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Giriş: 

Peygamberimiz (asv) Ahir zaman Peygamberi unvanı ile son peygamber olark gelmiş 

ve “Benden sonra nebi yoktur” “Ben Hâtemü‟l-Enbiyâyım.” “Benden sonra kıyamet 

kopacaktır” buyurmuşlardır. “Alametleri nedir?” diye sorulunca ümmetine çok merhametli ve 

şefkatli olan peygamberimiz (asv) ümmeti aldanmasın ve ebedi hayatına zarar vermesin diye 

ahir zamana ve alametlerine ait her şeyi haber vermiştir. Ayrıca kıyamete, ölümden sonraki 

hayata, kabir ve haşir hallerine ait çok teferruatlı şekilde izahlarda bulunmuş ve hiçbir 

eksiklik, noksanlık ve anlaşılmayacak şey bırakmamış, hakikatleri ve istikbale ait olan 

hususları bütün teferruatı ve çıplaklığı ile anlatmıştır.  

Biz bu hadisleri çeşitli kaynaklardan bir araya özetleyerek getirdik, ta ki okuyanlar 

gerçekleri bütün çıplaklığı ile görsünler ve teferruat ile meşgul olmasınlar. Hadis 

kaynaklarımız ise başta Kütüb-ü Sitte-i Meşhure olan “Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, 

İbn-i Mâce ve Muvatta” yanında Nesâi, Müsned-i Ahmed, Darimi, Taberâni, Ebu Nuaym, 

Hâkim, Beyhaki, İbn-i Neccar, Deylemi, İbn-i Ebi Dünya, Camiu‟s-Sağir, Haraitî, Hatib-i 

Bağdâdi, Dârıkutnî, Tayâlisî, İbn-i Asâkir, Ebû Ya‟lâ, İbn-i Hibban, Heysemi‟nin Zevâidi ve 

Ahmet Ziyadeddin‟in Ramuzu‟l-Hadis gibi kaynaklardan istifade ettik. Bunların tamamı sahih 

hadis kitapları olup herhangi birinde bulunsa kesinlikle peygamberimizin (asv) hadisi olduğu 

anlaşılır. Şek ve şüpheye gere yoktur. Ancak kalbinde hastalık bulunanlar şüphe duyar ve 

inkara kalkışırlar.  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

KIYAMETİN KÜÇÜK ALAMETLERİ 

 

 

Ahir Zamanla İlgili Peygamberimizin (asv) Hadisleri: 

1. Bid‟alar ortaya çıkıp bu ümmetin sonradan gelenleri öncekilerine lanet okuduğu 

zaman kendisinde ilim bulunan ilmini izhar etsin ve neşretsin. O gün ilmi gizleyen Allah‟ın 

Muhammed‟e (asv) inzal ettiğini gizlemiş olur.  

 

Açıklaması: 

Ahir zamanda deccal gelir çıkardığı bid‟alar ile kendisinden öncekileri lanetleyerek ve 

kötüleyerek hiçbir şey yapmadığı halde yapmış gibi görünür ve göz boyar, kendisine tabi 

olanları aldatarak işini yürütür. Bu zamanda kendisine ilim verilen Mehdi ilmi yaymak için 

çalışır; ancak deccal onu ve ona tabi olanları hapseder ve eserlerine yasaklar getirir. 

Deccaldan korkarak veya ondan bir şeyler umarak ilmi gizleyen Deccalı ve Mehdi‟yi inkâr 

ederek ilminden istifadeyi yasaklayan deccal yardakçıları olan “Ulema-i Su” elbette Hz. 

Muhammed‟e indirileni inkâr etmiş olurlar. Çünkü peygamberimiz (sav) Ahir zaman, deccal 

ve mehdi ile ilgili hususları Allah‟ın bildirmesi ile bizlere öğretmiştir. 

 

2. Bir zaman gelecek pek çok insanlar Kur‟an okumaya ve ibadete gayret edecekler; 

ancak ehl-i bid‟a ve dalaletin işleri ile meşgul olacaklar ve bilmeden şirk koşacaklar. Onların 

bütün bilgileri ve konuşmaları dünyalık ve rızık peşinde koşmaktan ibaret olacaktır. Onlar 

dinlerini dünyalarına satacaklar, dine dünya için sarılacaklar. İşte onlar deccalın uşaklarıdırlar. 



 

3. Fasık ve facir övüldüğü zaman Rabbiniz öfkelenir ve Arş titrer.  

 

Açıklaması: 

Deccal ve avanesi ve onların yaptıkları övülürse elbette arş titrer.  

 

4. Allah‟a isyan hususunda kula itaat yoktur, itaat ancak marufadır. Âmirleriniz de 

ma‟rufu emredenlerinizdir. Münkeri emredenle âmir sayılmazlar. 

 

5. Ma‟siyet emretmedikleri sürece kişinin imama uyması gerekir. Masiyet emrettiği 

zaman ona itaat edilmez. (Ancak itaat etmemek isyan etmek anlamına gelmez.) 

 

6. Ulema-i Su denilen ümmetimin kötü âlimleri ilmi dünyalık ve ticaret için öğrenirler. 

Zamanın idarecilerine yakınlık elde etmeye çalışırlar. Onlara yazıklar olsun ve Allah onların 

ticaretlerine kazanç vermesin. 

 

7. Yüce Allah Hz. Âdem‟e (as) mesleklerden bin meslek öğretti. Ve ona şöyle dedi: 

Çocuklarına ve zürriyetine de ki dünyalığınızı bu mesleklerle kazanmaya bakın. Din ile 

dünyayı kazanmaya çalışmayın. Zira din benimdir ve sadece bana hastır. Din ile dünyayı elde 

etmeye çalışanlara veyl olsun, yazıklar olsun. (Veyl cehennemde bir vadinin adıdır ki 

cehennem o vadinin azabından Allah‟a sığınır.) 

 

8. Cennetin kokusu beş yüz yıllık yoldan hissedilir. Hal böyle iken dini dünya işlerine 

alet edenler, din ile, ahiret ameli ile dünyayı kazanmaya çalışanlar cennetin kokusunu dahi 

alamazlar.           

  

9. Kim ahireti ister ve onun için çalışırsa Allah onun kalbine zenginlik verir, 

kaybettiğini ona kazandırır ve onu zengin kılar. Kim de dünyayı amaç edinir ve onun için 

çalışırsa kalbine fakirlik koyar, akşam-sabah fakirliğini göz önüne getirir. Allah ahiret için 

çalışana dünyasını verir, dünya için çalışana ahireti vermez. 

 

10. Dünya ahiretin zıddıdır. Dünyanın acısı ahiretin tatlısı, dünyanın tatlısı ahiretin 

acısıdır.  

 

11. İlmi ile amel eden âlimin iki rekat namazı ilmi ile amil olmayan ve alim olmayanın 

yetmiş rekatından daha faziletlidir. Allah‟ı bilen bir ârifin iki rekât namazı Allah‟tan gafil 

olan birinin bin rekâtından daha faziletlidir. 

 

12. Allah katında en faziletli amel Tehlil, Tekbir, Tahmid ve Tesbih ile Allah‟ı anmak 

ve İslamı yüceltmektir. 

 

13. En büyük saadet Allaha taat yolunda harcanan uzun ömür sahibi olmaktır. 

 

14. Yüce Allah buyurdu: İzzetime, celalime ve varlığıma yemin ederim ki herhangi bir 

kadın ve erkek bana itaat üzere bulunup da yaşlanırsa ona azap etmekten haya ederim.” Bunu 

söylerken peygamberimiz (sav) ağlamaya başladı. “Neden ağlıyorsun?” dediler. “Allah 

kuluna azap etmekten haya ediyor da kul ona karşı günah işlemekten utanmıyor buna 

ağlıyorum” buyurdular.  

 



15. Bu ümmetin itaat üzere seksen sene yaşayanının cesedini Allah cehenneme haram 

kılar. Ama ne var ki ümmetimin yaş ortalaması altmış ile yetmiş arasındadır. 

 

16. Kıyamet gününde bir münadi “Nerede altmış sene yaşayanlar!” diye nida eder. 

Çünkü altmış sene “Düşünecek olanların düşünecekleri kadar zaman vermedik mi?” (Fatır, 

35:37) buyrulduğu yaştır.  

 

17. Sizlere dört büyük fitne gelecektir. Dördüncüsü sağırlık ve körlüktür ki bu sizin 

kalbinizi yılanın zehri gibi zehirleyen bir beladır. Bu zamanda ma‟ruf inkar edilir ve 

münkerler maruf bilinir. O zamanda bedenlerinizin öldüğü gibi kalpleriniz de ölür. 

 

Açıklaması: 

Kalbin ölmesi kalplerden iman nurunun çıkması veya iman za‟fından dolayı imanın 

kalbe ve amele tesir etmemesidir. Sağır ve kör olmak ise basiretsiz olup nasihate kulak 

vermemek ve nefislerin arzularına itaat edilmesidir. 

 

18. Kör gözü görmeyen değil, kalp gözü açık olmayan ve gerçekleri görmeyen ve 

basiterei bağlana ve hakikati idrak etmeyendir. Yüce Allah buyurdu: “Gerçekte gerçeği 

görmede gözler körelmez kalpler körelir” (Hac, 22:46) buyurur.  

 

19. Ashabım deccal ile savaşan kavim sizin benzeriniz gibidir veya sizden daha 

hayırlıdır. Başında ben ortasında Mehdi sonunda İsa olan bu ümmeti Allah helak 

etmeyecektir. 

 

20. Kıyametten önce yalancılar çıkar, (kezzab deccallar) onlardan sakının. 

 

21. Hz. İsa adil bir hâkim olarak inmeyince kıyamet kopmaz. O geldiği zaman haçı 

kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak ve malı çoğaltacaktır. Öyle ki bir adama 

karşılıksız verilecek de kabul etmeyecek. 

22. Allah‟ın bir kısım kulları vardır ki ne enbiya ve ne de şüheda olmadıkları halde 

kıyamet gününde Allah katındaki makamlarından dolayı enbiya ve şüheda onlara gıpta 

ederler. Denildi ki “Yâ Resulallah! Bunlar kimlerdir? Amelleri nedir ki bu dereceye 

gelmişler?. Bize bildir ki biz de onlara dost olalım.” Peygamberimiz (asv) buyurdu: “Bunlar 

Allah‟ın kullarından bir taifedir ki, aralarında ne akrabalık ve ne maddi bir alaka ve menfaat 

ilişkisi bulunmadığı halde Allah için birbirlerini sever ve ziyaret eder, aralarında Allah‟ı 

zikrederler. Allah onların yüzlerini nurlandırmıştır. Nurdan minberler üzerindedirler. İnsanlar 

korktukları zaman onlar korkmazlar, mahzun oldukları zaman da mahzun olmazlar ve 

Allah‟ın dini üzere sebat ederler” buyurdular. 

 

23. Hz. Ebu Bekir (ra) “Yâ Resulallah! Allah yolunda müşriklerle kıtalden başka cihat 

var mıdır?” diye sordu. Peygamberimiz (asv) “Evet Yâ Ebabekir! Hak Teâlanın yeryüzünde 

şehitlerden daha faziletli mücahit kulları vardır. Hak Teâla semada meleklere onlarla iftihar 

eder ve cenneti onlar için süsler” buyurdular.  

Hz. Ebubekir (ra) sordu: “Yâ Resulallah! Bunların vasıfları nelerdir, ve bunlar nasıl 

kimselerdir?” dedi.  

Peygamberimiz (sav) buyurdular: “Bunlar bulundukları toplumda usulüne göre ma‟rufu 

emreder ve münkerden insanları nehyedenlerdir. Yine bunlar Salihlere muhabbet eder, facir 

ve fazıklara buğzederler. Nefisim yed-i kudretinde olan Allah‟a yemin ederim ki cennette 

onların şehitlerden daha üstün köşkleri ve makamları vardır. Her birine üç yüz huri verilir. Ne 



zaman bunlardan birine baksa o Huri ona der ki “Hatırlar mısın ki, falan günü filan yerde 

ma‟rufu emr ve münkerden nehyetmiştin” der.  

 

24. Ümmetimden bir zümre kıyamete kadar Allah‟ın emri üzere kaim ve din-i islama 

hâdim olmaktan zail olmayacaktır. Ehl-i dalalet ve küfür onlara zarar veremedikleri gibi, 

onlardan ayrılanlar ve onlara muhalefet edenler de onlara asla bir zarar veremeyeceklerdir.  

 

25. Ümmetimden bir cemaat kıyamete kadar Hakkı tutmaya devam edecekler 

sonuncusu da Hz. İsa‟ya kavuşacaktır.  

 

25. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. 

 

26. Milletlerin kargalar ve kartallar gibi sizin sofralarınıza üşüşmelerine ve 

yağmalamalarına az kaldı. Sahabelerden birisi sordu: “Bizler o gün azınlıkta mı olacağız?” 

dedi. Peygamberimiz (asv) “Bilakis! Lakin o zaman sizler çoğunlukta olmakla beraber 

sellerin getirdiği çerçöpler gibi değersiz olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönüllerinden 

sizin heybetinizi giderecek sizin kalplerinizde ise “Vehn” olacaktır. Sahabeler sordular: 

“Vehn nedir Yâ Resulallah?” Peygamberimiz (asv) cevap verdiler: “Vehn, dünya sevgisi ve 

ölüm korkusudur” buyurdular.  

 

27. İdarecileriniz hayırlılarınız, zenginleriniz cömertleriniz olduğu ve işlerinizi şura ile 

yaptığınız zaman sizin için yerin üstü yerin altından hayırlıdır. Ne zaman ki şerirleriniz 

idarecileriniz, cimrileriniz de zenginleriniz olur ve işlerinizi kadınlara danışarak yaparsanız 

yerin altı artık sizin için yerin üstünden hayırlı olacaktır.  

