
 

 
 
 

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: 

 
5705. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki bu iş (İslam) 

mutlaka başladığı gibi (Medine’ye) avdet edecektir. Bütün iman Medine’de 
oluncaya kadar, her iman mutlaka Medine’ye dönüp girecektir.”  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in makamı, ona hürmet etmek lazım yani imanın 
membaı orasıdır. Allah’ın izniyle iman, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) haydır, insanlara 
iman ondan gelir yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in membaından. 

 

 
5706. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki cennete mutlaka 

merhametli olan girecektir.” Yani merhametsiz girmez. Müslüman merhametli olur. 

“Hepimiz merhametliyiz dediler.” Sahabeler.  

“Hayır, Merhamet yaygın hale gelmelidir. Buyurdu.” Yani herkes merhametli 
olmalıdır, merhameti öğrenmesi lazım.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
5707. “Beni gerçekle gönderene yemin ederim ki” Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) Allah hak ile gönderdi diyor, yemin ediyor Allah Azze ve Celle’ye Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

“Onlara (dünya ehline) batışlar, hayvan suretine dönmeler ve kazif 
(semadan üzerlerine taş) yağmadıkça bu dünya son bulmaz.” Bu ahir zamanda yer 
batacak, bazı yerler batacak, hayvan suretine dönecek bazı insanlar. Gökten de taş yağıyor, 
işte gördük daha bir ay bile olmadı taş gibi şeyler yağdı, perişan etti ortalığı. Daha fazla 
olsa ne kadar, kimse kalmaz.  

“Ey Allah’ın Nebisi! Bu alametler ne zamandır? Diye sordular.” Sahabeler. 

“Kadınların eğerlere bindiklerini gördüğünüz zaman, şarkıcı kadınların 
çoğaldığı, yalan yere şahitlik edildiği, pervasız içki içildiği” Hem içki içiliyor hem 
utanmadan iftihar ediyorlar. 

“Namaz kılanlar ehli şirkin kapıları olan altın ve gümüş kaplardan yiyip 
içtikleri, erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetindikleri zaman Allah’a 
sığının, hazırlanın. Gökten üzerinize taş yağmasından korkun. Buyurdu.” 

Bizim zamanımızı söylüyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Bu da Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in mucizesi ahir zamandır, bu her ne geliyorsa başımıza nasıl oldu? Ne 
kaldı demeyin ahir zamandır bunlar bu kadar rezillik bu kadar şey gene taş yağmadı da buz 
yağdı kafalarına. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5708. “Nefsim yed-i kudretinde olana kasem olsun ki” Yemin ediyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

“Başına on melek üşüştü, hepsi onu yazmak istiyor. Nasıl yazacaklarını bir 
türlü kestiremediler. Nihayet onu Cenâb-ı Hakk’a çıkardılar. O” Allah Azze ve 
Celle  

“Şöyle buyurdu: Onu kulumun dediği gibi yazın; Elhamdü lillâhi hamden 
kesîran tayyiben mübâraken fîhi kemâ yühibbü rabbünâ Een yuhmde ve yenbeğıy 
leh” Böyle bu Hamdi, o kadar yüksek sevap verdi Allah Azze ve Celle melekler nasıl 
yazalım diye şaşırdılar. 

 
5709. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki siz emirinizi 

öldürmedikçe, birbirinize kılıç sallamadıkça ve dünyanıza en kötüleriniz varis 
olmadıkça kıyamet kopmaz.” Şimdi bu kıyamet Mehdi Aleyhisselam’dan sonra da o 
kadar şey gördükten sonra gene dünya bozulur gene öyle bir şeyler olur, kıyamet onların 
başına kopar, bu insanların başına kopar. 

 
5710. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki fuhuş ve cimrilik su 

yüzüne çıkmadıkça, emin olan hain” Yani doğru insan, hain ilan olunca.  



 

 

 

“Hain olan da emin sayılmadıkça (iyileriniz) vuul helâk olmadıkça, tuhut 
görülmedikçe kıyamet kopmaz. ‘Vuul ve tuht nedir?’ Diye sordular. ‘Vuul, 
insanların şereflileridir, Tuhut insanların ayak takımıdır” 

Demiş yani vuul denenler, onlar ölür, öldürülür yahut şerefsiz aşağılık insanlar da 
üste çıkar. Bunlar hepsi Kıyamet alametlerini söylüyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
5711. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki ümmetimden bir kısım 

insanlar aşırı sevinçli bir oyun ve eğlence üzerinde geceleyecekler.” Oyun, eğlence, 
her türlü kötülükle geceleyecekler. 

“Sabah olunca haramları helal saydıkları, çalgıcı kadınlar edindikleri, içki 
içtikleri, faiz yedikleri ve ipek giydikleri için birer maymun ve hınzır haline 
döneceklerdir.” Bu insanlar. 

