MEHDİ (A.S.)’IN ÇIKMASI YAKINDIR
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Ebu Eyub El Ensari, Medet
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahm
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“İkterebetis sâatu ven şakkal kamer. Ve in yerev âyeten yu’ridû ve yekûlû sihrun
mustemirr” “Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve
‘Süregelen bir sihirdir’ derler.” (Kamer Suresi – 1, 2) Allah Azze ve Celle Kur’an’ı
Kerim’de buyuruyor ki: “Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı.”
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) son peygamber olduğu için, “Kıyamet yaklaştı.”
deyince müşrikler de “Sen Peygambersin” diye bunu ispat etmesini istedi. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) epeyce bir mucizeler gösterdi. Onların sonunda birisi de Ay’ı gösterip,
“Bunu ortadan ikiye bölebilir misin?” deyince; Peygamber Efendimiz (s.a.v.) asasıyla ikiye
ayırma işareti yaptı ve Ebukubeys dağının üstünde gözüken Ay ikiye bölündü. Ama onu
bile kabul etmediler. Dediler ki: “Sihir devam ediyor.” Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.),
hâşâ sihirbaz gibi görüyorlardı.
Yani akılları kesmiyordu bu şeyi. Allah (c.c.), onların içinden bir peygamber
gönderdi. Bununla iftihar edeceklerine, nasıl eziyet edeceklerini şaşırdılar, kibirlerinden
kabul etmediler. Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.), peygamber olarak kabul etmediler. “Öyle
bir şey olacaksa, biz bu mevkie ondan daha layığız.” diye söylediler. Türlü türlü eziyetler,
kudurmuşluk, Allah’a karşı isyanlar yaptılar ama en sonunda hepsi cezasını buldu, hepsi
gitti. Ahirette, Efendimiz (s.a.v.)’in Peygamber olduğunu gördüler ama faydası yok. Allah
Azze ve Celle, Peygamberimiz (s.a.v.), tüm Müslümanlar onları lanetlemişti çünkü çok
büyük eziyetler verdiler, çok türlü işkenceler yaptılar. Yani insana yapılmayacak şeyleri
yaptılar.

Gene de Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sonuna kadar onları davet etti. Bedir savaşı
başlamadan önce bile onlara dedi ki: “Sizi hak dine davet ediyorum. Gelin bu inattan
vazgeçin, saadete eresiniz. Hem dünyada aziz olursunuz hem ahirette saadete kavuşmuş
olursunuz.” Ama insan, zulmü kendi kendine yapar. İnsanın en büyük düşmanı kendi
nefsidir. Onlara en büyük zulmü de kendi nefisleri kendilerine yaptı. Ebediyete kadar
cehenneme gittiler.
Şimdiki insanlar da aynı şekilde. “Kıyamet yaklaştı.” diyorsun, âlim geçinenler bile
“Daha çok var.” diyor. O da imanın zayıflığından dolayıdır. Dünya yansa bile, “Kıyamete
daha çok vakit var.” derler. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) bütün dedikleri doğrudur.
Peygamberler, insanların arasından seçilmişlerdir ama hata işlemezler, günah işlemezler.
Allah Azze ve Celle, onlara bilerek veya bilmeyerek kusur işletmez. Masum derler, ismet
sahibi olmak peygamberlerin bir sıfatıdır. O, başka insanlarda yok.
Peygamberlerden sonra gelen en yüksek insanlar sahabelerdir. Onlardan sonra da
evliyalar, meşayıhlardır. Hepsinde de insanlık hali, hata olabilir çünkü olması lazım ki
bunlar Peygamber değildir. Ufak tefek kusur, hata yahut bilerek bilmeyerek bazı şeyler
olur. Onu yok desek, Peygamber gibi sayacaksınız o vakit. O da olmaz yani muhakkak
herkeste var ama tabi derece derecedir. Herkesin, derecesine göre hataları var, kusurları
var ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’de katiyen olmaz. Her dediği doğrudur, haktır.
“Kıyamete iki parmak kadar yakınım.” dedi.
Hicretten bu yana hemen hemen bin dört yüz elli sene oluyor. Demek ki kıyamet,
gaybı Allah bilir ama yakındır. İnsan dikkat edip baksa, dünyanın ahvali de öyle gösteriyor.
İnsanlar öldü mü kabre konuldu mu kıyameti gelmiştir demek. Kıyamet günü de sur
üflendi mi herkes uyanacak. Ama dünya olarak, kıyamet dünya için de yaklaştı çünkü
dünyanın da bir ömrü var.
Ümmetin ömrü var. En uzun ümmet ömrü Hazreti Nuh Aleyhisselam’ındır. Bin
beş yüz seneye yakın yaşadı, bin dört yüz yirmi sene. Peygamber Efendimiz’inki (s.a.v.) de
şimdiye kadar hemen hemen aynıdır. Onun için, kıyamet uzak değil. Bu olan biten her şey,
dünyanın ikiye bölündüğünü gösteriyor. Küfür mü, İslam mı? Eskiden komünist, kapitalist
vardı; şimdi o kalmadı, artık hepsi aynı.
“El küfrü milletin vahide.” Kâfir tektir, ne budisti ne ateşperesti ne zerdüştü.
Zerdüşt denen şeye, zerdüştlüğe, millet şimdi güya iyi bir şeymiş gibi merak saldı. Yahut
şamandı, müşrikti, ateşe tapan, puta tapan insanlar hepsi aynıdır. Hiç bir farkları yok, hepsi
İslam’a karşıdır. Dünya şimdi hepsi aynı şekilde, bütün dünya İslam’a karşı geldi.

