
HADİS DERSLERİ 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu 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: 
 

ŞİDDETLİ HESAP 

 

“Kıyamet günü âdil bir hâkim öyle bir an şiddetli hesapla karşılaşacak ki, iki kişi 
arasında tek bir hurma hususunda bile hükmetmemiş olmasını temenni edecek.” :  

 Bu kadar ince bir meseledir. İnsanların haklarını Allah (c.c) muhafaza ediyor. 
Onun için, hâkim olan insanların çok dikkat etmesi lazım. Şimdiki zamanda öyle olmuş ki 
her türlü suistimal oluyor.  Ama ahiret var, bu işin ahireti var. Allah’ın yanında hiçbir 
şey kaybolmaz. İnsan her şeyin hesabını en ince zerresine kadar verecek. Bu hâkim 
de öyle, biz de öyleyiz. Bu sadece hâkim için geçerli değil, bizim de her şeye dikkat 
etmemiz lazım.  

ACEM KALPLERİ 

 

“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, kalpleri acem kalpleri olacak. (Riya ve 
kibirle dolu olacak.)  
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 “Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) “Acem kalpleri ne demektir?” diye sordular. O da 
: “Dünya sevgisi.” buyurdu.”  

“Âdetleri ve gidişatları da Arap (bedevi) âdeti olacak. Ellerine bir rızık geçince onu 
hemen hayvana yedirecekler. Onlar cihadı zararlı, zekâtı da altından kalkamayacak bir 
vergi olarak kabul edecekler.” : 

Acem adetleri iyi değildir. Çünkü onların içinde dünya sevgisi var. Bedeviler 
kendilerine bir rızık gelince, Allah rızası için değil de hayvanlar çoğalsın diye hayvanlara 
yedirecekler.  

Cihadı, Allah’ın verdiği bir nimet olarak değil de zararlı bir şey olarak görüyorlar. 

 Zekâtı da vergi olarak kabul ediyorlar. Onun için Peygamber Efendimiz’den (s.a.v) 
sonra hemen ilk başta zekât istemediler. Hazreti Ebu Bekir (r.a) onun için onlara harp ilan 
etti.  

KÖTÜLER ÇOĞALACAK 

 

“İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki gökten taş yağsa, mutlaka bir fahişe kadın veya 
bir münafık adamın başına düşecek.“ : 

Yani bozuk insanlar o kadar çoğalacak. Hem insan çok olacak, hem kötü insanlar 
çok olacak. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ahir zamanı söylüyor. 

HARAM KAZANÇ 

 

“İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki kişi kazandığı mala, helalden mi, yoksa 
haramdan mıdır aldırış etmeyecek.” : 
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 Yani para gelsin de nasıl olursa olsun. İnsanlar ister beğensin, ister beğenmesin 
umurunda değil. Ne Allah’tan korkar, ne insandan utanır. Öyle bir şey olacak. Temiz 
mal, temiz rızık berekettir. Sıhhattir, güzelliktir, iyiliktir. Temiz suyun içine biraz 
idrar katarsan içilir mi? İçilmez. Bu da daha beteridir. Malın içine kötü, haram mal katman 
daha temiz bir şey değildir. İdrardan daha pistir, doğrudan necasettir.  

FAİZ 

 

“İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki, faiz yiyenden başka hiç kimse kalmayacak, 
faiz yemezse bile tozundan kendisine isabet edecek.” :  

 Bu zamanda her taraf banka doldu. İnsanlar faiz yemiyorum dese bile, elindeki 
parada bank diye yazıyor. Allah’tan ki kağıda çevirmişler. Esas faiz riba; altından, 
gümüşten olur. Zaten Şeyh Efendi kağıtla muamelenin hükmü yok diyor. Bütün 
alışverişler baştan batıldır zaten. Allah hepimizi affetsin. 

AKILSIZ EMİRLER 

 

“İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki, akılsızlardan söz sahibi emirler olacak.” : 

 Yani akılsız insanlar başta olacak. İşte bu seçim denen musibet. Herkes baş 
olabilir. Üç beş tane adamı oldu mu bir adamı seçtiler mi akıllı olsun, akılsız olsun çıkıyor. 

 “İyi kimseleri seviyor gözüküp, kötülüklerine öncelik tanıyacaklar. Namazı 
vaktinde kılmayacaklar. Kim bu zamana erişirse, sakın insanların reisi,” : 

Yani hiç öyle başkan olayım, reis olayım diye fazla heveslenmeyin. Çünkü 
nefsine hakim olamayan telef olur, helak olur.  
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“sakın insanların reisi, memur (vergi) toplayıcısı, Hazin (sultanın vekili) olmasın.” : 

 Bunlar tehlikeli şeyler. İnsan sâlih olur, iyi olur ama yükselince nefsi adama oyun 
oynar, helak olur, insanlara da zarar verir. Onun için fazla heveslenmeyin, Efendimiz’in 
(s.a.v) nasihatine uyun. 

