
 

 
 
 

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: 

 
6240. “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, yüzleri (suretleri) insan 

sureti gibi” Baktığın vakit insan suretinde görürsün. 

“Fakat kalpleri şeytan kalbi olacaktır. Kan akıtacaklar, çirkin hareketlerden 
çekinmeyecekler. Onlara tabi olursan sana oyun yapacaklar,” Sen onlara tâbi olsan 
bile gene sana oyun yapacaklar diyor. 

“Onlara güvendiğin takdirde sana hıyanette bulunacaklar. Çocukları yüzsüz, 
gençleri arsız olacak. Yaşlıları ise iyiyi emretmeyecek, münkerden 
alıkoymayacaklar. Onlarca sünnet bidat,” Sünnet olan sünneti kabul etmezler ona bidat 
derler. 

“Bidat ise sünnet sayılacak. Onlarda emir boş ve bozuk olacak. İşte o zaman 
Allah onlara aralarından en kötü olanları musallat kılacak. İyileri şerlerinden 
kurtulmak için dua edecekler ama duaları kabul edilmeyecek.” Bu kötü bir zaman biz 
de bu zamanda yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mucizesi gösteriyor onun için 
yani batıl her şeyi yapacak ondan sonra dua isterler tabi dua fayda etmez.  

 



 

 

 

6241. “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki o zaman da kimin sarısı (altını), 
beyazı (gümüşü) yoksa yaşama hakkı olmayacak.” Dünya sırf menfaat üzerine, para 
pul üzerine olacak, insanlık kalmayacak. 

 
6242. “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki kişi umuma dua edecek,” Allah 

bunlara yardım etsin diye dua edecek. 

Allah Azze ve Celle; ‘Sen yalnız kendine dua et de duanı kabul edeyim. Umum 
halka gelince ben onlara gazap edeceğim.’ Buyuracak.” Allah Azze ve Celle. Onun 
için insan en yakınlarına dua etsin, onları Allah muhafaza etsin, doğru yoldan çıkmasınlar 
diye. Çoğu zaten şeyden çıkmış deli gibi kötüler koşturuyor. Onlara dua kabul olmaz. 

 
6243. “Size öyle bir zaman gelecek ki o zamanda içinizden ancak boğulmak 

üzere olan kişinin duası gibi dua eden kimse kurtulur.” Yani öyle içten dua edeceksin 
ki kurtulasın. Nasıl boğulmak üzere olan insan nasıl bir dua yapar ki Allah kurtarsın diye 
öyle bir dua etmek lazım. 

 
6244. İnsanlara öyle bir zaman gelip çatacak ki cemaat mescitlerde halka olup 

oturacak fakat bütün gayeleri dünya menfaati olacak. İşte bu gibilere Allah’ın 
ihtiyacı yoktur. Binaenaleyh siz onlarla oturmayın.” Allah’ın sevmedikleri insanla 
oturmayın. Dünya kelamı, dünya meselesi konuşup da camide oturan insanlar, onlara da 
yaklaşmayın. 

 
 



 

 

 

6245. “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki o zamanda en üstün kişi hafîfül 
haz olan kişidir.” Ahir zamanda bir zamanda en üstün olan kimse kimdir diye soruyorlar, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hafif-ül haz diyor Sahabeler anlamamış; 

“Hafîfül haz ne demektir ey Allah’ın Rasulü? Diye sordular.” Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) Bütün tabi Allah lisanları öğretmiş Arapçanın en fasihini o zamanın 
insanlarının duymadığı şeyler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bilip söylerdi bu zamana kadar 
intikal etti. Hafif-ül haz ne demektir diye sordular. 

“Çocukları az olan kişidir. Buyurdu.” Çünkü ahir zamanda çocuk beslemek, 
tutmak onu yolda sabit tutmak zor bir şeydir onun için bazen insanlar çocukları oluyor, 
olmuyor filan Allah verdi mi verdi, vermedi mi uğraşmayın. Şimdi acayip haller oluyor adam, 
çocuk için neler yapıyor ne yollara giriyor ne günahlara giriyor. Allah muhafaza etsin. Şimdi 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) imanlıysan dinle Allah verdi mi verdi. Vermedi mi sen gene 
Allah senin makamını en yüksek makama koymuş olur. 

 

6246. “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki bir saat duracaklar da kendilerine 
namaz kıldıracak bir imam bulamayacaklar.” Bunların hepsi Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in nübüvvet dediği ileriyi görme, ileriyi görüp de söylemek, dediği mucizelerdir 
bunlar. 