 

28. Bir zaman gelecek sizin derdiniz mideleriniz olacak ve malınız mülkünüzle 

övüneceksiniz. Dinar ve dirhem dininiz, kadınlarınız kıbleniz olacak. Bu durumda sizler Allah 

katında hiçbir nasibi olmayan şerir mahlûklar durumuna düşeceksiniz. 

 

29. Bir zaman gelecek içinizde münafıkların gizlendiği gibi gerçek mü‟minler 

gizlenmek zorunda kalacaktır. 

 

30. Bir zaman gelecek zenginler gezmek için, orta durumda olanlar ticaret için 

haccedecekler. Hafız kurralar ve âlimler riya ve gösteriş için Kur‟an okuyacak ve ilmi 

dilenme vasıtası yapacaklardır. 

 

31. Bir zaman gelecek ümmetim fesada uğrayacak sünnetime sarılmak elinde ateş 

tutmak gibi yakıcı olacaktır. 

 

32. Benden sonra dört büyük fitne olacaktır: Birincisinde kan dökmek helal sayılacaktır. 

İkincisinde kan dökme ile beraber mal da helal sayılacaktır. Üçüncüsünde kan dökmek, mal 

almak ve zina helal sayılacaktır. Dördüncüsü ise deccal fitnesi olacaktır ki bu hepsinden daha 

tehlikeli ve şiddetlidir. 

 

33. Benden sonra bu ümmetin en büyük belası karın tokluğu olacaktır. Bir toplumun 

karnı doyarsa bedenleri semiz olur. Bedeni güçlendikçe kalbi ve imanı zayıflar ve şehvetleri 

artar. (Şehvetleri artınca günahlara dalarlar. Bu ise büyük bir fitne ve beladır.) 

 



34. Allah bir kavme hayır murat ederse başlarına bilginlerini geçirir, mallarını 

cömertlerin eline verir. Şayet şer murat ederse başlarına akılsız ve sefih olanlarını getirir, 

malları da cimrilerine verir. 

 

35. Ümmetimi zalimden korkarak “Sen zalimsin” diyemediğini gördüğünüz zaman 

onlara veda edilmiştir. 

 

36. Kim bir zalimi bildiği halde ona yardım için onunla beraber yürürse İslam‟dan 

çıkmış olur. (İmandan çıkmış olmaz…)  

 

37. Allah bir topluma verdiği ilmi onlardan zorla çekip almaz; ancak onların alimlerini 

vefat ile alır da alimleri kalmaz, insanlar da başlarına cahilleri getirirler ve onlara danışırlar, 

onlar da bilmedikleri halde fetva verirler kendileri saparlar insanları da sapıtırlar. 

 

38. Âlim olup neyi emredeceğinizi ve neden nehyedeceğinizi tam olarak bilmeden sakın 

emretme ve nehyetme işine girmeyiniz. 

 

39. Kıyamette insanların en aşağı mertebede olacak olanları ve en şerlileri başkasının 

dünyası için kendi ahiretini yok edendir. 

 

40. Ahir zamanda şeytan alim sıfatında yeryüzünde dolaşır. Sizler her âlimim diyenin 

sohbetinde bulunmayınız. Ancak beş şeyden beş şeye çağıran gerçek alimlerden istifade 

ediniz. Birincisi, sizin şüphelerinizi giderir ve imanınızı güçlendirerek şüpheden yakîne davet 

ederler. İkincisi, kibir ve gururdan tevazuya davet ederler. Üçüncüsü, düşmanlıktan dostluğa 

ve kardeşliğe çağırırlar. Dördüncüsü, riyadan ihlasa çağırırlar. Beşincisi, fani dünyadan zühde 

ve baki olan ahirete davet ederler.  

 

41.  Ahir zamanda ihtilaflar baş gösterip heva ve heveslerle amel edilmeye başlanınca 

sizlere ihtiyar kadınların ve saf kalpli bedevilerin imanını tavsiye ederim. (Aleyküm bi-dîni‟l-

acâiz.) 

 

42. Nefsim kudret elinde olan Allah‟a yemin ederim ki, bir kimsenin kalbi selim, temiz 

ve düzgün olmayınca kendisi düzgün olmaz. Komşusu kötülüğünden emin olmayan da gerçek 

mü‟min sayılmaz. 

 

43. Bir zaman gelecek insanlar bir vadide Kur‟an bir başka vadide olacaktır.  

 

44. Bir zaman gelecek boğulacak bir adamın yaptığı dua gibi dua etmeyen 

kurtulamayacaktır. (İnsanlar heva ve heves peşinde olup duaları dünya için olacak…)  

 

45. Bir zaman gelecek ki yanında altını veya gümüşü olmayan hayattan zevk 

almayacaktır. 

 

46. Bir zaman gelecek insanlar elbiselerini soyunup çıkardıkları gibi imanı 

çıkaracaklardır.  

 

47. Sakın zulmetmeyiniz. Zulmederseniz dua edersiniz dualarınıza cevap verilmez, 

yağmur istersiniz ama sizlere yağmur verilmez. Yardım istersiniz ama size yardım edilmez. 

 



Açıklaması: Yüce Allah buyurur: “Sakın zulme meyletmeyiniz aksi takdirde size 

cehennemin dehşetli azabı dokunur.” (Hud, 11:113) Duaların kabul edilmesini öneyen iki 

büyük günah vardır. Birincisi haram yemek, ikincisi ise zulmetmektir.  

 

48. Allah bir kavmin hayrını isterse onların fakih ve âlimlerini çoğaltır, cahillerini 

azaltır. Âlim konuşunca dinleyen ve kendisine yardım edenler çok olur. Cahil konuşunca 

dinlenilmez ve susturulur. Şayet bir kavmin şerrini isterse cahillerini çoğaltır, âlimlerini 

azaltır. Cahil konuşunca dinlenilir ve yardım görür, alim konuşunca susturulur. 

 

49. Altı haslet sizlerde hâkim olunca ölümü isteyiniz. Sefihleriniz amirleriniz olursa, 

hâkimler menfaat karşılığı ve korku ile hüküm verirlerse, kan dökmek hafife alınır da 

adiyattan sayılırsa, polisler çoğalırsa, akrabalık bağları koparılırsa, Kur‟an musiki ve güzel ses 

için okunursa ve zenginleriniz ilim sahibi olmadıkları halde sırf malları için saygı görürse…  

 

50. Bir zaman gelecek hiç hoşlanmayacağınız şeyler olacaktır. Sahabeler “O zamana 

yetişirsek bize ne emrederdiniz?” dediler. Peygamberimiz (sav) “İnsanların sizin üzerinizdeki 

haklarını veriniz. Onların üzerindeki sizin haklarınızı Allah‟a havale ediniz” buyurdular.  

 

51. Altı sınıf altı şeyden dolayı cehennemi hak ederler ve hesaba çekilmelerine gerek 

kalmadan cehenneme atılırlar. İdareciler zulümlerinden, Araplar asabiyet ve ırkçılıktan, köy 

ağaları kibirlerinden, tüccarlar yalanlarından, alimler hasetlerinden ve zenginleriniz de 

cimriliklerinden… 

 

52. Allah‟tan korkun! Şayet süt emen çocuklarınız, beli bükülmüş ihtiyarlarınız, otlayan 

hayvanlarınız olmasaydı belalar üzerinize sel gibi akardı.  

 

53. Bir zaman gelecek fitneler o derece yaygınlaşacak ki kişi mü‟min olarak 

sabahlayacak ama kafir olarak akşama girecek. Akşam mü‟min olarak gelecek sabaha kâfir 

olarak çıkacaktır. Bu fitneden ancak Allah‟ın bilen ve hakkıyla tanıyanlar kurtulacaklardır.  

 

54. Bir kişiye günah olarak her duyduğunu başkasına nakletmesi yeterlidir.  

 

55. Bir toplumda zekât men edilir de verilmezse o topluma kuraklık isabet eder.  

 

56. Malın karada ve denizde telef olması ancak zekâtın verilmemesindendir. 

 

57. Allah bir kavme gadab etmiş de onlara gökten azap indirmemişse onların cezasını 

ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını artırarak, ömürlerini kısaltarak (boş işlerle meşgul edip 

faydasız yaparak) tüccarlara malları saklatarak ve yağmurları keserek verir. Böylece suları 

azalır ve şerlileri onların başına musallat olur. 

 

58. Sadaka vererek sıkıntı ve kederlerinizi gidermeye bakın. Sadakayı çok verin ve 

fakirlerinizi çokça gözetin ki Allah sizin sıkıntılarınızı gidersin, düşmanlarınıza karşı size 

yardım etsin ve zor zamanlarınızda ayaklarınızı sabit kılsın. 

 

59. Ömürlerinizi ancak iyilik artırır, kaderi de ancak duanızla değiştirir ve başınıza 

gelecek musibetleri önler. Kişi günahından dolayı rızkından mahrum edilir.  

 

60. Allah‟ın hiç istemediği ve en çok buğzettiği ahlak sahibi kimseler kardeşlerine kin 

ve intikam besleyen kibirli ve yalancılardır. Onlar karşılaştıkları zaman sevgi gösterisinde 



bulunurlar ayrıldıklarında kuyularını kazarlar. Allah ve Resulüne itaate çağrıldıkları zaman 

ağrıdan alırlar, şeytan işine çağrıldıkları zaman sür‟atle koşarlar. 

 

61. Ümmetim dalalette birleşmez. Sizler ihtilaf gördüğünüz zaman savad-ı azama ve 

ekseriyete uyunuz. 

 

62. Allah bu ümmete zayıflıkları, namaz kılmaları ve ihlasları sebebiyle yardım eder. 

 

63. Birisi peygamberimize sordu. “Ya Resulallah birinin kavmini sevmesi asabiye ve 

ırkçılık mıdır?” Peygamberimiz (asv) “Hayır! Ancak kişinin kavminin haksızlığına ve 

zulmüne yardımcı olması ırkçılık ve asabiyedir” buyurdular.  

 

64. Dikkat edin! Sizden önceki ehl-i kitap Allah‟ın dini konusunda ihtilafa düşerek 

yetmiş iki fırkaya ayrıldılar. Bu ümmet de aralarında yetmiş üç millete ayrılacaklardır. 

Bunların yetmiş ikisi dalalette olup cehennemliktir, bir tanesi ehl-i necat olup cennetliktirler. 

Dikkat edin! O kurtulanlar “Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemaat” olanlar, yani benim sünnetime uyup 

yolumdan gidenler ve sahabelerimin yolunu takip edenlerdir. 

 

65. Kişi nefsi için sevip istediğini mü‟min kardeşi için de sevip istemedikçe gerçekten 

inanmış sayılmaz.  

 

66. Kişi Allah ve Resulünü nefsinden, çocuklarından, malından ve anne-babasından çok 

sevmedikçe gerçekten inanmış sayılmaz.  

 

67. Müslümanların işlerini önemsemeyen onlardan değildir.  

 

68. Bir kimsenin makam, mal ve şöhret sevgisinin dinine verdiği zararı koyun ağılına 

giren iki kurt yapamaz.  

 

69. Hileli alışveriş yaptığınız, hayvancılık ve ziraate razı olduğunuz ve cihadı terk 

ettiğiniz zaman Allah size zillet ve meskeneti musallat kılar da dininize dönene kadar 

boynunuzdan kaldırmaz. 

70. Yüce Allah “Yardımcısı olmayana zulmedene öfkem daha şiddetlidir” buyurdu.  

 

71. Mazlumun duasından sakının; onun duası ile Allah arasında perde yoktur.  

 

72. Sahabelerime saygılı olun. Sonra onları takip edenlere saygı duyun.  Onlardan sonra 

yalancılık ortaya çıkar. Yemin istenmeden yemin ederler, şahitlik istenmeden yalancı 

şahitlikte bulunurlar. Kim cennetin ortasını istiyorsa cemaatten ayrılmasın. Sizi ayrılık 

çıkarmaktan sakındırırım. Şeytan iki kişiden uzak, bir kişiye yakındır. Hiç kimse bir kadınla 

yalnız kalmasın; bu ikisinin üçüncüsü şeytan olur. Kim yaptığı iyiliğe sevinir, kötülük 

kendisini üzerse o kimse mü‟mindir. 

 

73. Ümmetim kamu ve devlet malından hırsızlık yapmadıkça düşman istilasına maruz 

kalmaz ve düşmanlar onlara asla galip gelemezler. 

 

74. Bir belde de zina ve faiz zahir olursa Allah‟ın azabı onlara helal olur. 

 

75. Dini bozan üç şey vardır: Facir fakih ve alim, zalim idareci ve cahil müçtehitler.  

 



76. Allah‟ın sizlere verdiği nübüvvet Allah‟ın dilediği süre devam eder. Sonra hilafet 

gelir ve bu da Allah‟ın dilediği kadar sürer. Sonra ısırıcı ve boğuşan saltanat dönemi başlar. 

Ondan sonra da cebrî ve keyfî bir istibdad dönemi gelir. Bundan sonra ise neslimden Mehdi 

gelir de Nübüvvet yolu üzere hilafeti yeniden ihya eder.  

 

77. Bu din gece gündüz devem ettiği sürece hüküm ve hâkimiyeti devam edecektir. Allh 

bu din ile kimini aziz eder, kimini de zelil eder. Kim dine sarılırsa aziz olur, kim de dinden 

uzaklaşırsa zelil olur. 

 

78. Benden sonra yalancı ve zalim idareciler gelir. Kim onlara yaklaşır, zulümlerine 

yardım eder ve onların yalanlarını tasdik ederse benden değillerdir ve ben de onlardan 

değilim. Onlar benim havzımın başına gelemezler.  

 

79. Benin en çok korktuğum ümmetimin karınlarını şişirmeleri, tembelliğe ve uyumaya 

kendilerini vermeleri ve iman zayıflığıdır. 

 

80. Bir kavim cihadı ve din için gayreti terk ederse Allah onların umumuna azap verir.  

 

81. Bir zaman gelir ki âlimleri fitne çıkarır, hâkimleri de fitneye sebep olurlar. Mescitler 

ve Kur‟an okuyanlar çoğalır ama tek tek iyice aramadıkça içlerinde bir âlim bulunmaz. 

