, her vakit Kur'ân-ı 

Hakîm, hakikatleri ifade ettiği gibi, velâyet-i kübrâ feyizlerini dahi ehil olanlara ifâza eder. 

Evet, zâhirden hakikate geçmek iki suretledir: Biri: Tarikat berzahına girip, seyr ü sülûk ile 

kat-ı merâtip ederek hakikate geçmektir. İkinci suret: Doğrudan doğruya, tarikat berzahına 

uğramadan, lûtf-u Ġlâhî ile hakikate geçmektir ki, Sahabeye ve Tâbiîne has ve yüksek ve kısa 

tarik Ģudur. Demek, hakaik-i Kur'âniyeden tereĢĢuh eden nurlar ve o nurlara tercümanlık eden 

Sözler, o hassaya mâlik olabilirler ve mâliktirler.” (Mektubat, 2005, s.595-596) 

Sahabeler gibi doğrudan imana ve Kur‟ana hizmet edenlerin tarikata ihtiyacı elbette 

yoktur. Kastamonu‟da Feyzi Pamukçu‟ya yazdığı bir mektubunda Bediüzzaman “Feyzi 

kardeĢim! Sen Isparta vilayetindeki kahramanlara benzemek istiyorsan, tam onlar gibi 

olmalısın. Hapishanede -Allah rahmet eylesin- mühim bir Ģeyh ve mürĢit ve cazibedar bir 

NakĢî evliyasından bir zat, dört ay mütemadiyen Risale-i Nur'un elli altmıĢ Ģakirtleri içinde 

celbkârâne sohbet ettiği halde, yalnız bir tek Ģakirdi muvakkaten kendine çekebildi. 

Mütebakisi, o cazibedar Ģeyhe karĢı müstağni kaldılar. Risale-i Nur'un yüksek, kıymettar 

hizmet-i imaniyesi onlara kâfi olarak kanaat veriyordu.  

O Ģakirtlerin gayet keskin kalb ve basireti Ģöyle bir hakikati anlamıĢ ki: Risale-i Nur'a 

hizmet ise, imanı kurtarıyor; tarikat ve Ģeyhlik ise, velayet mertebeleri kazandırıyor. Bir 

adamın imanını kurtarmak ise, on mümini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve 

daha sevaplıdır. Çünkü iman, saadet-i ebediyeyi kazandırdığı için bir mümine, küre-i arz 

kadar bir saltanat-ı bakiyeyi temin eder. Velayet ise, müminin Cennetini geniĢlettirir, 

parlattırır. Bir adamı sultan yapmak, on neferi paĢa yapmaktan ne kadar yüksek ise, bir 

adamın imanını kurtarmak, on adamı velî yapmaktan daha sevaplı bir hizmettir.  

ĠĢte bu dakik sırrı, senin Ispartalı kardeĢlerin bir kısmının akılları görmese de 

umumunun keskin kalpleri görmüĢ ki, benim gibi biçare günahkâr bir adamın arkadaĢlığını 

evliyalara, belki de eğer bulunsaydı müctehidlere dahi tercih ettiler. Bu hakikate binaen, bu 

Ģehre bir kutup, bir Gavs-ı Âzam gelse, “Seni on günde velayet derecesine çıkaracağım” dese, 

sen Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaĢ olamazsın.” 

(Kastamonu Lahikası, 104) 

 



Sonuç: Risale-i Nur dinde bir tecdit hareketidir. Bediüzzaman Medrese ulemasının ve 

tarikat Ģeyhlerinin bu zamanda ehl-i dalalet ve küfrün islama olan hücumları def edemediğini 

ve hatta âlet olduğunu görmüĢ, doğrudan Kur‟âna sığınarak yeni bir tecdit hareketi 

baĢlatmıĢtır. Yüce Allah da ona Sahabe gibi Kur‟ândan doğrudan imana ve Ġslam 

hakikatlerine hizmet etme yolunu ihsan etmiĢtir. Bediüzzaman hazretleri de doğrudan 

“Sahabe mesleğini” açarak yeni bir hizmet metodu geliĢtirmiĢtir. Bu hizmet doğrudan 

sahabeler gibi imana ve kur‟ana hizmeti esas aldığı için Medreselerin “Sarf-Nahiv” tarzına ve 

usullerine, tarikat ehlinin “Seyr-i Sulukuna” ihtiyaç duymadan ve onlar gibi on sene ve kırk 

sene çalıĢmadan bir senede aynı sonucu alacak bir yolu ve metodu Kur‟ândan çıkararak 

insanlığa göstermiĢtir. 

