
 

 
 
 

HADİS DERSLERİ 
 

EsselamuAleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racimBismillâhirrahmânirrahim.  

VesselatuVesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin.  
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah,  

Medet ya Meşayihina, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.  
 

Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif’inde buyuruyor: 

 
6257. “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki uleması da hükeması da fitne 

olacak.” Bu âlim geçinen insan, hikmet sahibi insan da hepsi fitne olacak diyor çünkü 
insanların doğru bildiklerine yanlış deyip, fitne yapacaklar. İşte o zaman bu zamandır artık 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği zaman budur çoğu insan var âlim diye geçinir. 
Okullarda medreselerde oturur ama fitne yapıyor. İnsanların doğru bildiğini şaşırtıyor, 
yoldan çıkarıyor. 

“Mescitler ve ilim öğrenenler çoğalacak fakat gerçekten âlim parmakla 
gösterilecek kadar az olacak.” Gördüğümüz gibi her taraf cami dolu mescit dolu 
öğrenciler dolu ama hakiki bir şey yok hepsi sahte. 

 
6258. “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki hayat artık masiyetle kazanılacak. 

Ticaretlerinde yalan ve yemin öylesine yaygın hal alacak ki böyle bir zamana 
rastlarsanız kaçın.” Diyor yani öyle bir zaman her şey güzel kazanılacak varken kalkıp da 
insanlar fazla kazanalım diye ahireti Allah’ı, Peygamber (s.a.v.)’i düşünmeden yalanla 
yeminle işlerini yürütmeye uğraşacaklar. Bu zaman olunca Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
buyuruyor ki kaçın. 

“Nereye kaçalım ey Allah’ın Resulü?” Diye Sahabeler sormuşlar. 



 

 

 

“Allah’a, Kitabına ve Peygamberin sünnetine buyurdu.” Yani siz onlara 
uymayın siz yaptığınız yemini yalan yemin yapmayın, hile hurda yapmayın sen kendi 
ticaretine devam et Allah bereketini verir. Öteki türlü bereket olmaz sırf günahla haram para 
kazanmış olursun. Kaçılacak yer Allah’la Kitabıdır başka yer değil. Millet şimdi tam bu 
zamanın göbeğine düşmüşüz her şey menfaat ben sana şunu yaparım sen bunu ver geçip 
gidiyor. 

 
6259. “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki bütün gayeleri mideleri olacak. 

Şerefleri malları, kıbleleri kadınları, dinleri de dirhem ve dinarları (yani servetleri) 
olacaktır. İşte mahlûkatın en kötüleri bunlardır ki Allah katında hiçbir nasipleri 
yoktur.” Her şey var yemek çok, içmek çok, mal çok, her istediğini yapıyor onlara bakıyor 
yani gayeleri odur başka bir gayeleri yok onlar mahlûkatın en kötüleri en şerlileri diyor Allah 
katında hiçbir nasipleri yoktur. 

 
6260. “Kıyamet gününde talebenin mürekkebi ile şehitlerin kanları 

getirilecek” Talebe dediğimiz şimdiki her türlü haltı yapan o insanlar çoluğunu çocuğunu 
okula gönderip ne yapıp ediyor diye bakmadığı değil de Allah ilmini talep eden, orada olsa 
bile Allah rızası için okuyan talebelerin mürekkepleri ve şehitlerin kanları getirilecek ahirette. 

“Ve her ikisi tartılacak” Teraziye konacak. 

“Ne bu onun üzerine ne de o bunun üzerine ağır basmayacak.” O kadar 
kıymetlidir bu ilim talebelerinin mürekkepleri de şehitlerin kanı kadar kıymetlidir. Şehidin 
kanı adam canını vermiş kanını vermiş senin bir o ilim öğrenen talebenin mürekkebi o kadar 
kıymetlidir. 

 



 

 

 

6261. “Vali getirilip sırat üzerinde durdurulacak.” Yani bu başkan, vali hepsi 
insanlara emir olan, onlara seçilen yahut seçilmeden de olan. Onlar sırat köprüsü üzerinde 
durdurulacak.  

“Her uzvu birbirinden ayrılıncaya kadar sallanacak.” Şimdi orası bu dünya hali 
gibi değil ahiret hali çok değişiktir. Sırat köprüsü üzerinde durdun şimdi la teşbih Boğaz 
Köprüsü gibi ama orada bir sallandırılacak ki öyle bir sallanma ki bütün azaları kemik memik 
filan torba gibi olacak sallanacak yani hepsi kim varsa valiyim, hâkimim diyen insan 
muhakkak oraya duracak. Bu başına gelecek, millet de can atıyor hâlbuki kaçmaları lazım. 

