
 

 
 
 

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: 

 
5938. “Yetmiş yalancı peygamber çıkıncaya kadar kıyamet kopmaz.” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra peygamber yok ama Ondan sonra peygamberim 
diyen yalancıdır onlar. O kadar yetmiş tane çıkar ben peygamberim, ben peygamberim 
onlara bazılarına tâbi olan var, bazılarına yok tabi. Bu olacak şey normaldir yani bunların 
çıkması lazım ki kıyamet kopsun. 

 
5939. “Kişi elli kadının tedbirini deruhte etmedikçe kıyamet kopmaz.”  O 

kadar insan, adamlar kırılır savaştan. Bir adam elli hanım kadına bakar eder. Bu işte ahir 
zamanda olacak şeyler. Kıyamet işaretleri, alametlerini söylüyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). 

 
5940. “Zühd ve takva kuru sözden, vera (şüpheli olan şeylerden sakınmak) 

yapmacıktan ibaret oluncaya kadar kıyamet kopmaz.” Zahit insan, kuru söz yani işte 
züht diye bir şey kalmaz. Hepsi ben zahidim falan dese bile o sözdür yani yapmacıktır. 
Takva da o da yapmacık gibi olacak yani ahir zaman insanları göründükleri gibi değil 
kendisini imanlı diye insan, çoğu insan kanar, bazı insanlara onlarda bu yoktur. 

 



 

 

 

5941. “Kalpler birbirini tanımaz, sözler birbirini tutmaz, aynı baba ve 
anneden olan kardeşler dinde anlaşamaz hale gelinceye kadar kıyamet kopmaz.” 
Kalpler, mühim olan kalptir İslam’da. O da bu ahir zamanda kalplerin birbirine muhabbeti 
olmaz, konuştukları sözler de birbirini tutmaz. Biri Kaf dağında biri bu taraftan sağdan 
soldan konuşur. Bir de kardeşler, anne baba, çoluk çocuk her birisi kendi kafasına göre bir 
yol tutmuş din üzerine. 

 

5942.  “Kadına karşı olan kıskançlık (nefsanî yönden) aynı şekilde 
çocuklara da duyulmadıkça kıyamet kopmaz.” Kıskançlık olur, çok kıskançlık olur 
ahir zamanda.  

 
5943. “Lut kavminin amelini helal saymaları yüzünden kavimlerin başları 

gökten düşen yıldızlarla ezilmedikçe kıyamet kopmaz. (Bu onların üzerine gökten 
azap ineceğinden kinayedir.)” Bu kötü işi kabul edip de şey yapınca onlara muhakkak 
bir bela gelecek. Bu da ahir zamanın işaretlerindendir çünkü şimdi bir şey de diyemiyorlar. 
Avrupa’da hele bir şey dedin mi, seni hapse atarlar onun için onara da bela geliyor, bela 
gelecek. 

 
5944. “Çocuk isyankâr, yağmur sıcak olmadıkça,” Çocuk, ahir zamanın 

işaretleri çocuklar isyankâr olacak. Şimdi çoğu insan, çocuklar öyle çünkü öyle öğretiliyor. 
Yağmur da güzel yağmaz böyle sel götürür etrafı felaket olarak yağar.    

“Kötüler yaygın hale gelmedikçe,” Kötü insanlar çoğunlukta olur, onlar her 
şeye hükmeder.  

“İyilere kızılmadıkça,” İyilere de kızılır, iyiler nasıl sen böylesin diye kızarlar 
onlara.   



 

 

 

“Küçük büyüğe saygısız olmadıkça,” Küçükler de büyüklere saygısız edep yok, 
terbiye kalmadı. 

“Kötü kişi namuslu kişiye karşı cüretkâr olmadıkça kıyamet kopmaz.” 

 
5945. “Kıyametten önce yüz yıl Allah’a ibadet edilmeyecek de ancak ondan 

sonra kıyamet kopacak.” Diyor.  

 
5946. “Müminler tesbih ve tekbir getirerek Rumların elinde bulunan 

Kostantıniyye’yi fethetmedikçe kıyamet kopmaz.” 

 
5947. “İblis” şeytan yani “Âlimlerin kılığına girerek: ‘Falanoğlu falan bana 

Allah’ın Rasulü’nden şöyle nakletti.’ Deyip yolda dolaşıncaya kadar kıyamet 
kopmaz.” Bu zaten her tarafta belli bu iblis âlimler kılığında dolaşıyor, herkesi yoldan 
çıkarıyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den olmayan hadisleri anlatıp yahut Kuran’ı 
değişik şekilde anlatıp milleti yoldan çıkarıyor. Bu da kıyamet alametlerindendir.  