Mescitte bin kişi namaz kılar; ama içlerinde bir kâmil mü‟min bulunmaz. 

 

82.  Bir zaman gelir ki herkes faiz yemek zorunda kalır, faize hiç bulaşmayayım diyene 

de tozu isabet eder. 

 

83. Bu ümmetten ilk kaldırılacak şey hayâ ve emanettir. En son kaldırılacak olan da 

namazdır. 

 

84. Bir zaman gelecek namaz kıldırmaya imam bulunmayacak. 

 

85. Sizler ancak zayıflarınız sayesinde rızıklanır ve yardım görürsünüz. 

 

86. Bir zaman gelecek çokları Kur‟an okuyacak ve ibadete gayret edeceklerdir; ancak 

onlar ehl-i bid‟anın amelleri ile meşgul olacaklar ve bilmeden Allah‟a şirk koşacaklar. 

Konuşmaları ancak dünyanın geçimi ile ilgili olacak ve dinlerini dünyalarına bilerek 

satacaklar. İşte onlar tek gözü kör olan Deccalın avaneleridirler.  

 

87. Kaviller ve rivayetler çoğalıp amellerin kaybolduğu, dillerin tatlılaştığı ama 

kalplerin kin ve düşmanlıkla dolduğu, sıla-i rahim kesildiği zaman Allah onlara lanet eder de 

onların gözleri hakkı görmeye kör ve hakikati işitmeye sağır olurlar. 

 

88. Yedi şey gelmeden önce amel işlemeye koşun en Allah‟ın kulları! Neyi 

bekliyorsunuz? Sizi nisyana sevk edecek fakirliği mi, yoksa sizi azdıracak zenginliği mi, veya 

sizi ifsat edecek hastalıkları mı, yoksa gücünüzü alan ihtiyarlığı mı bekliyorsunuz? Yoksa 

sizler her şeye veda ettiren ölümü mü intizar ediyorsunuz? Yoksa fitnesi gizli olan Deccalı 

mı? Veyahut da her şeyin kendisi ile son bulduğu kıyamet saatini mi gözlemektesiniz? 

 

89. Muhakkak ki bu dinin ileri gittiği ve geri kaldığı zamanlar olacaktır. Dikkat edin, bu 

dinin ilerlemesi herkesin din konusunda bilgi sahibi olduğu ve toplumda kendilerine değer 

verilmeyen bir iki fasığın kaldığı zamandır. O fasıklar konuştukları zaman dinlenilmezler ve 



hor görülürler. Bu dinin geri kaldığı zaman ise herkesin fısk ve sefahete dalıp dinden cahil 

olduğu ve dini bilen ve kendilerine itibar edilmeyen bir veya iki mü‟minin kaldığı zamandır. 

O zaman alim konuşur da dinlenilmez ve susturulur. İşte bu zaman din zayıflamış ve geri 

kalmıştır. 

 

90. Bu dünya yeşildir ve tatlıdır. Allah size dünyayı vermiş ve ahireti geri bırakmıştır ve 

dünyada ne yaptığınızı gözleyerek imtihan etmektedir. Dünyadan sakının ve kadınlardan da 

sakının. Bilin ki Benî İsrail‟in ilk fitnesi kadından başlamıştır. 

 

91. Büyüklerine saygı duymayan, küçüklerine şefkat ve merhamet etmeyen, iyiliği 

emretmeyen ve kötülükten sakındırmayan bizden değildir.  

 

92. Ümmetim dünyaya azmettikleri zaman onlardan İslam‟ın heybeti alınır. Enr-i bi‟l-

ma‟ruf ve nehy-i ani‟l-münkeri terk ettikleri zaman vahyin bereketinden mahrum edilirler.  

 

93. Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltmeye çalışsın. Eliyle düzeltmeye gücü 

yetmezse diliyle düzeltmeye çalışsın. Diliyle de düzeltmeye gücü yetmezse kalbinden 

buğzetsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir.  

 

94. Sizden birinize nefsini tahkir etmesi yakışmaz. “İnsan nefsini nasıl tahkir eder?” 

dediler. Peygamberimi (sav) “Hakkı müdafaa için söylenecek sözü vardır ama söylemeyerek 

susar. Yüce Allah kıyamet gününde o kula „Seni şöyle şöyle konuşmaktan menden nedir?‟ 

diye sorar. O da “İnsanlardan korktum!” diye cevap verir. O zaman yüce Allah “Kendisinden 

en çok korkulması gereken ben değil miyim?” buyurur.”  

 

95. Benden önce Allah‟ın ümmetlere gönderdiği hiçbir nebi yoktur ki ümmetinden 

emirlerine uyan ve sünnetini alan havarileri ve yardımcıları olmasın. Onlardan sonra bir 

topluluk gelir ki onlar yapmadıklarını söylerler ve emrolunmayan şeyleri yaparlar. Kim 

onlarla eliyle mücadele ederse mü‟mindir. Kim onlarla diliyle mücadele ederse mü‟mindir. 

Kim onlarla kalbiyle mücadele ederse o da mü‟mindir. Bunun dışındakilerin kalbinde hardal 

tanesi kadar iman yoktur. 

 

96. Yâ Ebâ Sa‟lebe! Ma‟rufu emret, münkerden nehyet. Şayet kendisine itaat edilen 

cimrilik, itaat edilen heva ve heves, tercih edilen dünya, her görüş sahibinin kendi reyini 

beğendiğini gördüğünüz zaman kendi nefsine dön ve halkı bırak. Bundan sonra gece 

zulmetleri gibi fitneler gelecektir. Bu zamanda dine temessük eden sizden elli kişinin sevabını 

alacaktır. “Onlardan elli kişinin mi?” denildi. Peygamberimiz (sav) “Bilakis sizden elli 

kişinin” buyurdu. Çünkü dedi: “Sizler kendinizi hayır üzerinde size yardım edecekleri 

buldunuz. Onlar ise kendilerine hayırda yardım edecek kimse bulamayacaktır.” 

 

97. En faziletli cihat zalim sultanın karşısında hakkı söylemektir.  

 

98. Allah Teâla kişisel günahlardan dolayı toplumu cezalandırmaz. Ta ki toplum kişisel 

günahlara göz yumar da yaptıklarına göz yumar ve engel olmazsa Allah Teâla onların hepsini 

cezalandırır ve azabını hepsini kapsayacak şekilde gönderir. 

 

99. Her durum ve makamda hakkı müdafaa ediniz. Şunu unutmayın ki sizin hakkı 

müdafaa etmeniz ne sizi rızkınızdan mahrum eder ve ne de ecelinizi öne alır. Rızkınız ne 

takdir edilmişse gelir, eceliniz de mukadderdir değişmez. 

 



100. Ya ma‟rufu emreder ve münkeri nehyedersiniz veya Allah şerirlerinizi üzerinize 

musallat eder de hayırlılarınız dua etse de duasına cevap verilmez. 

 

Açıklaması: 

Maruf bilinen ve herkesçe kabul edilen iyiliklerdir. Bunlar da hak, hukuk, adalet, 

dopruluk ve zulme mani olmak gibi iyiliklerdir. Münker ise haksızlık ve zulüm gibi herkesçe 

bilinen kötülüklerdir. Önemli olan her hal-u karda ve her makamda hakta sebat etmek ve 

hakkı müdafaa etmektir.  

 

101. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.  

 

102. Müşriklerle dilinizle, malınızla ve nefsinizle mücadele ediniz. 

 

103. Kıyamete yakın büyük şehirlerin üzeri karanlık bir duman, bir siyah bulut 

kaplayacaktır.   

 

Eşrat-ı Saat ve Kıyamet Alametleri Konusunda Hadisler: 

 

1. Eşrat-ı Saat ve kıyamet alametleri malın çoğalması, ticaretin yaygınlaşması, ehl-i 

kalemin çoğalması ama cehaletin artmasıdır. 

2. Kıyamete yakın deccal çıkar. Kıyametin büyük deccalından önce otuz yalancı 

küçük deccallar çıkar. “Onların alametleri nedir?” denildi. Peygamberimiz (asv) 

“Onlar sizi bulunduğunuz yoldan başka yollara sevk ederler. Benim sünnetimi ve 

sizin dininizi değiştirirler. Onları gördüğünüz zaman onlardan sakının ve uzaklaşın. 

3. En üstün ibadet ilim tahsil etmek, en üstün ibadet Allah‟ı bilmek ve tanımaktır. 

4. Başınıza gelecek kıyamet alametlerinin ve belaların alameti akılların bozulması, 

hükümlerin değişmesi, öldürülmelerin çoğalması, hayırların engellenmesi ve 

fitnelerin açığa çıkıp çoğalmasıdır.  

5. Kıyametin alameti ilmin kaldırılması, cehaletin yaygınlaşması, zinanın açıktan 

işlenmesi, içkinin çokça içilmesi, erkeklerin azalması ve kadınların çoğalması öyle 

ki bir erkek elli kadına nezaret etmek durumunda kalacaktır. 

6. Açıktan ve alenen Allah inkar edilmedikçe kıyamet kopmaz. 

7. Kötü komşuluk, Sıla-ı Rahmin kesilmesi, savaşlarda kılıç yerine başka aletlerin 

kullanılması, dinin dünyaya tercih edilmesi kıyamet alametlerindendir. 

8. Yeryüzünde “Allah Allah” denildikçe kıyamet kopmaz. 

9. Alçak oğlu alçak dünyanın en mesut kişisi olmadıkça kıyamet kopmaz.  

10. Tanımadıklarınıza selam vermemeniz, mescitleri yol edinmeniz ve içinde Allah‟a 

secde etmemeniz kıyamet alametlerindendir. 

11. Mal çoğalıp zekât verecek adam aradığınız halde bulamayacağınız ve verdiğiniz 

zaman da kabul edilmeyeceği ve bu Arap çölünün içinde nehirler akan çayırlık bir 

yer haline gelmeden kıyamet kopmaz. 



12. Helal para, istifade edeceğin ilim sahibi ve Allah için arkadaşlık yapacak adam 

bulamadığınız zaman bilin ki kıyamet yakındır.  

13. Kabristandan geçen birisi hayıflanarak ölülere bakıp “keşke sizin yerinizde ben 

olsaydım” diye temenni etmeden kıyamet kopmaz. 

14. Dağlar yerlerinden kaldırılıp aklınızın almayacağı ve acaib işler yapılmadan 

kıyamet kopmaz. 

15. Yeryüzünde bir olan Allah‟a ibadet edilmeden yüz sene geçmedikçe kıyamet 

kopmaz. 

16. Gösteriş için veralı, görünmek için takvalı ve zahit olunmadan kıyamet kopmaz. 

17. Fırat nehri kuruyarak üzerinde altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet 

kopmaz. Bu hazineye sahip olmak için insanlar savaşırlar öyle ki onda dokuzu ölür. 

18. Minberlerinizde hatipleriniz çoğalmadan, âlimleriniz idarecilere yanaşmak için 

yaltaklanmadan, helaller haram ve haramlar helal sayılmadan, şehvetlerinize uygun 

fetvalar verilmeden, para kazanmak için ilim tahsil edilmeden, Kur‟an-ı Kerim 

ticaret metaı haline gelmeden kıyamet kopmaz. (Tevillerle haramlar helal sayılır) 

19. Kıyamete yakın çocuklar öfkeli, yağmurlar yıkıcı, şerliler efendi, yalancılar 

doğrucu, hainler güvenilir, eminler hain, her kavmin hain ve münafığı reis olur. 

Sokaklar facir ve fasıklarla dolar, mihraplar şenlenir ama kalpler harap olur, 

kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle yetinir, harabeler mamur olur, mamur yerler 

harabeye döner, faiz yayılır ve herkes faiz yer, dinde şüpheler ortaya çıkar, içkiler 

içilir, gammazlar ve alay edenler ve bunların şerrini önlemek için de polisiye güçler 

çoğalır. 

20. Kıyamete yakın zaman kısalır öyle ki bir sene bir ay, bir ay bir hafta ve bir hafta bir 

gün gibi, bir gün de bir saat gibi, bir saat de ateş tutuşacak kadar çabuk geçer. 

21. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. Güneşin batıdan doğduğunu gören 

insanların hepsi iman ederler; ama ne var ki onların imanları ve tövbeleri makbul 

olmaz ve kendilerine fayda vermez. (Çünkü imtihan kapısı kapanır ve sırr-ı teklif 

ortadan kalkar.) 

22. Mal çoğalıp zekât verilecek adam kalmadıkça kıyamet kopmaz. Mal sahibi zekatı 

kabul ettirecek adam bulamaz, bulduğu kimse de „ihtiyacım yok‟ diye geri çevirir.  

23. Müslümanlar ile Yahudiler arasında savaş çıkmadan kıyamet kopmaz. Bu savaşta 

Yahudilerin tamamı öldürülür. Hatta herhangi bir hacerin veya şecerin arkasına bir 

Yahudi gizlence o taş ve ağaç “Arkamda bir Yahudi var” diye haber verir. O da 

öldürülür. Ancak “Garkad Ağacı” Yahudi ağacıdır, bu arkasına gizlenen yahudiyi 

haber vermez. 

24. Kalpler birbirinden nefret edip soğumadıkça, sözler ve görüşlerde ihtilaflar baş 

göstermedikçe ve kişi dostları, anne ve babası ile görüş ayrılığına düşmedikçe 

kıyamet kopmaz. 

25. Kişi kardeşini öldürmedikçe kıyamet kopmaz.  



26. Emanetler zayi edildiği zaman kıyameti bekleyiniz. “Emanetler nasıl zayi edilir ya 

Resulallah!” denildi. Peygamberimiz (asv) buyurdu: “İdarecilik ve yönetim işleri 

ehli olmayana verildiği zaman kıyameti bekleyiniz” buyurdu. 

27. Hicazdan bir ateşin çıkarak Basra‟daki develerin boyunlarını aydınlatmadıkça 

kıyamet kopmaz. 

