
 

 
 
 

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: 

 
5864. “Güneş battıktan sonra ve iyice hava aydınlanmadıkça çocuklarınızı 

ve hayvanlarınızı dışarıya salıvermeyin çünkü gece karanlığında şeytanlar sökün 
ederler.” Akşamdan sonra çoluk çocuk evlerde olsun daha, onu tavsiye eder Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.), meşayihlerin de söylediği şudur. Ama bu şimdiki insanlar çocuklarını 
kızlar, erkekler fark etmiyor artık. İnsanlar öyle bir olmuş ki dinden imandan haberleri 
yok, usul, erkândan, edepten hiçbir haberleri yok. Onun için yani akşamdan önce 
muhakkak evde olsun. Mecbur olmadıktan sonra gezmeye, şeye çıkmasınlar. 

 
5865. “Beni, hakkımdan fazla dereceye yükseltmeyin çünkü Allah beni elçi 

yapmadan, kul yapmıştır.” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yine tevazuu insanlara ders olsun, gösteriyor. 
Kendi o kadar Allah indinde insanların en yükseği olduğu halde beni fazla övmeyin diyor, 
beni fazla hakkımdan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hakkı hepimizin üstündedir ama 
gene de ben bir kulum diyor. Allah, Peygamber etmeden önce beni kul yarattı diyor.  

Yani bunu âlimim, şeyhim, hocayım diyen insanlara söylemek lazım ki iki kelime 
bilen kendisi firavun gibi çıkıp, insanlara hüküm veriyor, insanları tenkit ediyor. Beni 
ikram etmediniz, beni izaz etmediniz diye. 

 

 



 

 

 

 
5866. “Hac, umre ve Allah yolundaki gazve” Yani gazaya, 

“Yolculuğu hariç katiyen denize açılmayın.” Deniz tehlikelidir diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çünkü Hacca, umreye o vakit tayyare yoktu, deniz yolundan 
da gidilirdi. Başka memleketleri fethetmek için de denize, deniz yoluyla gidilirdi. 

“Çünkü denizin altında ateş, onun altında da deniz vardır.” Bu da Allah’ın 
yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e verdiği mucizelerden biri. Öyle şey yapmışlar ki 
hakikaten bizim denizin altında epeyce bir ateş var ondan sonra deniz var sonra gene ateş 
var. Yani o Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, Peygamberliğinin katiyen delili, mucizesidir 
çünkü insanlar nereden bilecek yerin altında ateş olduğunu, deniz olduğunu. Onun için 
denize zaruret olmadıkça binmeyin diyor, gitmeyin. 

“Cimri sultandan bir şey satın alınmaz.” Cimri olan sultandan alırsan, senin 
başına ya geri alır ya başına kakar onun için cimri, sultan bile olsa uzak dur ondan. 

 
5867. “Cehennem devamlı olarak doldurulacak.” Yani cehenneme epeyce bir 

kâfir, müşrik, hak eden atılacak, doldu mu.  

“Fakat bir türlü dolmak bilmeyecek.” Orada; “Daha var mı?” Daha fazlası var 
mı? Diye sorup, dururmuş.  

“Bunun üzerine Rabbimiz, kudret ayağını üstüne koyacak. Cehennem: 
“İzzetin ve keremin hakkı için tamam tamam, diyecek.” Yani tamam, Allah Azze ve 
Celle o kudret ayağını koymasa, daha isteyecek, onu yapınca Allah Azze ve Celle, 
cehennem “tamam” diyor. “Tamam, doldum” diyecek.  

“Cennette her zaman boş yer bulunacak. Hatta Allah yeni yeni varlıklar 
yaratıp, o artan yerleri dolduracak.” Cehennemi doldu diyecek, yeter bu kadar deyip de 



 

 

 

 artık başka almayıp ama cennette çok boş yerler var, o boş yerlerde yeni insanlar yaratıp 
da onları da orada iskân edecek Allah Azze ve Celle.  

 

5868. “Ümmetimden bir taife devamlı olarak kıyamete kadar hakkı 
savunmak için çarpışacak ve galip gelecektir.” Bu da Allah’a şükür müjdedir çünkü 
bu günlerde hakikaten çok büyük bir fitne, büyük bir küfür İslam Âlemine, Müslümanlara, 
hakiki Müslümanlara hücum etmişler, parçalamak istiyorlar. Ama Allah Azze ve Celle 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in lisanıyla müjde veriyor ki bu bir taife var, onlar ayakta 
duracak, hak olan taife. Onlar kıyamete kadar galip gelecekler Allah’ın izniyle. 

 
5869. “Ümmetimden bir taife devamlı olarak Allah’ın emrini ifa edecekler. 

Onlara oyun oynayanların oyunları bir zarar veremeyecek, onlara karşı olanlar da 
bir şey yapamayacaklar. Allah’ın emri (hükmü) gelinceye kadar onlar insanlara 
galip olacaklardır.” Allah’a şükür inşallah Allah onlardan etsin bizi de, hepimizi inşallah. 

 
5870. “Ümmetimden bir taife devamlı olarak hakkı savunmak için 

karşılarındaki düşmanla çarpışacak. Bu çarpışma en son düşmanları olan Deccal’ı 
öldürüp, yok edinceye kadar devam edecek.” O da işte Mehdi Aleyhisselam, İsa 
Aleyhisselam gelince onlar da Deccalı da öldürüp, bütün fitneyi bitirecekler Allah’ın 
izniyle. 

 
5871. “Ümmetimden bir taife devamlı olarak kıyamete kadar zaferden zafere 

koşacak. Kendilerine hile ve desise yapmak isteyenler bir zarar veremeyecekler.”  