“Eğer adil ise köprüyü geçecek.” Adilse gene toparlanıp geçer o köprüyü. 

“Zalim ise yetmiş mevsim kadar bir süre için cehenneme yuvarlanacak.” 
Oradan inene kadar yetmiş sene ister ki dibine yetişsin. 

 
6262. “Kıyamet günü adalet sahibi olan kadı” Kadı dediği hâkim. 

“Huzura çıkarılacak ve öyle çetin bir hesap görecek ki keşke tek hurma 
davasında bile iki kişi arasında hükmetmeseydim temennisinde bulunacak.” O 
insanlar dünyada yaşıyorlar adalet madalet filan hak getire bir menfaat gördü mü adalet 
madalet her şeyi satıyor hâlbuki kıyamet günü onun çok büyük bir hesabı var yani adaletle 
hükmetse bile gene epeyce bir zorluk çekecek. İşte bunları bu zamanın insanlarının hiç biri 
aklına getirmiyor ne akıllısı ne delisi ne Müslümanı ne başkası. 

 
6263. “Kıyamet günü kişi huzura çıkarılacak.” Yani hesap sorulacak huzura 

çıkarılacak. 

“Mizan da getirilecek” Mizan dediği terazi. 



 

 

 

“Sonra her biri gözün görebildiği kadar günah ve hata ile dolu doksan dokuz 
defter getirilecek ve terazinin bir kefesine konacak” Bu kadar günah gözün alabildiği 
kadar doksan dokuz dosya dolu günahla dolu.  

“Sonra ona bir kâğıt çıkarıldığında içinde; “Eşhedü en lâ ilâhe ilellâh ve enne 
muhammeden abdühû ve rasûlüh” kelimesi bulunacak.” Karşı kefeye. 

“Onu iki parmakla tutup terazinin öbür kefesine koyacak ve bütün hata ve 
günahlarına o şehadet kelimesi ağır basacak.” Allah’ın rahmeti o kadar büyüktür bir 
kelime bir kâğıt yani parmakla koyup o bütün günahlar hafif kalacak, bu ağır basacak. 

 
6264. “Kıyamette ümmetimden bir adam getirilecek fakat cennete girmesi 

için kendisine ümit verecek hiçbir sevabı bulunmayacak.” Hiç adamın bir tane sevabı 
yok bu herifin. 

“Allah Teâla; Haydi bunu cennete koyun çünkü o çocuklarına merhamet 
ediyordu. Buyuracak.” Allah Azze ve Celle bir bahane gösteriyor ki cennete alsın bizi 
Allah’ın merhameti büyüktür. 

 
6265. “Kıyamet gününde âdemoğullarından dağlar gibi sevapları bulunan 

kavimler huzura çıkarılacaktır. Cennete yaklaşıp tam girecekleri sırada kendilerine; 
Onda sizin hiçbir nasibiniz yoktur diye (Allah tarafından) seslenilecek.”  

Bunlar işte bu sevapları falan kendileri yaptık diye hesap eden insanlar yani biz nasıl 
olsa kimseye ihtiyacımız yok, biz sevap yaptık, Peygamberlere de ihtiyacımız yok, Allah’ın 
sevgili kullarına da ihtiyacımız yok, biz yaparız. O vakit bunlar oraya gelince nasibiniz yok 
diyecek Allah Azze ve Celle.  

 

 



 

 

 

 
6266. “Kıyamet günü kötü âlimler getirilip doğruca cehenneme atılacaklar.”  

Yani âlimdir ama ameli olmayan.  

“Merkebin dolabı döndürmek için döndüğü gibi onlardan biri bağırsağını 
tutmuş halde dönüp duracak.” Bağırsaklarından tutup nasıl merkep iple yapıyor bu 
bağırsaklarından cehennemde dönecek. 

“Kendisine; Vah haline! Biz senin sayende doğru yolu bulduk. Ne bu halin? 
Denildiğinde, şu cevabı verecek;” Başkaları şaşırıp kalacaklalar, bu adam iyi söylüyordu, 
güzel söylüyordu ama bu hal ne için başına geldi diye. 

“Sizi nehyettiğim şeyi ben işliyordum.” Diyor insanlara sen bunu yapma 
kötüdür, günahtır diyor o da boş ver onlara söyledik, biz yapalım diye yani imanlı olmayan, 
inancı olmayan âlimler bunlar. Başkalarına nasihat veriyor iş icabı, vazife icabı. 

