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:

6306. “Ümmetimden yetmiş bin kişi hesapsız cennete girecektir. Ne
yaralarını tedavi etmek için dağlanacaklar ne de kendilerine iyileşmek için
(Kur’an’dan başkası ile) okutacaklar ne de uğursuzluk vehmine kapılacaklar. Onlar
sadece Rablerine tevekkül edecekler.” Bu yetmiş bin kişi hesapsız cennete girerler, onlar
da her şeyi Allah’a tevekkül eden insanlardır. Hiçbir şey ne tedavi isterler ne dağlanmak
isterler ne ilaç isterler ne başka yok bu bize iyi geldi bu kötü geldi bu uğursuzdu filan ona
da kapılmazlar.
Yalnız Allah’larına tevekkül eden insanlar, bunlar hiç bir hesap yapmadan doğrudan
cennete giderler bu insanlar ne gelir ne giderse başlarına şöyle olsaydı böyle olsaydı diye şey
yapmazlar. Allah’a tevekkül etmişler. Allah’tan geldik, Allah’a gideceğiz diye onlar hesapsız
girer. Hesap vermek kıyamet günü zordur yani en zor şey bunlar en şanslı insanlar. Herkese
de nasip olmaz bu nadir insanlardır böyle olanlar.

6307. “İyilik tam yüz kişinin ehlinde durmadan dolaşacak. Bu hususta son
olanları ecir bakımından ilk olanları gibi aynı olacaktır.” Yani iyilik bir kişiden bir
kişiye gelir. Bu iyilik yapmak herkese nasip olmuyor ama iyilik birinden birine geçer, birinden
birine geçer en sonu da en başta olan gibi ecir alır, mükâfat sevabına nail olur.

6308. “Salihler bir bir gidecek. Geride arpa veya hurma hışırı gibi
yaramayanlar kalacak. Allah onlara kıymet verip aldırmayacak.” İyiler ilk başta gidiyor
ondan sonra ıskartalar kalacak onların da Allah’ın yanında kıymeti olmayacak.

6309. “Salihler bir bir geçip gidecek geride hurma ve arpanın yaramaz taneleri
gibi olanlar kalacak ki Allah bunlara hiç kıymet vermeyecek.” Yani ahir zaman işte
eskiden ne kadar iyi tayfa varsa baştan teker teker gidiyor sonra kıymeti olmayanlar kalıyor
onlara da Allah kıymet vermez.

6310. “Ümmetimden bol giyinenleri Allah esirgesin. Ümmetimden bol elbise
giyenleri Allah esirgesin. Ümmetimden geniş ve bol elbise giyenleri Allah
esirgesin.” Yani dar, daracık şimdi moda daracık herkesin her tarafı gözüküyor onu
istemiyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bol elbise giysin insanlar diyor.
“Ey İnsanlar! Bol ve geniş elbiseler dikinin çünkü bu kişinin vücudunu daha
iyi örter. Kadınlarınız dışarı çıktıklarında böyle bol ve geniş elbiseler giyinsinler.”
Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yani daha tesettüre uygun olur, rahat olur.

6311. “Cehennemden bir boyun uzanır ve şöyle der; üç kimseyi (cehenneme
götürmekle emrolundum ve bunları) kimseye vermem, benimdir.” Yani
cehennemden böyle bir boyun çıkar Allah bilir nasıl başı ejderha mıdır yılan mıdır nedir?
Mahşer yerine uzanır, bu üç kişiyi ben alacağım diyor kimseye vermem diyor cehenneme
sürecek, bu benimdir diyor.

“Son derece inatçı olan her zorba,” Yani insanlara zulmeden nasihat kabul
etmeyen, merhameti olmayan birincisi.
“Allah’a ortak koşan,” Şerik koşan yok şuydu buydu falan yani bilerek Allah’ı tek
kabul etmeyen onları da alacak cehenneme.
“Nahâk yere adam öldüren.” Katil insanı da onu da cehenneme alacak o şey
mahşerden.