 
5948. “Meryem oğlu İsa” Yani İsa Aleyhisselam  

“Adil hakem, adil imam olarak inip” Gökyüzündedir, Hazreti İsa’yı gökyüzüne 
Allah Azze ve Celle aldı. Şimdi bazı bu şeytan, iblis kılığındaki âlimler yahut âlim  



 

 

 

kılığındaki iblis onu da kabul etmiyor. Müslümanım diyen insanın onu bile söyle yok, 
Hazreti İsa’yı öldürdüler diyor. Hâşâ! Ölmedi o inecek ahir zamanda, indiği vakit imam 
olacak yani Müslümanların başı olacak adaletle hükmedecek. Yapacağı şeyler; 

“Haçı kıracak,” İstavroz, haç eskiden istavroz derdi şimdi çoğu istavroz ne 
demek olduğunu bilmiyor Türkler, Osmanlıcada bu kelime var başka yerlerde var haç 
biraz daha şeydir. Onu kıracak çünkü bunlar her tarafta istavroz, haç doldurmuşlar her 
tarafı. Niye İsa Aleyhisselam ona şey yaptı, İsa Aleyhisselam da onu kıracak ilk başta. 
Başka ne yapacak?   

“Domuzu öldürecek,” Domuz yasaktır, onlarda da yasak. Onu da öldürecek ki 
yemesinler diye.  

“Cizyeyi kaldıracak.” Cizye dediği Müslüman olmayan insan cizye verir, vergi 
verir Müslüman kalır ama artık ahir zaman olduğu vakit bütün dünya Müslüman olması 
lazım o kalkacak, o artık yok ya Müslüman olacaksın yahut öteki tarafa gideceksin. 

“Bunun neticesi olarak mal çoğalacak,” Para çoğalacak, altın çoğalacak.  

“Malı kabul edecek kimseyi bulamayacaklar ancak ondan sonra kıyamet 
kopacak.” O vakit yerin göğün bereketi olur, para çok, her şey çok milletin gözü doysun 
diye, Şeyh Efendi derdi şimdi çok defineciler var, orayı burayı kazarlar, uğraşırlar para 
kazanalım diye ellerindeki para da gider, boşu boşuna vakit geçirirler. Onları bütün bu 
hazineleri, defineleri çıkarıp, dağ gibi yığacaklar alın istediğiniz kadar, alıp da ne yapacak? 
Verecek yer yok, kimse kabul etmiyor diyecek onun için onlar kalır öyle.  

 
5949. “Bu gece ibadet yapıp, uykuyu terk etmekle kendinizi yokuşa 

sürmeyin çünkü takat getiremezsiniz. Biriniz uyukladığı zaman, yatağına yatsın, 
bu kendisini daha sağlıklı ve salim kılar.” 

Bütün gece ibadet yapmaya uğraşıp da ondan sonra gündüz iş yapamaz hale 
gelmeyin diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Yapabildiğiniz kadar yapın, uykunuz geldiği 
vakit de uyuyun. Yani siz ona takat getiremezsiniz bütün vakit, bütün gece ibadet etmeye. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bize merhamet gösteriyor çünkü bazı insanlar olmadığı 
halde yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.), yapabildiğiniz kadar yapın diyor. Çoğu bazı 
büyük evliyalar yapabiliyordu tabi Rabia Adeviyye Hazretleri, hanım olduğu halde gecede 
bin rekât yapıyor. E bizimkiler Ramazan’da yirmi rekât teraviyi zor kılıyorlar. Arap 
kardeşlerimiz sekiz rekâttan kaçıyorlar. Başka yeter diyorlar bu kadar yani onun için  

 



 

 

 

yapabildiğiniz kadar yapın fazla çok zorluk, yük almayın sırtınıza diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

 
5950. “Dinde kıyas yapmayın çünkü din kıyaslanmaz. İlk kıyas yapan da 

iblistir.” Bu adam böyle yaptı, ben olayım onun gibi yapacağım diye şey yapmayın. Dinle 
uğraşmayın onun âlimler var, fetva verenler var, mezhep imamları var, her şey var, onu 
sen kendi kafana göre yapma. İblistir böyle sana vesvese yapan o da bu işi yapan odur. 
Ben ateştenim o çamurdan ben daha iyiyim diye kıyas yaptı yani aralarında hangisi daha iyi 
diye yapınca iblis oldu, şeytan oldu. 

 
5951. “Gündüz oruçlu iken sürme sürme, gece sırma taşı ile sürmelen çünkü 

bu gözün ışığını artırır ve saçı iyi bitirir.” 

Gündüz vakti zaten oruçken olmuyor diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.), 
geceleyin o mübarek bir şeydir bu sürme, gözün nurunu artırır, görüşü daha iyi yapar saçı 
da çoğaltır. 