28. Bir mü‟min kendi kavmi içinde koyundan daha zelil bir duruma düşmedikçe 

kıyamet kopmaz. 

29. İlim basit ve küçük insanların iltimas için tahsil ettiği bir meta haline gelmedikçe 

kıyamet kopmaz. 

30. İnsanlardan yirmi kişi bir araya toplandığı zaman içlerinde Allah korkusu taşıyan 

bir adam bulunmadığı zaman kıyameti bekleyiniz. 

31. Hayvanların çiftleştiği gibi insanların yollar üzerinde zina etmedikçe kıyamet 

kopmaz. 

32. Yüce Allah kıyametten bir müddet önce iyi insanların ve mü‟minlerin ruhlarını alır. 

Bundan sonra marufu emretmeyen ve münkerden nehyetmeyen bir zümre kalır. 

Yüce Allah bu kötülerin üzerine kıyameti koparır. 

33. İslam garib olmadıkça ve Allah‟ın kitabını okumak ayıp sayılmadıkça kıyamet 

kopmaz.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ 

Giriş: 

Deccal ve Mehdi Mücadelesi Konusundaki Hadislerin Hülasası: 

1. Hz. Âdem‟den (as) kıyamete kadar Deccal Fitnesinden daha dehşetli bir fitne 

olmayacaktır. Her peygamber ümmetlerine kıyameti haber vermiş ve kıyamet 

alametleri olarak da gelecek olan fitnekar Deccal‟ın şerrini haber vermiş ve 

ümmetlerini şerrinden korumak istemiştir.  

2. Deccal‟ın fitnesi gizli olacak ve münafıkane hareket edecektir. Kendisi büyük bir 

âlim olacak, siyasi ilmi ve zekâsı ile insanları etrafına toplayacak ve dalalete 

düşecek ve halkı dalalete sürükleyecektir. Yoksa dine ve hakikate ait ilmi 

olmayacaktır. Ancak pek çok ulemayı kendisi siyasetine alet ederek onların diliyle 

halkı etrafına toplayı dalalete atacaktır. 

3. Peygamberimizden sonra otuz kadar yalancı deccallar çıkacak ve halk arasında 

fitne çıkaracaklardır. Bunlardan ilki Ebu Cehil ve Müseyeleme-i Kezzab olup 

sonuncusu Süfyanî Deccal olacaktır. Abbasi hilafetine son veren Cengiz ve Hülagu 

da bu deccallardan birisidir. Çünkü peygamberimiz (sav) “Amcamın oğlu Abbas‟ın 

neslinden hilafeti deccal alacak” buyurmuştur. 



4. Deccal halkın kendisinden gafil oldukları zaman çıkacak ve halkı üzerinde 

bukundukları yoldan başka yollara çekecektir. Peygamberin (sav) şeriatını 

kaldırarak yerine kendi yaptığı bid‟at yasaları koyacak ve yenilik adına olmadık 

bid‟alar icat edecektir. 

5. Yüce Allah bu ümmetin üzerinde deccalın fitnesi ile harb kılıcını beraber cem 

etmeyecektir. (Bediüzzaman bu hadise dayanarak bu milletin II. Dünya savaşına 

girmeyeceğini haber vermiştir.) 

6. Deccal her yerde fitneyi uyandırmak için merkebine (bineğine) binerek kırk günde 

dünyayı gezecek yalnız Haremeyn-i Şerife (Mekke ve Medine‟ye) giremeyecektir. 

Öldüğü zaman İstanbul dikilitaştan şeytan dünyaya bağıracak ve onun öldüğünü 

duyuracaktır. 

7. Dünyanın sonuna doğru büyük dünya savaşları olacak. İstanbul Müslümanların 

elinden çıkacak ve işgal edilecek. İşte bu zaman Deccal çıkacaktır. Daha sonra 

Mehdi Tesbih ve Tekbirlerle İstanbul‟u yeniden feth edecektir. Hürriyet ilan 

edilecek ve Deccal ile Mehdi Hürriyetin ilanı ile ortaya çıkacaklardır.  

8. Ahir zamanın deccal ve süfyan gibi dehşetli şahıslar mü‟minler arasındaki ihtilaftan 

istifade ederek az bir kuvvetle onlara galebe çalar. Müslümanların dünya 

sevgilerinden ve mala düşkünlüklerinden istifade eder ve onları birbirine düşürerek 

kendi siyasetini yürütür. Gücünü yaptığı kanunlardan (zulüm ve haksızlık 

kanunlardan) ve kendisine taraftar olan safdil Müslümanların çokluğundan kuvvet 

bulur.  

9. Ahir zamanda iki büyük deccal çıkar. Birincisi bütün dinlere düşman olan dünya 

deccalıdır ki o bir günü bir sene olan kutup yakınlarından çıkar. Medeni ülkelere 

yönelerek dünyayı fesada verir. Onu ancak Hz. İsa (as) kırk arşın sıçrayarak ancak 

dizine kılıcını isabet ettirir ve yaralayarak onu öldürür.  

İslam deccalı ise Şeriat-ı Muhammediye‟yi tahrip edecektir. Buna karşı ehl-i 

beytten Muhammed Mehdi çıkar mücadele eder. Deccalın tahribatını tamir 

edecektir. Ancak deccalın muhasarası Mehdi‟nin üzerinden kalkmayacaktır. 

Mü‟minler deccalın muhasarası altında iken Hz. İsa (as) nüzul ederek Mehdi‟ye 

namazda iktida eder ve arkasında namaz kılar. Beraber bir program dâhilinde 

dinsizliğe, inkâr-ı uluhiyete, zulme, haksızlığa ve anarşiye karşı mücadele ederler. 

Tevhidin, hakkın, adaletin ve barışın tesisine çalışırlar.  

Hz. İsa (as) ayrıca gerçek Hıristiyan ruhanileri ile görüşerek onların Kur‟ana ve 

peygamberimize uymaya ve Şeriat-ı Muhammediye ile amel etmelerini sağlamaya 

çalışır. Mehdi de imana ve itikada ait bütün ihtilafları ortadan kaldıracak şekilde 

İman ve Kur‟a hakikatlerini ispat eder ve Şeriat-ı Muhammediye‟nin hakkaniyetini 

ispat eden eserler telif eder. Bunları okuyan Hıriatiyanlar ve ehl-i mektep İslama 

teveccüh eder ve Müslümanlara hak yolda, deccal ve Süfyan ile mücadelede yardım 

ederler.  

Mehdinin gelmesi ve Hz. İsa‟nın (as) nüzulü ile “İman ve Kur‟an Davası” yeniden 

başlar. Onların zuhuru İman ve İslam davasının yeniden başlaması demektir. Mehdi 

ve İsa‟nın şakirtleri beraberce uzun yıllar çalışarak İslam davasını yüceltir ve 



insanların islama yönelmelerine sebep olurlar. Onların vefatından sonra onların 

teşkil ettikleri cemaatleri ve “Şahs-ı manevileri” hizmete devam eder. Bu çalışma 

sonunda Hıristiaynlık islama iktida eder ve “Roma” da fethedilmiş olur. Bundan 

sonra 40 yıl dünya büyük bir Barış ve Hürriyet içinde “Asr-ı Saadete” benzer 

müreffeh bir hayat geçirirler. İnsanlık Hilafet ile idare edilir. Yani Mehdi hilafeti 

tekrar getirmiş olur. Yeryüzü zulüm ve haksızlık ile doldurulmuşken yeniden adalet 

ile dolar.   

10.  Deccalın başarısı tahribat nevinden olduğu ve nefisler müştehiyata meftun olduğu 

içindir. Deccal her şeyi tahrip eder ve her şeyi yıkar ve nefisleri tahrik eder, herkes 

ister istemez ona meyleder. Her nevi heva ve hevesi uyandırır. Ehl-i namusun güzel 

kızlarını ve zenginlerin mallarını serseri ve serkeş nefislere helal eder. İmana ve 

dine fikir ve ilim adına saldırarak küfre girmelerine sebep olur. Yahudi ve Mason 

gibi İslam düşmanlarının dostluğunu ve yardımlarını kazanır, inkar-ı uluhiyetten 

kaynaklanan bir cesarete dine hücum eder. Hürriyet ve Kanun Hakimiyeti 

perdesinde “Zulüm yasalarını” çıkararak bütün insanlara zulmünü teşmil eder.  

11. Mehdi deccal ve süfyanın tahribatını düzeltmek için “Devamlı Kur‟an okuyan bir 

cemaat teşekkül ettirir.” Zira insanlar ilk zamandaki insanların düzeldiği gibi 

düzelirler. Bu da okuma ve yazma şeklindedir. Peygamberimizin sünneti ve 

Allah‟ın kadim adeti budur.   

12. Deccal ve Süfyan yeryüzünde kırk gün kalır. Birinci günü bir sene, ikinci günü bir 

ay, üçüncü günü bir hafta ve dördüncü günü bizim günlerimiz gibidir. Bu demektir 

ki dört dönem hüküm ve hâkimiyetleri devam eder, dördüncü dönemden sonra 

adileşir ve vaziyeti muhafazaya çalışır. 

13. İnsanlar deccalın şerrinden dağlara kaçacak ve mağaralara sığınacaklardır. Eshab-ı 

Kehf Medhi‟ye yardım eder. Yani, Eshab-ı Kehf gibi deccalın zulmünden kaçan 

akıllı gençler Mehdinin davasını omuzlayarak zafere götüreceklerdir. 

14. Deccal bütün yaptığı tahribat ve yıkımdır. Yıkmak ise kolaydır. Bir bina bir senede 

yapılır bir dakikada yıkılır, yapılması haber değeri taşımaz ama yıkımı haberlere 

konu olur. Bu nedenle zayıflar yıkıcı ve tahribatçı olurlar. Bu nedenle anarşit ve 

teröristlerden çok bahsedilir ve devlet onların şerrinden korunmak için çok büyük 

tedbirler ve önlemler almak zorunda kalır. Deccal ve Süfyan‟ın yaptığı şeyler de 

tamamen göz boyama, başkasının yaptıklarına sahip çıkma ve kendilerine mal 

ederek reklam ve propaganda etmekten ibarettir. Bu gibi hususlar gerçek mü‟minler 

tarafından bilinir ve onlar bütün olumsuzluklara rağmen sabır ve sebat gösterir, az 

oldukları halde ihlasla mücadeleye devam ederler. Sonunda Allah‟ın zayıflıkları, 

ihlasları ve namazlarından dolayı yardımına mazhar olarak muvaffak olurlar. 

Münafıklar, kâfirler ve kalplerinde maraz ve hastalık olanlar ise deccal ve 

Süfyan‟ın fitnesine kapılarak helak olurlar. 

15. Peygamberimiz (sav) “Sizin için deccaldan daha çok saptırıcı ve bid‟aya giren 

âlimlerden korkarım. Zira onlar deccalın avaneleridir. Âdem (as) zamanından 

kıyamete kadar deccalın fitnesinden daha büyük fitne yoktur ve onun fitnesi gizlidir 

ama ben aranızda iken deccal zuhur ederse ben onun davasını çürüterek sizi onun 

şerrinden korurum. Fakat benden sonra gelecek olursa sakın onun yanına girmeyin. 

Zira onun yanında sizi aldatacak çok cerbeze ve müştehiyat vardır, sizi aldatır ve 



yanında kalırsınız. Deccala kalplerinde eğrilik bulunanlar uyar. Gerçek mü‟minleri 

ise Allah ihlasları ve samimiyetlerinden dolayı korur” buyurmuşlardır. 

 

PEYGAMBERİMİZDEN SONRA MEYDANA GELEN FİTNELER 

1. Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Kıyamet yaklaştı ve ay ikiye bölündü” (Kamer, 

54:1) buyurur. Bu ayetten anlıyoruz ki peygamberimizin hayatında ayın ikiye 

bölünme mucizesinin görüldüğü zaman kıyamete yakın bir zamandır, ayık ikiye 

bölünme mucizesi de kıyamet alametidir. Peygamberimizi (asv) ahir zaman 

peygamberidir. Bu ayeti te‟yid eden bir başka ayet “İnsanların hesap günü 

yaklaştı; ama insanlar hala gaflet içindedir” (Enbiya, 21:1) ayetidir. Bu da kıyamet 

ve haşrin yakın olduğunu göstermektedir.  

2. Kur‟an kıyametten ve dünya hayatının bir gün sonlanacağından ve bu günün çok 

kısa bir zaman sonra olacağından ve yakın bir zamanda ansızın kıyamet 

kopacağından çokça bahseder. “Her nefis ölümü tadacaktır” (Âl-i İmran, 3:185) 

buyururken “dünya da bir nefistir o da sizin ansızın vefat ettiğiniz gibi ölecektir” 

manasını da akıl sahiplerine ihtar eder. “Ne bilirsin ki belki o kıyamet çok 

yakındır” (Ahzab, 33:63) buyurur. Müşriklere “O kıyametin ansızın gelmesini mi 

bekliyorsunuz?” (Zuhruf, 43:66) diye tehdit eder. “Onlar kıyametin ansızın 

gelivermesini mi gözlüyorlar? Onun alametleri gelmiştir. Ama o başlarına geldiği 

zaman kendilerine ne faydası olacak?” (Muhammed, 47:18) buyurarak 

alametlerinin göründüğünü, bu nedenle ona hazırlıklı olmak gerektiğini ihtar 

etmektedir. 

3. Peygamberimiz (asv) “Kıyametten önce altı alamet say! Bunlardan birincisi benim 

vefatım, ikincisi de Kudüs‟ün fethidir” buyurmuşlardır. 

4. Ebu Zer (ra) Peygamberimizin(asv) “Bu Ömer içinizde bulundukça fitne size 

isabet etmez. Ömer fitnenin girmesini engelleyen kapıdır. Yaşadıkça sizinle fitne 

arasında açılması imkânsız kilitli bir kapı olacaktır” buyurduğunu rivayet eder. 