 

 

 

Görüyoruz Allah’ın izniyle, bütün dünya bu İslam’ı bitirsin diye hücum ediyorlar 
ama yetmiyor daha kendilerini bu ümmetten sayan insanlar da onlarla beraber oldukları 
halde Allah Azze ve Celle, onlara zafer vermeyecek, zafer hak yolda olanlara olacak. Bu da 
büyük müjdelerdir bunlar çünkü hakikaten her gün yeni bir fitne çıkıyor, yeni bir şey 
çıkıyor moralleri bozuluyor acaba nedir? Korkmayın, Allah bizimledir.  

 
5872. “Ümmetim, kendilerini Yahudilere benzeterek yıldızların akşam vakti 

birbirlerine girmelerini beklemedikçe, Nasranilere benzeterek sabah namazını 
yıldızlar birbirlerinden ayrılıncaya kadar bekletmedikçe, cenazeleri yalnız 
sahiplerine bırakmadıkları müddetçe dinine bağlı kalacaklardır. (Cenazeyi teşyi 
etmeyi bırakmadıkça.)” 

Yani bunlar Yahudiler akşamı, tam karanlık olunca artık kılarlar. Sabahı da tam 
yıldızlar gitmeden kılmazlar, şimdikiler tabi kıldıkları filan yok. Cenazeleri de sırf sahipleri 
kaldırmadıkça diyor. O, Allah’a şükür bunlar yoktur yani bu dinlerindedir Allah’a şükür.  

 
5873. “Hilafet Ümmeyeoğullarında bütün gücü ile devam edecek. Bir de 

onların elinden çıktı mı artık hayatta hayır kalmayacak.” 

 
5874. “Dinlerine sadık kaldıkları sürece, “Lâ ilâhe illallah” kelimesi 

insanlardan Rabbin gazabını perdeleyecek.” Dinlerine insan, dinine sadık muhlis 
olarak “Lâ ilâhe illallah” deyince Allah’ın gazabı, Allah’ın öfkesi insanlara inmez.  



 

 

 

“Fakat dünya hayatına dinden fazla önem verip de bu kelimeyi telaffuz 
ettiklerinde kendilerine: Yalan söylüyorsunuz. Siz buna ehil değilsiniz. 
Denilecektir.” Yani kalbinle ihlaslı olacaksın ki yalancı sayılmayasın. 

 
5875. “Ümmetim aralarında şu üç şey baş göstermedikçe güzel yol üzerinde 

olacaklar:” Bu üç haslet olmadığı vakit yolları güzeldir ama bunlar oldu mu kötü olur. 

“İlim kendilerinden alınmadıkça.” Yani ilim oldukça iyidir.  

“Zina mahsulü çocuklar aralarında yaygın hale gelmedikçe. Aralarında 
sekkârûn zuhur etmedikçe. Sekkârûn nedir ey Allah’ın Rasulü?” Diye sormuşlar.  

“Ahir zamanda karşılaştıklarında selam yerine birbirine sövecek olan 
nesildir bu. Buyurdu.” Bu üç şey olmayınca, insanlar doğru yoldadır ama şimdi ahir 
zamanda hepsi kalmadı bunların. Allah yardım etsin. 

 
5876. “Kıyamet günü âdemoğlunun ayakları, Rabbin katında beş şeyden 

sorulmadıkça hiçbir yere kımıldayamaz:” Kıyamet günü bu sorulacak sualler 
bunlardır, beş şey. 

“Nerede tükettiğine dair ömründen,” Ömrünü nerede tükettin diye sorulacak. 
Ne yaptın? Ne ettin? Boş yere dolaştın, oraya buraya gittin hiçbir camiye, namaza 
bakmadın, nerede bu ömrün? Ne yaptın bu ömrü? Allah size bir ömür verdi onu ne 
yaptın? O sorulacak. Onu sen kendin bulmadın, Allah sana verdi, onu soracak, verdiğini.  

 



 

 

 

“Nerede yıprattığı hakkında gençliğinden, nereden kazanıp nereye 
harcadığına dair malından, ne ile amel ettiğine dair ilminden.” İlminden de soracak, 
ne yaptın? İlim var sende ne yaptın? Amel ettin mi, etmedin mi? Bu beş şey sorulacak yani 
oradan kaçma yok. 

 
5877.  “Kul dört şeyden sorulmadıkça bir yere kıpırdayamaz:” Gene bu 

kıyamet günü. 

“Ömründen, nerede tükettiğine dair,” Nerede ömrü nerede geçirdin? 

“İlminden, nasıl amel ettiğine dair,” İlmin var, onunla amel ettin mi diye 
sorulacak.  

“Malından” Malın var. “Nereden kazanıp” Hadi kazandın ama 

“Nerelere harcadığına dair.” İyi yerden kazanıp, kötü yere mi harcadın? İyi 
yerden kazanıp, kötü yere mi harcadın? Hep sorulacak.  

“Cisminden,” Vücudundan. “Nerede yıprattığı hakkında.” Yani cisminin de 
hakkı var onu da iyi yerlerde yıpratmış olan iyidir. 

 
5878. “Kişiye, hanımını neden dövdüğü sorulmaz. Arkadaşlarından kimi 

sevip, güvendiği de sorulmaz. Vitir namazını kılmadan yatma.” Tabi bu hanımını 
dövdüğü vakit insan, şimdiki insanlar, adamlar gibi değildi onlar merhametliydi. Yani bir 
zaruret, bir şey olmadıktan sonra vurmamıştır onun için o sorulmaz. Sorsan daha kötü 
olabilir. Ondan sonra sen kime güveniyorsun diye sorulmaz, o da edepten değil. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor, vitir namazını da kılmadan da yatmayın diyor.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
26 Aralık 2017/08 Rebiul’ahir 1439 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