Şimdi bir İslam var, bir de İslam olmayanlar var. Artık Mehdi Aleyhisselam’ın çıkması
inşallah yakındır.
Mehdi Aleyhisselam sayıyla değil, Allah’ın kerametiyle, kerametlerle, harikulade
dedikleri şekilde, fizik kurallarına uymayan, farklı bir ilimle bu küfrü yıkacak. Bu bütün
küfür âlemi, “İslam’ı bitireceğiz, kurtulacağız.” zannettiler. Yok, muhakkak ki Peygamber
Efendimiz’in (s.a.v.) sözü haktır. “Bütün dünya İslam olacak. Benim torunum, benim
soyumdan gelen bir zat çıkacak.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). “Adı da, anne adı da
baba adı da benim gibi.” diyor. Dünya zulümle, isyanla, türlü pislikle dolduğu gibi; Mehdi
(a.s.) dünyayı adaletle, güzellikle dolduracak, bütün bu pislikleri ortadan kaldıracak.
Onun için, ümitsizliğe kapılmayın. Allah Azze ve Celle ümitsizliği sevmez. Allah’a
tevekkül edin, Allah’ın nusreti gelir inşallah. Sırf kâfir değil, içimizdeki münafıklar da
temizlenecek. Bahusus Müslümanım deyip de camileri yıkan, mezarlıkları yıkan,
Müslümanları öldüren bu terbiyesiz tayfa, ne haspadır belli değil. “Kâfir değiliz,
Müslümanız.” diyorlar. Siz kâfirsiniz! Esas kâfir onlar çünkü bu yaptıkları işi ancak kâfir
yapar, başkası yapmaz.
Onlar da temizlenecek. O fitneler hepsi sönecek, hepsi mahvolup gidecekler
Allah’ın izniyle. Öyle bir hale geldiler ki kardeşi kardeşe düşman ettiler. Müslümanlar da
okumuşum diyen tayfa da okumamıştan daha fazla kanıyor bu insanlara. Kanacak bir şey
yok. İşte misal verdik, ecdadımızla bin dört yüz küsür senedir Peygamber yolunda
gidiyoruz, hiç böyle bir şey çıkmadı.
Bu insanlar doğru yolda olmasalar bu zamana kadar zaten gelmezdi. Sizin gibi
insanlar çıkınca millet doğru yoldan çıktı, bütün belayı çektiniz. Allah’ın evliyasına
hürmetsizlik edince, Allah yardımını çekti. Suriye, Şam, Irak, Ehl-i sünnetti, kazanıyordu.
Bu Vahabi kefereler çıktı, Sahabelerin kabirlerini çıkarttılar, Sahabelerin mübarek
vücutlarını çıkartıp oraya buraya attılar, camileri bombaladılar. Ondan sonra al belayı,
Allah başlarına dünyanın en gâvur adamını gönderdi, başına ateş yağdırıyor. Üzülüyorsun
ama demek ki Allah hiçbir şeyi boşuna vermiyor.
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“Bi mâ kesebet eydîkum” diyor. (Şura Suresi-30) Yani “Siz kendi kendinize
yapıyorsunuz.”

Bundan otuz kırk sene önce, bu insanlar gene aynı şekilde yapmışlardı. Allah
muvaffak etmedi çünkü Evliyaya, Peygambere, Sahabeye hürmet etmezsen sana nusret
gelmez. Silahla, cephaneyle değil bu iş. “Allah” dedin mi karşındaki durmaz. Allah’ın
yardımını isteyen insana Allah yardım eder. Hz. Peygamber (s.a.v.)’den medet isteyen,
Sahabelere hürmet eden insanlara her tarafta görüyoruz ki yardım gelir. Ama edepsizlik
yapan, hürmetsizlik yapan insanların da Allah kafalarına ateş yağdırır.
Ama kafa taş gibi. Vahabi dedin mi kafa taş gibidir. Selefi dedin mi o da aynı
şekilde. Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) hürmet etmeyen, Sahabelere, meşayıhlara hürmet
etmeyen insanlardan hiçbir zaman iyilik gelmez. O insanlardan, onlardan uzak durun.
Allah’tan bizim memlekette azdırlar. Allah onlara da akıl fikir versin, akıl fikir vermezse,
Allah onları tüketsin çünkü zararlı insanlar.
Allah tez zamanda Mehdi Aleyhisselam’ı çıkarsın, temizlesin bu dünyayı. Tabi biz,
Allah’ın emrini bekliyoruz, Allah’a dua ediyoruz. Çünkü elimizden bir şey gelmez, isyan
etmek de olmaz. Bu vaziyet, iyi vaziyet değil. Allah’ın verdiğine razıyız ama dua etmek
lazım. Dua da ibadettir, kurtuluşu beklemek de ibadettir. İşte onun için, biz de inşallah dua
ediyoruz. Allah memleketimizi de muhafaza etsin, İslam’ı bu keferelere, bu münafıklara,
Peygamber düşmanlarına galip getirsin.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
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