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:

6289. “Deccal çıkacak beraberinde bir nehir, bir de ateş (cehennem) olacak.”
Deccal dediği şey yani kâfirlerin beklediği dünya bize olacak diye bekledikleri şeydir. O
çıkacak o kıyamet alametlerindendir, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onu söylüyor
beraberinde bir de nehir ırmak, bir de ateş cehennem olacak.
“Nehrine giren” Sen buraya gel de benim nehrime gir diye onun nehrine giren,
“Günahını yüklenmiş ve ecri düşürülmüştür.” O nehre girip de kurtulurum, ona
inanarak giren insan o günaha daha fazla girmiş olur.
“Onu ateşine giren ise ecri sabit olup, günahı düşmüştür sonra hemen
ardından kıyamet kopacak.” Bunlar kıyamet işaretlerinden olan büyük işaretler
kıyametten önce olacak birkaç tane. Küçük işaretler hemen hemen hepsi çıktı işte bu büyük
işaretler, büyük alametler kalmış. Birisi de Deccaldır, fitnedir bu da büyük fitne. Kurtulurum
zanneden insan yanlışa girmiş olur onun ateşini kabul eden, sen ya benle bu nehirde
olacaksın yahut ateşte, nehrine inanıp da ona inanan hakikatte ateşe girmiş olur.

6290. Doğudan başları tıraşlı bir kavim çıkacak. Kur’an okuyacaklar ama
hançerelerinden aşağı geçemeyecek.” Hançere dediği bu boğaz gırtlaklarından aşağı
geçmeyecek.
“Ne mutlu onu öldürene ne mutlu onları öldürenlere.” Bu fitne insanlar işte bu
da bu işaret de çıktı aslında işte görüyoruz DAEŞ maeş denen bu herifler. Başları kabak, bir
şey de koymazlar başlarına işte Kur’an okurlar, onları öldürene ne mutlu, onları öldürün

diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Tabi onları ulu’l emir öldürüyor onun için yani
Müslümanım Müslümanı öldürüyor demek değil onlar katli vacip olandır. O da ulul emir,
hükümet onu yapıyor, onların bir günahı yok Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrini yerine
getirmiş oluyor. Şimdi çok aklı evvel Müslüman var, nasıl Müslüman Müslümanı;
Peygamber (s.a.v.) fitne yapanı öldürün diyor. Bunlar Müslümana kâfirlerden daha fazla
tehlikeli olduğu için onların katlını Peygamber Efendimiz (s.a.v.) mubah kılmış hatta ecri
olmuş diyor.

6291. “Ahir zamanda cahil başkanlar çıkacak ve insanları fitneye
sürükleyecekler hem kendileri sapacak hem de insanları saptıracaklar.”

6292. “İçkici kabrinden çıkacak, alnında; Allah’ın rahmetinden ümidini
kesmiştir yazılacak.” Çünkü o içkiyle şey yaptığı vakit Allah’ın rahmetinden ümidini
kesmiştir yani Allah’tan ona merhamet olmaz.
“Faiz yiyen çıkacak, alnında; Allah katında söyleyecek hiçbir söz ve hücceti
yoktur bunun yazılmış olacak. Kabrinden kalkan muhtekirin alnında da;” Muhtekir
dediği kara borsacı, saklayan, fırsatçı Müslümanlar kıtlıktayken kendisi saklayıp da pahalıya
veren insan muhtekir diyor ona.
“Ey kâfir! Haydi, cehennemdeki yerine hazırlan! İbaresi yazılacak.” Diyor.

6293. “Deccal adına Horasan denilen yerden çıkacak. Yüzleri meşin gibi olan
bir kavim onun ardından gidecek.” Hem kendi berbat hem arkada gidecek yüzleri kötü
bir vaziyette olan insanlar onu takip edecek.