PERİŞAN BABA 

 

“Kıyamet günü kişi, cehennemde perişan olmuş babasını elinden tutup cennete 
sokmak isteyecek.” :  

Allah kimseye bunu nasip etmesin. İnsanın babası kötü yolda, Allah’a iman 
etmeyen insan olunca; oğlu mü’min olsa da onu tutup da kurtarmak isteyecek. 

 “”Cennete müşrik olan giremez. Allah cenneti müşriklere yasak etmiştir.” diye bir 
ses duyacak.” :  

Müşrik kimdir? “La ilahe illallah Muhammeden Resulullah” demeyen müşriktir. 
Onu diyen müşrik sayılmaz. Bu Vahabi, Selefi şeylerini dinlemeyin. Ona kalırsa esas 
müşrik de kafir de onlardır. Kendi kendilerine konuşuyorlar. Biz kimseye müşrik veya 
kâfir demiyoruz. Bu dediğimiz müşrik olanlar; Allah’tan başkasına ibadet eden, başka ilaha 
tapanlardır. İlah tektir, Allah’tır.   

“Adam: “Ey Rabbim! Bu benim babamdır. Ey Rabbim! Bu benim babamdır. Ey 
Rabbim! Bu benim babamdır” diye yalvararak haykıracak.” :  

 Kur’an’da da var:  

 َواْمتَاُزوا اْلیَْوَم أَیَُّھا اْلُمْجِرُمونَ 

(36/YÂSÎN-59) “Vemtâzûl yevme eyyuhel mucrimûn” “Ayrılın ey imansız 
insanlar, ayrılın.” O vakit çok feryat figan olacak. Baba, oğul, kardeş ebedi olarak 
ayrılacaklar.  
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 “Bunun üzerine babası çirkin bir şekle sokulacak.” : Yani o adamın normal 
şeklinden kötü bir şekle, çok çirkin bir şekle sokulacak.  

“Dayanılmaz fena bir koku etrafa saçacak ve nihayet çocuğu onu terk edecek.” : 
Yani bırakmaya mecbur olacak. Artık öyle bir hale gelecek ki o bile dayanamayacak.  

HUMUS 

 

 “Allah, kıyamet gününde Şam’da bulunan, adına Humus denilen bir şehirden 
yetmiş bin kişiyi diriltecek.” : 

               Şam dediği, Şam arazisidir. Şeyh Efendi: “Şam’ın bereketi Üsküdar’a kadar 
gelir.” diyor. Bütün bu etraf Şam arazisi sayılır.(Beylerbeyi-Üsküdar) Esas Şam’ın kalbi 
Dimaşk denilen yerdir.(Şimdiki Şam) Humus da ona yakındır. Onlardan yetmiş bin kişi 
diriltilecek.  

“Ne hesap sorulacak kendilerine, ne de azaba girecekler. Dirildikleri yer, 
Yesrib’deki bir bostanla zeytin ağacı arası olacak.” : 

 Yani onlar Humus’tan Medine’de diriltilecekler. Allah’ın takdiri. Çünkü bu 
mübarekler, vefat ettikleri vakit başka yerlerde de olsa daha güzel yerlere naklediliyor. 

HACERÜL ESVED 

 

“Allah kıyamet günü Hacerül Esved’i gönderdiğinde; onun gören iki gözü, konuşan 
bir dili olacak. Kendisine hakkıyla selam verenler hakkında şahitlik edecek.” : 

 Onun için her geçtiğimiz vakit onu selamlarız. O da selamı kabul eder, herkese bu 
bana geldi diye şahitlik eder. 
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CİHAD ESNASINDA 

 

“Kıyamet günü Allah, yüzleri parlak, insanların yanından rüzgâr gibi geçen kavimler 
gönderecek ve hesap vermeden doğru cennete girecekler.“ : 

Kıyamet günü binlerce, on binlerce veya yüz binlerce sene bekleyen insanlar olacak. 
Bazıları da rüzgar gibi cennete girecek.  

“Sahabeler: “Ey Allah’ın Resulü! Kimdir acaba bu şanslı kişiler?” diye sordular. 
Efendimiz(s.a.v): “Cihad esnasında kendine ölüm erişen kişilerdir.” buyurdu.” : 

 Hem cihad esnasında, hem de ümmeti Muhammed’e bekçilik yapan, sınırlarda 
bekleyen kişilerdir bunlar.  

