
 

 
 
 

HADİS DERSLERİ 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
 

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

 
5690. “Muhammed’in canı yed-i kudretinde olana yemin olsun ki” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor. 

“Ben sizin cennetlik olanların yarısı olmanızı umuyorum çünkü cennete 
ancak Müslüman olan girer. Siz şirk ehli arasında ancak siyah öküzün cildinde 
beyaz kıllar kadar yahut kırmızı öküzün cildinde” derisinde yani “siyah kıllar 
kadarsınız.” 

Yani Müslümanlar daimen az olur, küfür ehli daha çoktur. Onun için yani bu onu 
misal gösteriyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Sığırın sırtındaki yani nasıl siyahın arasında 
beyazlar gözükür cennet ehli de öyledir. İnsanlar hep küfre daha meyillidir, şirke meyillidir. 
Onun için cennetin ehlinden olmanızı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ümit ediyor.  

 
5691. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki kişi bir kabre uğrayıp 

üzerinde yuvarlanarak:” Yani yüzünü gözünü sürerek bu kabre;  

“Ah keşke bu kabrin içinde ben bulunsaydım” deyinceye kadar kıyamet 
kopmaz. Ondaki din zayıflığı ancak bela ve fitnelerin çokluğundan olacaktır.” 



 

 

 

Yani ahir zamanda insan, ölene özenecek keşke ben bu olsaydım da bu haller 
başımıza gelmeseydi, bu kadar eziyet, o ölmüş, kurtulmuş diyecek. Öyle ahir zamanın 
fitneleri bu kadar zor olacak.  

 
5692. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki siz günah 

işlemeseydiniz, Allah sizi yok ederdi.” Yani sizin,  

“Yerinize yeni bir kavim getirirdi ki onlar günah işlerler ve sonra 
günahlarının affını dilerlerdi. Allah da onları bağışlardı.” 

Yani insanoğlu günahından, Allah’tan ümit kesmesin. Hepimiz günahkârız, 
hepimize Allah rahmet eder, günahlarımızı affeder. Yani siz melek gibi olsaydınız diyor, 
Allah sizin yerinize başka bir kavim getirir, onlar günah işleyip, tövbe istiğfar edip, onları 
affederdi. Yani bu büyük bir müjdedir. Müslümanlar, çoğu insan benim günahım affolmaz 
der, al Allah her şeyi affeder. Günahkârları affetsin diye yaratmış Allah Azze ve Celle.  

 
5693. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki kıyamette Allah’ın bir 

kulunun amellerinin hasenatı Uhud dağından ağırdır.” Allah o kadar insanın yaptığı 
amelleri kabul eder ki onun ağırlığı Uhud Dağından daha ağır diyor. Allah’ın lütfundan bu, 
yoksa bizim amellerimizde bir şey yok. 

 
5694. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki onun (cennetin) 

yüksekliği gökle yer arası kadardır. Gökle yer arası beş yüz yıllık mesafedir.” 

 

 

 



 

 

 

 
5695. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki şüphesiz o, (Kıyamet 

Gününü kastediyor)” Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

“Mümine pek hafif olacaktır. Dünyada kıldığı bir farz namazının vaktinden 
daha az gelecektir.” Bu Kıyamet Günü çok ağır bir şeydir, kolay bir şey değil. İnsanlar 
binlerce sene aç, susuz, sıcak her türlü eziyetle orada beklerler ama mümin için Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in bu çok büyük bir müjde, çok güzel bir müjdedir ki bir namaz kılana 
kadar, nasıl şimdi öğlen namazı kıldık, o kadar kısa olacak Kıyamet Günü durmak mahşer 
yerinde.  

Onun için insan Ahiret için dikkat etsin çünkü sırf mahşerde durmak başlı başına 
büyük bir zorluktur, büyük bir eziyettir. Şimdi dediğimiz gibi senelerce onlarca sene, 
yüzlerce sene, binlerce sene bekleyen olur. Onu da dünyada mümin olarak Allah’ın 
dediklerine iman eden, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e inanan insan, onun için Kıyamet 
Günü çok kolay geçer.  

 
5696. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki eğer zakkumdan bir 

damla yeryüzündeki denizlere damlayacak olursa hepsini ifsad eder.” Bozar yani. 
Bu denizler, karalardan çoktur, kaç misli daha fazladır. Onları artık düşünün bir damla. 
Bizim bildiğimiz damla bu denizlere düşse, hepsini bozar, bir işe yaramaz artık, lağım gibi 
pis kokar. Hiçbir işe yaramaz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)  diyor ki:  

“Yemeği bu olan kişinin hali nice olur!” Cehennem ehlinin yemeği budur, 
zakkumdur. Zakkumdan yerler, artık bir damlası bu kadar, ne kadar kötü bir şeydir, 
insanlar cehenneme gitsinler diye her türlü şeyi yaparlar. Korkmadan cüretkâr Allah’a karşı 
gelirler, Allah’ın dediklerini yapmazlar. Allah’a asi gelirler onlar düşünsünler ahireti. 

 



 

 

 

5697. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki bize Ehli Beytimize 
karşı kim kin güderse mutlaka onu Allah ateşin içine yüzüstü atar.” Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) ve Ehli Beyte hürmet vaciptir, farzdır insanlara. İşte onu yapmayan 
insanlara istediği kadar, isterse yüz tane kitap ezberlesin, yutsun, hiçbir faydası yok. O 
cehenneme gider. 

