
 

 
 
 

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: 

 

6062. “İnsanlar birbirlerini kıskanmadıkları” Haset etmedikleri  

“Sürece hayır ve selamet içinde olacaklardır.” Haset etmek büyük bir 
kötülüktür. Bundan Allah muhafaza etsin. İnsanlardan en büyük kötü haslet; haset etmek, 
başkasını kıskanmak, başkasının elindeki şeyin gitmesini istemek, Allah’ın hazinesi çok, 
onda varsa sen kendine de iste Allah bana da bunun gibi versin, ona da versin, herkese 
versin diye temenni etmek lazım, istemek lazım.  

 
6063. “Kadın olsun erkek olsun, herhangi bir Müslümanın cesedinde” Yani 

vücudunda,  

“Malında, çocuğunda bela devam eder durur. Öyle ki o kişi öldüğü zaman 
üzerinde hiçbir günah kalmadığı halde Allah’a kavuşmuş olur.” Bu gelen ne gibi 
sıkıntılar, hastalıktı şuydu buydu onlar boşa gitmiyor. Onlar bütün günahlara kefarete 
vesile oluyor. İnsanlar şikâyet eder ama onlar, bu imansız olanlara boşa gitmiş oluyor 
bütün bela musibet ne varsa çekiyorlar hiç bir faydası olmuyor ama Allah iman eden, 
mümin olan, Müslüman olan için, insan için öyle değil. Onlara hepsinin ecri var. 

 
6064. “Kureyş’ten on iki halife söz sahibi oluncaya kadar din kaim olacak. 

Sonra kıyamete yakın bir zamanda yalancı Deccaller çıkacak.” Yani halifeler 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra on iki tane Kureyş’ten halife oldu daha sonra tabi 
fitneler çıktı, Deccaller var. Ta şimdiye kadar Deccal denen tip insanlar çıkıyor. Dini kendi 



 

 

 

kafalarına göre yorumluyor, kendi istedikleri gibi menfaatlerine tefsir ediyor, temin ediyor, 
millete budur diye takdim ediyor. Onlar yalancıdır onlara tâbi olmamak lazım. Çünkü 
insanların tipi bazen kandırıyor insanları. Bazen tipinden de kanıyor, tip olmasa da çoğu 
insan, Deccal hiçbir namaz niyaz yok hiçbir bir şey yok gene de kanan insanlar oluyor. 
Dikkat etmek lazım. 

 
6065. “Bu din hiçbir zaafa uğramadan başınıza on iki halife geçinceye kadar 

ayakta duracak. Millet toplu halde onların hepsinin etrafında yekvücut olacak ve 
hepsi de Kureyş’ten olacaktır. Ondan sonra herc (cinayetler) baş gösterecektir.” 

 
6066. “Mümin din kardeşine hayırhahlık ettikçe,” Din yani mümin insan 

kardeşine nasihat ettikçe, o ferahla olacak yani ferah genişlik olacak.  Devam eder. 

“Dininde genişlik bulmakla devam eder. Bundan vazgeçtiği an bu hayır 
kendisinden alınacaktır.” İnsan başkasına da nasihat verdiği vakit kendisine de ferahlık 
olur, onun işleri de rast gider. Yani kardeşi nasihat istedi, ona ne gibi iyi işler yapmasına 
her türlü işten nasihat, maddi manevi olarak olabilir. Ama yok ona nasihat etmeyeceğim 
ben derse, o vakit o insandan o tevfik dediği yani işlerin rast gitmesi kalkar. Yani bu insan 
başkasına da nasihat ettiği vakit ona da hayır gelir ötekisine de hayır gelir. Yok, ben 
yapmayacağım derse o vakit kendisinde de zarar olur.  

 
6067. “Bu iş (cihad) muhalifine karşı devamlı olarak muzaffer olacaktır. 

Ona muhalif olan da İslam topluluğundan ayrılan da ona hiçbir zarar 
veremeyecektir. Bu Kureyş’ten on iki halife gelip geçinceye dek böyle devam 
edecektir.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra halifelerin etrafında olanlar, haktadır. 
Onlardan ayrılanlarda hayır olmaz ama İslam daha fazla halifenin etrafında olanlardır. Tabi  



 

 

 

ondan sonra daha biraz gevşer, daha bölünme olur ama yani hak olan on iki halife 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra işte 2, 3 sene kadar sürer ondan sonra da öyle, bir 
bu tarafa bir türlü o tarafa ama Allah’ın izniyle kıyamete kadar hak daim yüksektir inşallah. 

