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Hz. Mevlâna ve Bediüzzaman Gibi Zatların Hataları ve Sevapları

  

Zaman zaman, Hz. Mevlâna’nın meşhur Mesnevi'sinde ve diğer eserlerindeki bazı
uygunsuz cinsellik hikâyeleri... Ve yine üstat Bediüzzaman'ın Risale-i Nur Külliyatı
içerisindeki birtakım siyasi tespit ve tercihleri ve 
“Ehli Kitabın bazı kesimlerinin Müslümanlarla ittifak edeceği”
beklentileri... Bahane edilerek bu çok değerli İslam âlimlerine sataşma kampanyaları
maalesef yapılmaktadır. Böylesi talihsiz ve seviyesiz saldırıların, bu gibi zatların
şahsında, asıl İslam'ı karalama ve saf zihinleri karıştırma operasyonlarının bir parçası
olduğu açıktır. Önce şu noktaları bir kez daha vurgulamamız lazımdır.

  

1-  Allah'ın özel tayin ve terbiye edip görevlendirdiği Peygamberler dışında ve hele
Hatemül Enbiya olan Efendimizden sonra, hiçbir ulemanın ve evliyanın asla "günahsız,
hatasız ve noksansız"
sayılmayacağı, böyle düşünenlerin şirke kayacağı açıktır ve tüm İslam ulemasının
ittifakıdır. 

  

2-  Bir zatın, kendisi hakkında hüsnü zann edilen makamı ne olursa olsun, onun hâşâ "h
er şeyi bildiği, manevi hükmünün her yerde geçtiği, kaderin onun iradesiyle değiştiği" 
iddiaları tam bir safsatadır, sapkınlıktır ve o şahsı tanrılaştırmak ve tabulaştırmaktır.

  

3-  Ancak bazı yanlış kanaat ve kararları, uygunsuz yaklaşımları ve içtihat hataları
yüzünden Hz. Mevlâna ve Üstat Bediüzzaman gibi zatların, diğer yüzlerce haklı ve hayırlı
icraatlarının, çok faydalı kitaplarının, yararlı ve tutarlı tavırlarının hepsini kötülemeye
çalışmak, sadece şeytanın ve şeytani odakların işine yarayacak bir haksızlık ve
ahlâksızlıktır. Çünkü böylesi içtihadi hatalarda, niyet ve mahiyetlerine göre günahkâr
sayılmayacakları, hatta bir sevaba dahi nail olacakları müjdesi vardır. Kaldı ki, açıkça
günah olan bir davranıştan dolayı bile, hiç kimse küfürle ve dalâletle suçlanamayacak,
ona düşman tavrı alınamayacaktır.
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Peygamberlerden bile zelle cinsinden hatalar çıkmıştır

  

Zelle; sözlükte "sürçüp hata yapma, yanlışa kayma, yanılma, ufak suç yapma, doğru ve
uygun olandan ayrılma" anlamında kullanılır. Dinî literatürde ise bu terim
daha çok Peygamberlerin hataları için kullanılmaktadır. Peygamberlerin kendilerine has
bazı üstün sıfatları vardır. Bu sıfatlarla normal insanlardan seçilip ayrılırlar. Onlar
nübüvvetten önce bile hırsızlık, yalancılık, dolandırıcılık, putlara tapma, ahlâk dışı
davranışlar ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak tutulmuşlardır. İşte onlar için öngörülen
sıfatlardan biri de “ İsmet” sıfatıdır. Buna göre
Peygamberlerin suçsuz ve günahsız olmaları lazımdır. Zira günah işlemek nübüvvet
makamı ile bağdaşmaz. Onların kem gözlü ve hain bakışlı olmaları bile caiz sayılmamıştır.
Bütün İslam âlimleri arasında genel anlamda Peygamberlerin masum ve günahsız
oldukları hususunda görüş birliği sağlanmıştır. Bazı ayet ve hadislerde geçen ifadelerden
ötürü Peygamberlerin küçük günah işleyip işlemeyecekleri konusunda ihtilaf vardır.
Maturidilere göre Peygamber, küçük-büyük bütün günahlardan, her türlü küfür ve şirkten
uzaktır. Bununla birlikte küçük ve hafif hatalara, zelle türünden ayak kaymalara onlarda
da rastlanır. Ancak tebliğde kesin olarak günahsızdırlar. Râzî ve Cürcanî'ye göre,
dalgınlık veya unutkanlıkla bazı küçük hataların Peygamberden sadır olması mümkün
sayılmıştır. Her Peygamberin biri kulluk, diğeri de Peygamberlik olmak üzere iki vasfı
vardır. Peygamberlik vasfında asla hata etmezler, çünkü hepsi vahyin ve İlahi velayetin
kontrolü altındadır. Ancak kulluk vasfında bazı hatalar yapılması fıtrattandır. Bununla
birlikte yaptıkları hatalarda kasıt söz konusu olmamıştır.