“Eskiden kırk günden tut ta kırk seneye kadar bir seyr-i suluk ile bazı hakaık-ı 

imaniyeye ancak çıkılabilirdi. ġimdi ise Cenab-ı Hakkın rahmetiyle, kırk dakikada o hakaıka 

çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karĢı lakayt kalmak, elbette kar-ı akıl değildir.” (Mektubat, 

2005, s.41) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CĠHAD ve SAVAġ 

M. Ali KAYA 
Bu çalıĢmamızda “Cihad ve SavaĢ” konusunu Kur‟an ve Sünnet ıĢığında baktığımız 

zaman Ģu hususları görürüz. Cihad, çalıĢmak, uğraĢmak, gayret sarf etmek ve mücadele etmek 

ve her meĢru yolu denemek demektir.  Ġ‟lay-ı kelimetullah için elinden gelen tüm çabayı 

göstermek, bedeni, mali ve zihni gücünü kullanmak, maddi ve manevi varlığını Allah yolunda 

kullanmaktır. Bunun için peygamberimiz (sav) “Cihad kıyamete kadar devam edecek bir 

farzdır” (Ebu Davud, Cihad, 33) buyurmuĢlardır. “Ümmetimden bir taife kıyamete kadar hak 

yolda mücadele etmeye devam eder; hatta onlardan sonuncusu Deccal ile mücadele eder” 

(Buhari, Ġ‟tisam, 10; Müslim, Ġman, 247; Ebu Davud, Cihad, 4; Ġbn-i Mace, Mukaddime, 1; 

Tirmizi, Fiten, 51) buyurarak bu mücadelenin devamlı olduğunu vurgulamıĢlardır.  

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde “Müminler o kimselerdir ki, Allah‟a ve resulüne iman 

ederler, imanlarında asla Ģüpheye düĢmezler, mallarıyla ve canları ile Allah yolunda cihad 

ederler. ĠĢte onlar imanlarında sâdık olanlardır” (Hucurat, 49:15) buyurmaktadır. 

Peygamberimiz (sav) “Hangi amel daha faziletlidir?” Ģeklindeki bir soruya “Ġman etmek ve 

Allah yolunda cihat etmektir” (Tecrid-i Sarih, 7:445) buyurmuĢlardır.  

Kur‟an-ı Kerim “Allah yolunda nasıl mücahede etmek gerekiyorsa öyle cihad edin. 

Dinine yardımcı olmanız için sizi seçen ve bu konuda size bir güçlük yüklemeyen Allah‟tır. 

Babanız Ġbrahim‟in dininde olduğu gibi hanif ve tevhit dini üzere sizi Müslüman olarak 

isimlendiren de Allah‟tır. Ta ki peygamberler size Ģahit oldukları gibi siz de diğer insanlara 

Ģahit olasınız. Öyle ise namazı dosdoğru kılın zekâtı verin ve her iĢinizde Allah‟a sarılın. 

Sizin dostunuz ve Mevla‟nız O‟dur. O ne güzel dost ne güzel yardımcıdır” (Hac, 22:78) 

buyurarak cihadın nasıl olması gerektiğini de göstermiĢtir. Peygamberimiz (sav) “MüĢriklerle 

mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad ediniz” (Müslim, Ġman, 20) buyururken cihadın 

nasıl yapılması gerektiğini,  malla, canla ve dille mücadele edilebileceğini açıklamıĢtır. 

“Müminler ancak Allah'a ve Peygamberine iman eden, sonra Ģüpheye düĢmeyen; Allah 

uğrunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerdir” (Hucurat, 49:15) ayeti imanda kemale 

ermeye çalıĢmayı, malları, canları ile mücadele etmeyi sadakatin Ģartı saymıĢtır. Burada can 

ile mücadele sadece savaĢarak Ģehit olmak anlamına gelmez. Zamanımızın değerli bir 

bölümünü ve hayatımızı Allah yolunda mücadele için ayırma ve kullanma anlamını da içerir. 