 
6068. “Hırsızlıktan berî olup malı çalınan kişi töhmet içinde olacak. Hatta 

bu kimse hırsızdan daha suçlu sayılacaktır. (Kıyametin bir alametidir.)” 

Haksızlığa uğrayan kişi, işte hırsızlık olmuş, o töhmet altında olacak. Hani nasıl hak 
olan şey, haksız gibi gösterilecek, haksız olan da haklı olacak, bu da kıyametin 
işaretlerindedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hani hırsızdan çalınan, kendinden çalınan 
kimse, hırsızdan daha suçlu sayılacaktır. Nasıl yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler ya bu 
o mesele ama bu ahir zamanda öyle, haklı haksızdır, haksız da haklı gibi gözükür. Şimdi 
gidiyor adam mahkemenin önünde şahit alıyor, satın alıyor, ötekisi bunu yapamadığı için 
haksız oluyor.  

 
6069. “Ümmetimden ikindinin farzından evvel dört rekât namaz kılanlara 

mutlaka Allah mağfiret eder.” 

Bu sünnetler Allah’a şükür en şeyi Ehl-i Sünnet Vel Cemaat denen dört mezhep 
var; Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbelî en çok bu bütün sünnetlere riayet eden gene Hanefi 
mezhebidir, tarikatlardır. Öteki mezhepler de onlardan biraz daha serbesttir ama insan 
nefsine uyuyor, onlar bakıyorsun ikindinin sünnetini kılmıyorlar. Hele o, bu mezhebin 
dışında olanlar onlar büsbütün işi cıvıtmışlar onlar hiçbir sünneti kılmıyorlar.  

İşte onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in müjdesi ikindiden önce kılınan 
sünnet nafile sünnettir. Yani o sünnet değil müekked sünnet olan ilk, en kuvvetlisi sabah 
namazındaki sünnettir. Ondan sonra öğle namazının ilk dört rekâtı sonra iki rekât 
namazdan sonra o da müekkeddir, dört rekâta tamamlayınca daha da efdal oluyor ama 
müekked olan iki rekâttır. Akşam namazından sonraki iki rekât, yatsı namazından sonra ki 
iki rekâttır. Sünnet bunlar müekked olan. Ama kalan bizim kıldığımız nafile sünnetlerdir, 
onları da nafile diye bırakmak olmaz. Sana bir ikram olmuş, ikramı alman lazım. 

 

 



 

 

 

 
6070. “Biriniz mescitte namazı bekledikçe namaz içinde sayılır.” Hani bazen 

şimdiki tabi camilerde fazla bekleme olmuyor normal devletin, diyanetin mescitlerinde 
imam milleti bekletmesin diye hemen geliyor ama beklese millet o vakit biraz gecikirse 
onlar da namaz sayılıyor.  

“Melekeler de onun için şöyle niyazda bulunurlar: ‘Allah’ım onu bağışla, 
onu esirge!’ Meleklerin bu duası o kimse için camide dünya kelamı konuşmadıkça 
devam eder.” Melekler de o insan için hem marifet diler hem Allah onu esirgesin diye 
dua eder.  

 
6071. “İş günden güne şiddetini artırır,” Bu dünya hali, Şeyh Efendi’nin, dün 

bugünden iyi,  bugün yarından daha iyi, onun için gittikçe kötüye gidiyor diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

“Dünya daha da sırt çevirecek, insanların cimriliği daha da artacak.” 
İnsanlar da cimrileşecek. 

“Kıyamet ise ancak kötüler üstüne kopacak.” Kıyamet vakti son bu büyük 
işaretler çıktıktan sonra her şey bittikten sonra müminlerin ruhları kabzolacak bir duman 
çıkacak, kötüler kalacak, kötü insanlar onların başına kopacak kıymet.  

“O zaman Meryemoğlu İsa’dan başka doğru yolu gösterecek kimse 
bulunmayacak.” İsa Aleyhisselam inip de, Mehdi Aleyhisselam inecek ama Mehdi 
Aleyhisselam yedi sene kalacak ondan sonra İsa Aleyhisselam kırk sene kalacak. O vakit 
İsa Aleyhisselam’dan sonra bu işler olacak. 

