HADİS DERSLERİ
EsselamuAleykum ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racimBismillâhirrahmânirrahim.
VesselatuVesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah,
Medet ya Meşayihina, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Gale Resulullah (s.a.v.); Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif’inde buyuruyor:

5919. “Ramazan demeyin. Çünkü Ramazan Allah’ın isimlerinden biridir.
Şöyle deyin Ramazan ayı.” Türkler Ramazan diyor Ramazan bir şey değil de Ramazan
ayı deyin diyor.

5920. “İnsanlar mescitlerde birbirlerine karşı övünmedikçe kıyamet
kopmaz.” Mescitte övünmek değil de tevazu yapak lazım ahir zamanda da övünmek olur
mescitlerde. Ben daha iyiyim daha iyi adamım diye kendi kendilerine methederler,
övünürler o da kıyametin bir işaretlerindendir.

5921. “İnsanlar bol rahmete kavuştukları halde yerleri hiçbir şey
vermeyecek. (Böyle bir vakte kadar) kıyamet kopmaz.” Yağmur yağar, bir şey çıkmaz
yerden, o vakit kıyamet çok yaklaşmış olur yani. Yağmur var ama bir şey çıkmıyor yerden
artık Allah’ın izni olmadığı için bir şey çıkmıyor. Matar dediği yağmur çok olur ama bir şey
olmaz. Bunların hepsi kıyametin işaretlerinden, bunlar büyük işaret değil de küçük
işaretlerden.

5922. “Yeryüzünde ‘Allah, Allah’ denildikçe kıyamet kopmaz.” En son Allah’ı
kabul etmeyen insan kalır ondan önce bütün müminler yahut Müslümanlar kim varsa
onları Allah bir, böyle bir rüzgâr duman gibi bir şey gönderir hepsi can teslim ederler,
canlarını, ruhlarını teslim ederler. Ondan kâfirler sırf kalır, Allah’a inanmayanlar, Allah
demeyenler kalır onların başına kıyamet kopar.

5923. “Zamanlar kısalıncaya kadar yani bir sene bir ay gibi, bir ay bir hafta
gibi, bir hafta bir gün gibi, bir gün bir saat gibi, bir saat bir ateş tutuşması gibi
kısalmadıkça kıyamet kopmaz.”
Zamanın bereketi yok bakıyorsun acaba iki sene önce bir şey olmuş oluyor, acaba
bu sene miydi diye düşünüyorsun. O kadar zaman mevhumunu kısaltmış Allah Azze ve
Celle. Eskiden zamanın bereketi vardı, şimdi insanların fazla işi var ama bir faydasız.
Eskiden insanlar bu kadar yaşamazlardı yani elli yaşına gelen yaşlı sayılırdı ama o vakte
kadar da bereketi vardı zamanın her şeyi yapmış olurdu. Ama ahir zaman olduğu için
zaman bir göz açıp kapayana kadar bir ay geçer, sene geçer, seneler geçer yani.

5924. “Kıyamete kadar ümmetimden bir taife devamlı olarak herkese karşı
galip bir durumda olacak. Kendilerine dolap çevirenlere de yardım edenlere de
aldırmayacaklar.” Bu hakta olan insanlar onlar devamlı galiptir devamlı Allah’ın
yardımıyla herkese karşı Allah onlara yardım ettikten sonra kimselere muhtaç olmazlar.
Onlara hıyanet edenlere yahut yardım edenlere de fark etmiyor onlar için Allah’la beraber
insanlardır.

5925. “Fırat nehri, altından bir dağın üzerini açmadıkça kıyamet kopmaz.
İnsanlar onun yüzünden birbirlerini öldürecekler, onda dokuzu o harpte
öldürülecek.”
Hani bu işte bu günler Allahüâlem çünkü bütün bu Orta Doğu’da Allah’ın verdiği
altın, siyah altın da derler yani her türlü şey var insanlar burada bu savaş olacak, çok insan
telef olacak yani bu sırf burası için değil bütün dünya için ama buradan başlar, bütün
dünyaya yayılır. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in verdiği bir haberdir, İslam’ın
lehine olur bu inşallah.