Nitekim peygamberimiz (sav) “cihadın kıyamete kadar devam edeceğini” söylediği gibi 

“Ümmetinden bir cemaatin kıyamete kadar hak uğrunda muzaffer olarak ve hiç mağlup 

olmayarak cihada devam edeceğini, bu cemaatin son grubunun Deccal ile mücadele 

edeceğini, onlara muhalefet eden ve düĢmanlık yapanların onlara asla zarar veremeyeceğini” 

(Buhari, Ġ‟tisam, 10; Müslim, Ġman, 247; Ebu Davud, Cihad, 4; Ġbn-i Mace, Mukaddime, 1; 

Tirmizi, Fiten, 51) de bizlere haber vermiĢtir. Tabii ki bu cihad maddi bir savaĢ olmayacak, 

manevi olarak iman hakikatlerini anlama, anlatma, deccalın fitnesini ortadan kaldırmaya 

çalıĢma, tahribatını tamir etme ve sünnet-i seniyeyi ihya etme Ģeklinde olacağı bu husustaki 

pek çok hadislerde anlatılan ve uzmanlarınca da bilinen bir husustur. 

Peygamberimizin (sav) torunu Hz. Hasan (ra) “Allah yolunda cihad sadece kılıç ve silah 

ile olmaz. YapmıĢ olduğu mücadelenin cihad kapsamında olması ve Allah yolunda cihad 

sayılması için hak ve hakikat yolunda olması ve ihlâs ile yalnız Allah rızası için yapılmıĢ 

olması, haksızlıktan ve kötü niyetlerden uzak olması gerekir” demiĢtir.  

Allah‟ın dinini güçlendirmek ve dinin düĢmanlarını ve fitnelerini defetmek için kiĢinin 

çok faziletli, salih ve abid olması gerekmez. Bu çok ideal bir husustur ve ideal mümin olmak 

da gerçekten zordur. Dine hizmet ve din düĢmanlarını defetmek çoğu zaman siyaset 

meselesidir. Siyaset ise metot ve usul demektir. Peygamberimiz (sav) “Hiç Ģüphesiz Allah bu 

dini facir, fâsık ve günahkâr olanlar ile de güçlendirir” (Buhari, Cihad, 182; Müslim, Cihad, 

178)  buyurmuĢlardır. Bu hadis-i Ģerifin iki anlamı vardır. Birincisi her mümin masum 

olmadığı için kendisini facir ve fasık bilmelidir. Ta ki dine hizmet ediyorum diye ucbe ve 



gurura kapılmasın. Kendisini hatalı bilsin ve daha iyi yapamamanın ezikliği ile hizmetine 

halisen devam etsin. Ġkincisi de, facir ve fasık insanların da dine hizmet edebileceği alanlarda 

istihdam edilebileceğini düĢünerek dine hizmette ve din düĢmanlarının fitnelerini def etmede 

onlar ile beraber hareket edilebileceği hususudur. Bu dine hizmet edenlerin takip edeceği 

siyasettir. Siyaset sadece politika anlamını ifade etmez. Hadis-i Ģerif her iki manayı da ifade 

etmektedir. Bireysel olarak herkesin yapacağı bu mücadele bu zamanda farz-ı ayndır. (Hutbe-i 

ġamiye, 1996, s. 151)“Bediüzzaman bu zamanda muzaaf bir farz-ı ayn hükmüne geçmiĢtir” 

buyurur. 

Cihad temel dini kaynaklarda bu Ģekilde izah edildiği gibi, savaĢı ifade eden “kıtal” de 

Kur‟ân-ı Kerim ve hadis-i Ģeriflerde nasıl ve niçin yapılacağı izah edilmiĢtir. Kur‟an-ı 

Kerimde: “Kendilerine savaĢ açılan mü‟minlere, zulme uğramaları sebebi ile kıtal, yani savaĢ 

izni verildi” (Hac, 22:39-40) buyurarak savaĢın niçin emredildiğini açıkça belirtmiĢtir. Yüce 

Allah Kur‟an-ı Kerimde haksız yere bir insanı öldürmeyi ise tüm insanları öldürmekle eĢ 

değer bir büyük günah saymıĢtır. (Mâide, 5:34) 

Cihad, ceht ve gayret etmek, bir iĢte ileri derecede çalıĢmak ve fazla mesai yapmak 

anlamına gelirken, savaĢ dıĢ düĢmana karĢı devlet eliyle yapılan silahlı müdafaa ve 

mücadeleyi anlatmaktadır. Cihad baĢka, savaĢ baĢkadır. Cihad herkese her zaman gerekli 

iken, Kur‟anın “kıtal” dediği savaĢ ise tecavüze karĢı devlet eliyle yapılır. Kur‟an-ı Kerimde 

içerisinde CĠHAD ve MÜCAHEDE kelimelerinin geçtiği ayetler manevi cihadı anlatır. 