  

Diğer Peygamberlerin zelle cinsinden hataları Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. Sadece
bizim Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ayrıdır; çünkü O en son, en
güzel ve en mükemmel örnek konumundadır. Abese Suresi'nde; âmâ bir zat'la
ilgilenmemesi  ise, “böyl
e bir durumda hangi tavrın mü’minlere yakışmayacağını”
fiilen göstermek ve öğretmek üzere hazırlanan İlahi bir senaryo icabıdır. Özetle 
Zelle
; "Peygamberlerin hata ile veya unutarak yaptıkları kusurları ifade eden bir kavramdır.”[1]
Peygamberler aslında günahsızdır. Onlar "İsmet" sıfatına sahip örnek ve seçilmiş
insanlardır. Ancak, istemeden bazı kusurlar işlemeleri de mümkün sayılmıştır. Şu kadar
var ki; böyle bir hata işleyen Peygamber, hatasında ısrarlı olmamış, hemen bırakmış ve
pişmanlığını açıklamıştır. Allah Onu derhal uyararak hatadan uzaklaştırır, yanlışından
kurtarır. Yani Zelle, 
“efdal (en faydalı) olanı terk edip, hatalı olanı yapmaktır” 
şeklinde de açıklanır.[2] Bu izaha göre, zelle büyük bir kusur sayılmamıştır. Fakat
Peygamberlere yakışan daima en üstün olan davranışta bulunmak olduğu için, zelle
işleyen Peygamberler hemen uyarılmıştır.
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Şimdi: Cenab-ı Hak tarafından özel tayin ve terbiye edilmiş Peygamberler bile bazı zelle
cinsinden hatalara düşebiliyor ise; Bediüzzaman ve Mevlâna gibi zatların iyi niyetle ve
hizmet gayretiyle düştükleri birtakım yanlış yorumları ve yaklaşımları yüzünden onlara
sataşmak, insafa aykırıdır. Bazı hataları yüzünden eserlerindeki İslami kaynaklara dayalı
binlerce hayırlı izahları ve yararlı ikazları yok saymak ve toplumu bu hikmet ve
hakikatlerden mahrum bırakmak, Rahmani değil Şeytani bir damardır!

  

Mevlâna’nın hayatı ve Mesnevi'nin mesajları!

  

13. Asır Anadolu’sunda yaşamış etkili bir âlim ve düşünür olan Mevlâna, yeni bir
tasavvufi düşüncenin ve felsefi bir sistemin kurucu atalarından sayılmaktadır. Bu
nedenle de kendisi, sadece yaşadığı muhit itibariyle değil, genel olarak Müslüman halkın
din anlayışının şekillenmesinde öncü kabul edilen bir zattır. İşte böyle bir ortamda iyi bir
dinî eğitim alan Mevlâna, âlim babasının ölümünden sonra müderrisliğe başlamış ve
öncelikle Ehl-i Sünnet fikirlerini savunan bir âlim olarak tanınmıştır. Ancak Mevlâna,
Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra ona “tasavvufi manada âşık” olmuş ve Şems’le altı ay
bir hücrede halvette kalmış ve bu halvetten sonra ruh dünyasında bir inkılâp yaşanmıştır.
Şems ile tanıştıktan sonra aşk sarhoşu olarak semâya başladığı anlatılır. Şems ona
bugünkü şekliyle dönerek sema yapmayı öğreten üstadıdır. Mevlâna, özellikle Şems
Konya’dan kaçıp Şam’a gittiğinde kendisini büsbütün semâya kaptırmıştır. Kitabî ilimlere
ve Ehli Sünnet çizgisine pek bağlı kalmayan Şems'in, Mevlâna’yı kendisine nasıl bu denli
bağladığı manevi bir sırdır. Aslında Vahdet-i Vücut inancına yatkın olan Şems-i Tebrizi,
Mevlâna üzerinde derin etkiler bırakmıştır.

  

Hz. Mevlâna’nın sohbetlerindeki ve başta Mesnevisi ve diğer eserlerindeki müstehcenlikle ilgili
eleştirilere karşı çeşitli savunmalar yapılmıştır. Mevlâna’nın eserlerini okumadan “Allah dostu
Mevlâna böyle bir şeyi eserlerine almaz”
diyenler olduğu kadar; 
“Bunlar eserlerinin orijinallerinde yoktur, din düşmanları tarafından kitaplarına
sokulmuştur”
diyenler de vardır. Ama Mevlâna’nın eserleri incelendiğinde bu tür edebe aykırı ve erotik ağırlıklı
hikâyelere rastlanmaktadır. Örneğin; Mesnevi’de eşek ile cariyenin ilişkisine imrenen bir kadının
meselesi,[3] Mısır halifesinin, Musul padişahının huri gibi güzel cariyesine âşık oluşunu ve onu
almaya giden genç kumandanın, o güzel cariye ile olan münasebetini anlatan hikâyesi,[4]
açıkça eşcinselliğin resmedildiği beyitleri,[5] bunlardan bazılarıdır. Çok daha açık saçık başka
örnekler de vardır ki burada onları hatırlatmak bile sakıncalıdır.