5926. “İlim ortadan kalkmadıkça,” Yani ilim kalmaz.
“Depremler çoğalmadıkça,” Depremler de çoğaldı son zamanlarda.
“Zaman kısalmadıkça,” İşte şimdi zamanın kısaldığı vakittir.
“Fitneler baş göstermedikçe,” Tam fitne zamanındayız şimdi.
“Herc dediği (cinayet) çoğalmadıkça,” İnsanları öldürmek çoğalmadıkça diyor.
“Taşıncaya kadar mal,” Mal çok, her türlü mal var, para, mal emtia çok.
“Sizlerde de bol ve çok olmadıkça kıyamet kopmaz.” Bunların hepsi olur bu
da bu kadar hiçbir zaman bu kadar çok para olmadı, bu kadar altın olmadı, bu kadar mal
mülk eşya, dünyanın Âdem Aleyhisselam’dan beri bu kadar bu zamana kadar olmadı. Bu
da kıyametin yaklaştığına delalettir.

5927. “Mal sizde çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Öylesine çoğalıp
taşacak ki kimse zekât verecek kimseyi bulamayacak ve sunduğu her kişi: ‘Benim
buna hiçbir ihtiyacım yoktur’ diyecek.”
Bu Mehdi Aleyhisselam’dan sonra bütün dünya hazineleri İslam’ın hizmetinde
olacak, onun için herkeste altın, mal çok fazla olur, bir zekât verecek, verecek yer yok onu
mecburen gidip Beytülmal müslimine teslim eder ki onlar ne yaparsa orada muhafaza olur.
Şimdiki şeyden önce değil Mehdi Aleyhisselam’dan önce değil bu daha sonra olan şeydir.

5928. “Davaları aynı olan iki büyük fırka çarpışmadıkça kıyamet kopmaz.”
Bu Melhame-i Kübra iki büyük fırka, iki büyük asker bu çarpışması lazım.
“Aralarında büyük bir çatışma olacak.” Melhame-i Kübra.
“Hepsi de Allah’ın Resulü olduklarını iddia eden otuza yakın yalancı
Deccal çıkmadıkça kıyamet kopmaz.” Deccaller çıkacak ama bunların çoğu ondan
küçük Deccal, esas Deccal daha ayrıdır o tanrılık iddia edecek. Bunlar Peygamberim,
Resulüm diye iddia edecek, Allah’ın Resulüyüm diye iddia edecekler. Bunlardan çok çıktı.
Bu insanlar nasıl olur da bunlara kanar? Kanar. Namazında niyazında olan insan bile
bazen kanıyor. Bir insanlara öyle sözler söylüyor ki kandırıyorlar. Yok, ben şöyleyim, ben
böyleyim insan da kanıyor.
Allah’tan başka Allah, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den başka peygamber
göndermedi, yok daha. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra hiçbir şekilde peygamber,
resul ne derlerse desinler yok. Peygamber (s.a.v.), son Peygamber ve son Resulüdür
Allah’ın. Ondan başka diyenler ona Deccal diyeceksiniz, başka şey demeyeceksiniz.

5929. “Yahudilerle çarpışmadıkça hatta taş: ‘İşte Yahudi arkamdadır, öldür
onu.’ Demedikçe kıyamet kopmaz.” Bu ahir zaman artık çünkü Yahudiler de bütün
dünyaya hükmedelim diye Deccalle birlikte çıkacaklar. O vakit Deccal yenilince Müslüman
olmayan Yahudiler ölüm hak. Öldürülecek, onun bir kerameti olarak da taştı, duvardı,

ağaçtı ne varsa, arkasında bir saklanmış Yahudi varsa diyecek ki; “Burada Yahudi var, gel
onu hallet.”

5930. “Küçük gözlü, kırmızı yüzlü, yassı burunlu, yüzleri sahtiyana
bürünmüş kalkanı andıran Türklerle çarpışmadıkça kıyamet kopmaz.” Bunlar yani
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği bunlar bir Türk kavmidir. Onlar da yecüc-mecüc
şeylerdir. Bu bizim şeyler değil de çünkü aynı ırk, Türk ırkı çok değişik şeyleri var,
onlardan biri de bu dediği şey yecüc-mecuc kavmidir.
“Pabuçları kıl olan bir kavimle siz harp etmedikçe kıyamet kopmaz.” Onlar
da gene aynı şekilde onlar da uzun boylu, küçük boylu, çeşit çeşit şeyler var onlarda.
“Size öyle bir zaman gelecek ki beni görmesi, kendi çoluk çocuğunu ve
malını görmesinden daha sevimli olacak.”