Ġçerisinde KITAL ve MUKATELE kelimelerinin geçtiği ayetler ancak maddi ve silahlı olan 

savaĢı ifade etmektedir. 

Ġslam, “silm” yani barıĢ manasını ifade ettiği gibi, insanları toptan barıĢa davet eden bir 

dindir. Yüce Allah “Hepiniz silme, barıĢa gelin” (Bakara, 2:208) ferman eder. Bunun için 

savaĢ istenmez. Peygamberimiz (sav) mütecaviz olmayanlara karĢı savaĢ ilan etmemiĢlerdir. 

Ancak “Nefsi muhafaza,  malı muhafaza, namusu muhafaza, dini muhafaza ve namusu 

muhafaza” için mütecaviz, hariçten hücum eden düĢmanlara karĢı devlet, yani idareciler 

vasıtası ile savaĢ ilan etmiĢtir. 

Bununla beraber savaĢ istenmeyen bir durumdur. BarıĢ esas, savaĢ fiilî ve geçici bir 

durumdur. Peygamberimiz (sav) “DüĢmanla karĢılaĢmayı arzu etmeyiniz. Mecbur kaldığınız 

zaman da sabır ve sebat ediniz. Allah‟tan daima barıĢ ve esenlik dileyiniz. Ancak tüm 

çabalarınıza rağmen savaĢa mecbur kalırsanız Ģunu bilin ki, cennet kılıçların gölgesi 

altındadır.” (Buhari, Cihad, 112; Müslim, Cihad, 19) hadisi ile bunu ifade etmiĢtir.  

Ġslam‟a göre kıtal yani savaĢ insanları öldürmek için yapılmaz. Zulmü ve tecavüzü 

önleyerek mütecavizlerin tecavüzünü defetmek, barıĢı, emniyeti ve adaleti sağlamak için 

devlet kanalı ile yapılır. Ġnsanları korumak, kazanmak ve öldürmeyi önlemek içindir. (Enfal, 

8:61-62;  Nisa, 4:90; Tövbe, 9:6) 

Ġslam hukukuna göre bir kâfir küfründen dolayı öldürülmez. Zulüm ve tecavüzünden 

dolayı ölümü hak ederse öldürülür. (Mevdudi, Cihad, 322) Ayni hüküm baği, yani isyan ve 

tecavüz eden, zalim müslüman için de geçerlidir. Bir müslüman cana ve namusa tecavüz 

ederse, yol keser, isyan eder anarĢi çıkarırsa diğer suçlular gibi ceza görür. (Reddü‟l- Muhtar,  

2: 273 ) Nitekim yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde “Kendilerine savaĢ açılan mü‟minlere, zulme 

uğramaları sebebi ile kıtal, yani savaĢ izni verildi” (Hac, 22:39-40) buyurarak savaĢın niçin 

emredildiğini açıkça belirtmiĢlerdir. Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde haksız yere bir insanı 

öldürmeyi ise tüm insanları öldürmekle eĢ değer bir büyük günah olarak ifade etmiĢtir. 

(Maide, 5:34) bunun için devlet bir ferdin hakkını korumayı amaç edinmeli ve bunu yaparken 

bir tek bireyi bile incitmemeye özen göstermelidir.  

Günümüzün Ġslam dünyasını saran sıkıntının temelinde cihad ile savaĢı karıĢtırmaları 

vardır. Bediüzzaman Said Nursi (ra) ise “Dahilde cihad manevidir” (Emirdağ Lahikası, 455) 

diyerek iĢin gerçeğini ortaya koymuĢ ve Kur‟anın yanlıĢ anlaĢılmasını önlemiĢ, Selef-i 

Salihinin ve Ehli Sünnet ve‟l - Cemaatin haklı görüĢünün doğruluğunu ispat etmiĢtir.  