  

Kimya Hatun sapkınlığı ve iftirası
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Bugün bazı çevrelerce Hümanizmin devasa şahsiyeti olarak takdim edilen Şems-i Tebrizi
ve Mevlâna açıkça istismar konusu yapılmaktadır. Sahabe hanımlarını bile zan altında
bırakacak asılsız yorumlara kalkışacaklara malzeme sunmak yanlıştır. Fihi Mâ Fih’te
şöyle bir hikâye anlatılır; 
“Rivayet ederler ki; Peygamber, sahabeyle bir savaştan gelmişti. Bu gece şehrin dışında
yatacağız, yarın gireceğiz şehre diye davul çalın buyurdu. Ey Tanrı elçisi dediler, sebebi
ne? Olabilir ya dedi, kadınlarınızı yabancı erkeklerle buluşmuş görürsünüz; canınız sıkılır,
bir fitnedir, kopar. Sahabeden biri (verilen emri) işitmeyip gitti ve karısını bir yabancıyla
buldu.”
Şems, Mevlâna’nın 15 yaşındaki cariyesi Kimya Hatun ile evlenmiş, ki kendisi 65
yaşındaydı. Bazı iddialara göre bu kızcağızın boynunu kırıp öldürmüştür ve bu yüzden
Konya'dan kaçmıştır. Şems-i Tebrizi’ye, karısı Kimya Hatun’u bazen Allah olarak, daha
doğrusu ona, Allah, karısı şeklinde görünürdü iddiaları tam bir saçmalık, sapkınlıktır.
Mevlâna; bir çadırda Şems’i, Kimya Hatun ile oynaşırken gördü. Mevlâna oynaşmaları
için biraz dışarıda dolaşıp, sonra hocasının yanına geldiğinde Şems; ‘O Kimya Hatun
değildi. Yüce Tanrı beni o kadar sever ki, sevdiğim kimse suretinde yanıma gelir. Az önce
senin beni halvet halinde gördüğün kadın da Kimya Hatun değildi, Allah Kimya Hatun
şeklinde bana gelmişti’ der.[6] 
Ancak 
Fihi Mâ Fih 
kitabının, Mevlâna’nın sohbetlerinde tutulan notlardan hazırlandığı, bizzat kendilerinin
yazmadığı açıktır. Bu kitabı oluşturanların kendi kanaat ve katkılarını karıştırmış
olabilecekleri de unutulmamalıdır. Elbette Allah şekilden, biçimden, cisimden münezzeh
ve müberradır, ama yine bütün nimetler, lezzetler ve izzetler de kesinlikle O’ndandır.

  

Cabir (RA)’dan rivayete göre Resulüllah (SAV) buyurdular ki: "Seferden dönünce ailene gece
vakti gelme, ta ki kocasını bekleyen kadıncağız usturasını kullansın, dağınık saçlarını
tarasın. Sana keys gerekir."[7]

  

Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "Resulüllah (SAV) onları (yolculuktan dönenleri),
kadınları ihanet zannı altında tutmuş ve açıklarını aramış olmamaları için, evlerinin
kapılarını geceleyin çalmaktan nehyetti."

  

Aynı konu bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: “Resulüllah (SAV): ‘Kocası gurbette olan
(yabancı) kadınların yanına girmeyin. Zira şeytan, her birinizin içinde, vücudunuzda kanın
dolaştığı gibi, (kendisini hissettirmeden) dolaşır’ buyurdu. Biz atılıp sorduk: ‘Sende de
dolaşır mı?’ ‘Bende de (dolaşır), ancak Allah Bana yardım etti de (şeytanım) Müslüman
oldu.’”[8]
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Bu Hadis bir diğer rivayette şöyle nakledilmiştir: Resulüllah (SAV), bir gazveden -veya bir
seferden- döndüğü vakit Medine’ye gece ulaşacak olsa girmez, sabahı beklerdi. Sabahtan
önce ulaşacak olsa yine girmez, sabah vaktini beklerdi. Derdi ki: "Biraz mühlet tanıyın da
kokusunu sürünmemiş olan taransın, kocası gurbette olan usturasını kullansın."[9]

  

Sadece İbni Abbas'tan gelen bir rivayette: "Resulüllah (SAV) onları kadınların yanına
geceleyin gelmeyi yasakladığı zaman, iki kişi (bu yasağı dinlemeyip), geceleyin evlerine
geldi. Her ikisi de evinde hanımının yanında bir yabancı erkek buldu"[10] 
denilmektedir. Ve o erkeklerin hanımına nikâhı düşmeyen (kardeşleri, yeğenleri) gibi
yakınları mı, yoksa başkaları mı oldukları ve onlara neler yaptıkları zikredilmemiştir.

  

Öyle anlaşılıyor ki, Medine'ye gece varan mücahit sahabenin, evlerine girmek için sabahı
beklemeleri yolundaki uyarıyı, Hz. Peygamberimiz, hâşâ, sahabe hanımları başka
erkekleri koyunlarına alacağı ve bunun ortaya çıkacağı için değil;

  

a) Hadisin diğer rivayetlerinde de açıkça vurgulandığı gibi; Hanımların haberdar edilerek
temizlenip süslenmelerini sağlamak,

  

b) Henüz kocalarıyla tanışmamış olan kardeşleri ve yeğenleri gibi sürpriz misafirlerini,
yabancı zannedip bir suizanna yol açmamak,

  

c) Bu gibi yanlış anlaşılmalar sonucu, öfke kabarmasıyla bazı katliamların ve kardeşlik
bağlarını bozacak fesatlıkların önünü almak amacıyla bu uyarıları yapmışlardır.

