
 

 
 
 

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: 
 

 

6042. “Mümin canından bezmedikçe Deccal çıkmayacaktır.” İnsanlar artık 
canlarından bezerler müminler işte ahir zamanın onun için şimdi insanlar, bu hallere çok 
canları sıkılıyor, herkesin canı sıkılmış, canından bezmiş daha doğrusu. Demek ki 
Deccal’ın çıkması yakın. Deccal çıkması demek Mehdi Aleyhisselam’ın da çıkması yakın 
olur. 

 
6043. “Biri ondan (Medine’yi kastediyor) beğenmeyerek çıkarsa mutlaka 

Medine’yi ondan daha iyisine yurt yapar. Ah bilseler,” diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)  

“Medine onlar için daha iyidir.” Medine’de bazı insanlar mücavir derler gidip, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’le komşu olurlar öyle kalırlar ta dünyalarını değiştirene 
kadar. O en hayırlı olan şey ama bazen insan gider oraya yani ailesiyle giden bahusus orayı 
çocuklar büyüyünce filan zor gelir kendisine, bırakıp giderse o vakit güzel olmaz. Onun 
için insan uzaktan oraya özlem duyup da durması daha iyidir. Gidip oradan, orayı 
bırakmaktansa hiç gitmemesi daha iyidir.  

Ona dikkat etmek lazım bu bazı insanlar fevri hareket ederler, düşünmeden 
etmeden sonra sonu, sonunu düşünmek lazım. Ben kaldırabilir miyim bu yükü? 
Kaldıramaz mıyım? Ona dikkat edip, ona göre karar verir. Tek başına olsan hadi git orada 
mücavir ol, otur. Tabi o en güzeli Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e komşu olmak dünyanın en güzel şeyi. 

 



 

 

 

 
6044. “İnsanlar Deccal’den gafil bulunmadıkça, imamlar da minberlerde 

onun şerrinden insanları sakındırmayı terk etmedikçe Deccal çıkmaz.” Şimdi artık 
bırak Deccal hatırlatmak, yok diyorlar bu yeni yetme âlim denen insanlar. Yani onu, artık 
insanlar Deccal meccal dinlemiyor. Hâlbuki Deccal çıkmadan önce de kırk tane Deccal 
çıkacak. Kırkı da çıktı yani şimdi en son büyük Deccal çıkacak. 

 
6045. “Yetmiş şeytan bağlanmadıkça, kişi hiçbir sadaka veremez.” Sadaka 

vermeye kalkıyor insanlar, adam bir bırak yeni parayla milyoner, milyarder olan insan bile 
sadaka vermeye kalkınca, veremiyor. Ne için? Yetmiş tane şeytan var, elini bağlıyor. Yani o 
sadakayı verdiğin vakit o yetmiş şeytanın elinden almış, elinden çözmüş oluyorsun.  

Yani sadaka çok mühim şey onun için ne kadar zor olursa, ne kadar iyi olursa o 
kadar şeytan fazla oluyor. Söylüyoruz işte bu bilmem kişilerin peşinde çok insanlar var. O 
insanlar çünkü şeytanla beraber olanlar. Şeytan onlara yardım etmez ama sen hayır 
yapmaya kalk yüz bin tane şeytan senin karşına çıkar. 

 
6046. “Cennete hilekâr, cimri, leîm” Leîm dediği “(alçak ve yaramaz)” Yani 

kötü bir huy leîm demek, nankör gibi bir şeydir yani öyle çok sıfatların en kötüsü leîm 
demek. 

“Verdiğini başa kakan” minnet eden “Hain, melekesi kötü olan kişiler 
giremez.” Bunlar cennete giremez. Bunlar yani Allah bunlardan etmesin, uzak dursun 
onlar. 

 



 

 

 

“Cennetin kapısını ilk çalacak olan erkek köle ile kadın köledir.” Yani Bu 
garipler onlar cennete ilk girenler çünkü dünyada eziyet çekmişler, zorluk çekmişler. 
Ahirette onlara Allah o nimeti verir ki garibanlar bunlar hiçbir şeyleri yok. Cennete ilk 
girenler onlar olur.  

“Allah’tan korkun. Allah ile aranızda olan münasebetlerinizi, kölelerinizle 
aranızda olan münasebetleri düzeltin ve güzel yapın.” Şimdi köle yok işte yani 
çalışanlarınız var bilmem daha fakirler var onlarla iyi geçinin diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). 

 
6047. “Başa kakan” Yani minnet eden. “Ana-babasına başkaldıran devamlı 

içki içen, büyüye inanan kimseler cennete giremez.” 

