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Ahir zamanda gelecek muzır şahsa karşı, siyaset ile
mücadele edilmemesini, hangi hadis işaret eder?
"Bediüzzaman, rivayetlerde gelen eşhas-ı âhir zamana ait
haberlerin mühim bir kısmını ve Hürriyetten evvel İstanbul’da
tevilini söylediği hadislerin ihbar ettiği âhirzamanın dehşetli
şahıslarının âlem-i İslâm ve insaniyette zuhur ettiğini görür. Ve
yine, gelen rivayetlerden, onlara karşı çıkacak ve mukabele edecek
olan hizbü’l-Kur’ân hakkında, 'O zamana yetiştiğiniz zaman, siyaset
canibiyle onlara galebe edilmez; ancak mânevî kılıç hükmünde i’câzı Kur’ân’ın nurlarıyla mukabele edilebilir.' tavsiyesine müraatla,
Ankara’da teşrik-i mesai edemeyeceği için, kendisine tevdi edilmek
istenen meb’usluk, Darü’l-Hikmeti’l-İslâmiye gibi Diyanetteki
azalığı, hem vilâyât-ı şarkiye vaiz-i umumiliği tekliflerini kabul
etmez. Kendisini fikrinden vazgeçirmek için çalışan ve Ankara’dan
ayrılmamasını rica için istasyona kadar gelen bir kısım meb’usların
da arzularına uyamayacağını bildirerek Ankara’dan ayrılır, Van’a
gider. Ve orada hayat-ı içtimaiyeden uzaklaşarak Erek Dağı
eteğinde, Zernabad Suyu başında bir mağaracıkta idame-i hayat
etmeye başlar."(1)

"Beşinci Şuâ'nın aslının verdiği haberin bir kısmını, orada bir
adamda gördüm. Mecbûriyetle o çok ehemmiyetli vazifeleri
bıraktım. Ve bu adamla başa çıkılmaz, mukabele edilmez diye,
dünyayı ve siyaseti ve hayat-ı içtimâiyeyi terk edip yalnız îmanı
kurtarmak yolunda vaktimi sarf ettim."(2)

"ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: Dünyanın siyasetine karşı niçin bu kadar
lâkaytsın? Bu kadar safahât-ı âleme karşı tavrını hiç bozmuyorsun.
Bu safahâtı hoş mu görüyorsun? Veyahut korkuyor musun ki sükût
ediyorsun?"
"Elcevap: Kur'ân-ı Hakîmin hizmeti, beni şiddetli bir surette siyaset
âleminden men etti. Hattâ düşünmesini de bana unutturdu. Yoksa,
bütün sergüzeşt-i hayatım şahittir ki, hak gördüğüm meslekte
gitmeye karşı korku elimi tutup men edememiş ve edemiyor."(3)
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Yukarıda verdiğimiz paragraflardan anlaşılan manaya göre; Üstad'ın o
dehşetli şahsa karşı siyaset ile mücadele edilemeyeceği manası, bizzat hadisten
değil, hadisin manevi canibinden geliyor. Ya da hadislerin manevi ve işari
yönlerinden anlaşılan bir manadır. Bu yüzden siyasetle hizmeti men eden zahir ve
açık bir hadis bulunmuyor. Deccal ve ahir zamanla ilgili hadislerin, manevi ve işari
yönlerinde zaten o mana vardır.
Dipnotlar:
(1) bk. Tarihçe-i Hayat, İfade-i Meram.
(2) bk. Şuâlar, On Dördüncü Şua.
(3) bk. Mektubat, On Üçüncü Mektup.

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