 

6267. “Kıyamet günü nimetler,” Nimetler dediği Allah’ın verdiği nimetlerdir bize 
ikram ettiği nimetlerdir, Allah’a şükürler olsun nimetlerine.  

“Sevaplar ve günahlar bir araya getirilecek.” Bu çok güzel bir şeydir.  

“Allah nimetlerinden birine;” Allah nimetine bile hitap edecek. 

“Haydi, kulumun sevaplarından hakkını al” Yani bir nimete karşı ne kadar sevap 
vereceğiz diye düşünürsen. 

“Emrini verdiğinde, o da hakkını alacak fakat kulda hiçbir şey 
bırakmayacak.” Bir nimet bile en ufak bir nimet bile bütün hayat boyu çalıştığımız, sevap 
işlediğimiz şeyden bir şey kalmaz. Hakkı daha ödenmez onun için Allah’ın nimetlerine 
şükretmek lazım. Bizim yaptığımız hasenattı, sevaptı filan bir kıymeti yok yani sen; ben  



 

 

 

namaz kıldım, oruç tuttum, hacca gittim diye böbürlenip, kibirlenmeye gerek yok. Allah bizi 
affetsin. Allah kabul etsin bizi, nimetlerini daim etsin o, hakkını ödeyemeyiz.  

 
6268. “Kıyamet gününde Hacer-i Esved getirilecek.” Hacer-ül Esved 

getirilecek. 

“Konuşan bir dili bulunacak ve kendisini selamlayan herkesin mü’min ve 
muvahhid olduğuna şehadet edecek.” Uzaktan istilam ettin, “Bismillah Allahuekber” 
dedin mi o seni kaydetti oraya kıyamet günü o muhakkak söyleyecek Allah’a şükür. 

 
6269. “Kıyamet günü âdemoğlu getirilip mizanın iki kefesinin önünde 

durdurulacak” Yani terazinin iki kefesinin arasında duracak biri orada biri burada.  

“Ve kendisi için bir melek görevlendirilecek. Eğer mizanı ağır basarsa, melek 
bütün mahlûkatın duyabileceği bir sesle; Falan adam öylesine mutlu oldu ki artık 
bir daha katiyen mutsuz olmayacaktır.” Yani saadete kavuşmuş, ebedi saadete 
kavuşmuş ondan sonra artık şekavet yoktur. 

“Diye haykıracak.” Melek, insanlar bütün millet duyacak orada. 

“Şayet mizan hafif gelirse yine bütün mahlûkatın duyabileceği bir sesle; 
Falan kimse öyle mutsuzdur ki artık bir daha mutlu olamayacaktır. Diye 
seslenecek.” Allah muhafaza etsin. 

 



 

 

 

6270. “Cennet ehli orada yiyecek ve içecekler, sümükleri olmadığından 
sümkürmeyecekler.” Böyle şey yapınca kötü manzara olmayacak. 

 “Def-i hacetlerini yapmayacaklar idrarlarını etmeyecekler.” Yiyorsun sonra 
büyük abdeste çıkmayacaksın, küçük abdeste de idrarı da etmeyecekler diyor. Cennet 
temizdir orada hiçbir pislik olamaz Allah’ın hikmeti. O ne olacak yedikleri içtikleri? 

“Yedikleri sebebiyle geğirdiklerinde etrafı misk kokusu saracak.” Yani bu 
şeyle terle çıkacak o da misk gibi kokacak. 

“(Dünyada nefes aldıkları gibi) cennet ehline tesbih ve tahmidle nefes 
almaları ilham olunacak.” Şimdi nefes alıp alıyorsun ya orada nefes alıp verirken hep 
tahmid, tesbihle “Subhanallah Elhamdülillah” diye öyle çıkıp nefesimizi alacağız Allah’a şükür. 

 

6271. “Toprak, insanın kuyruk sokumundan hardal tanesi kadar bir yeri hariç 
her şeyini yiyip bitirecek. İşte siz ondan yeniden dirilip serpileceksiniz.” 

İnsanoğlu kabre konulunca veyahut her hangi bir yere şimdi yakıyorlar, yaksalar bile 
gene o kalıyor muhakkak böyle hardal tanesi kadar diyor acbü'z-zeneb kuyruk ucu diye ondan 
tohum gibi Allah Azze ve Celle kıyamette insanları ondan gene çıkaracak. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

 Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
18 Haziran 2019 /14 Şevval 1440 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