6294. “Doğudan başları tıraşlı kavimler çıkacak.” Başları kabak derdi Şeyh Baba
sıfıra vurmuş jiletle şey yapmış.
“Dilleri ile Kur’an okuyacaklar fakat boğazlarından aşağı geçmeyecek, onlar
dinden, okun yaydan çıktığı gibi çıkacaklar.” Yani bu şeyler hakikaten de aynı
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibi şimdi bu bütün bu herifler, bu şeyler doğudan
çıkmış. İsimleri söylemeyelim doğu şeylerden çıkmış, onlar Kur’an okuyorlar ama Kur’an
hiç buradan aşağı inmiyor, burada kalıyor (boğazını gösteriyor). Kalplerde hiç bir nur falan
ne iman geliyor ne şey var. Dinden de öyle bir çıkarlar ki okun yaydan çıktığı gibi çıkarlar
diyor.

6295. “Horasan’dan siyah sancaklar çıkacak. Onların sancaklarını Kudüs’e
dikmelerini hiçbir şey önleyemeyecektir.”

6296. “Doğudan bir takım insanlar çıkacak. Kur’an okuyacaklar fakat
boğazlarından aşağı geçmeyecek.” Yani sırf lisanda, ağızda hiç ne kalpte var ne başında
var hiçbir şey anlamayacak bir sırf ses, bir faydası olmayacak onlara.
“Onlardan bir nesil yok olunca diğer bir nesil yaratılıp yerlerini alacak. En
sonraları Deccal ile birlikte zuhur edecek.”

6297. “Doğudan bir takım insanlar gelip Mehdi’nin saltanatını takviye
edecekler.” Mehdi Aleyhisselam’ın yani hem Deccal’e yardım eden kavim var hem Mehdi
Aleyhisselam’la çıkan kavim var doğudan gelen insanlar.

6298. “Ümmetimin sonunda Mehdi zuhur edecek.” Mehdi Aleyhisselam işte
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi kaç tane hadis var böyle Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in. Daha şimdiye kadar en buna karşı gelen insanlar âlim olan, âlim olacak insanlar
Mehdi yoktur, şu yoktur, bu yoktur diye Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerini inkâr
ederler.
“Allah onun yüzü suyu hürmetine yağmur verecek. Yer ot bitirecek. Para
sağlam kişilere (fakir bulunmadığı için) dağıtılacak.” Bereket olacak Mehdi
Aleyhisselam çıktığı vakit, zulüm bitecek Allah bereketini verir. Yağmur gece yağıp gündüz
dururmuş. Her mevsim iki defa mahsul alır. Koyunlar iki defa verir. Para o kadar çok ki
fakir kalmadığı için para fakir olmayan insanlara da dağıtılacak.
“Küçük ve büyükbaş hayvanlar çok olacak. Ümmet saygı görecek, yedi ya da
sekiz yıl hüküm sürecek.” Mehdi Aleyhisselam’ın süreceği hüküm, yedi ya da sekiz yıl
hüküm sürecek ondan sonra vefat edecek onun yerinde İsa Aleyhisselam ondan sonra
olacak.

6299. “Ümmetim arasında Mehdi çıkacak.” Yani Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in işte bu Mehdi Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mutlak varisi,
insanlara hidayet olarak onun zamanında mutlak müçtehit olduğu için mezhepler de
gerekemez artık Mehdi Aleyhisselam’ın gösterdiği gibi yapılacak. Şeyh Baba’da tarikatlarda
aynı şekilde demişti hepsi Mehdi Aleyhisselam’la bir olacak hepsi.

“Beş, yedi veya dokuz yıl hüküm sürecek. Bol yağmurlar yağacak. Yer bol
mahsul verecek.” Bütün bereketini son dünya bütün bereketini onun olduğu zaman
verecek ondan sonra fazla bir şey kalmadığı için ne kadar bereket varsa hepsini verecek.
“Mal o kadar bol olacak ki mal hakir olur, Bir adam ona (Mehdi’ye) gelir ve
şöyle der: Ya Mehdi!” Yani Ey Mehdi Aleyhisselam!
“Bana ver, bana ver. Ona elbisesinin taşıyabileceği kadar verir” Yani bol,aç
torbanı doldur doldur istediğin kadar al diyor.

6300. “Bu ümmetten öyle bir kavim çıkacak ki ellerinde sığır kuyruğu gibi
kamçılar bulunacak. Gittikleri yere Allah’ın gazabında girecekler ve Allah’ın
gazabında dönecekler.”

