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:

6392. “Deccal’in çıkışından önce yetmiş küsür Deccal çıkacak.” Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in Hadis-i Şerifi esas deccal ahir zamanda kıyametin büyük işaretlerinden
biri olarak çıkar ama ondan önce yetmişten fazla deccal çıkar. Deccal demek hakkı kabul
etmeyen, hak olmayana hak diyen insanlardır. Deccal onlara denir bu insanları cehenneme
götüren tayfadır, bu deccal tayfası dediğimiz onlardır.
Her memlekette var, her tarafta, dünyanın her tarafında var. Bunlar esas büyük
deccal daha çıkmadı ötekiler hemen hemen çıktı daha da var büyük küçük deccallar var.
Yetmiş küsur dediği gene irilerindendir bu deccalların, ufak tefek deccallar çok var, onlardan
da var. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tavsiyesi zaten
deccalın duyarsanız kaçın hiç yaklaşıp da bunu söyleyeceğim, şunu söyleyeceğim demeyin
bu küçük deccalların yanına da hiç uğramayın. Nedir ne değildir bakıp, sormaya gerek yok
sonra tuzaklarına düşersiniz, kurtulamazsınız.

6393. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, peygamberlik demek yani olacak şeyleri haber
vermek, nebi demek olacak şeyleri söylemek. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendi
zamanından kıyamete kadar, kıyametten sonra ahireti de söylemiştir Peygamber Efendimiz
(s.a.v.). Ondan sonra olacak şeyleri söylemiş.
“Benden sonra halifeler olacak.” Halifeler dört tane hak halife Hz. Ebu Bekir
(r.a.), Hz. Ömer Radyallahuanh, Hz. Osman (r.a.), Hz. Ali (r.a.) bunlar dört halife.

“Halifelerden sonra ümera olacak.” Ümera dediği işte beni ümeyyenin ümeraları.
“Ümeradan sonra melikler olacak.” Abbasilerdi, şuydu, buydu ta Osmanlıya
kadar hepsi melik, melik dediği sultanlar yani.
“Meliklerden sonra zorbalar olacak.” Cebabire dediği cebbar dediği zorba hiç
kanun tanımayan kendi nefsine uyup, istediği gibi kesip biçen adalet madalet hiçbir şey yok.
Sırf menfaat hem zorbalık hem deccallık ikisi bir arada gidiyor şimdi bu zamanımızdadır.
“Zorbalardan sonra” Bu zulüm kötülük her türlü rezillik bunların zamanında
olacak ondan sonra ne olacak Peygamber Efendimiz (s.a.v.) müjdeyi veriyor ondan sonra,
“Yeryüzünü adaletle dolduracak Ehl-i Beytimden bir adam gelecek.”
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Mehdi Aleyhisselam’ı söylüyor nasıl bu zulümle, pislikle
dolmuşsa onların hepsini temizleyecek, güzellik olacak, adalet olacak. Zaten insanın
hayatında en mühim şey, milletlerin şeyi adalettir. Adalet olmayınca hiçbir şey yok. Şimdi de
dünyada hiçbir yerde adalet diye bir şey yok.
Adalet dersin ama biz yapıyoruz adaleti, sen adalet yapıyorsun, senin altından adalet
değil zulüm yaptırıyorlar, bilmeden yaptırıyorlar. Onun için bu adalet yapacağım edeceğim
dersen o, Allah niyetine göre versin o iyidir de dünyada adalet Mehdi Aleyhisselam gelmeden
önce olmaz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Ehl-i Beytinden olacak.
“Ondan sonra da” O dünyayı adaletle, iyilikle dolduracak, bereketle dolacak.
“Kahtan gelecek. Beni, hak ile gönderene yemin ederim ki o ondan aşağı
değildir.” O da şeydir ta ki kıyamete yaklaşmış olur Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu kadar
bize söyledi ama başka hadisler de var ne olacağını gene söylüyor ama bu şimdi bu kadardı.

6394. “Ramazanda (manası) anlaşılan bir seda olur. Şevvalde anlaşılmaz sesle
olacak. Zilkade’de kabileler harp edecekler. Zilhicce’de hacılar soyulacak.
Muharrem’de göktekiler şöyle seslenecekler: Allah’ın yaratıkları arasında en seçkin
kulu falandır. Onu dinleyin ve ona itaat edin.” Mehdi Aleyhisselam zuhur edeceği vakit,
Ramazan’dan başlar duyulmaya, Şevval’de de yine aynı şekilde Zilkade dediği Hacdan
önceki ayda harp başlar, Zilhicce’de hacılar varsa orada zaten onları da soyacaklar.
Muharrem’de Mehdi Aleyhisselam çıkar çünkü Allah’ın gökyüzünden öyle seslenilir.