 

 

 



 

 

 

 
6072. “Zina yapan kişi bunu müminken yapmaz.” Zina yaptığı vakit o iman, 

İslam onun üstünden kalkmış olur. Allah korusun o saatte ölürse yani imansız gider.  

“İçki içen, müminken içemez.” O da aynı şekilde, mümin o ağzına koyduğu 
vakit imanla içki aynı anda duramaz.  

“Hırsız müminken çalamaz.” O da çalarken o da imanı alınmış olur.  

“Herkesin gözü önünde kapkaçcılık eden kimse, müminken bu işi 
yapmaz.” Bir ara bu çoğalmıştı, bu zaten hep bütün kötülükler bu ara var.  

“Ebu Hüreyre (r.a.) rivayet ettiği hadiste şu ibare de yer alır: Sizden 
hiçbiriniz ganimetten bir şey çaldığında mümin değildir.” Bu onlar şimdi tabi 
ganimet bu zamanımızda yok ama ganimete harpteyken sonra ganimet alınıp da ondan da 
hakkından fazla aldığı vakit o da mümin sayılmaz.  

 
6073. “Kul abdesti güzel aldığı zaman, Allah mutlaka onun geçmiş ve 

gelecek günahlarını affeder.” 

 
6074. “Kulun kalbi düzelmedikçe imanı düzelmez.” Mühim yani kalbin 

düzelmesi lazım ilk başta, sen geldiğin vakit kalbini temiz tutacaksın Allah rızası için 
Allah’ın istediği gibi olsun diye başka şey kalpte varsa ona hemen tövbe istiğfar etmek 
lazım.  



 

 

 

“Lisanı müstakim olmadıkça kalbi müstakim olmaz.” Dili de güzel olacak ki 
o vakit kalp daha istikamette olur. 

“Komşusu zulmünden emin olmadıkça da cennete giremez.” Komşu da 
mühimdir, komşuya eziyet vermek, Allah muhafaza cennete de giremezsiniz diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

 
6075. “On veya daha fazlasına lider olan, kıyamet gününde elleri boynunda 

bağlı olduğu halde gelecektir. Eğer ihsan edici ise elleri çözülecek, kötü 
davranmışsa elleri boynuna daha da sıkı bağlanacak.” 

İnsanlar seçimde hepsi koşturur ki başkan olayım, lider olayım. Bunu ilk başta 
bunları düşünmesi lazım ki ben bu yükün altından kalkacak mıyım? Bunun Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği şekilde yapacak mıyım? Diye düşünmesi lazım ki bunun 
sonunda ahireti var onun hesabını verecek. 

 
6076. “Kişi ayak ayaküstüne atıp da sırt üstü kafası üzerine yatmasın.” 

Yattığı vakit düz yatsın ayağını öyle bacak bacak üstüne atması iyi değil diyor. 

 
6077. “Biriniz ayak ayak üzerine atıp da sırt üzerine yatmasın.” 

 
6078. “Bu mescidimde ezanı duyup bir işi için dışarı çıktığında bir daha 

dönmezse işte o kişi münafıktır.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mescidinde ezan  



 

 

 

okunurken çıkıp bir işi varsa, abdest alacaksa yok bir şey varsa hemen dönmesi lazım. 
Dönmezse münafıktır çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mescidi, orada namaz 
kılman, Allah’ın verdiği on bin sevaptır. 

 
6079. “Allah Azze ve Celle’den korkan kişiden daha zevkli, hiç kimseden 

Kuran dinlenmez.” 

 
6080. “Onlarda (yatsı ile sabahı kastediyor) münafık bulunmaz.” Hem yatsı 

olunca zor olur kendisine sabah daha da zor onlara münafıklar hiç gelmezler.  

 
6081. “Ümmetimden her kim Medine’de hayatın güçlüğüne sabrederse, 

kıyamet günü ona ya şefaatçi olacağım ya da lehine tanık olacağım.” 

 
6082. “Biriniz omzunda bir şey olmadan kişi, tek elbise içinde namaz 

kılmasın.” Diyor. Eskiden tabi şey yoktu elbise yoktu bazen mecburen şey yapıyorlardı 
ama o da mekruhtur diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Şimdi bazen bazı insanlarda 
görüyoruz caizdir diye üstü açık namaz kılan gördük. Allah öyle insanlardan etmesin 
inşallah.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

17 Nisan 2018 /01 Şaban 1439 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 


