
 

 
 
 

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: 

 
6272. “Cemaate en güzel okuyanları imamlık eder.” Kıraati güzel, ezberi güzel 

olan o imam olması lazım. 

“Hepsi kıratta eşit ise sünneti en iyi bilenleri,” Sünnet de çok mühim 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünneti hangisi daha iyi biliyorsa o olması lazım imam. 

“Sünnette de eşit iseler” Hem sünneti biliyorlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in.   

“En önce hicret edenleri” Şimdi bunlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
zamanında ama kıyamete kadar aynı şekilde hicret olamasa bile güzel okuyan, sünneti daha 
iyi bilenler ondan sonra da. 

“Bunda da eşit iseler en yaşlıları (imamlık yapar).” Bu imamlığın şartıdır onun 
için imamlık olduğu vakit senden daha âlim varsa ona söylersiniz o izin verirse imamlık 
yapabilirsin. 

“Kişiye evinde ve mülkünde izni olmadan imamlık yapılmaz.” Kişi seni davet 
etmiş kalkıp da hemen imamlığa koşturman olmaz, o izin verecek. Tabi o ev sahibi izin 
verirse olur vermezse yapamazsın. 

“Evindeki seccadesine de izin almadan oturulmaz.” İslam’ın edebi çok güzel 
her edebe uyan insan kazanır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in istediği gibi olur, sünnete tabi 
olmuş olur, Allah’ın emrine tabi olmuş olur.   

 

 



 

 

 

 
6273. “Emredilip cehennem ehli saf olduklarında,” Yani kıyamet günü hesapları 

görülür, cehennem ehli sırayla dizilir. 

“Yanlarından bir Müslüman geçecek ve onlardan biri: Ey falan! Ne olur bana 
şefaat et! Diyecek.” Yani kim ismiyle çağıracak o tanıdıktır, çağıracak.   

“Kimsin sen?” Diye soracak Müslüman, cennet ehli. 

“Tanımadın mı beni?” Diyor. “Hani benden su istemiştin de sana su 
vermiştim ya. İşte o adamım. Diyecek. Bunun üzerine Müslüman kişi ona şefaat 
edecek. Adam da aynısını söyleyecek: Ben kendisinden bir bağış istediğin kişiyim, 
tereddütsüz sana o bağışı yaptım.”  

Allah Azze ve Celle gene merhametinden dolayı o cehennem ehlini gene oraya kor 
sevapları bir şeyleri varsa şefaat olunacak gibi olursa, onlara şefaat olup da cennete koysun 
diye Allah Azze ve Celle. Bu güzel her türlü merhameti vermiş Allah Azze ve Celle, insanlar 
kıymet bilmiyor, cehenneme atlayayım diye şaşırıyor ne yapacağını. 

 
6274. “Her sabah Cebrail’e nurdan bir denize girmesi ve yüzmesi emredilir.” 

Bu bildiğimiz su denizi değil nur denizi; “ona gir” der Allah Azze ve Celle Cibril 
Aleyhisselam’a; “oraya gir ve yüz.” Nasıl suda yüzersek Cibril Aleyhisselam da nur denizinde 
yüzüyor. 

“Oraya dalıp çıktıktan sonra bir silkinir ki vücudundan yetmiş bin damla 
damlar.” Nur damlaları damlar. 



 

 

 

“Allah her damlasından bir melek yaratır. Hepsine Beyt-i Mamur’a gidip 
namaz kılmaları emredilir.” Beyt-i Mamur Kâbe’nin gökyüzündeki kısmıdır. Oraya daha 
önce yerdeydi onu Allah Azze ve Celle gökyüzüne kaldırdı. Oraya da Kâbe gibi onların da 
sevabı çoktur ve melekler oraya gidip namaz kılarlar. 

“Giderler, namaz kılarlar sonra diledikleri yere gitmeleri için emredilir ve 
kıyamete kadar tesbihe devam ederler.” Yani her gün yetmiş bin melek sırf nurdan 
Cebrail Aleyhisselam’ın nurundan halk oluyor, yaratılıyor. 

 
6275. “Allah bu Buk’a’dan” Yani bu yerden,  

“Ve bu Harem’den” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, Mekke-i Mükerreme’den ve 
Medine-i Münevvere’den haremden, 

“Yetmiş bin kişiyi diriltecek ve hepsi hesapsız cennete girecek.” Orada olanlar 
yetmiş bin kişi hesap kitap yok mahşerde doğrudan cennete nasip olacak onlara.  