6301. “Ehl-i beytimden ismi ismime babasının ismi de babamın ismine,
ahlakı ahlakıma uygun olan bir adam çıkacak. Zulüm ve haksızlıkla dolu olan
yeryüzü adalet ve insafla dolup taşacak.” Mehdi Aleyhisselam’ın adı gene Muhammedîn
Mehdi’dir gene babasının adı Abdullah, görünüşü de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e
benzeyecek, ahlakı da aynı şekilde.

6302. “Rahman’ın yed-i kudreti müezzinin başından ezanı bitirinceye kadar
kalkmaz.” Müezzin, ezan okuduğu vakit Allah Azze ve Celle o Yed-i Kudretinde, eli
başındadır o müezzinin.
“Sesinin ulaştığı yer genişliğinde mağfirete mazhar olur.” İşte bu müezzinlerin
ne kadar bereket, ne kadar sevap kazandıkları için insanlara da aynı şekilde. İşte gene bu
şeytan iş yapıyor, merkezi ezan diyorlar. Merkezi ezan, bir tane müezzin yapıyor hâlbuki on
bin tane müezzin olacağına on tane müezzin. Her bir şeye bir müezzin oluyor o vakit on
kişiye Allah Azze ve Celle Yed-i Kudretini başına koymuş oluyor, on kişi on milyon şehre

az. On bin olunca Allah’ın rahmeti o kadar çok olur, her tarafta Allah’ın rahmeti olur, bunlar
şeytanın oyunları her şeyde girdi bizim yani bu ulul emrirler ona dikkat etmeleri lazım.
Çünkü o bilmem ne haspa teşkilat var bunlar hep onun oyunları, sünneti ortadan kaldırıp
ne kadar az merhamet insin bu insanlara ne kadar az bereket olsun diye uğraşıyorlar. Baştan
beri biz hiç tasvip etmedik bu merkezi sistemi. Allah’a şükür imamlar da müezzinler de
paralarını alıyorlar Allah bereket versin onlara da ama hakkını da vermeleri lazım.

6303. “Cennete hesap görmeden bir adam girecek.” Yani mahşerde herkes
hesap görüyor bu insan hesap görmeden girecek.
“Cennetin her evinde ve odasında bulunan herkes ona: Merhaba, merhaba
bize buyurun. Diyecekler. İşte o adam sensin ey Ebu Bekir!” Ebu Bekir Hazretleri
Radyallahuanh.

6304. “Müslümanların fakirleri cennete, zenginlerinden beş yüz yıl önce
girecektir.” Yani dünyada fakiriz diye çok insanlar şey yapar. İsyan etmese daha iyi ki isyan
eden bu fazileti alamaz. Bu fakir sabreden fakirlerdir, zenginlerden beş yüz sene önce
cennete girerler.
“Hatta zenginlerinden biri aralarına katılacak” Yani çaktırmadan (gülüyor)
gireyim diyecek.
“Fakat elinden tutup aralarından çıkarılacaktır.” Ne diyorlar kaynak mı yaptı
diyorlar?

6305. “Bir kıble ehlinden” Yani Müslümanlardan.
“Sayılarını Allah’tan başkasının bilemediği kadar insan, Allah’a asi gelip
yasaklarına cüret ettikleri ve emrine muhalif geldikleri için” Yani hem asi oldu Allah’a
hem de emirlerini yerine getirmedi günah yapmaya da cüret etti.
“Cehenneme gideceklerdir.” Yani bunlar cehenneme müstahaktır, cehenneme
girecek diyor sayısını Allah bilir milyon mu milyar mı ne kadarsa.
“Şefaat etmem için bana izin verilecektir.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
“Ayakta sena ettiğim gibi Allah’ı secdede de sena edeceğim. Nihayet bana
şöyle hitap edilecek; kaldır başını işte sana istediğin verilecek. Şefaat et, şefaatin
kabul olunsun.” Diyor yani bu insanlara da şefaat edecek Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
Allah’a şükür, Allah’ın, Rabbimizin merhametine şükürler olsun, sonsuz şükürler olsun.
Yani bu sırf bunlar müstahak değil bizim de, ne kadar şefaat olursa bize daha büyük
müjdelerdir ki Allah’ın izniyle hiç cehenneme girmeden cennette oluruz inşallah.
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