  

Mevlâna bu uygunsuz ve lüzumsuz hikâye ve örnekleri, asla bazı günahları övmek ve
reklam edip ve özendirmek için değil, bunların kötülüklerini ve çirkin akıbetlerini
öğütlemek ve öğretmek için anlatmıştır. Zaten aynı konuyla ilgili bölümlerdeki
beyitlerinde bu gerçeği sıklıkla vurgulamıştır. Ama yine de hatalıdır, Kur'ani hakikat ve
hikmetlerin açıklandığı bir kitaba yakışmamıştır, yanlış yorumlara ve yozlaşmaya müsait
aktarımlardır. Bir nevi "eşeğin aklına karpuz kabuğu" sokmaktır. Ancak dünya güzeline
bile bir bütün olarak değil de, sadece burnundaki ifrazata, kusmuğuna ve dışkısına
bakarsanız, nefretiniz uyanır. Mevlâna’nın bazı hikâye ve misalleri edebe aykırıdır. Bâtıl
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ve ahlâk dışı hikâyeleri tasvir, saf zihinleri bulandırır. Mesnevi’deki bu tür hikâyeleri değil
çocuklarımıza hatta arkadaşlarımıza bile anlatmaktan utanırız, yalnız başımıza okurken
bile yüzümüz kızarır. Bu hatalı ve sakıncalı bir tebliğ ve öğretim tarzıdır. Ancak bu ve
benzeri yanlışları yapan bir mü’min hâşâ dinden çıkmamaktadır, en fazla hatalı ve
günahkâr sayılır.

  

Asla unutmayalım ki; Allah her şeyde tecelli etmektedir, ama hiçbir şey hâşâ Allah'ın
temsili değildir. Her şey bizzat Allah'ın eseridir, ama hiçbir şey O'nun BENZERİ değildir.
Allah'ın veli, seçkin (istifâ edilen, Mustafa) ve sevdiği kullarına hürmet ve muhabbet
edilir, ama bunlar hâşâ Allah'ın kendisi değildir.

  

Üstat Bediüzaman’ın Mevlâna ile ilgili şu tespitleri oldukça anlamlıdır:

  

"Evet, vahdetü'l-vücuddan bahseden, fikren serâdan Süreyya’ya çıkarak, kâinatı
arkasında bırakıp nazarını Arş-ı Âlâ’ya diken, istiğrâkî bir surette kâinatı mâdum sayıp her
şeyi doğrudan doğruya kuvvet-i imanla Vâhid-i Ehad’den görebilir. Yoksa, kâinatın
arkasında durup kâinata bakan ve önünde esbabı gören ve ferşten nazar eden, elbette
esbab içinde boğulup tabiat bataklığına düşmek ihtimali var. Fikren Arş’a çıkan,
Celâleddin-i Rumî gibi diyebilir: ‘Kulağını aç! Herkesten işittiğin sözleri, fıtrî fonoğraflar
gibi, Cenab-ı Hak’tan (gelmiş gibi) işitebilirsin.’ Yoksa,
Celâleddin gibi bu derece yükseğe çıkamayan ve ferşten Arş’a kadar mevcudatı ayna
şeklinde görmeyen adama 
‘Kulak ver, herkesten kelâmullahı işitirsin’
desen, manen Arş’tan ferşe sukut eder gibi, hilâf-ı hakikat tasavvurât-ı bâtılaya giriftar
olur.’"[11]

  

"BİRİNCİ NOKTA: Kırk elli sene evvel, eski Said, ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede
hareket ettiği için, hakikatü'l-hakaike karşı ehl-i tarikat ve ehl-i hakikat gibi bir meslek
aradı. Ekser ehl-i tarikat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Çünkü, aklı, fikri
hikmet-i felsefiyeyle bir derece yaralıydı, tedavi lâzımdı." "Sonra, hem kalben, hem aklen
hakikate giden bazı büyük ehl-i hakikatin arkasında gitmek istedi. Baktı, onların her
birinin ayrı, câzibedar bir hassası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde
kaldı. İmam-ı Rabbânî de ona gaybî bir tarzda "Tevhid-i kıble et" demiş. Yani, "Yalnız bir
üstadın arkasından git." O çok yaralı Eski Said'in kalbine geldi ki: "Üstad-ı hakikî
Kur'an'dır. Tevhid-i kıble bu üstadla olur" diye, yalnız o üstad-ı kudsînin irşadıyla hem
kalbi, hem ruhu gayet garip bir tarzda sülûke başladılar. Nefs-i emmaresi de şükûk ve
şübehatıyla onu mânevî ve ilmî mücahedeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil; belki
İmam-ı Gazâlî (RA), Mevlâna Celâleddin (RA) ve İmam-ı Rabbânî (RA) gibi kalb, ruh, akıl
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gözleri açık olarak, ehl-i istiğrâkın akıl gözünü kapadığı yerlerde, o makamlarda gözü açık
olarak gezmiş. Cenab-ı Hakka hadsiz şükür olsun ki, Kur'an'ın dersiyle, irşadıyla hakikate
bir yol bulmuş, girmiş. Hatta "Her bir şeyde O'nun bir olduğuna delâlet eden bir delil
vardır." İbnü'l-Mu'tez'in bir şiirinden alınmıştır. İbn-i Kesîr, Tefsîrü'l-Kur'âni'l-Azîm, 1:24.
hakikatine mazhar olduğunu, Yeni Said'in Risale-i Nur'uyla göstermiş."