 
6048. “Kalbinde zerre miktarı kibir olan kimse cennete giremez.” Böyle 

deyince Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sahabe efendilerimiz de kibir nasıl olur diye şey 
yaptılar. Sordular:  

“Kişi elbisesi ile ayakkabılarının güzel olmasından hoşlanır. Dediler.” İnsan 
böyle temiz elbise, ayakkabılar güzel, elbisesi güzel olur o kibir mi diye şey yaptılar. Yani 
bundan da korktular Sahabe Efendilerimiz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dedi: 

“Allah güzeldir, güzeli sever.” Güzel şeyleri sever. Şimdi bakıyoruz her şey 
çirkin bu insanların son yaptıkları yüzyılda yapılan ne kadar varsa çirkinlik misali. Allah 
güzeldir her güzel şeyi sever. Güzel şeyler yapın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

“Kibir ise Hakka karşı gelmek,” Güzelle kibrin alakası yok. Güzellikle güzel 
şeylerle kibir değil. Kibir güzellik değil çirkinliktir zaten.  

“İnsanları da hor görmekten ibarettir.” 

 



 

 

 

 
6049. “Aşırı cimri ve kaba olan, hayâsız ve aşağılık olan, yemek ve içmeyi 

pek sevip obur gibi yiyen ve içen” Şimdi diyorlar ne diyorlar ona obez, obez işte.  

“İnsanlara zulmeden, karnı geniş göbekli olan kişiler cennete giremez.” 

 
6050. “Medine’ye Deccal korkusu giremez.” Medine’ye giremez, Mekke’ye de 

giremez Deccal.  

“O gün onun yedi kapısı olacak. Beher kapının üstünde iki melek bulunup 
(Deccal’in girmesini önleyecekler.)” 

 
6051. “Ne Mekke’ye ne de Medine’ye Deccal katiyen giremez.” Diyor 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
6052. “Benimle evlenen ya da kendisiyle evlendiğim kadın cehenneme 

girmeyecektir.” Diyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek hatunları analarımız, 
onların hepsi cennetliktir diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

 
 



 

 

 

6053. “Beni gören Müslüman, beni göreni de, beni göreni gören de 
cehenneme girmeyecektir.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i gören Müslüman şartı var 
burada yani kâfir olsa o, kâfirler görmüş ama iman etmemiş, karşı gelmişler. Ama 
Müslüman, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i gören Müslüman onun için Sahabe deniliyor 
onlara.  

 
6054. “Biriniz çocuk istemekten vazgeçmesin çünkü çocuğu olmadan ölen 

kişinin ismi soyu ve nesli kesilir.” 

 
6055. “Kâfir, Müslümana, Müslüman da kâfire varis olamaz.” 

 
6056. “Müslüman nasraniye” Yani Hıristiyan, Hristiyana,  

“Varis olamaz, kölesi veya cariyesi olursa başka.” Yani onların kendi kölesi 
olmuş olup Hıristiyan olursa onlara varis olurmuş. 

 
6057. “Kaderi ancak dua önleyebilir.” Bu kader meselesi çok büyük bir 

meseledir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona yaklaşmayın diyor ama kader önlenir mi? 
Diye önlenir demek ki duayla önleniyor. Nasıl önleniyor? Senin işin değil. Senin aklın 
kesmez.  

“Ömrü ancak iyilik ve hayır çoğaltabilir (artırabilir).” Yani O ömür de uzar 
hayırla hasenatla, sadakayla ömrün de uzar. 

“Kişi bazen işlediği günah sebebiyle rızıktan mahrum edilir.”  



 

 

 

Şimdi çoğu insanlar işlerimiz şöyle oluyor, böyle oluyor. E namaz kılıyor musun? 
Yok, kılıyordum, kılmıyorum artık. Bilmem her haltı yapıyor ondan sonra rızkım kesildi ne 
için kesildi? Diye de akılsız, akılsız sorar. 

 
6058. “Denize ancak hac veya umre yapan kişi ya da Allah yolunda gazaya 

çıkan insan açılabilir çünkü denizin altında ateş, ateşin altında deniz vardır.” 

 
6059. “Kıyamet kopuncaya kadar ehl-i garb (Şamlı ve mücahitler) hak 

üzerine (İslam düşmanlarına) karşı galip olacaklar.” 

 
6060. “Kul din kardeşinin ihtiyacını karşıladıkça Allah da onun ihtiyacını 

gidermekte daim olacak.” 

 
6061. “Lâ ilahe illallâh kelimesi Allah’ın kullara karşı olan gazabını devamlı 

olarak önleyecektir. Nihayet dünya hayatlarını garantiye aldıkları zaman dini 
hususları önemsemeyecekler. Bu haldeyken onlar bu kelimeyi söylediklerinde 
Allah onlara: ‘Yalan söylüyorsunuz’ diyecek.” 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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