Bunun üzerine Ebu Zer‟e (ra) sorarlar “O kapı açılacak mı kırılacak mı?” dediler. 

“Kırılacak” dedi. Bunun üzerine “Öyle ise fitnenin sonu gelmeyecektir” dediler. 

Hz. Ömer (ra) şehit edilerek fitne kapısı kırılmış ve sonu gelmez fitne ve ihtilaflar 

o kapıdan girmeye başlamıştır.  

5. Ebu Huzeyfe (ra) “Fitnelerin ilki Hz. Osman‟ın şehadeti sonuncusu ise Deccal 

fitnesidir” demiştir. Hz. Osman‟ın şehadeti ile İslam dünyasında Havaric, Şia ve 

Siyasal İslam fitnesi başlamıştır. Deccal zamanında da benzer görüşler etrafında 

yeni fitneler çıkacağı anlaşılmaktadır. Hz. Osman (ra) şehadetine razı oldu ama 

kan dökerek fitneyi önlemeye razı olmadı. Hz. Ali (ra) da öyle yaptı kan dökerek 

fitnenin önünü almanın mümkün olmadığını söyledi ve “Müslümanlar arasında 

yanlış fikir ve anlayışlar delillerle ortadan kaldırılıp fikir birliği sağlanmadan kan 

dökerek fitneni önünü almak mümkün değildir” dedi ve kendisini ilme ve irşada 

verdi. Bu nedenle Bediüzzaman “İttihat imtizaç-ı efkârdır. İttihat cehle ile olmaz. 

Bizim düşmanımız cehalet zaruret ve ihtilaftır; bu üç düşmana karşı sanat, marifet 

ve ittifak silahı ile cihat edeceğiz” dedi. Sultan Abdulhamit dahi 31 Mart 

olaylarını kanla bastırmaya razı olmadı ve kendisinin azline razı oldu. Doğru olanı 



yaptı. Kan dökmüş olsaydı belki geçici olarak bir asayiş sağlanırdı ama fitne daha 

büyüyerek ve yayılarak devam ederdi. Sonu daha kötü olurdu.  

6. Haricilere “Hz. Osman (ra) ve Hz. Ali (ra) peygamberimiz (asv) tarafından 

cennetle müjdelenmişlerdir. Onları küfrüne nasıl hükmedersiniz?” diye sorulunca 

onlar şeytanın yaptığı gibi tevile saparak “Onlar sonradan değişmiş ve 

peygamberimiz (asv) zamanındaki safiyetlerini ve ihlaslarını kaybetmişlerdir” 

diye cevap verdiler ve tevillerle haklılıklarını savundular. İbn-i Asakir “Nefsim 

yed-i kudretinde olan Allah‟a yemin ederim ki Hz. Osman (ra) ve Hz. Ali (ra) 

hakkında kalbinde zerre kadar şüphesi olanlar sonunda mutlaka Deccal‟a tabi olur 

ve onun askerlerine dâhil olurlar. Dünyada ona yetişmezlerse kabirde yine deccala 

iman ederler” demiş ve deccal fitnesinin kalbinde zerre kadar eğrilik ve hastalık 

bulunanlara isabet edeceğini söylemiştir. 

7. Hz. Ali  (ra) Hz. Osman (ra) muhasara edilerek evine hapsedildiği zaman dışarıda 

herkesin duyacağı şekilde Hz. Osman‟a (ra) hitap ederek: “Sabret yâ Ebâ 

Abdullah! Allah‟a yemin ederim ki Uhud savaşı gününde peygamberimiz (sav) 

Uhut dağına çekildiği zaman dağ sallandı. Peygamberimiz (sav) Uhut dağına 

hitaben “Ya Uhut deprenme, yerinde dur. Muhakkak ki senin üzerinde bir nebi bir 

sıddık ve şehitler vardır” buyurdu. (Arapça da çoğulun en azı üçtür. O zaman 

yanında Hz. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Zübeyir ve Talha (ra ecmain) 

bulunuyorlardı) Hz. Ali (ra) devam etti: “Allah‟a yemin ederim ki mutlaka sen 

şehit edileceksin, senden sonra da ben öldürüleceğim, Zübeyir ve Talha‟da şehit 

olacaklardır” dedi. 

8. Peygamberimiz (sav) “Aişe benim hem dünyada hem ahirette zevcemdir” 

buyurmuşlardı. Bu nedenle Hz. Ammar b. Yâsir (ra) “Cemel vakası ile ilgili 

olarak “O dünyada ve ahirette peygamberimizin (sav) zevcesidir. Lâkin yüce 

Allah bizi onunla imtihan etmektedir. Hak ve hakikate mi yoksa şahsiyete mi 

önem verdiğimizi denemek istiyor. Peygamberin yakınlarına mı yoksa davaya mı 

inandığımızı ölçüyor” diyordu. 

9. Hz. Ali (ra) Cemelde Hz. Zübeyir‟i (ra) çağırdı ve onunla konuştu. “Gel sen 

serbestsin. Hatırlıyor musun? Resulullah (asv) sana „Ali ile karşı karşıya 

geleceksiniz. Ona karşı zalim davranacaksın, fakat o seni mağlup edecek ve sen 

haksız bir durumda olacaksın” demişti. Hz. Zübeyir (ra) “Zamanın bana 

unutturduğunu sen bana hatırlattın. Seninle dövüşmeyeceğim” dedi ve ayrıldı. 

Ama onu takip eden bir münafık Medine‟ye giderken bir vadide namaz için mola 

verdiğinde şehit etti. 

10. Hz. Ali (ra) Medine halkı ve Medine‟ye gelen işgalcilerin de ısrarı ile hilafete 

gelince Şam valisi Hz. Muaviye‟yi (ra) ve Mısır valisi Amr b. Âs‟ı (ra) diğer 

valiler gibi azletti, yerlerine başka valiler atadı. Hz. Muaviye (ra) Hz. Osman (ra) 

zamanında Şam valisi oldu. Azledilmesini kabul etmedi. Çünkü Şam‟da Bizans‟a 

karşı sınır şehri olduğu için düzenli bir ordu meydana getirmiş, saray yaptırmış ve 

bir kral gibi yaşamaya başlamıştı. Başarılı bir valilik görevi yürütüyordu. Amr b. 

Âs (ra) azledilince ona mektup yazdı ve yanına çağırdı ve tekrar Mısır valiliğini 

vaat etti. O da Hz. Muaviye‟nin yanına gitti ve ona destek verdi. Hz. Ali‟ye (ra) 

“Bir müddet daha onların görevlerine devam etmelerine göz yummasını ve taviz 

vermesini istediler.” Hz. Ali (ra) “Bu müdahanedir. Dinde müdahane yoktur” dedi 

ve kabul etmedi.  



11. Peygamberimiz (sav) bir seferden dönerken bir arabi geldi ve “Ya Muhammed 

benimle güreşir misin?” dedi. Peygamberimiz (asv) cevap vermedi. Hz. Muaviye 

(ra) “Yâ Resulallah! Bana izin ver, bununla ben güreşeyim” dedi. Peygamberimiz 

(asv) izin verdi. Hz. Muaviye (ra) arabiyi yendi. Peygamberimiz (sav) “Muaviye 

katiyyen yenilmez” buyurdular. Urve b. Ruveym (ra) bunu Hz. Ali‟ye (ra) 

anlatınca Hz. Ali (ra) “Ben bunu bilmiyordum. Bilmiş olsaydım onunla 

savaşmazdım” dedi.  

12. Hz. Ali‟ye (ra) Sıffın‟de ölenler hakkında soruldu. Hz. Ali (ra) “Bizim 

tarafımızdan da onların tarafından ölenler de ihlaslı olanlar cennetliktir. Asıl sorgu 

ve suale Ben ve Muaviye çekileceğiz. Bizden olsun onlardan olsun Allah rızasını 

ve hakkın müdafaasını murat etmiş ise kurtulmuştur” buyurdular. 

13. Hz. Ali (ra) Sıffın‟den döndükten sonra hâkimiyeti tam olarak eline alamayacağını 

anladı. Hutbelerinde “Muaviye‟nin emirliğini hor görmeyin. Vallahi bunu da 

kaybederseniz vücutlardan başlarınız acı kavun gibi dökülür” demeye başladı. 

14. Hz. Ali‟nin (ra) Hariciler tarafından şehit edilmesinden sonra Hz. Hasan (ra) 

Muaviye (ra) anlaşarak onun lehinde hilafetten çekildi. Sonra şöyle konuştu: 

“Haklı olduğum halde Muaviye benimle çekişti. Şimdi bu makamdan 

Müslümanların kanları dökülmesin diye Muaviye hesabına feragat ediyorum ve 

hilafeti ona devrediyorum” dedi. Bunun üzerine sahabelerden bir grup “Allah‟ın 

elçisi „Benim oğlum seyyiddir. Allah onunla aralarında büyük bir savaş olan iki 

büyük Müslüman fırkasını barıştıracak” buyurdu. Siz bunu yaptınız” dediler.  

15. Abbasi halifelerinden ilk olarak Mutezile mezhebini terk eden halife Mütevekkil 

olmuştur. Mütevekkil rüyasında peygamberimizi (sav) bir tepenin üzerinde 

görmüş ve kalabalık bir kitleye şöyle hitap ettiğini duymuştur: “Dikkat edin! 

Muhammed b. İdris eş-Şafii size nefis bir gıda bırakmıştır. Ona uyunuz” diyordu. 

Bunun üzerine Mutezile‟yi terk etti. 

16. Her biri peygamberlik iddia eden otuza yakın Deccallar çıkmadıkça kıyamet 

kopmaz. Onların alameti size üzerinizde olmadığınız bir yolu gösterirler ve sizin 

yolunuzu değiştireceklerdir. Kendilerini gördüğünüz zaman onlardan uzaklaşınız. 

17. Peygamberimiz (asv) “İlim kalkmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman 

kısalmadıkça, fitneler zahir olmadıkça, cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz” 

buyurdular.  

18.  Peygamberimiz (asv) “Bu ümmetin sonunda hasf, mesh ve kazf olacaktır” 

buyurunca birisi sordu: “Aramızda salihler varken biz de helak olur muyuz?” 

peygamberimiz (asv) “Evet, kötüler çoğalınca ve iyiler de onlara engel olmaya 

çalışmayınca” buyurdular.  

19. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki o zamanda benim sünnetime ve Allah‟ın 

dinine uymak elinde ateş tutmak gibi zor ve yakıcı olacaktır. 

20. Hz. Ali (ra) peygamberimizden (asv) şöyle rivayet etti: “Ganimet ve devlet malı 

belli kişilerin elinde toplanırsa, emanetler ganimet sayılırsa, zekat ağır bir yük 

kabul edilirse, erkekler hanımlarına boyun eğer ve itaat ederlerse, kişi annesine 

isyan eder, arkadaşına iyilik edip babasına isyan ederse, fasık ve facirler idareyi 



ele geçirirse, şerlerinden korkularak kötülere ikram edilirse, şarkıcı kadınlar ve 

çalgı aletleri çoğalırsa, mescitlerde ibadet yerine gürültü artarsa, içki su gibi 

içilmeye başlanırsa, erkekler ipekli elbiseler giyerse, bu ümmetine sonradan 

gelenleri öncekilere lanet okumaya başlarsa KIZIL RÜZGARI, yere batıran 

depremleri, suretlerin maymunlara dönüşmesini, gökten taş ve benzeri azapların 

yağmasını bekleyiniz.” 

21. İyi insanlar bir bir gidecek, geriye arpanın ve hurmanın yaramazı gibi yaramaz 

insanlar kalacaktır. Allah da onlara değer vermeyecektir. 

22. Yalancıların doğrulanması ve doğruların yalancı sayılması kıyamet alametidir. 

23. Kıyamet yaklaşınca kişi köpek yavrusu yetiştirecek bu ona öz yavrusunu 

yetiştirmekten daha sevimli gelecektir. Zina çoğalacak, büyüklere saygı ve 

küçüklere sevgi ortadan kalkacaktır.  

24. Büyüklerinizde çirkin söz, küçüklerinizde hâkimiyet, alçaklarınızda ilim, 

iyilerinizde müdahane olduğu zaman kıyameti bekleyiniz. 

25. İşler ehil olmayanlara verildiği zaman kıyameti bekleyiniz. 

26. Ayağı çıplak üstü başı olmayan fakirler ve koyun çobanları büyük binalar inşa 

ettikleri zaman kıyameti bekleyiniz. 

27. Camidekiler kendilerine imamlık yaparak namaz kıldıracak kişi bulamadıkları 

zaman kıyameti bekleyiniz. 

28. Allah‟ın kitabı âr, İslam garip hale gelmeden kıyamet kopmaz. 

29. Bir zaman gelecek yol ortasında zina yapılacak ve kimse buna itiraz etmeyecek. 

İste o günün örnek iyi insanı “Ah şu kadını birazcık da olsa şu yoldan 

alıkoyabilesem” diyen kimse olacaktır.  O kişi toplumun içinde sizin aranızdaki 

Ebubekir ve Ömer gibidir. O zaman gelmedikçe kıyamet kopmaz.  

30. Helal para, faydalanılan ilim ve Allah için kardeşlik azalmayınca kıyamet 

kopmaz. 

31. Kalpler birbirinden nefret etmedikçe, fikirler ayrılmadıkça, baba bir öz kardeşler 

dinde ihtilafa düşmedikçe kıyamet kopmaz. 

32. Kişinin camiyi yol edinip içinde iki rekât namaz kılmaması kıyamet alametidir. 

33. Kıyamete yakın dinde öyle fitne ve belalar ortaya çıkar ki ondan ancak Allah‟ın 

bilen ve dinini tanıyan kimse kurtulabilir. 

34. Öyle bir zaman gelecek ki insanların bütün gayeleri mideleri, arzuları malları, 

dinleri paraları, kıbleleri de kadınları olacaktır. İşte onlar Allah katında nasipleri 

olmayan yaratıkların en kötüleridirler. 