  

"İKİNCİ NOKTA: Mevlâna Celâleddin (RA) ve İmam-ı Rabbânî (RA) ve İmam-ı Gazâlî (RA)
gibi, akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için, her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve
nefsin evhamdan kurtulmasını temine çalışıp, lillâhilhamd, eski Said yeni Said'e inkılâp
etmiş. Aslı Farisî, sonra Türkçe olan Mesnevî-i Şerif gibi o da Arapça bir nevi Mesnevî
hükmünde Katre, Hubab, Habbe, Zühre, Zerre, Şemme, Şu'le, Lem'alar, Reşhalar,
Lâsiyyemalar ve sair dersleri ve Türkçede o vakit Nokta ve Lemeatı gayet kısa bir surette
yazmış; fırsat buldukça da tab etmiş. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde,
fakat dahilî nefs ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muhtaç mütehayyirlere ve
dalâlete giden ehl-i felsefeye karşı, Risale-i Nur, geniş ve küllî Mesnevîler hükmüne
geçti."[12]

  

Aslında çok derin ve bilinçli bir İslam düşmanı oldukları halde, hümanizm kılıflı bir
riyakârlıkla ve elbette şeytani amaçlarla; Mevlâna ve Bediüzzaman gibi şahsiyetler
hakkında, anma toplantıları ve tanıtma konferansları hazırlayan, ilgili kitap ve broşürler
çıkaran Haçlı ve Siyonist güdümlü merkezlerin, niye bir kerecik olsun 
Erbakan'ı anma ve anlama 
etkinliğine, O'nu sahiplenme ve istismar etme girişimine asla yanaşamadıkları gerçeğini
hatırlatmamızda ve bu konu üzerinde kafa yormamızda fayda vardır. Çünkü Erbakan din
düşmanlarının ve Siyonist odakların, İslam'ın aleyhinde istismar etmeye kalkışacakları
fırsatları onlara tanımamıştır. Aziz Hocamız bir sohbetinde şöyle buyurmuşlardır:

  

"Bir hususta yazarken ve konuşurken, İslami ve insani hakikatleri öylesine net ve
gerekirse sivri ve sert sözlerle ortaya koyacaksınız ki, bunları kendi sinsi amaçları
uğrunda eğip bükmeye ve istismar etmeye kalkışacak Siyonist odakların ve Masonların
ellerine batsın!"

  

MEHDİ kavramının inkârı ve istismarı!

  

Mehdi veya Mesih, yani kıyamete yakın zamanlarda bir "Beklenen Kurtarıcı Rehberin"
ortaya çıkması inancıdır. Ali Bardakoğlu gibi ilahiyatçıların oluşturduğu KURAMER’de
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(Kur'an Araştırmaları Merkezi) “Beklenen kurtarıcı” konusunda bir sempozyum
hazırlamışlardı. Prof. Ömer Faruk Harman’ın; “Ta Sümerlere kadar uzanan, hem semavi
dinlerde hem Zerdüştlük, Budizm, Hinduizm, Aztek ve Maya gibi dinlerde Mesih veya
Mehdi inanışı vardır"  demesi, Mehdiyetin
bir safsata değil bunun fıtri bir arzulama ve dua olduğunu ortaya koymaktadır. 

  

"(Kitap ehli olan dini cemaatlerle, biz de Allah’a inanıyoruz diyen putçu müşrikler) En
güçlü yeminleriyle Allah’a kasem ettiler, şayet kendilerine bir nezir (uyarıcı ve Hakka
çağırıcı) gelirse herhangi bir ümmetten (ve kesimlerden) daha fazla (ve sadakatle Hakka
ve) hidayete tâbi olacaklarına (ve O Elçiye sahip çıkacaklarına dair söz verdiler). Ancak,
(o ısrarla istedikleri ve bekledikleri kurtarıcı ve) uyarıcı Zat kendilerine gelince (bu durum)
onların nefretlerini artırmaktan (ve Hakk’tan uzaklaşmalarından) başka işe yaramamıştı."

  

"(Üstelik) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarlayıp planlayarak (Elçiye ve
Hakk davetçiye karşı çıkmışlardı). Oysa kötü niyetli hileli düzen, kendi sahibinden
başkasını sarıp-kuşatmayacaktı. Onlar (kendileri gibi hile ve tuzak kuran) önceki
kavimlerin kanunundan (ve onların çarptırıldığı cezadan) başkasını mı bekliyorlardı?
(Veya hile ve hıyanetleri yanlarına kâr mı kalacak zannediyorlardı? Oysa) Allah’ın
sünnetinde (ezeli adalet ve hikmet projelerinde) asla bir değişme-başkalaşma bulamazsın
ve Allah’ın sünnetinde (tabii ve takdiri yasalar sisteminde) kesinlikle bir sapma ve
caymaya rastlayamazsın." (Fâtır Suresi: 42 ve 43) ayetleri de Cenab-ı Hak'tan bir uyarıcı
ve “rehber kurtarıcı” beklemenin caiz olduğuna yorumlanmıştır.

  

"Her kavim için bir Hadi (hidayet rehberi) vardır" (Ra’d: 7) ayeti gayet açıktır.

  

Prof. Harman, Yahudilikteki “Tanrı kurtarıcı Mesih gönderecek” ve “Filistin’e döneceğiz” inancını
ayrıntılı olarak anlatmış, ama işte bu inancın Yahudi kavmine asırlar boyu direnme gayreti
verdiğini nedense atlamıştır. "Bu inanış iki bin yıldır bir umut birliği sağlayarak Yahudi
kimliğini korudu diye düşünüyorum. Laik Yahudiler de bunu milli dava olarak
benimsediler, yani Siyonizm"  diyerek konuyu geçiştirmeye
çalışmıştır.