Şimdi ben Mehdi’yim diye çıkan çok akıldan noksan insan var, akıldan noksan insan
hadi o bir şey değil de onlara inanan da çok oluyor. Onlar tek tek insan milyon senede de o
kadar adam toplayamaz. Bu Allah tarafından herkese duyurulur. Kimdir bu? Kime tabi
olacağımız, o vakit bilirsin. Şimdi soruyorlar Mehdi Aleyhisselam’ı nasıl tanıyacağız? Öyle
tanıyamazsın bu Mehdi’dir diyorlar gelip kulağıma söylüyor bazıları, bazıları ben Mehdi’yim
diyor. Bu Mehdi midir acaba diye sorup durular Mehdi işte tekbir getirdiği zaman herkes
duyacak Mehdi’yi, gökyüzünden de işte nida gelecek Mehdi çıktı, ona tabi olun diye öyle
olur.

6395. “Ahir zamanda zalim emirler,” Zalim hâkimler yani.
“Fasık vezirler,” Fasık dediği yani güvenilmez, vezir dediği de bakanlar.
“Hain kadılar,” Kadı dediği hâkim, mahkeme başkanı yani.
“Yalancı fakihler olacaktır.” Fakih dediği yani âlimler,
“Kim onlara erişirse onlara müşavir, vergi toplayıcı, haznedar ve emniyet
memurları olmasın.” Zalimlerle beraber olmayın diyor. Ahir zaman işte kötü zaman. Allah
herkesi bir zamanda yarattı onu da bir daha fazla sevabı var, belaya sabredip doğru yolda
olmak büyük bir kazanca vesile olur.

6396. “Ahir zamanda sultanın yanında hazır bulunacak kimseler olacak.”
Yani yardakçılar, yağcılar derler ya.
“Allah’ın hükmünün dışında hükmedecekler de onu nehyetmeyecekler.”
Sultan iyi söyleyecek, bir şey yapacaksa yahut kötüyü söyleyecekse bu olmaz filan demezler
bilakis onu teşvik ederler.
“İşte Allah’ın laneti onların üzerinedir.” Diyor, Allah’ın laneti en kötü şeydir,
Allah muhafaza.

6397. “Yedi gün devam etmek üzere her gün Medine’nin Acve
hurmalarından” Şimdi Allah’a şükür her tarafta devamlı getiriyorlar hacılar var her tarafta.
“Yedi hurma alıp yemek, cüzzama karşı şifa verir.” Cüzzam hastalığı kötü bir
hastalık öyle insanı eritir, nereye değerse eriyor insan.

6398. “Allah Azze ve Celle, Kiramen Kâtibin’e şunu vahyeder:” Kiramen
Kâtibin, melekler sağda solda iyiyi kötüyü yazan, onlara emreder ki;
“Istırap halinde” Yahut bir sıkıntı halinde,
“Bulunan kulumun aleyhine hiçbir şey yazmayın.” Çünkü o sıkıntıda insan
bazen abuk subuk şeyler de söyler Allah merhametinden dolayı o Kiramen Kâtibin’lere onu
yazmayın diyor.

6399. “Mü’minler için kıyamet gününde nurdan kürsüler kurulur.” Koltuklar
sandalyeler nurdan. İşte tahtadan odundan değil nurdan onlar oturtturulur.
“Üzerine de bir bulut gölge olur.” O gün milletin beyni fıkır fıkır kaynarken bu
mümin kullar hem gölgede oluyorlar hem rahat oturuyorlar.
“O gün sanki onlara bir saat gibi gelecek.” Subhanallah yani çünkü mahşerde
binlerce sene bekleyenler olacak o hesapta, o güneşin altında aç, susuz beyinleri kaynıyor
olarak bu insanlar, müminler için o gün, bir gün olacak o da bir saat gibi gelecek kendilerine.
İnsan bazen zaman hızlı geçer bir yere giderse bakar sabah kalkmış, akşam hemen
olmuş Allah Allah diyor, bunlar da öyle bir saat gibi olacak bu eziyetten şeyden hepsinden
kurtulacak.

6400. “Cuma günü on iki saatten ibarettir. İçinde öyle bir saat vardır ki
Müslüman kul o saatte Allah’tan ne isterse ona mutlaka verir.” İcabet saati var işte
Cuma günü on iki saattin içinde.
“O saati, ikindinin son saatlerine doğru arayın.” Yani o en son saati çoğu zaman
onda oluyormuş.
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