35. İnsanlara öyle bir zaman gelecektir ki o zaman âlimler köpekler gibi 

öldürüleceklerdir. (Keşke o zaman onlar tanınmamak için ahmakça davransalar…) 



36. Ahirette Mushaf, Mescit, Çocuk ve Kitap gelip Allah‟a şikâyette bulunacaklar. 

Mushaf diyecek “Yâ Rabbi beni yakıp parçaladılar.” Mescit: “Yâ Rab beni harap 

ettiler.” Çocuk: “Ya Rab bizi tart ettiler ve öldürdüler, perişan ettiler. Kitap 

diyecek: “Allah‟ım! Benim hükmüme uygun davranmadılar” diyecekler. Allah 

katında sahiplerinden davacı olacaklardır.  

37. Ani ve toplu ölümler kıyamet alametidir. 

38. Namazların terk edilmesi, nefsin arzularına uyulması, zenginlere paraları için 

saygı duyulması ve idarecilere yaltaklık yapılması kıyamet alametidir. O zamana 

yetişirseniz namazı vaktinde kılmaya bakın. 

39. Cahillerin minberlere hutbe okumak için çıktıkları, sokaklar binaların sık 

yapılması ve yükseltilmesinden dolayı daraltıldığı, adamların taçlar giyindiği, 

âlimlerin devlet adamlarına meylederek onları istediği gibi fetva verdikleri haramı 

helal ve helalı haram yaptıkları zaman anlayın ki, kıyamet yakın demektir. 

40. Büyük harpler ve toplu ölümler kıyamet alametidir. 

 

FİTNELERDEN KORUNMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 

1. Buhranlı zamanlarda ve fitne dönemlerinde ibadet bana hicret gibidir.  

2. Ben ümmetimin küfre dönüp putlara tapınmasından korkmam; ancak saptırıcı 

bid‟akar alimlerden sizleri sakındırırım. Ümmetimin arasına fitne kılıcı girdiği 

zaman artık kıyamete kadar kaldırılmaz. 

3. Peygamberimiz (asv) sahabelerine “Aranızda çetin günler olacaktır. O günlerde 

dine temessük eden ve sünnetimle amel eden kişi sizden elli kişinin kazanacağı 

sevabı kazanacaktır” buyurdular.  

4. Fitne dönemine rast gelirsen evinden dışarı çıkma! Dilini tut. Kesin bildiğini al, 

bilmediğin şeylerle meşgul olma. Kendi işinle meşgul ol, halkın arasına karışıp 

işlerine burnunu sokma! Yüce Allah “Sizler hak ve hidayet üzere olursanız 

başkasının dalaleti size zarar vermez” buyurur.  

5. Ümmetimin fesada gittiği zaman kim benim sünnetime sarılırsa ona yüz şehidin 

sevabı vardır.  

6. Sabret, sabret ve sabırlı olamaya devam et! İnsanların ahlaklarına uygun şekilde 

davran; ama onların yaptıklarını yapma. Bedenen insanlarla beraber ol, ama kalben 

kötülüklerine iştirak etme! Onlarla iyi geçin ama yaptıklarından uzak dur. 

7. Sana sopa atarak malını elinden alsalar da onları dinleme ve kötülükte onlara itaat 

etme!  

8. Şayet fitne zamanında sakın öldüren olma, ölenlerden olabilirsen buna da sabret. 

Sakın kâtil olma!  



9. Helal lokma yiyen, sünnetimden ayrılmayan ve herkese güven telkin eden herkes 

mutlaka cennete girecektir.  

10. Yavrum! Gününü hiç kimseye kin tutmadan geçirebiliyorsan öyle yap! Bu benim 

sünnetimdir, kim sünnetimi severse beni sevmiş olur, beni seven ve sünnetime uyan 

da benimle cennette beraber olur. 

 

MEHDİ İLE İLGİLİ RİVAYETLERİN HÜLASASI 

 Mehdi ile ilgili hususlar Kütüb-ü Sitte ve Celaleddin-i Suyuti‟nin “Camiu‟s-Sağir” 

Taberani ve Hakim‟im “Mu‟cem” ve Ahmed b. Hanbel‟in “Müsned” isimli hacimli hadis 

kitapları yanında Muhiddin-i Arabî‟nin “Fütühat-ı Mekkiye” isimli eserinde keşfettiği ve  

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin “Risale-i Nur Külliyatı”nın çeşitli bölümlerinde 

yorumlayarak izah ettiği hususların özeti olarak ifade edilmiştir.  

A- Mehdi’nin (ra) Hilyesi ve Yapacağı İşler:  

1. Peygamberimiz (asv) bir gün sahabelerine nasihat ederek “İlim kalkar cehalet 

yaygın hale gelir. O zaman benim neslimden ismi ismime ve babasının ismi 

babamın ismine muvafık olan Mehdi gelir de ilmi yeniden ihya eder” buyurdu. 

Bunun üzerine içlerinden birisi “Yâ Resulallah! O zaman Kur‟an okunmayacak 

mı?” dedi. Peygamberimiz (asv) “O zamanda Kur‟an bu günkünden daha çok 

okunacaktır” buyurdu. Soruyu soran “O halde ilim nasıl kalkar?” dedi. 

Peygamberimiz (asv) “Yazık sana! Ben seni Medine‟nin fakihlerinden biliyordum. 

Sen görmüyor musun aramızda Yahudi ve Hıristiyanlar var ve Tevratı ve İncili 

okuyup duruyorlar. Kendilerinde ilim var mı?” buyurdular.  

2. Mehdi peygamberin ehl-i beytindendir. Açık alınlı, küçük burunlu, iri gözlü, dişleri 

parlak ve seyrek birisidir. Sağ yanağında inciyi andıran bir ben vardır. Yavaş ve 

ağır konuştuğu zaman sağ elini sol dizine vurur. Sağ ayak parmaklarından iki 

parmağı bitişiktir. Allah‟ı en çok bilen ve Allah‟a karşı son derece boyun eğen ve 

Allah‟tan en çok korkan birisidir. Hüseyin evladından olup peygamberimize (asv) 

çok benzer, orta boylu esmer ve kaşı kavislidir.  

3. Mehdi peygamberin (asv) yolundan gidecek ve kıl kadar ayrılmayacaktır. Uyuyanı 

uyandırmayacak, kan akıtmayacaktır. Ancak ihya etmedik sünnet ve imha etmedik 

bid‟at bırakmayacaktır. Ahir zamanda aynen peygamberimiz (asv) gibi dinin 

icaplarını yerine getirecek, Zülkarneyn ve Süleyman (as) gibi tüm dünyaya ilim ve 

marifeti ile hâkim olacaktır. 

4. Mehdi, salibi, yani haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. Yeryüzü 

zulüm ve işkence ile dolu iken onun sayesinde adalet ve refah ile dolacaktır. 

Ümmet-i Muhammed‟den (as) memnun olmadık bir fert kalmayacaktır. İyi ve kötü 

bütün insanlar onun zamanında görülmemiş bir nimete boğulacaklardır. 

Gökyüzünden bol yağmurlar yağacak ve yerden bereket akacaktır. O bütün 

defineleri çıkaracak, her taraftan arıların kovanlarına sığındıkları gibi insanlar ona 

sığınacaklardır.  

5. Mehdi zamanında adalet o kadar yaygınlaşır ki kurtla koyun beraber gezdikleri 

halde birbirlerine zarar vermez, çocuklar yılanlarla oynar. Bir ölçek buğday eken 



yedi yüz ölçek alır. Tefecilik, veba ve zina gibi fena huylar ortadan kalkacaktır. 

Emanetler teslim edilecek, ömürler uzayacak ve Mehdinin sözleri insanlar arasında 

sevilecektir. Allah onunla kör fitneyi kaldıracak, yeryüzünde emniyet ve güven 

hâkim olacaktır. Kadınlar bir araya gelerek aralarında hiçbir erkek olmadığı halde 

hacca gidip geleceklerdir.  

6. Bütün bunları Mehdi tek başına yapacak değildir. Bunların bir kısmını Hz. İsa (as) 

yapacaktır. Yani Hz. İsa ve Mehdi zamanında hayat seviyesi ve insanlığın tekâmülü 

ile bunların bir kısmı yapılmış olacaktır. Peygamberimiz (asv) ahir zaman 

hadiselerini Hz. Mehdi ve İsa (as) ile ilişkilendirerek anlattığı için bütün bunları 

Mehdinin ve İsa‟nın (as) şahsı yapacak gibi anlaşılmıştır. 

B. Mehdinin Gelmesinin Alametleri ve Makamının Yüceliği: 

1. Mehdi zamanında Fırat Nehri kuruyacak ve Altından bir dağ meydana çıkacaktır.  

Açıklaması: 

Fırat üzerinde baraj yapılacak, sular baraja akınca nehir bir müddet akmayacak 

demektir. Baraj dağ gibi olduğu için dağa benzetilmiştir ve suyu altın gibi değerli 

olduğu için altına benzetilmiştir. 

2. Anlaşmazlıklar ortaya çıkacak ve sık sık depremler vaki olacaktır.  

3. Süfyan‟ın çıkması ve Şeriat-ı Muhammediye‟yi kaldırması da Mehdinin gelmesinin 

alametlerindendir. Zira Süfyan şeriat-ı Ahmediye‟ye ilişmese Mehdi‟nin onunla 

mücadele etmesine de gerek kalmaz. Süfyan nifakın başına geçecek ve 

münafıklıkla iş görecek bu nedenle safdil Müslümanlar onu Müslüman ve alim 

bilecektir. İlmi ile dalalete düşecek ve pek çok hocalar ve alimler etrafında 

toplanacak, bu da Müslüman halkı aldatacaktır. 

4. Mehdi ve Süfyandan önce büyük savaşlar olacak ve “Hürriyet” ilan edilecektir. 

Daha sonra İstanbul Müslümanların elinden çıkacak, mehdi İstanbul‟u yeniden 

tekbir ve tehlillerle fethedecektir. Bu ikinci fetihten sonra Süfyan ve Deccal çıkacak 

daha sonra İsa (as) gelerek Mehdi‟ye tabi olacak ve Deccalı öldürecektir.  

5. Süfyan‟ın ölümünden sonra Mehdi Rumlarla sulh imzalayacaktır. “La mehdi illa 

İsa” hadisinin işaretine göre Mehdi Hz. İsa‟nın kendisine vekâlet vermesi ve vekili 

olması ile Hz. İsa‟ya ait pek çok görevleri yapacak demektir. 

6. Mehdi ilim ve imanı ihya ederek dünyaya manen hükmedecek ve bütün devletlere 

ve insanlara hâkim olacaktır. Bu nedenle peygamberimiz (asv) “Dünya iki mü‟min 

ve iki kâfir hâkim olmuştur. Mü‟minlerden Zülkarneyn ve Süleyman (as) 

kâfirlerden ise Nemrud ve Buht-u Nasr dünyaya hükmetmişlerdir. Beşinci olarak da 

neslimden Mehdi dünyaya hâkim olacaktır” buyurmuşlardır. 

7. Mehdi iktidar ve siyaset sahibidir. Zamanın şartlarını ve dünyanın siyasetini bilir ve 

buna göre doğru yolu gösterir. Ayrıca mehdi bütün varlıkların dillerini bilen bir 

halifedir. Adâleti insanlara, cinlere ve bütün varlıklara şamildir. Allah ona inanmış 

kimseleri yardımcı kılacaktır. Onun ondan az, beşten çok vezirleri olacaktır; o bu 

vezirleri sayesinde bütün işleri başaracaktır.  



8. Mehdi insanları Allah‟a davet hususunda basiret sahibidir. Nitekim peygamberler 

de böyledir. Peygamberler kendilerine uyanlara tam bir basiretle hakka davet 

ederler. (Yusuf, 12:108) Mehdi Allah‟ın kitabını anlamada tam bir ilim sahibidir. 

İlâhi kelamın manasını tam bir vuzuh ile öğretir. Öfkelendiği zaman dahi adalet ve 

merhametten ayrılmaz. İşlerin girift taraflarını bilir ve buna göre hareket eder. 

Doğrudan Kur‟andan istifade edecek, peygamberin izini takip edecek ve hiç 

yanılmayacaktır. O şeriat sahibi değil, ona uyandır, peygamber değil velidir ve 

masum değil mahfuzdur. Nitekim peygamberimiz (asv) “Benimi ümmetimin 

âlimleri Benî İsrail‟in peygamberleri gibidir” buyurmuştur.  

9. Mehdi kendi zamanında ihtiyaç duyulan gaib ilimlere nüfuzu oalcaktır. Bu sayede 

yeni zuhur edecek meseleleri hal edecektir. Kur‟andan hüküm çıkarmak için 

gereken bütün ilimler yanında “Ebced ve Cifir” ilminde de büyük bir vukufiyete 

sahip olacaktır. O ilmini doğrudan Hz. Ali‟den (ra) ve peygamberimizden (sav) 

alacaktır. Bu nedenle o “Hz. Ali‟in (ra) veled-i manevisi” sayılacaktır. Bu nedenle 

peygamberimiz (asv) sadece Mehdi‟nin yanılmayacağını söylemiş, diğerleri 

hakkında susmuştur. 

10. Peygamberimiz (asv) “Başında Ben, ortasında Mehdi ve sonunda İsa‟nın (as) 

bulunduğu bu ümmet helak olmayacaktır” buyurmuştur. Nitekim Muhiddin-i Arabî  

(ks) ve Beyazıd-ı Bistami (ks) gibi veliler demişlerdir ki: “Mehdi İsa‟dan 30 sene 

önce gelir. 40 yıl hükmeder. İsa (as) ise 45 yıl hükmedecektir.” Böylece her ikisinin 

tam hâkimiyeti 75 yıl olacağı anlaşılmaktadır. 