  

 Prof. Yaşar Ocak'ın: "Bu bazen açıkça ‘Mehdi’ denilerek, bazen ‘Sahibü’z zaman, Kutup,
Kutuplar kutbu’ gibi mistik unvanlarla körüklenen bir ‘karizma’dır. ‘Onlar Cenab-ı Hakkın
mazharı olan: Gelmiş gelecek her şeyi bildiğine inanılan, kâinatta cereyan eden bütün
olayların onun tasvip ve takdiriyle cereyan ettiği sanılan, onun bilgisi dışında hiçbir şeyin
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vuku bulmadığı, kısaca adeta ‘yarı tanrı’ statüsündeki şahsiyetler olmaktadır.’ Burada
‘kâinatın imamı’ unvanını da hatırlatmak lazımdır " ifadeleri, Fetullah
Gülen gibi, 40 yıldır yazıp uyardığımız ve hakkında 20 yıl öncesinden beri tam 4 kitap
hazırladığımız, Siyonist uşakları ve din istismarcıları için doğru olsa da bunu
genelleştirmek ve Mehdiyet gibi bir umut ve heyecan kaynağını köreltmek, kiralık ve
ajanlık değilse mutlaka ahmaklıktır.

  

Adnan Oktar gibi Mehdiyet konusunu cıvıklaştıran cahil cühelaların şarlatanlıklarını
bahane ederek sahih hadislerle sabit olan ve mezhep imamları dahil çok seçkin ulema ve
evliya tarafından üzerinde ittifak hasıl olunan böylesi müjdeler, sanıldığı gibi gevşeklik ve
beleşçiliğe değil, tam aksine İslami gayret ve metanete yol açmaktadır. 

  

Prof. Ahmet Yaşar Ocak’ın: “Mehdilik İslam dışıdır. Bu itibarla sahte mehdi diye bir
kavram da yanlıştır. Mehdilik yoktur ki sahtesi olsun. Tarih boyunca kendisini kurtarıcı
olarak ortaya atanlar genelde şizofrenik ve karizmatik insanlardır. Kurtarıcılık inancının
teşekkülünde mitoloji ve birbirleriyle etkileşime giren kültürlerin etkisi vardır” 
iddiaları, ayrıca, hadisçi 
Prof. Ahmet Yücel’in: 
“Hadislerden Mehdi çıkmaz!” 
iddiası da tam bir çarpıtma ve saptırmacadır.

  

Prof. Mustafa Öztürk’ün: “Mehdi inancı, zihnen ve fikren reşit olmayan bir toplumun
atalet içinde kalıp kendini elden ayaktan düşmüş bir kötürüm gibi algılamasıyla da
irtibatlı bir durumdur” saptaması ise kendi psikolojisini
yansıtan asılsız bir iddiadır.

  

Bununla birlikte bilhassa tasavvufta ve İbn’ül-Arabi, Konevi ve İsmail Hakkı Bursevi’de güçlü bir
Mehdi inancı olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Okan Öztürk’ün sunumu da maalesef kısır ve
kısıtlı bir izahtır. Aliya İzzetbegoviç, “Mehdi bizim tembelliğimizin adıdır” tespitlerinde
doğruluk payı bulunsa da bu sadece şuursuz ve sorumsuzca oturup kurtarıcı bekleyenler için
doğru sayılır.

  

Asıl acı ve ayıp olan, olayın şu tarafıdır:
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Bu KURAMER (Kur'an Araştırma Merkezi)ndeki muhterem İlahiyat hocaları ve ilim
adamları, asıl ve acil ihtiyacımız olan:

  

• Kur'an merkezli ve insan endeksli, ekonomik, siyasi, hukuki ve ahlâki yeni ve adil bir
sistem  modeli
üzerinde niye çalışmamaktadır?

  

• Böylesine bilimsel ve gerekli projeleri ortaya koyamıyorlarsa, bu onların korkaklık
damarından mı, yoksa ilmi ve akli kısırlık durumlarından mı kaynaklıdır?

  

• Ülkemizin, İslam ümmetinin ve insanlık âleminin her türlü sorunlarına Kur'ani çözüm
yolları ve programları ortaya koymak yerine, Mehdiyet inkârı gibi kolaycılık ve kafa
karıştırıcı çabalar kimlerin işine yaramaktadır?

  

Mustafa İslamoğlu'nun sataşma ve saptırmaları

  