6312. “Allah, bu ilimle bazı insanların derecesini yükseltir.” Allah’ın verdiği
ilmi bazı insanlara herkese değil onların dereceleri yükseliyor ilimle, hakiki ilimle.
“Onları hayırlı işlerde önder kılar ve herkes onların ardından gider. Ömürleri
uzar, melekler onların güzel huylarına gıpta ederler ve kanatlarını onlara sürerek
severler.” Diyor yani bu salih âlimler, evliyalar olan insanlar bunlar o ilimle Allah onların
derecelerini yükseltir. Her hayra vesile olur insanlara rehber olurlar bir de ömürleri uzun
olur.

6313. “Cennette mü’min yetmişi cennet hanımlarından, ikisi de dünya
hanımlarından olmak üzere yetmiş iki kadınla evlendirilir.” Bize, cennet burası gibi
değil orada şey yok yani bu dünyanın ne kıskançlığı var ne bir şey var orada herkes memnun
hiçbir huzursuzluk yok cennete hanımlar niçin yetmiş iki tane nasıl olacak diye. O, oranın
hali dünya haline hiç benzemez imtihan yeri değil orası herkesin Allah’ın kudretiyle,
azametiyle memnun olduğu yerdir.
Şimdi saçma sapan insanlar var Allah’a itiraz ederler, O’nun hükmünü kabul etmezler
hâlbuki isterse yüz bin tane de olsun gene de huzur olmadıktan sonra bir faydası yok. Bir
tane de olsa gene bir şey yok. Allah insanın kalbine nasıl verirse huzuru Allah verir.
Mutluluğu, huzuru verdi mi Allah ne kadar olursa olsun herkes memnun olur. Bunu insanlar
bilmiyor ve kendi kafalarına göre kendi akıllarına göre ölçüyor, biçiyor, günaha giriyor.

6314. “Cennet ehlinden bir kişiye dört bin kız, sekiz bin dul ve yüz bin huri
verilecek.” Bu daha fazla.
“Her yedi günde bir toplanıp kimsenin o güne kadar duymadığı güzel bir
sesle şöyle haykıracaklar;” Orada şarkı gibi türkü gibi söyleyecekler, orada bu şeyi
söyleyecekler;
“Biz ölümsüzleriz, asla yok olmayacağız. Biz son derece yumuşak tenli
kadınlarız, katiyen sertleşmeyeceğiz.” Kartlaşmayacağız yani.
“Biz her zaman güler yüzlü ve hoşnut olacağız, hiç öfkelenmeyeceğiz. Biz
cennette mukimleriz, katiyen başkalarına sürülmeyeceğiz. Ne mutlu o kimseye ki
cennette biz onun oluruz, o da bizim.”
Yani hepsi onlar da mutlu, o da mutlu kimse üzüntülü değil. Yani bu işte dünyanın
insanlar hep dünyada oldukları için ahiret, cennet halini bilmezler. Cennette insanın aklına
hayaline gelmeyen şeyler olacak. Hiç duymadığı işitmediği aklına hayaline gelmedik
güzellikler var cennette. Cennet hiç yani dünyayla alakası olmayan ilgisi olmayan bir yerdir
imtihan yeri değildir, güzellik yeridir inşallah. Allah hepimize nasip etsin.

6315. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) maşallah öyle bir ümmi diyorlar ama kâinatın en
âlimi, en bilgili maşallah bu söylediği kelimeler Araplar bile çoğu bilmez bunları. O zamanın
Arapları bile o kadar doğrudan mucizelerle konuşurdu Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
“Onların (Ye’cüc ve Me’cüc kastediliyor) oklarını, yaylarını ve kalkanlarını
Müslümanlar tam yedi yıl yakacaklar.” Bu Ye’cüc Me’cüc geldikten sonra onları Allah
helak ettikten sonra onların bıraktıkları yaylar, oklar ne kadar varsa yedi sene onları
yakacaklar ancak o zaman biter. O kadar çok Yec’üc Me’cüc gelecek ama en sonunda
bitecekler onlardan kalan bu kadar çok olur Ye’cüc Me’cüc.