TEK DİN İSLAM 

 

“Gece- gündüz yürürlükte olduğu sürece, bu iş mutlaka yerine ulaşacaktır. Sıvanmış 
veya deve tüyünden yapılmış olan hiçbir evi Allah bırakmayacak, bu dini muhakkak oraya 
sokacak. Azizi aziz, zelili de zelil kılacak. Bir izzet ki Allah onunla İslam’ı aziz kılacak, bir 
zillettir ki Allah onunla küfrü ezik kılacak.“ : 

Efendimiz’in (s.a.v) söyledikleri muhakkak olacak. Bu itikadımızın esasıdır. Bunu 
kabul etmeyenin, buna inanmayanın imanı noksandır; ehli sünnet vel cemaatin yolunda 
değildir. Muhakkak Efendimiz’in (s.a.v) dediği olacak. 
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 Ahir zamanda tek din İslam olacak, her tarafa girecek. Ne ev kalacak, ne 
çadır kalacak, girmediği yer olmayacak. Hep aziz olacak, küfür de zelil olacak. 
Efendimiz’in (s.a.v) yeminidir bu.  

Bazı insanlar; yok olacaktı, yok olduydu diyerek felsefe yapar. Hayır, olacak Allah’ın 
izniyle. İslam’ın girmediği hiçbir yer kalmayacak. 

KARDEŞLERİM 

 

“Ah kardeşlerimin bana havzın yanında geldiklerini görsem de elimde kaselerle 
onları karşılasam ve cennete girmeden önce havzımdan bol bol içirsem.” : 

Efendimiz(s.a.v) “Kardeşlerim!” diye buyuruyor.  

“O vakit Sahabeler: “Ey Allah’ın Resulü! Biz senin kardeşlerin değil miyiz?” 
dediler. 

“Siz benim ashabımsınız. (Sahabelerimsiniz.) Kardeşlerim, beni görmeden bana 
iman edenlerdir. Rabbimden, sizinle ve beni görmeden bana iman edenlerle gözlerimin 
aydınlatılmasını diledim.” buyurdu.” : 

Bu büyük müjde bütün Ümmeti Muhammed içindir. Efendimiz (s.a.v) 
“kardeşlerim” diyor.  

KABE 
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“Elbette Ye’cüc ve Me’cüc çıktıktan sonra dahi bu ev (Kâbe) ziyaret edilecek, umre 
yapılacaktır.“ 

HZ. OSMAN’IN ŞEFAATİ 

 

“Osman’ın (Hazreti Osman’ın) şefaatı sayesinde cehennemi haketmiş yetmiş bin 
kişi, hesapsız cennete gireceklerdir.” : 

Şefaat çok mühimdir. O, iman edenlere nasip olur. İman etmeyenlere şefaat 
gerekmez. 

PABUCUNUN BAĞI 

 

“Biriniz Rabbinden bütün hacetini istesin. Koptuğu zaman pabucunun bağını 
bile.”: 

 Yani Allah’tan her şeyi isteyin, şuydu buydu diye utanmayın. Efendimiz (s.a.v) 
pabucunun bağı bile kopsa, onu bile Allah’tan isteyin diyor. Allah’ı hiç unutmayın.  

GERÇEK ZİYARETÇİ 

 

“Karşılık olarak ziyaret eden, gerçek ziyaretçi sayılmaz. Asıl ziyaretçi o kimsedir ki, 
akrabaları kendisinden alakayı kestikleri halde onları ziyaret edendir.” : 

Yani sen, sana gelmeyenleri yine de ziyaret et; onların gönlünü al.  
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İMAN 

 

“İman temenni ve süsleme ile olmaz.” : İmanım kuvvetlensin veya keşke benim 
imanım olsa demeyle olmaz diyor.  

“O, kalbe yerleşen ve fiilin doğruladığı cevherdir.” : Kalbinde iman olduktan sonra 
sende o zahir olur. 

 “İlim ikidir. Lisan ilmi, kalp ilmi. Kalp ilmi yararlı ilimdir, lisan ilmi ise Allah’ın 
Ademoğluna karşı bir hüccetidir.” :  

Yani ikisi de iyidir de kalp ilmi daha iyi, daha yararlıdır. Öteki de hüccettir. Allah bu 
ilmi vermiş. “Sen ne için bakmadın, ne için öğrenmedin?” diye sorulacaksın.  

 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl  

Cümlemizin geçmişlerinin ruhu için, Allah rızası için  

El Fatiha 
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