5931. “Siz, Acemlerden düz burunlu, kırmızı yüzlü, küçük gözlü, yüzleri
sahtiyana bürünmüş kalkanı andıran, pabuçları kıldan olan Hevza veya Kerman
kabileleri ile çarpışmadan kıyamet kopmaz.” Diyor. Bunlar büyük işaretlerindendir
kıyametin. Bunlar olduğu vakit artık kıyamet çok yaklaşmış oluyor. Bunların hepsi son
zamanda olacak kıyamete yakın.

5932. “Güneş batıdan doğuncaya kadar kıyamet kopmaz.” Nasıl olacak? İşte
bu İbrahim Aleyhisselam, Nemrut’a söylediği vakit. “Allah’ın ne yapar?” Dedi Nemrut.
“Allah’ım yaşatır, öldürür.” Yani yaratır, öldürür. “Ben de aynı şekilde yapıyorum” demiş.
Getirmiş iki köleyi birini öldürmüş birini azat etmiş. “Ben de aynı şekilde yaptım işte bunu
öldürdüm, buna hayat verdim” demiş.
Yani söylediği saçmadır ama ona cevap olarak İbrahim Aleyhisselam yok böyledir,
şöyledir demedi ona sen yaratmadın etmedin filan demedi. Daha onun aklına uymadı
demiş ki: “Allah Azze ve Celle güneşi maşrıktan çıkarır, sen mağripten çıkar bakalım
madem tanrılık iddia ediyorsun.” O da apışıp kalmış hiçbir şey diyememiş. Onun için
Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam’ın söylediğini gösterecek ki mağripten, batıdan
çıkaracak güneşi.
“Batıdan doğunca bütün insanlar iman edecekler ama önceden iman
etmeyenlerin o anda iman etmeleri kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak.” O
batıdan çıktıktan sonra artık tövbe kabul olmaz, o vakte kadar tövbe kapıları açıktır.
Güneş batıdan çıkana kadar, çıktıktan sonra tövbe kabul etmez.

5933. “Kişi bir kabrin yanından geçerken: ‘Ah keşke ben de burada
olsaydım’ deyinceye kadar kıyamet kopmaz.” İnsanlar o kadar hayatlarından bıkmış
olurlar ki ölene özenirler.

5934. “Kahtan’dan bir adam çıkıp, insanları önüne katıp asasıyla sevk
edinceye kadar kıyamet kopmaz.”

5935. “Sığırların dilleri ile yemeleri gibi dilleri ile yiyen bir kavim
çıkmadıkça kıyamet kopmaz.” Allah’ın mahlûkatı çoktur, bizim bildiğimiz azdır,
Allah’ın ilmi sınırsızdır. Yani her şeyi yaratır Allah. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)

dediğinde haklı bunların hepsi kıyametten önce çıkacak bütün bu insanlara, insanlar
görsün, artık bir şey saklı kalmayacak.

5936. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mehdi Aleyhisselam’ı söylüyor burada:
“Ehli Beytimden bir adam yeryüzüne hâkim oluncaya kadar kıyamet
kopmaz.” Bütün yeryüzüne hâkim olacak.
“Tam manasıyla hâkim olacak, önceden zulümle dolu olduğu gibi
dünyanın her tarafını adaletle dolduracak. Hükmü tam yedi yıl sürecek.” Yedi
yıldan sonra Mehdi Aleyhisselam vefat eder, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek
ağzından çıkan güzel sözler, müjdeli sözler bunlar. Nebi dediği yani ileriyi söyleyen,
nübüvvet demek ileride olacak şeyleri söylemektir.

5937. “Rükn ve Kuran ortadan kaldırılıncaya kadar kıyamet kopmaz.”
Kuran kalkacak. Kuran, Mushaf’ı açtığın vakit orada bembeyaz sayfalar kalacak,
hafız mafız da kalmayacak hepsi vefat edecek. O kıyametten önce olacak çünkü kıyamet
öyle dediğimiz gibi Müslümanların olduğu vakit olmaz, her şey burada kâfirlerin başına
patlayacak. Kuran olunca da rahmet olur onun için ilk başta onları kaldırır ondan sonra
Allah kıyameti koparır.
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