6316. “Şu dört gecede Allah rahmetini salıverir. Melekler o gecelerde ecelleri,
rızıkları ve kişinin ne zaman hacca gideceğini yazarlar;” Bu biraz tercümesi şeydir.
Dört gece var ki Allah o gecede hayrı bol bol verir;
“Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Şaban’ın on beşinci
gecesi,” İşte bunda Allah ecelleri, rızıkları, kişinin ne zaman hacca gideceğini yazar Şaban’ın
on beşinci gecesidir, hepsinde değildir. Dördüncü gecesi;
“Arefe gecesi (ezana kadar).”

6317. “Bir gecede Allah’ın kitabında bir ayet ve bir harf kalmamak üzere
silinecek.” Bu kıyamete yakın olunca Allah, Kur’an’ı kaldıracak Mushaflarda da bir kelime
kalmayacak Kur’an’dan.
“Müslümanın hafızasında da ondan silinmedik hiçbir şey kalmayacak.” Hafız
mafız hiçbir şey kalmayacak bu kıyamete çok yakın olan sonra azap gelecek.

6318. “Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
Birbirinizle iyi geçinin, ihtilafa düşmeyin.” Yani Müslümanın her şeyi kolaylıkla
göstersin istiyor yok, müjdeleyin nefret ettirmeyin. Nefret ettirip kaçırmayın insanları
dinden.

6319. “Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.” Her şeyi
kolaylıkla yapın, her şeyin iki şıkkı var bir zor tarafı var, bir kolay tarafı var sen zoruna gitme
diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kolayına git. İnsanlarla iyi geçin, kaçırtma insanları.
“Öfkelendiğin zaman sükûtu muhafaza et. (Otur veya abdest al)” Yani
öfkelendiğin vakit sus, fazla konuşma.

6320. “Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Teskin edin, nefret ettirmeyin.” Bir şey
varsa kızmışlarsa onları da sakinleştirin diyor, nefret ettirmeyin.

6321. “Cehennem ehli uyuza yakalanacak.” Uyuz biliyorsunuz kaşındırır.
“Kemikleri meydana çıkıncaya kadar kaşınacaklar;” O kadar kaşınacaklar ki
uyuz kaşındırır, Allah muhafaza o da bir çeşit azaptır Allah onu da cehennem ehline
vermiştir o kadar kaşınacaklar ki kemikleri çıkacak meydana.
“Acaba bunun başımıza gelmesine sebep nedir? Diye sorduklarında
kendilerine şu cevap verilecek; Ehl-i imana eziyet etmeniz buna sebep olmuştur.”
Müslümanlara eziyet ettikleri için o cezayı da Allah onlara layık görmüştür.

6322. “Kabrinde kâfire doksan dokuz ejderha musallat kılınacaktır.” Ejderha
dediğimiz yani ufak tefek yılan değil de kocaman bir yılan, bin yaşında olan yılanlara ejderha
derler kanatlı manatlı bir şeyleri olur onların. Doksan dokuz tane.
“Bunlar devamlı olarak kıyamete kadar onu sokacak,” Piton yılanı falan
büyüktür ama zehir yok o sokmaz bunlar zehirli sokacak diyor.
“Etini koparıp parçalayacaktır. Onlardan biri yeryüzüne üfürecek olsaydı,
yeşil bir ot bile bitmezdi.” Yani bu ejderhaların bir tanesi, değil doksan dokuzu dünyada

ot kalmazdı, kâfir de böbürlenip, bütün zulmünü devam ettiriyor. Allah onun da cezasını
verir.

6323. Bu da edebi öğretiyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). “Küçük büyüğe selam
verir.” Yani ikisi geldi büyük değil de küçük selam vermesi lazım büyüğe.
“Tek olan iki kişiye selam verir.” Tekse iki kişi geliyorsa o, onlara selam verir.
“Sayıca az olan çok olana selam verir.” Cemaat var daha fazla cemaat var onlara,
onlar selam verir.
“Süvari yayaya selam verir.” Atta olan, yayaya selam verir.
“Geçen durana,” Geçiyor o da duruyor, duran ona selam değil de zaten usul olarak
geçen selam vermesi lazım.
“Ayaktaki oturana selam verir.” Oturmuşsa ayakta olan ona selam vermesi lazım.
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