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"İşte, o pek kesretli o muktedir ordu, Âl-i Muhammed
Aleyhissalâtü Vesselâmdır ve Hazreti Mehdînin en has
ordusudur." cümlesini izah eder misiniz?
"Âl-i İbrahim Aleyhisselâm gibi öyle bir vaziyet almış ki, umum
mübarek silsilelerin başında, umum aktar ve âsârın mecmalarında o
nuranî zatlar kumandanlık ediyorlar.(HAŞİYE) Ve öyle bir kesrettedirler
ki, o kumandanların mecmuu, muazzam bir ordu teşkil ediyorlar.
Eğer maddî şekle girse ve bir tesanütle bir fırka vaziyetini alsalar,
İslâmiyet dinini milliyet-i mukaddese hükmünde rabıta-i ittifak ve
intibah yapsalar, hiçbir milletin ordusu onlara karşı dayanamaz.
İşte, o pek kesretli o muktedir ordu, Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü
Vesselâmdır ve Hazret-i Mehdînin en has ordusudur."
"Evet, bugün tarih-i Âlemde hiçbir nesil, şecere ile ve senetlerle ve
anane ile birbirine muttasıl ve en yüksek şeref ve Âli hasep ve asil
neseple mümtaz hiçbir nesil yoktur ki, Âl-i Beytten gelen seyyidler
nesli kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun. Eski zamandan beri
bütün ehl-i hakikatin fırkaları başında onlar ve ehl-i kemâlin namdar
reisleri yine onlardır. Şimdi de, kemiyeten milyonları geçen bir nesli mübarektir. Mütenebbih ve kalbleri imanlı ve muhabbet-i Nebevî
ile dolu ve cihandeğer şeref-i intisabıyla serfirazdırlar. Böyle bir
cemaat-i azîme içindeki mukaddes kuvveti tehyiç edecek ve
uyandıracak hâdisât-ı azîme vücuda geliyor. Elbette o kuvvet-i
azîmedeki bir hamiyet-i Âliye feveran edecek ve Hazret-i Mehdî
başına geçip tarik-i hak ve hakikate sevk edecek. Böyle olmak ve
böyle olmasını, bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi, âdetullahtan
ve rahmet-i İlâhiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız."
"HAŞİYE: Hattâ onlardan bir tanesi olan Seyyid Ahmed es-Sünûsî, milyonlar
müride kumandanlık ediyor. Seyyid İdris gibi diğer bir zat, yüz binden fazla
Müslümanlara kumandanlık ediyor. Seyyid Yahyâ gibi bir başka seyyid, yüz
binler adamlara emirlik ediyor, ve hâkezâ... Bu seyyitler kabilesinin
efradlarında böyle zâhirî kahramanlar çok olduğu gibi, Seyyid Abdülkàdir-i
Geylânî, Seyyid Ebu’l-Hasen-i Şâzelî, Seyyid Ahmed-i Bedevî gibi mânevî
kahramanların kahramanları dahi varlarmış."(1)

Üstadımız burada, Ehl-i beytin ahir zamanda meydana gelecek tahrifatları düzeltme
konusunda mühim bir rol alacağını ifade ediyor. Yani Mehdi (ra)’nin ahir zamanda
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deccala karşı mücadele edeceği hengâmede Ehl-i beyt, Mehdi’ye (ra) büyük bir
kuvvet ve mühim bir taraftar olacak.
Tarihte de Ehl-i beytin İslam’a büyük hizmetleri olmuş, hatta bütün meslek ve
meşreplerin başı ve rehberi Ehl-i beytin içinden çıkmış. Seyyid Ahmed es-Sünûsî’nin
milyonlar müride kumandanlık etmesi gibi.
Risale-i Nur hizmetinde de Ehl-i beytin büyük bir hissesi ve sıkı bir münasebeti var.
Bu hal istikbalde daha şa’şaalı bir şekilde tezahür edecek. Ama her şey bir anda
değil, zaman içinde peyderpey olacak.
(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım.
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