Mustafa İslamoğlu, Allah'ın "Bedi" (eşsiz güzellik ve özellik sahibi, mükemmel ve hayret
verici şeyler yaratan) ismini aldığı için Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini... Ve yine
Cenab-ı Hakkın "Mevlâ" (En yüksek velayet sahibi
olup kullarını gözetip kollayan, sahip çıkan ve istediği gibi tasarruf hakkı bulunan) ismini
kullandığı için, "Bunlar
nefislerini ilahlaştırıp insanları kendilerine taptırdıkları ve Hak’tan saptırdıkları ve Allah'ın
sıfatlarını kullandıkları için, şirke kaymışlardır!"
ithamıyla bu zatlara sataşmaya ve saçmalamaya başlamıştı. Oysa "Mevlâna" ismini 
"Efendimiz, rehberimiz, manevi liderimiz" 
anlamında insanlar için de kullanmak caizdi ve doğaldı. Hz. Mevlâna’dan önce pek çok
İslam âlimleri (Mevlâna Cami gibi) bu sıfatı kullanmış ve hiç kimse buna karşı çıkmamıştı.
Ve yine 
"Bedi" 
(emsallerinden farklı ve üstün yetenekli, garib ve acip maharetli) anlamında önemli
şahsiyetler için kullanılmıştır, İmam-ı Rabbani gibi zatlar bu isimdeki şahıslara mektuplar
yazmıştır ve bu sıfatı kullanmanın yanlış olduğu konusunda asla uyarmamıştır. Üstelik 
"Bedi" 
dişisi olarak "Bedia" ismi kadınlar arasında yaygındır.
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Daha da açığı, Cenab-ı Hakkın Meşhur olan 99 Esma-i Hüsna’sından yarısına yakını, aynı
zamanda, Allah'ın kulu ve Resulü olan Hz. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam
Efendimizin de sıfatlarıdır. Rauf, Rahim, Kerim, Hamid, Şehid, Şahid, Habir, Şakir, Sadık,
Aziz, Âlim, Veli, Mevlâ, Ekrem, Mahmud, Mü’min, Nur gibi Cenab-ı Hakkın isim ve sıfatları,
aynı zamanda Resulüllah’ın da isimleri arasındadır. Hz. Peygamber Efendimiz’in
isimlerinin Ümmeti için de caiz ve güzel sayıldığında ittifak vardır. Bunlardan dolayı
insanları ve hele Bediüzzaman ve Mevlâna gibi zevatı şirke kaymakla suçlamak en
azından şapşallık ve şarlatanlıktır.

  

"Göklerin ve yerin yaratıcısı (olan Allah), sizin için kendinizden eşler, hayvanlardan da
çiftler var etmiştir. Sizi bu şekilde çoğaltıp (sevindirir). O'nun benzeri bir şey yoktur (bu
mümkün değildir).  O her şeyi
(hakkıyla ve tüm ayrıntılarıyla) İşitendir, Görendir." 
(Şura: 11)

  

Evet, Cenab-ı Hakkın asla "misli, dengi, benzeri, eşiti, şeriki" bulunmamaktadır. Ama
canlı ve cansız her yaratıkta, yerde ve gökte bulunan bütün varlıklarda tecelli ve tezahür
eden Allah'ın yüce sanatının ve sıfatlarının yansımasıdır; bütün mahlûkat ve kâinat Yüce
Rabbimizin harika yaratışının ve yüce sanatının sonuçlarıdır. Atom zerrelerinden
gezegenlere, hücrelerden galaksileri oluşturan kürrelere, çiçeklerden böceklere,
yiyeceklerden içeceklere, arı denen bal üreten sineklerden safi ve lezzetli süt üreten
ineklere... Evet her şeyde ve her saniye bizzat yaratan ve tecelli buyuran Cenab-ı Hak
Hz.lerinin en büyük tecelli eseri ve tezahür örneği ise insandır, özellikle Enbiya ve
evliyadır.

  

Bediüzzaman Said Nursî'nin Tasavvuf anlayışı ve tecelli kavramı

  

Üstat Said Nursî'nin "nefis terbiyesi" yöntemi; menşeini ve prensibini Kur'an'dan alarak,
sebatla terakkiye vesile olacak dört adımla ilerlemektir. 

  

İlk adımda, "Nefislerinizi temize çıkarmaya çalışmayın" (Necm: 32) ayetini rehber edinip
kendini olduğu gibi görmek gerekmektedir. Çünkü, Bediüzzaman'ın söylediği gibi, insan, tabiatı
ve fıtratı itibarıyla daima zatını sevmeye ve kendini medhü sena etmeye meyillidir. Nitekim,
Kur'an, "Gördün mü
hevasını kendisine ilah edineni?" 
(Casiye: 23) ayetiyle bu durumu beyan etmektedir. İnsanın kendini böyle ölçüsüz bir şekilde
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yüceltmesi ise, yalnız kendisini sevmesine, bencilleşip herkesi ve her şeyi nefsine feda
etmesine sebebiyet verecektir. 

  

İkinci adımda, insanın aklen ve kalben Allah'ın varlığının farkında ve şuurunda olmaya devam
ederek kendini düzeltmesi ve nefsi mücahadeyi sürdürmesi istenir. Şu ayet bununla ilgilidir: 
"O kimseler gibi olmayın ki, Allah'ı unutmuşlar; Allah da onları kendilerine
unutturmuştur." 
(Haşr: 19) Diğer bir ifadeyle, insanın Allah'ı unutması, kişinin kendi insanlığını ve
sorumluluklarını unutmaya yöneltecektir.

  

Üçüncü adımda, olgunlaşma sürecindeki mü'min, en mükemmel Varlık olan Cenab-ı Hak
karşısında kendi kusurunu görmeye, takva ve teslimiyetle O'nun rızasına ermeye gayret
edecektir. Üzerinde görünen bütün güzel nitelikleri Allah'a ve bütün kusur ve noksanları
kendisine hamlederek, nefs-i emmaresinin kötü taleplerine tâbi olmadan davranmaya
yönelecektir. Nitekim, şu ayet bunu öğretmektedir: "Sana isabet eden her ne
iyilik varsa, Allah'tandır; sana isabet eden her ne kötülük varsa, nefsindendir..." 
(Nisa: 79)

  