11. Mehdinin gelmesi ile ilgili hadisler “Tevatür” niteliğindedir ve en az yetmiş beş 

tarik ile nakledilmiştir. İbn-i Mesud (ra) nakleder ki “Dünyada tek bir gün kalsa 

Allah o günü uzatır ve neslimden Mehdi‟yi göndererek bu dini ihya eder ve 

dünyaya hâkim kılar.” Nitekim peygamberimiz (asv) “Ümmetim istikamette gitse 

ona bir gün vardır. İstikamet üzere gitmezse ona ayrım gün vardır” buyurur. Lisan-ı 

şeriatta bir gün bin seneye tekâbül eder. Bu nedenle İslam bilginleri bin sene sonra 

Mehdi geleceğine hükmetmişlerdir. Celalettin-i Suyuti 900 sene başında eldiği için 

kendisine Mehdiyet verilmesini ummuş, 1000. senede gelen İmam-ı Rabbani 

kendisinin Mehdi olabileceğini ummuş, ama onlara denilmiştir ki “Mehdi 

kâhinlerden bir kâhin olup hakaik-i imaniyeyi kemal-i vuzuh ile izah edecek.” 

Onlar da bu vazifenin daha sonra yapılacağını anlamışlar. Çünkü hakaik-i 

imaniyenin kemal-i vuzuh ile izahını yapamamışlardır. Gelecek Mehdinin 

“Marifetullah” konusunda kendilerinden daha âlim olacağını bilerek onun 

gelmesini müjdelemişler ve talebelerine bu gelecek Mehdi‟ye uymalarını 

istemişlerdir. 

12. İbn-i Sirin (ra) “Mehdinin Allah katında makamı (ra) sahabeden önce ve dört 

halifeden sonra gelir” demiştir. Zira fitnelerin çokluğu ve zamanın dehşeti ile 

beraber Mehdi‟nin din ve iman için çektiği çile ve sıkıntılar, deccalın kendisine 

yaptığı zulümlerle bu mertebeyi kazanır. Bir kısım ulema “Ümmetimin âlimleri 

Benî İsrail‟in peygamberleri gibidir” hadisine istinaden “Mehdi bazı nebilerden 

üstün olur; ama nebi değildir” demişlerdir.  Bu husus yine peygamberimizin (asv) 

“Mehdi zamanında fitne o derece dehşetli olur ki o zamanki Müslümanlardan tek 

bir fert sizden elli kişinin alacağı sevabı alır” hadisine de uygundur.  

 



DECCAL İLE İLGİLİ RİVAYETLERİN HÜLASASI 

Peygamberimizin (asv) ahir zamanda gelecek Deccal ile ilgili hadislerin hülasası ve 

Bediüzzaman tarafından “Beşinci Şua” isimli eserinde yaptığı yorumların özeti şöyledir: 

1. Âdem (as) zamanından kıyamete kadar Deccal fitnesinden daha büyük fitne yoktur 

ve olmayacaktır.  

2. Her peygamber kavmini Deccalın şerrine karşı uyarmıştır. Zira deccal kıyamet 

alametidir. Kıyamet, haşir ve ahiret münasebeti ile tüm peygamberler ve ümmetleri 

kıyamet alametleri ile ve en büyük alamet olan fesat adamı deccal ile alakadardır. 

3. Deccal, hilekâr ve aldatıcı, yalancı ve göz boyayıcı demektir. Lakabı Mesihtir. Zira 

deccal adil olan Şeriat-ı Muhammedi‟yi kaldırarak zulüm ve haksızlık kokan kendi 

yasalarını adil yasa diye halka kabul ettirerek her nevi fitneyi ve fesadı “Adalet ve 

kanun namına” halka dayatır ve cebirle ve zorla uygulatır. Bu nedenle onun 

zalimane, keyfî ve cebre dayanan keyf-i küfrisini kabul etmeyen ve ölen şehit olur. 

Ama ne ki münafıkane hareket ettiği için saf Müslümanlar onu Müslüman bilir ve 

ona yardımcı olurlar. Böylece azınlıkta olduğu halde kendine taraftar olan 

Müslümanların desteği ile iktidara gelir ve yasalarını kabul ettirir.  

4. Peygamberimiz (asv) “Üç şey vardır ki bunlar zuhur edince önceden iman 

etmeyenler kişinin imanı fayda vermez. Bunlar deccal, dâbbe ve güneşin batıdan 

doğmasıdır” buyurur. Deccal ve dabbe gizli ve müteşabih olduğu için ilim, iman ve 

te‟vil gerekir ki hakikati bilinsin. Bu nedenle deccal her şeyden önce kendisinin 

deccal olduğu konusundaki görüşleri çürütmeye ve deccal ile mehdi hadislerini 

inkar ettirmeye ve uydurma olduğunu kendine taraftar maarif ve matbuat ile 

yaymaya ve bu konuda Müslümanların kafasını karıştırmaya çalışır. Güneşin 

batıdan doğması ise zaten zahir alamet olduğu için herkes iman etse de imtihan sırrı 

ortadan kalktığı için iman ve tövbe kabul edilmez. 

5. “Rivayetlerde deccalın sağ gözü şaşı veya kördür” denilmiştir. Bu hadis müteşabih 

hadis olup mecazi olarak deccalın sadece dünyayı gören sol gözünün açık olduğu 

maneviyatı ve ahireti gören sağ akıl gözünün ve kalp gözünün kör olduğunu ifade 

etmektedir. Deccal ahireti inkâr ederek kendi taraftarlarına dünyayı cennet 

yapacağını vaat eder. Kendine tabi olanları devletin tüm imkânlarından istifade 

ettirerek dünyada cenneti yaşatırken, kendisine karşı çıkanı cehenneme benzeyen 

zindanlara atarak eza ve cefa eder. Kendi heykellerini yaptırarak ve resimlerini her 

yere astırarak kendisine bir nevi ibadet ettirir. Bu nedenle “Deccal ilahlık iddia 

eder” denilmiştir.  

6. Deccalın alnında „Hazâ Kâfir” yazılı olduğunu ve bu yazıyı okuma yazma bilenin 

ve bilmeyen herkesin okuyacağı ifade edilmiştir. Okuma yazma bilmeyenlerin de 

okuyacağı yazı ancak bir alamet ve işaret olabilir ki bu da başında küfür alameti 

olan bir işaretin olacağı anlaşılmaktadır. Bu da İslam alameti olan sarık ve takkenin 

yasaklanarak küfür alameti sayılan ve İslam bilginlerinden Şeyhülislam Ebussuud 

Efendi‟nin “şaka ile de olsa başa konulsa kişi küfre girer” dediği küfür alameti 

serpuş şapka ve fötr şapka olduğu “şapka kanunu” ile cebren herkese zorla 

giydirildiği ve giymeyenlerin idam edildiği tarihi bir gerçektir. 



7. “Deccal Mekke ve Medine‟ye giremeyecektir” çünkü yüce Allah bu kutsal 

beldelere “kâfirlerin girmesini yasaklamıştır.” (Tövbe, 9:28) Bu nedenle Osmanlı 

devleti Avrupa devletleri tarafından işgal edildikten sonra Arabistan Osmanlıdan 

koparılmış ve bir müddet İngilizlerin işgalinde kaldıktan sonra bağımsız devlet 

haline gelmiştir. Şayet ayrılmasaydı o zaman Türkiye‟de uygulanan rejim ve bu 

rejimin ideolojisi ve heykelleri Mekke ve Medine‟ye de dikilecekti. Kader Allah‟ın 

bu yasak hükmüne binaen Osmanlıdan Arabistan‟ın ve İslam ülkelerinin 

ayrılmasına fetva vermiştir. Böylece deccal kutsal topraklara girememiştir. 

8. “Deccal‟ın boyu o derece uzundur ki kırk arşın uzunluğundaki boyuna Hz. İsa (as) 

on arşın yukarı sıçrayarak kılıcını dizine vurur ve bu yara ile deccalı öldürür” 

denilmiştir. Bu hadise göre deccalın gücü ve rejimi o derece büyüktür ki istatistiki 

bir kıyaslama yapılsa minare boyundaki deccalın gücü ile onun ile mücadele eden 

Mehdi ve İsa‟nın (as) başında olduğu inananların gücü mukayese edilse on arşın 

yukarıya sıçrayan İsa (as) ancak dizine kılıcını değdirebilir derecede az olacaklarına 

işarettir.  

9. Yine rivayetlerde “Deccalın kırk günde dünyayı gezen bir bineği olacak bu 

bineğinin bir başında cennet, diğer başında cehennem olacaktır. Deccal dostlarını 

cennette misafir ederken düşmanlarını cehenneme atacak” denilmiştir ki tamamen 

gerçeği ifade etmektedir. Deccal çıktığı zaman dünyayı kırk günde gezen 

şimendifer ve tren ile fitneyi uyandırmak için gezecek demektir. Bu trenin başında 

onun yürümesini sağlayan bir ateşleme sistemi vardır ki buharlı ve kömürlü olan bu 

başında Müslümanları atarak yakacağına işarettir ki aynen vaki olmuştur. Diğer 

başında ise dostlarının eğleneceği eğlence vagonları vardır. Dostlarını eğlence 

vagonuna alır, düşmanlarını ateşli başına gönderir demektir. 

10.  “Deccalın beraberinde ekmek, et dağları ve su nehirleri olacak ve bunları 

dostlarına dağıtacak” denilmiştir ki bu da deccalın bir devlet başkanı olup devlet 

imkânlarını dostlarına dağıtacağına işarettir. “Deccalın dağıttığı çorbadan içip 

içemeyeceğini” soran bir sahabeye peygamberimiz (asv) “Hayır onun çorbasını 

içme!” ferman etmiştir.  

11. Yine rivayetlerde “Deccalın zuhurundan önce son derece buhranlı günler olacak, 

savaşlar yaşanacak ve kıtlık hüküm sürecektir” denilmiştir ki aynen vaki olmuştur. 

Birinci dünya savaşı sonrasında İslam ülkelerinin işgali ile son derece buhranlı 

günler yaşanmış, savaşlarda erkeklerin şehit olması ile “kırk kadına bir erkek 

nezaret edecek” derecede erkeklerin sayısı azalmış ve kıtlık dönemi yaşamıştır. 

Böyle zor ve buhranlı bir dönemde “Kurtarıcı olarak ortaya çıkan deccala” masum 

halk gerçeği bilmeyerek taraftar olmuş ve alkışlamıştır. O savaşlarda gerçek 

Müslümanların çoğu şehit olduğu için (Yaklaşık üç milyon Müslüman şehadet 

şerbetini içmiştir.) Geriye Yahudiler, Hristiyanlar ve çör-çöp gibi değersiz insanlar 

kalmış ve onlar da deccala destek olup güç vermişlerdir. Böylece “Deccalın 

yardımcıları Yahudiler ve değersiz insanlardır” hadisinin hükmü yerine gelmiştir. 

12. Peygamberimiz (asv) “Deccal kırk gün hükmedecektir. Ancak onun bir günü bir 

sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta ve diğer günleri sizin günleriniz gibi 

olacaktır” buyurmuşlardır. Bu Hadis-i Şerif hakikatin ta kendisi olup büyük 

deccalın kuzey kutbu yakınından çıkarak İslam dünyasına hücum edeceğini gösterir 

ki “Allah‟ı inkâra dayanan materyalizmin ürünü olan Komünizm” Rusya‟dan 

çıkarak tüm dünyayı tehdit etmiştir. Zira kutuplarda bir gün bir senedir. Sonra bir 



ay güneş batmayan yer vardır, daha bu tarafa geldikçe bir hafta güneş batmaz, 

sonrası bizim günlerimiz gibidir. İkincisi, her iki deccalın, yani hem dünya deccalı 

komünizmin hem de İslam deccalı olan Süfyanizmin dört gün manasında dört 

dönem hâkimiyeti vardır ki birinci günde üç yüz senede yapılmayan ınkılapları 

yapar, ikinci devresinde otuz yılda yapılmayacakları yapar, üçüncü devresinde on 

yılda yapılmayacakları yapar, dördüncü devresi adileşir bir şey yapamaz vaziyeti 

korumaya çalışır. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu hadisi böyle 

yorumlamıştır. 

13. Kays b. Câbir (ra) peygamberimizden (asv) rivayet etmiştir. Peygamberimiz (asv) 

buyurdu: “Benden sonra halifelerim olacaktır. Onlar sünnetimi ihya edecekler ve 

benim yolumdan gideceklerdir. Siz de onların yolunu takip ediniz. Hilafet otuz 

senedir. Ondan sonra emirler, sonra da melikler dönemi gelecektir. Daha sonra 

zorla saltanatı ele geçiren ceberut bir dönem gelecektir. Daha sonra neslimden 

Mehdi gelir de hilafeti yeniden ihya eder” buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerif de 

aynen vaki olmuştur. Peygamberimizden (asv) sonra seçime dayalı hilafet sistemi 

ile dört halife gelmiş ve hürriyet içinde adilane bir idari sistem kurmuşlar ve 

insanlığa örnek bir “Asr-ı Saadet” dönemi yaşatmışlardır. Onlardan sonra hilafet 

Hz. Muaviye (ra) ile saltanata dönüşmüş ve meliklik dönemi başlamıştır. Daha 

sonra deccal hile ve aldatma ile onun avaneleri ve yolundan gidenleri zorla, silah 

zoru ile ve ihtilallerle iktidara gelerek yaptıkları zalimane yasalarla devleti idare 

eden ve deccalizmi hâkim kılan bir dönem gelmiştir. Ondan sonra inşallah Hz. 

İsa‟nın (as) müzahereti ile “Müslüman İseviler” unvanına layık Hristiyanların da 

yardımı ile Hz. Mehdi seçime dayalı hürriyet içinde hukukun üstünlüğünü temin 

eden adil bir idari sistemi kuracaklardır. Bunun emareleri görülmeye başlamıştır. 