 
5712. “Nefsim yed-i kudretinde olana kasem ederim ki” Yemin ediyor 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

“Onlardan biri benim muhabbetim sebebiyle ashabı ve sizi (Abdülmuttalip 
oğullarını) sevmedikçe layıkıyla mümin addolunmaz.” Ehl-i Beyti Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’i sevmedikçe, onlar iman sahibi olmaz, Müslüman olabilir ama mümin 
değil, iman başka, İslam başka.  

“Siz şefaatimle cennete girmeyi umarsınız da Abdülmuttalip oğulları 
ummaz mı?” 

 

 



 

 

 

 
5713. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki dünya Allah’a göre şu 

keçi yavrusundan daha ehvendir.” Keçi yavrusu kadar bile kıymeti yok dünyanın. Keçi 
yavrusu Allah indinde dünyadan daha mühimdir, Allah indinde. 

“Eğer dünyanın Allah katında hardal kadar” Hardal tanesi, hardal tanesi ufacık 
oluyor çok küçük biliyorsunuz belki susam kadar bir şey. 

“Hardal kadar değeri olsaydı, onu halk içinde velilerine ve dostlarına 
verirdi.” Başka kimseye vermezdi, Allah ilk başta evliyalarına, Peygamberlerine bütün şeye 
bu dünyanın kıymeti olmadığı için onlara vermiyor. Kıymetli şeyi verecek Allah Azze ve 
Celle, kıymetsizi vermiyor. Yani o kadar kıymeti bile yok hardal tanesi kadar bile yok. 

 
5714. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki Faris ve Rumu 

mutlaka fethedeceksiniz.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) o vakit, yani az bir olan o 
zamanın süper devletleriydi Acem ve Bizans-Rum, onları fethedeceksiniz diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.), mucizesiyle söylüyor. Onu fethedince, 

“Size dünyanın menfaatleri dökülecek de dökülecek.” O kadar dünyalık 
gelecek ki paradan, puldan, her şeyden. 

“Ekmek ve bol ete kavuşacaksınız.” O vakit çölde ekmekti, yemekti çok az.  

“O kadar ki onların birçokları üzerinde Allah’ın adları anılmayacak. 
(azgınlık ve gafletlerinden ötürü)” O kadar çok olacak artık Allah’ın adın, Besmele 
çekmeden yiyecekler.  

 

 

 



 

 

 

 

5715. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki cennete dininde 
isyankâr, geçiminde ahmak olan kimseler de şefaatim ile girecektir.” Yani 
günahkârlar da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şefaatiyle cennete girecek. Ahmak olan 
yani geçimini, iyi geçinemeyen insana bile o da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şefaatiyle 
cennete girecek.  

“Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki cennete günahı yüzünden, 
cehennemde yanıp kavrulan insan da girecektir.” Cehennemde olan insanlar da daha 
sonra cennete girecek. Gene Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yemin ediyor. 

“Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki Allah kıyamet gününde 
beşerin hayal bile edemeyeceği” Beşerin dediği insanların hayal bile edemediği  

“Bir af ve bağışlamada bulunacaktır.” Yani o kadar günahkâr insan filan 
insanların akıllarına bile gelmezdi, bunlar affolacak diye gene af ve mağfirete ulaşacaklar o 
insanlar.  

“Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki kıyamette Allah o derece 
mağfiret edecek ki” Yani o kadar insanları affedecek mağfiret edecek ki, 

“İblis” şeytan “Bile belki ondan bir şey elde edebilirim diye ona uzanacak.” 
O kadar iblis bile der galiba bu kadar mağfiret oldu beni de Allah affedecek diye o da şey 
yapar oraya uzanır ki bana da değsin.  

Bu büyük bir müjdedir, biz burada Allah’a şükür, Allah yolundayız, biz bu yoldayız 
diye başkaları cehenneme girsin istemeyiz. Herkesi Allah affetsin bize de yani insan, hayır 
olunca hepimize olur, yani kimse ümitsizliğe kapılmasın inşallah bu kadar müjdeyle 
hepimiz inşallah cennete gireriz.  

 

 

 



 

 

 

 
5716. “Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki mutlaka marufu 

emretmelisiniz, münkerden nehyetmelisiniz.” Yani günah, kötülükten men 
etmelisiniz,  

“Aksi halde Allah’ın size canibinden” Yani Allah yanından bir,  

“Azap göndermesi mümkündür. Sonra ondan kurtulmak için dua edersiniz 
ama duanız kabul edilmez.” Bu kadar, bunları yapmazsan, Allah size bir bela verir, bir 
ceza verir. Dua etseniz de kurtulamazsınız. 

 

 
5717. “Yasaklanan şeyin başınıza geleceğinden korkmadığınız müddetçe” 

Bu bazı kötü şeyler var, onları sen kalkıp da bunu yapmayın derlerse, sana zorla 
yaptıracaklarsa o vakit susabilirsin, ama onu yap öyle bir tehlike olmadıktan sonra iyiliği 
emretmek, 

 “Marufu emretmek, münkerden nehyetmek size vaciptir. Ondan 
korkarsanız o takdirde sükût size helal olur.” 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

15 Ağustos 2017/23 Zilkade 1438 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 