“Onlardan her biri yetmiş bin kişiye şefaat edecek. Yüzleri dolunay gibi 
olacak.” Yani bu hesaba göre yani milyarlarca insana şefaat olacak Allah’ın izniyle. Bu 
müjdedir İslam, Müslüman olan insana.  

 
6276. “Âlim ile abid diriltilecek.” Kıyamet günü âlim olan, abid hiç kimseyle 

uğraşmayan kendi halinde ibadet eden bütün vakit onlara ruhları verilecek gene dirilecekler, 
öldükten sonra. 

“Abide; Haydi gir cennete! Denilecek.” Senin işin bitti gir cennete istirahat et 
denilecek.  

“Âlime de: Dur, insanları yetiştirdiğin gibi onlara şefaat et. Diye hitap 
edilecek.” Yani âlim daha üstündür abidden çünkü o edeb öğrenmiş, öğretmiş insanlara 
onlar için de şefaatçi olacak orada. Yani bekleyecek bütün yardım ettiklerine, öğrettiklerine, 
kime faydası dokunduysa onun şefaati olacak.  

 



 

 

 

 
6277. “Cennetten Allah’ın dilediği kadar bazı yerleri boş kalacak.” Cennet o 

kadar büyük en düşük olan insanın bu yeryüzü kadar cenneti olacak bütün bizim dünya 
kadar cenneti olacak ama gene de o kadar büyük yaratmış Allah Azze ve Celle boş yerler 
kalacak diyor. 

“Sonra tekrar dilediği kadar mahlûk yaratacak ve onu dolduracaktır.” İnsanlar 
gene yaratacak oraya, onlarla cennetin boş kısmını da dolduracak Allah Azze ve Celle.  

 
6278. “Ölünün ardından üç şey gider;” Cenaze oldu mu kabre kadar üç şey gider. 

Namazını niyazını yaptıktan sonra gömmek için. 

“Ehli (ailesi), malı, ameli. İkisi döner, biri yanında kalır. Ehli” Yani ailesi,   

“İle malı döner, ameli yanında kalır.” Tabi ehli ölmedikleri için, mal da kabre 
konulmadığı için onlar geri döner. Bir onun yanında yardımcı olacak olan yaptığı hayırlı işler, 
sevapları, Allah’ın istediği şeyler kalır. Yok, öteki türlü de aynı şekilde ameli iyi olmayan o 
da gene kalacak onun başında gene ailesi malı bir fayda etmeyecek kendisine.  

 
6279. “Üstlerinde şal bulunan İsfahan Yahudilerinden tam yetmiş bin kişi 

Deccal’e iltihak edecektir.” Deccal çıkınca, Yahudiler Deccal’i bekliyor onların beklediği 
odur. Yani şimdi Yahudilerde de çeşit çeşit Yahudiler var. Bazıları bizimkiler gibi laiki var 
bilmem şeyi var bazıları da çok öyle mutaassıp olanlar, onlar Deccal’i çok beklerler 
başkalarının yaptıklarını öyle kabul etmezler. Başkalarının yaptıklarını beğenmezler onlar da 
işte Deccal gelince onunla beraber olurlar. 

 



 

 

 

6280. “Zaman kısalacak, illim kaldırılacak,” Bizim bu zaman bir de bakıyorsun 
göz açıp kapıyorsun gün değil de hafta gidiyor, ay gidiyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
buyurduğu gibi. İlim kaldırılacak ilim değil de tam rezalet, cehalet dolacak onun yerine.  

“Aşırı cimrilik ve fitneler baş gösterecek.” Hiçbir hayır yapsın diyen insan 
olmayacak. Fitne de dediği gibi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibi çoğalacak.  

“Herc çoğalacak. Ey Allah’ın Resulü! Herc nedir? Diye sordular. Herc, 
öldürmek demektir. Buyurdu.” İnsanlar birbirlerini öldürecek o çoğalacak. Nereye 
bakarsan her tarafta ölüm haberleri, ölüm haberleri işte ahir zamandayız. 

 
6281. “Namazlarınızda şeytan size sataşır. Kim namaz kılarken çift mi ya da 

tek mi kıldığını kestiremezse, iki secde yapsın. Bu namazını tamamlar.” 