 
5952. “Allah’ı zikretmeden çok konuşma” Konuşacağın vakit Allah’ı zikretmen 

lazım.  

“Zira Allah’ı anmadan fazla konuşmak, kalbi katılaştırır. İnsanlar arasında 
Allah’tan en uzak olan kişi, katı kalpli olandır.” 

 



 

 

 

5953. “Benden Kuran’dan başka hiçbir şey yazmayın.” Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in zamanında Kuran’dan başka yazmak yani hadis yazmak yasaktı. Ne için yasaktı? 
Çünkü karışmasın, Kuran sırf Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında indi diye onu 
yazmayın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Karışıp da sonra gelenler, arkadan gelenler 
yok şöyleydi, böyleydi demesin diye onu yasaklamıştı Peygamber Efendimiz (s.a.v.), o 
zamanda da hiç hadis yazılmamıştı. 

“Kim benden Kuran’dan başka bir şey yazmışsa silsin. Benden hadis 
nakledin,” Benden duyduğunuzu söyleyebilirsin ama yazamazsın, yazmak yasaktı o vakit, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında. 

 “Bunda bir sakınca yoktur. Kim de bana karşı demediğimi, dedi diyerek bir 
yalan uydurursa artık cehennemdeki yerine hazırlansın.” Çünkü Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in hadisleri İslam’ın esası, dinin esasıdır, Kuran’ı ona göre tefsir olur şey 
yapar. Yalan söyleyen insan, o vakit muhakkak cehennemliktir. 

 
5954. “Fazla kederlenme,” Hemgam yapma diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

“Mukadder ne ise o olur.” Sen üzüldün, korktun, kaygılandın onların bir faydası 
yok, hiçbir faydası yok. Olacak olan olur, onun için teslim olun diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.), rahat olsun.  

“Rızkın ne ise gelir.” 

 
5955. “Suyun konduğu yerden ağzınızla içmeyin” Yani su var orada inip de 

şey gibi ağzını koyma diyor oraya Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

“Lakin ellerinizi yıkayın ve avuçlarınızla için” Bu Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in hem insanlara edep öğretiyor hem güzellik öğretiyor.  

“Çünkü hiçbir kap elden daha boş ve temiz değildir.” 

 

 



 

 

 

 
5956. “Hastalarınızı yemeye ve içmeye zorlamayın çünkü Allah onları hem 

yediriyor hem içiriyor.” Hasta olduğu vakit insan iştahı kaçar o vakit zorla yedirmeyin. 
Yedirsen kusacak yahut yiyemeyecek onun için onları zorlamayın, iyileştiği vakit iştahı 
geliyor hastanın. O da Allah’ın hikmeti o hasta olduğu vakit insan Allah demek ona 
yediriyor, içiriyor diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

5957. “Çarşıya ilk giren ve son çıkan kişi olma çünkü şeytan orada 
kuluçkaya oturup civciv çıkartmıştır.” Çarşı pazar lüzumsuz yere gitmeye gerek yok. 
Onun için dikkat edin fazla oralarda dolaşmayın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
Giderken de ne alacaksanız bizim niyetimiz alışveriş için başka şey için değil diye 
gidersiniz Besmeleyle gidin. 

 
5958. “İnsanlar hem dilinden hem de elinden kurtulmadıkça gerçek 

Müslüman olamazsın.” İnsanlara eliyle eziyet eden insanlar var, bazıları diliyle. Dil elden 
daha beter oluyor bazı insanlarda. Onun için onları insanlar senden hoşnut olmadıkça 
Müslüman, hakiki Müslüman olmazsın.  

“İlimle amel etmedikçe âlim olamazsın.” İlim var ama amel yok sen âlim 
değilsin o vakit.   

“Vera sahibi olmadıkça gerçek abid olamazsın.” Vera yani Allah’tan korkma 
olmadıktan sonra ibadet etmişsin bir fayda etmez. Onu ilk başta Allah’tan korkacaksın, 
takva sahibi olacaksın ondan sonra abid sayılırsın. 



 

 

 

“Zahid olmadıkça gerçekten Allah’tan korkuyor olamazsın.” O takvada 
zahidlik, kimsenin malında gözün olmasın. Malda gözün olmasın, isterse tüm dünya senin 
olsun ama kimsenin malında gözün olmadıktan sonra gene zahidsin. 

“Sükûta devam et.” Yani susmaya devam et fazla konuşma.   

“Çok düşün. Gülmeyi azalt çünkü çok gülmek kalbi ifsat eder.” 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
30 Ocak 2018 /13 Cemaziyelevvel 1439 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