Nihayet mü’min Kur'an'ın şu meşhur "Allah'ın vechi hariç, her şey helâka gidicidir."
(Kasas: 88) ayetinde saklı bulunan hikmeti tam olarak kavramaya başlayınca, ihlasa ve
itminana erişir. Bu çok derin anlamlar yüklü ayetin tam olarak anlaşılması, Nursî'ye göre,
insanı eşyanın zahirine bakıp aldanmaktan kurtaracak ve böylece onun eşyayı asıl
vecihleri ve hakikatleriyle görmesi kolaylaşacaktır. Diğer bir deyişle, her şey, iki veçheye
sahiptir. Biri kendine bakan 
mânâ-yı ismî 
veçhesi, diğeri o şeyin Yaratıcısına bakan veçhesi olan 
mânâ-yı harfîdir
. İlk veçhesinde, o şey fanidir, gölgedir, geçicidir. Fakat, ikinci veçhesinde, canlı cansız
her şey Allah'ın isimlerini yansıtan bir ayna gibidir. Özetlemek gerekirse; bizatihî
Nursî'nin çizdiği ve yürüdüğü yol, tamamen Kur’an menşelidir ve sair meşhur tasavvuf
tariklerine nispetle daha kısa, daha geniş, daha selametli ve daha evrenseldir. Bu yol
kısadır, çünkü yalnızca dört mertebeden ibarettir. Daha selametlidir, çünkü vecd halinde
söylenen bazı dengesiz sözlere (şatahat) ve nefsin insanı şok edici badirelerine
sürüklenmesine fırsat vermeyecektir ve bundan da önemlisi, aczinin ve eksikliğinin
idrakinde olan nefis, onun için konulmuş sınırların ötesine geçmeye yeltenmeyecektir.

  

Üstat Said Nursî'nin manevî tarikinin en çarpıcı özelliği, yaratılan her şeyi yukarıda zikredilen iki
veçhe içerisinde bir ayırıma tâbi tutmasında gizlidir. Bu ayrımı yaklaşık olarak olgusal (mânâ-yı
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ismî) ve varoluşsal (mânâ-yı harfî) şeklinde özetlenebilir. Nursî'nin kendine özgü tasavvufî
yolunu, Gazalî'nin genel kabul görmüş tasavvufuna büyük ölçüde yaklaştıran bu ayırımdaki
hikmettir. Evet; kâinatta var olan her şeyin gerçekten vücudu vardır ve onlar, somut anlamda,
Allah'ın güzel İsimlerinin ve sıfatlarının tecellilerini gösteren birer ayna vazifesi görmektedirler.
Dahası, (Vahdeti Vücut) varlığın birliği, müntesipleri tarafından en yüksek makam olarak
düşünülüyor ise de, Nursî'ye göre, aslında bu en düşük mertebedir. Zira bu görüş esasen
mevcudatı mücerret hayal düzeyine indirgemekte; ve bunu yaparken, aynı şekilde, Allah'ın sıfat
ve isimlerinin tüm tecellilerini Kur'an'da ve Peygamberin (SAV) Sünnetinde ders verilen hakikate
zıt biçimde-gölge-misal gerçeklikler düzeyine düşürmektedir. Oysa bütün mevcudatın ve
mahlûkatın varlığı zanni ve hayali değil gerçektir, ama bu gerçeklik elektrik zerreciklerinin (katı,
sıvı, gaz ve enerji) boyutundaki oluşumlarından ibarettir. Açıkçası, Zât-ı Vâcibü'l-Vücud'un
Rahman, Rezzak, Hâlık, vs. gibi isimlerinin tümü hakikaten ve fiilen onların iktiza ettiği
fonksiyonlara muvafık bir tecelli ve tezahür mecraını gerektirmektedir. Bu İlahi isimlerin tümü
vardır ve gerçektir. Bunun yanı sıra, sahabeler ve Peygamberin ailesinden gelen Ehl-i Beyt
imamları gibi seçkin âlimler, "Eşyanın hakikati veya gerçek mahiyeti sabittir (Hakâiku'l-eşyâi
sâbitetun)" ve "
Cenab-ı Hakkın bütün esmasıyla hakikî bir surette tecelliyatı hakikattir" 
diye ittifakla beyan ederek bu hakikati güçlendirmiş, tahkim ve takviye etmişlerdir.

  

Bununla birlikte, Bediüzzaman; insanın şu hususu aklına yerleştirmesi gerektiğini ikaz
etmektedir. Kâinat içindeki tüm varlıklar gerçekten var olduğu halde, onların vücudu,
Vâcibü'l-Vücud olan Cenab-ı Hakkın vücuduna nisbeten gayet zayıf, kararsız ve karanlık
bir gölge gibidir; fakat ne hayal, ne de vehim değildir. Cenab-ı Hak, Hâlık ismiyle onlara
vücud vermekte ve o vücudu idame ettirmektedir.

  

  

  

[1]  Aliyyü'l-Karî, Şerhu Fıkhı'l-Ekber, Mısır 1323, 51, 53

  

[2]  Ebu'l-Berekât Abdullah en-Nesefî, Tefsir, IV, 365

  

[3]  Mesnevî, II/192, Beyit:1333
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175, (2776, 2777, 2778); Tirmizî,  

  

 Radâ 17, (1172) İsti'zân 19, (2713)

  

[10]  Kaynak: Tirmizî, İsti'zân 19, (2713).

  

[11]  Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a

  

[12]  Mesnevî-i Nuriye, Mukaddime
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