İnsan dalgın oluyor ne kadar kıldığını bilmiyor şeytandan oluyor, şeytan karıştırmak 
istiyor insanı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gene bize kolaylık gösterdi bilmediğin vakit iki 
tane sehiv secdesi yapacaksın, bir sağ tarafa selam verip ondan sonra iki secde yaptın mı 
tamamdır namazın. Vesveseye hiç şey yapma namazı iade edersen o vakit şeytana tabi 
olursun iki secde yapıp da bitirdin mi namazını Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrini 
yerine getirmiş olursun. Rahat da edersin, vesvese de olmaz.  

 
6282. “Cehennem kıyamet gününde getirilecektir.” Cehennem o da mahlûktur 

onu da mahşer yerine çekerek getirecekler.  

“Öyle ki yetmiş bin zincirle bağlı olduğu halde her bir zincirden yetmiş bin 
zebani tutup onu sürükleyecek.” Yani o kadar milyarla zebaniler cehennemi getirecek 
kıyamet günü. Orada mahşerde olması lazım ki Allah’ın emri yerine gelmiş olur.  

 
6283. “Kıyamet günü Müslümanlar üzerlerinde dağlar gibi günahlarla 

gelecekler. Allah onlardan bunların tümünü bağışlayacak, Yahudilerin sırtına  



 

 

 

yükleyecektir.” Çünkü onlar hakikati biliyor da kabul etmedikleri için onlara da ceza olarak 
bunu Allah vermiştir. 

 

6284. Bir kavim gelecek, sünneti terk edip dinde hileli yollar arayacaklar. İşte 
Allah’ın, lanet edicilerin, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerine 
olsun.” Sünneti istemiyor şimdi şeytan herkesi bu lanete layık olsun diye sünnet neymiş 
diye kabul etmiyorlar ondan sonra insanları kandırıyorlar. İnsanların da helaklerine vesile 
oluyorlar.  

 
6285. “İhtiyar olsun henüz pek küçükken ölmüş olsun kıyamette herkes otuz 

üç yaşında Âdem’in kılığında, Yusuf’un güzelliğinde, Eyyûb’un ahlakında sürmeli, 
mesut bir halde hasredilecektir.” Bu saadet ehli olan insan yani yüz yaşında, yüz elli 
yaşında yahut bir yaşında ölsün o hepsi otuz üç yaşında olarak haşrolacaklar Âdem 
Aleyhisselam sıfatında, Yusuf Aleyhisselam güzelliğinde olacaklar, Eyyüp Aleyhisselam’ın 
da huyunda olacaklar.  

 
6286. “Bu ilim te’vil yapan cahillerin, tahrif eden azgınların, iptalci 

müfterilerin hülasa ona düşman olan her kötü ruhlu neslin elinden muhafaza 
olunacaktır.” Bu görüyoruz, çıkıyor bütün Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e şimdiye kadar 
ecdadımızın yaptığı şeyleri inkâr ediyorlar, onu başka yorum yapıyorlar, bu içine bir şeyler 
sokmaya uğraşıyorlar ama Allah Azze ve Celle hepsinden koruyacaktır. Onun için korku 
yoktur Allah’ın izniyle. Doğruyla olun, ötekilere şey yapmaya gerek yok. Allah onların 
haklarından gelir. 



 

 

 

 
6287. “Allah şu üç ülkeyi yeşil zebercet haline sokacak ve eşlerine koşan 

hanımlar gibi kendilerinde ikamet edenlere kucak açacaktır. Askelan, İskenderiyye 
ve Kazvin.” Bu üç ülke güzel Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bereketli yerler demek ki 
Askelan dediği Filistin’de bir şehirdir. İskenderiye Mısır, Kasvin dediği Hazar denizi olduğu 
bölgedir. Kazvin Hazar Denizi demek. 

 

6288. “Cehennemden ateşin kendilerini yakıp kokuttuğu bir kavim çıkacak,” 
Yani şey o kadar yanmışlar külhan gibi kokmuşlar çıkacaklar. 

“Allah’ın rahmeti ve şefaatçilerin şefaati ile cennete girecek ve kendilerine: 
“Cehennemden çıkmışlar” adı verilecektir.”  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

25 Haziran 2019 /21 Şevval 1440 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 


