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Risalelerde Hz. İsa (as)'ın geleceğine dair konular var
mıdır, hangi kitaplarda geçmektedir? Bir de Hz. İsa'nın
gelmeyeceğini söyleyenler var, bunlara nasıl cevap
verebiliriz?
"DÖRDÜNCÜ SUALİNİZİN MEÂLİ:"
"Âhir zamanda Hazret-i İsâ Aleyhisselâm Deccalı öldürdükten sonra,
insanlar ekseriyetle din-i hakka girerler. Halbuki, rivayetlerde
gelmiştir ki, 'Yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet
kopmaz.' Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle
küfre giderler?"
"Elcevap: Hadis-i sahihte rivayet edilen, 'Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın
geleceğini ve şeriat-i İslâmiye ile amel edeceğini, Deccalı
öldüreceğini' imanı zayıf olanlar istib'ad ediyorlar. Onun hakikati
izah edilse, hiç istib'ad yeri kalmaz. Şöyle ki:"
"O hadisin ve Süfyan ve Mehdî hakkındaki hadislerin ifade ettikleri
mânâ budur ki:"
"Âhir zamanda, dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak:"
"Birisi: Nifak perdesi altında risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) inkâr
edecek, Süfyan namında müthiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına
geçecek, şeriat-ı İslâmiyenin tahribine çalışacaktır. Ona karşı, Âl-i
Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine bağlanan ehl-i velâyet ve ehl-i
kemâlin başına geçecek, Âl-i Beytten Muhammed Mehdî isminde bir
zât-ı nuranî, o Süfyanın şahs-ı mânevîsi olan cereyan-ı münafıkaneyi
öldürüp dağıtacaktır."
"İkinci cereyan ise: Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüt
eden bir cereyan-ı nemrudâne, gittikçe âhirzamanda felsefe-i
maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, Ulûhiyeti inkâr
edecek bir dereceye gelir. (...)"
"İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir
zamanda, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın şahsiyet-i mâneviyesinden
ibaret olan hakikî İsevîlik dini zuhur edecek, yani rahmet-i
İlâhiyenin semâsından nüzul edecek, halihazır Hıristiyanlık dini o
hakikate karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak,
hakaik-i İslâmiye ile birleşecek, mânen Hıristiyanlık bir nevi
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İslâmiyete inkılâp edecektir. Ve Kur'ân'a iktida ederek, o İsevîlik
şahs-ı mânevîsi tâbi ve İslâmiyet metbû makamında kalacak, din-i
hak bu iltihak neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır."
"Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlûp olan İsevîlik ve
İslâmiyet, ittihad neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip
dağıtacak istidadında iken, âlem-i semâvatta cism-i beşerîsiyle
bulunan şahs-ı İsâ Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının başına
geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadîr-i Külli Şeyin vaadine istinad
ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem Kadîr-i
Külli Şey vaad etmiş, elbette yapacaktır."
"Evet, her vakit semâvattan melâikeleri yere gönderen ve bazı
vakitte insan suretine vaz' eden (Hazret-i Cibril'in Dıhye suretine
girmesi gibi) ve ruhanîleri âlem-i ervahtan gönderip beşer suretine
temessül ettiren, hattâ ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını
cesed-i misaliyle dünyaya gönderen bir Hakîm-i Zülcelâl, Hazret-i
İsâ Aleyhisselâmı, İsâ dinine ait en mühim bir hüsn-ü hâtimesi için,
değil semâ-i dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazret-i
İsâ, belki âlem-i âhiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten
ölseydi, yine şöyle bir netice-i azîme için ona yeniden ceset giydirip
dünyaya göndermek, o Hakîmin hikmetinden uzak değil. Belki onun
hikmeti öyle iktiza ettiği için vaad etmiş ve vaad ettiği için elbette
gönderecek."
"Hazret-i İsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsâ
olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u
imanla onu tanır. Yoksa, bedâhet derecesinde herkes onu
tanımayacaktır."(1)

"ON ÜÇÜNCÜ MESELE"
"Kat'î ve sahih rivayette var ki, 'İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı
öldürür.'
"Vel'ilmü indallah, bunun da iki veçhi var:"
"Bir veçhi şudur ki: Sihir ve manyetizma ve ispritizma gibi istidracî
harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o
dehşetli Deccalı öldürebilecek, mesleğini değiştirecek, ancak harika
ve mucizatlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki, o zat, en ziyade
alâkadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazret-i İsa
Aleyhisselâmdır."
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"İkinci veçhi şudur ki: Şahs-ı İsa Aleyhisselâmın kılınciyle maktul
olan şahs-ı Deccalın, teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve
dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı mânevîsini öldürecek ve inkârı ulûhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevî ruhânileridir
ki, o ruhâniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslâmiye ile mezc
ederek o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek. Hattâ, 'Hazret-i
İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi
olur.' diye rivayeti, bu ittifaka ve hakikat-i Kur'âniyenin
metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder."(2)

Hadis-i şerifler ve Üstad Hazretlerinin bu izahları meseleyi kat’î bir surette ispat
ediyor. İmam Buharî ve Müslim gibi hadis otoritelerinin eserlerinde geçen hadis-i
şerife dil uzatmak ve kabul etmemek sapkınlıktan başka bir şey değildir. Bazı bid’at
mezheplerinin bu gibi hadisleri inkâr etmeleri, ilmî açıdan bir şey ifade etmez.
Mühim olan Ehl-i sünnet âlimlerinin ve muhaddislerinin görüşleridir. Üstad Hazretleri
de bu meseleyi kat’î bir dil ile kabul edip izah etmiştir.
Dipnotlar:
(1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.
(2) bk. Şualar, Beşinci Şua İkinci Makam.
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