 
5698. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki biriniz ben kendisine 

babasından ve çocuğundan daha sevimli olmadıkça tam bir iman etmiş olamaz.” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kendi kendinden, nefsinden, anandan, babandan, 
çoluk çocuğundan daha fazla muhabbetin olması lazım Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e, 
öyle olmayan insan iman etmişim demesin, tam iman etmiş değil. İşte bu tam iman eden 
insan az önce ki hadiste okuduğumuz gibi Kıyamet Günü bir vakit namaz kılmış gibi 
bütün mahşer vaktini geçirmiş olur, birden cennete gider. 

 
5699. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki mutlaka aranızda 

Allah’ın Kitabı ile hükmedeceğim.” Bu oradaki bir sahabeye söylüyor. Yemin, oradaki 
Allah’ın kitabıyla hükmedecek. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hükmettiği hüküm 
şeriattır. Ona itiraz edecek insan yok.  

“Doğacak olan koyun sana verilecektir. Oğluna yüz kamçı vurulacak ve bir 
yıl da buradan sürülecektir. Bunun hanımı da recm cezası görecektir. Ey Üneys! 
Bunun hanımına git, eğer suçunu itiraf ederse onu recmet.” Yani taşla diyor.  

“(Davacı şeklinde iki kişi gelmiş ve yemin etmişler ki meselemizi Kuran’a 
göre hallet. O zaman bu hadis varid olmuştur.)” Yani bir şey vardı ki Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in hükmü budur.  

 

 



 

 

 

 

5700. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki cennet ehlinden olan 
bir adama yemek, içmek, şehvet ve cima hususunda tam yüz kişinin gücü 
verilecektir. Peki, yiyen, içen kişi def-i hacet yapma zorunda olmayacak mı? Diye 
sordular.” Sahabeler yani yiyor yüz kişilik yemek yiyor, o nasıl olacak, diye sordular?  

“Onların cennet ehlinin haceti, vücutlarından misk gibi kokan bir terin 
boşalmasıdır. Terleri boşalacak ve hemen mideleri inecek. Buyurdu.” Yani cennette 
pislik olmaz, temiz şeyden başka şey olmaz cennette. Onun için o def-i hacet, abdesthane 
filan yok. Onlar terle çıkacak hem de mis gibi kokacak.  

 
5701. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki cennet ehlinden tek 

adam, bir sabahta tam yüz bakire ile cinsi münasebette bulunabilecektir.” 

 
5702. “Muhammed’in canı yed-i kudretinde olana yemin olsun ki kim gizli 

bir iş yaparsa, Allah ona mutlaka müminin görebileceği heybet ve celal elbisesini 
giydirir. Hayır yapmışsa hayır, şer yapmışsa şer olarak karşısına çıkar.” 

İnsan gizli iş yapar ama bazı insanlar hayrı gizli yapar ki kimse duymasın, ona da 
Allah karşısına öyle güzel bir şey çıkarır. Yok, şer kötü bir şey yapıp da kimseye rezil 
olamayayım derse, Allah ona karşılık da karşısına şer çıkarır, onu da rezil eder. Allah gizliyi 
de aleniyi de bilir onun için daima hayrı gizli yapalım, şerri de inşallah yapmayalım.  



 

 

 

 
5703. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki kul kalbi 

(kötülüklerden) salim olmadıkça, fenalıklardan emin olamaz.” İnsanın kalbi de 
temiz olması lazım ki kalbi temiz dediğimiz, namaz kılmayıp da kalbim temiz diyen var, 
onlar kendi kendilerine temiz diyorlar ama namaz, iman olup da kalbi de onun da salim, 
temiz olmalı ki iman sahibi olsun. 

“Komşusu kötülüklerinden emin olmadıkça da tam iman etmiş sayılamaz.” 
Komşusuna da iyilikle muamele etmesi lazım ki iman sahibi olsun. Komşuyla iyi 
geçinmek, imanın tamamındandır. 

“Kötülüklerinden maksat nedir? Diye sordular. Onun zulmü buyurdu.” Yani 
komşusuna zulmetmesin, kötülük etmesin.  

 

 
5704. “Muhammed’in canı yed-i kudretinde olana yemin olsun ki kul 

kıyamet günü yerden sağlam kazıklar gibi sabit olan dağlar kadar sevabı ile gelir.” 
Koca dağlar gibi sevapla gelir insan Kıyamet Günü, mahşer yerine hesap vermeye. 

“Bunların kendisini cennete sokacağını sanır.” Yani bu kadar iyilikle, sevapla 
gelmişim, ben garantiledim cenneti der. 

“Fakat yaptığı haksızlıklar bir bir gelip onun sevabını alıp götürür.” Kıyamet 
günü para geçmez artık, senin o sevapların ancak geçer. Kime kötülük yaptıysan, kime 
eziyet verdiysen, kimin hakkını yediysen, onlar parandan değil de o iyi amellerinden alır, 
götürür.   

“Onda hiçbir sevap bırakmaz.” O kadar şeyler bakar bir şey kalmadı. E kalmadı 
daha da bitmedi bunun alacaklıları bitmedi.  



 

 

 

“Üstelik zulmettiği kimselerin günahını da yüklenir” Verecek bir şey 
kalmayınca bu defa adamların günahlarını bunun üstüne yüklerler.  

“Ve günahı yerde sağlam kazıklar gibi sabit olan dağlar kadar olur. Bu 
sebeple derhal cehenneme girmesi emredilir.” Yani bu dağlar kadar sevapla gelen, o 
insanların, zulmettiği insanların günahlarını da alır, dağlar kadarla doğru cehenneme gider. 
Allah muhafaza.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
18 Temmuz 2017/24 Şevval 1438 Tarihli Hadis Dersi 

BeylerbeyiDergâhı 