Hz. İsa‟nın (as) tabileri olan “Birinci Avrupa” unvanına layık AB (Avrupa Birliği) 

“Demokrasi”yi İslam prensipleri olan “Hürriyet-i Şer‟iye, Adalet, Şura ve Adil 

Yasalara dayanan Hukukun Üstünlüğü”nü prensipleri ile güçlendirerek hür seçime 

dayalı “Hilafet” sistemini kuracaklar ve dünya bir “Asr-ı Saadeti” daha 

yaşayacaktır. İnşaallah…  

 

HÜLASATÜ’L-HÜLÂSA 

AHİR ZAMAN HADİSLERİNİN ÖZETİ 

1. Mehdi ümmet içinde ihtilafların ve sarsıntılarının baş gösterdiği zaman çıkacaktır.  

2. Mehdi, Kureyşî olup “Ehl-i Beytten”dir. Hz. Ali‟nin (ra) evlad-ı manevisidir. 

Dersini “Cevşenü‟l-Kebir” yoluyla Cafer-i Sadık‟tan (ra) ve “Celcelutiye” ve 

“Ercuze” tarıkıyla Hz. Ali‟den (ra) alır. 

3. “Sen Mehdisin!” denildiği zaman kabul etmeyecek, tevazu mahviyetinden “Bu 

yüksek makamlara layık değilim” diyecek nazarları neşrettiği “Kur‟an ve İman 

Hakikatlerine” çevirecektir.  

4. Mehdi ferasetli ve ihlaslı ehl-i imanın biatı ile halife olacaktır. Bunlar da onu 

“Mehdi” olarak bilen ve tanıyan “Eshab-ı Bedir” kadar, yani 315 kişilik bir avuç 

Müslümandır. Her ne kadar az da olsalar manen bir ordu kadar güçlü olup 

Deccal‟ın ordularını korkuturlar.   



5. Mehdi peygamberimizin (asv) “Ümmetimin içinde muhaddisun vardır” buyurduğu 

ilhama mazhar olanlardandır. İlhama mazhar olduğu ve dersini doğrudan 

Kur‟andan aldığı için asla yanılmayacaktır. Bu nedenle tam bir hidayet rehberidir 

ve bundan dolayı “Mehdi” unvanına layıktır.  

6. Zülkarneyn ve Hz. Süleyman (as) dünyaya hükmettikleri gibi Mehdi de manen, 

ilmen ve fikren dünyaya hükmedecek, akıllara ve kalplere hükmedecek, krallar ve 

devlet başkanları onun ilmî ve manevi üstünlüğüne boyun bükeceklerdir. Bu 

nedenle o “Diyanet, Siyaset, Saltanat ve Cihat” âleminde vazifedar olacaktır.  

7. O Horosan tarafından gelen siyah sancaklı Türklerin içinde olacak ve onlardan 

ayrılmayacaktır. 

8. Onun hâkimiyeti zamanında insanlar Deccal‟ın şerrinden kurtulduktan sonra çok 

zengin ve müreffeh bir hayat yaşayacaklardır. Suyun bir damlası bile boşa 

gitmeyecek, barajlar ve göletler yapılacak ve tarlalar bire yedi yüz verime 

kavuşacaktır. Çöller bile yeşillenecektir. Yusuf (as) gibi bolluk ve bereket vesilesi 

olacaktır. 

9. Yeryüzü Adaleti ile herkese hakkını verecek ve bütün ihtilafları ve anlaşmazlıkları 

giderecektir. 

10. Dünyanın şeriat gününe göre ömrü yedi gündür. Yani yedi bin senedir. 

Peygamberimiz (asv) yedinci günün başında gelmiştir. Peygamberimizden (asv) bin 

sene sonra Mehdi gelecek ve yüce Allah Mehdi ile yarım gün, yani 500 sene daha 

uzatmış olacaktır. Bu hususlar hadisler ile sabittir. İmam Malik peygamberimizden 

(asv) önce 5600 yıl geçmiştir” demiştir. Dünyanın ömrü Kur‟an-ı kerimin 6666 

olan ayet sayısına da uygundur. (7000–5600=1400) Hicrî 1400‟lü yıllar Mehdi‟nin 

geleceği ve hâkimiyetine başlayacağı yıllar olabilir. Bu hususlar “Bu ümmetin 

ömrü bin seneyi aşar, bin beş yüz seneyi geçmez” (Suyutî, El-Urfu‟l-Virdî) 

hadisine de uygundur. Bu tarihler Hicri Takvime göredir.  

11. Mehdi Hz. Yusuf‟un (as) rüya yorması gibi müteşabih hadislerin yorumunu 

hakikate uygun şekilde yapacak ve hadisleri inkârdan kurtaracaktır. Ayrıca Hz. Ali 

(ra) gibi Ebced ve Cifir ilmine vakıf olacak ve Kur‟an-ı Kerimin bu husustaki 

i‟cazını ortaya koyacaktır. 

12. Mehdi‟nin ahlakı peygamberimizin (asv) ahlakına benzeyecek, o asla kan 

dökmeyecek, uyuyanı uyandırmayacak ve kimsenin hak ve hukukunu ihlal 

etmeyecektir.  

13. Mehdi davasından asla taviz vermeyecek, işi sıkı tutacaktır, insanlar hakka 

dönünceye kadar mücadele edecektir. Va‟dinden dönmeyecek, karşısına dağlar 

dikilse yol bulup aşacaktır. Halkı zorba idarecilerden kurtararak adil olanına işi 

verecektir. Zamanında cahil, cimri ve korkak olanlar onun irşadı ile hemen alim, 

cömert ve adil olacaktır.  

14. Zamanında “Tarikat” yolu ile irşad görevi yapılmayacağı ve tarikatlar ehil ellerde 

olmayacağı için O “Kur‟anın büyük caddesini” ve “Sahabe Mesleğini” açacaktır. 

“Kurb-u Nübüvvet” ile insanları Hakka ve Hidayete ulaştıracak ve “Velayet-i 

Kübra” yolunda irşat edecek, kısa zamanda “Hakikatu‟l-Hakâika” yükseltecektir.  



15. Mehdi‟nin ilmi “Vehbî” olup İlham tarıkı ile doğrudan Kur‟andan alacaktır. 

İnsanları Kur‟an ile irşat edecektir.  

16. Peygamberimiz (asv) “Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim dünyamızı ahirete 

tercih etmiştir. Bu nedenle Ehl-i Beytim benden sonra mihnete, sürgüne 

uğrayacaktır” buyurduğu için Mehdi de mihnete, cefaya ve sürgüne maruz 

kalacaktır.  

17. Peygamberimiz (asv) “Biz ehl-i beyte sadaka ve zekât haramdır” dediği için Mehdi 

de asla sadaka ve zekât kabul etmeyecektir.  

18. Musa (as) ile Hızır‟ın birleştiği ve konuştuğu yer Mehdi‟nin ilmini yaydığı yer 

olacaktır. O Kostantiniyye‟nin ikinci fethinde çıkacak ve Kostantiniyye‟yi tesbih ve 

tekbirlerle fethedecektir. Allah-u A‟lem burası İstanbul‟dur. Zira Yuşa (as) burada 

medfundur. Musa (as) Hızır (as) ile burada görüşmüş olabilir. Mehdi‟de İngilizlerin 

İstanbulu işgalinde “Hutuvat-ı Sitte” isimli eserini neşrederek İngilizlere meydan 

okumuş ve propagandalarını etkisiz hale getirmiştir. Mehdi kılıç ile savaşmayacak 

Tesbih ve Tekbirlerle yani ilim ve irfan ile İman Hakikatlerini neşrederek 

“Kur‟anın kırılmaz elmas kılıçları ile savaşıp bütün küfür ve inkâra dayanan şirki 

ve tabiatı parça parça edecek demektir. 

19. Mehdi hem müçtehit, hem müceddit, hem mürşit, hem hâkim hem de kutb-u azam 

olacaktır. İhya etmedik sünnet, imha etmedik bidât bırakmayacaktır. 

20.  Mehdiyi mehdi bilerek tabi olan 315 kişi olacak ve bunlar Mehdi‟nin has ordusu 

olacaktır. Onlar asla mağlup olmayacaklardır. Kalpleri demir gibidir; asla 

sarsılmazlar. Geceleri abid gündüzleri aslanlar gibi mücahit olacaklardır. Ne kadar 

az da olsalar manen bir ordu gibi olacaklardır. Ne öncekiler ve ne de sonrakiler 

fedakârlıkta onlara yetişemeyeceklerdir. Onlar kendilerini kınayanların 

kınamasından korkmaz, övenlerin övgülerine de aldırış etmezler. Deccal ve 

Süfyan‟ın fitnesine kapılan bir kısmı zaman zaman onlardan ayrılacaklar ama 

onların ayrılması onlara asla zarar veremeyecektir.  

21. Peygamberimiz (asv) “Ümmetimden bir taife kıyamete kadar hakkı müdafaa ederek 

hak üzere olmaya devam edecektir. Onların sonuncusu ise Deccal ile mücadele 

edecektir. Muhalifler ve onlardan ayrılanlar onlara zarar veremeyecektir” 

buyurmuşlardır. Her ne kadar onlarla beraber olanlar ihlaslı olsalar da 

peygamberimiz (asv) “İhlaslıları da çetin imtihanlar beklemektedir” buyurmuştur. 

Ayrılanlar da bu imtihanı kaybedenlerdir. Nihayet Hz. İsa‟nın (as) dediği gibi 

“Sonuna kadar sebat etmeyenler kurtuluşa ermeyeceklerdir.”  

22. Peygamberimiz (asv) “Zamanın imamını tanımayan cahiliye ölümü ile ölür” 

buyurur. Bu hadise göre her zamanın ayrı bir hükmü vardır. Zamanın değişmesi ile 

hükümler de değişir. Değişen zaman ve hükümlere göre yeni içtihatlar gereklidir. 

İçtihat yapacak müçtehitler de ancak zamanın imamıdır. Bu nedenle zamanın 

imamını tanımayarak ve ondan fetva almayarak eski zamanların imamlarına ve 

müçtehitlerine göre hareket edenler yanılarak toplumu yanıltır ve dine zarar 

verirler. Kendi yanlış içtihatlarını genelleştirerek uymayanları da küfürle ve fıskla 

itham ederek pek çok zulüm ve haksızlıklara sebep olurlar. Bu ise cahiliyeden 

başka bir şey değildir. 



23. Peygamberimiz (asv) buyurdu ki: “Ümmetimin arasına ihtilaf düşerse haksız 

olanlar galip gelirler.” Bu hadise göre “haklı insaflı olduğu için haksızlık ve zulme 

sebep olup yanlış yapmaktan ise hakkından feragat eder veya Hz. Osman (ra) ve 

Hz. Hüseyin (ra) gibi kendisi haksızlığa sebep olmaktan ve daha zararlı neticelere 

girmekten ise fedakârlık ederek hakkından vazgeçer. Bu nedenle haksızlar galip 

gibi görünür. Her ne kadar dünyada galip görünseler de ahirette gerçek galip 

olanlar haksızlığa ve zulme sebep olmaktan ise fedakârlık ederek hakkından feragat 

edenlerdir. Çünkü peygamberimiz (asv) “Hak daima galiptir, hiçbir zaman mağlup 

olmaz” buyurmuşlardır. Bu nedenle “Akıbet müttakilerindir” ayeti haksızlara en 

büyük darbeyi vurur. Mehdi‟nin şakirtlerinin de aralarına Süfyan ve deccal 

tarafından fitne tohumu ekilerek ihtilaf düşerse haksız olanlar galip gibi görünür ve 

sadıklardan ayrılırlar. Ayrılmazlarsa fitne devam eder. Bu nedenle Allah onları 

ayırır. 

24.  “Mehdi, Hz. Süleyman (as) gibi dünyaya hükmedecektir” denilmiştir. Mehdinin 

hâkimiyeti manevi, ilmî ve imani olduğu için kalplere ve gönüllere hâkim olur. 

Ancak Mehdi‟in bu hâkimiyetini sağlayacak olan has şakirtleri “Eshab-ı Bedir” 

kadar ve Calut‟un ordusunu mağlup eden ve “nehirle imtihan olup nehirden 

içmeyen ve nehri geçen 315 kişi kadar az bir topluluktur.”  

25. Kehf Suresini okuyan Deccalın şerrinden emin olur ve bu sure Mehdi ve Deccal 

mücadelesini ders verir ve Mehdi‟ye işaret eder. Kehf Suresi 18. Suredir ve 

besmele ile 111 ayettir. (18x111=1998) Bu tarihler İmanın küfre galebe çaldığı ve 

Mehdi‟nin galibiyete başladığı tarihidir. Mehdiye Ashab-ı Kehf gibi gençler sahip 

çıkar ve yardımcı olurlar.  

26. Bediüzzaman “Hutbe-i Şamiye” isimli eserinde İslam dünyasının hastalıklarını 

sayar ve Kur‟andan çarelerini gösterir. Sonra 30–40 sene sonra emareleri görülecek 

“Fecr-i Sadık” çıkacak ve 50 sene sonra o düşmanları dağıtacak buyurur. Buna göre 

(1371+30=1981) (1371+40=1991) (1371+50=2001) Demek ki 2001 tarihinden 

sonra Küfr-ü Mutlak hâkimiyetini kaybedecek ve perişan olacak din ve iman 

galibiyeti görülecek demektir. Ancak Medine müşriklerinin gizlenerek nifak 

perdesine bürünüp münafıklıkla peygamberimize sıkıntı verdikleri gibi sıkıntı 

verecekler demektir. Zira mağlup olmak mücadeleyi bırakmak anlamına gelmez. 

Bu defa nifak perdesinde hareket eder ölene kadar mücadele eder demektir. Bu 

nedenle mü‟minlerin daha uyanık olması ve küfr-ü mutlak gebermeden zafer 

havasına girmemesi gerekir. 

27. Peygamberimiz (asv) “Cihat için ata kıyamete kadar binilmeyecek” daha başka 

binekler ve araçlar çıkacak buyurmuş; ama “Hayır ve bereket kıyamete kadar atın 

perçemine bağlıdır” buyurarak bir başka önemli hususa işaret etmiştir. Bunu da aklı 

olan ve ferasetler Allah‟ın nuru ile bakanlar anlamalı ve izah etmelidirler.   