 
6247. “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki o zamanda bol faiz yiyecekler, 

içlerinden faiz yemeyenlere bile mutlaka onun tozundan bulaşacak.” İşte bu 
zamandır. Bir de parayı berbat ettiler esas para olarak altın ve gümüştür makbul olan ötekiler 
hepsi batıldır zaten. Şeyh Babamız da söylerdi üstünde banknot yazıyor. Banknot dediği 
demek ki kimse faizden kurtulmuş sayılmaz. 

 



 

 

 

6248. “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki ümmetimin zenginleri seyahat için 
orta hallileri ticaret için okuyucuları” Kurra dediği âlimler, Kuran okuyanlar, 

“Gösteriş yapmak” riya yapmak için. 

“ve fakirleri de dilenmek için hac yapacaklar.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
söylediği ama şimdi bu buradaki herifler bu işi hallettiler, sırf zenginlere bıraktılar. 
Fakirlerden hiç kimse kalmadı. Paran var mı gel. Tam dünyanın en pahalı turizm aktivitesi 
mi demek? Ondan, odur yani başka hiçbir şey kalmadı ne fakir kaldı ne kurra kaldı ne orta 
hâlli kaldı. Para basacaksın ancak öyle gideceksin. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
dediğinden de daha kötü oldu bu zaman.  

 

6249. “Ümmetime bir zaman gelecek fukaha (âlimler) birbirlerini 
kıskanacak,” Ben nasıl daha fazla meşhur olayım diye uğraşacak. İyisi kötüsü değil 
kendisinin bir reklamı olsun diye yapacak. Birbirlerini kıskanıp, kavga edecekler hak ve batıl 
umurları değil. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) neye benzetti bunları? 

“Tekelerin birbirine hücum ettiği gibi hücum edecekler. (Birbirlerini 
kıskanacaklar)” Tekeler ne yapar? Birbirlerine vurular, ederler durmaz yani hiç durmadan 
birbirleriyle uğraşırlar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bütün sözleri güzeldir, tekeler o 
vakit bir de kokuları olur yanlarına yaklaşılmaz, bunlar da aynı şekilde öyle tanışsan insanlar 
kaçarlar bunlar ne için kaçıyor diye sorarlar ondan sonra.  

 
6250. “Üzerinize öyle bir zaman gelecek ki o zamanda kişi acizlik ile günah 

işleme arasında muhayyer olacak. Kim bu zamana erişirse aczi, masiyet üzerine 
tercih etsin.” Masiyet yapacağına aciz olsun hiçbir şey yapamasın o günah yapacağına daha 
efdaldir hani on kez daha efdal. 

 



 

6251. “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki kişinin imanı yok edilecek de 
bunun farkına varmayacak. Ondan o aynen gömlek çıkarılır gibi çıkarılacak.” Şimdi  

 

 

bütün işleri uğraştıkları az önce dediğimiz teke gibi kokan âlimlerin işleri insanların 
imanlarını çıkarmak. Sezmeden, etmeden imanlarını almak için uğraşıyorlar işte bu 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onun için tekeler gibi dedi. Tekeler vakitleri geldi mi yanlarına 
yaklaşılmaz kokar, pis kokar. 

 
6252. “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki o zamanda âlimler köpekler gibi 

öldürülecekler keşke o zamanın âlimleri (ihtilafta değil) birlik halinde olsalardı.” 
Tabi yoldan çıkan âlimler var, yolda olan âlimler var, onların âlim dediği hakkı kabul eden 
olması lazım. 

 
6253. “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki bir mü’min o zaman da (açık 

olarak ibadet yapamayacak ve) içini dışa vuramayacak tıpkı bugünkü münafık 
gibi.”  

Var öyle utanıyor yahut kendi eve gidince veya bir yerde gizli saklı namaz kılar. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) o zaman, kendi zamanında tıpkı bugünkü münafık gibi 
onların zamanında münafık öyleydi kendisini saklardı. Şimdi ahir zamanda mümin kendini 
saklamaya uğraşıyor.  

 
6254. “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki kişi bir güruh insanın yanında 

oturacak, (o meclisten) kalkmasını ancak aleyhinde konuşmaları korkusu 
önleyecektir.” Orada oturacak gidecek ama gitmiyor ki gidince bu benim aleyhimde 
konuşacak diye onun için oturup, kalır. 

 



 

 

 

 

 

6255. “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki avam (halk)” Yani normal halk. 

“Kur’an okuyacak, ibadete kendini verecek fakat bidat ehlinin işleri ile 
meşgul olacaklar. Hissetmedikleri yerden şirke saplanacaklar. Söz ve ilimleri 
vasıtasıyla rızık elde edecekler. Dini alet ederek dünyalık edinecekler. İşte bir gözü 
kör Deccal’in avenesi bunlardır.” 

Şimdi bu böyle kendi kafalarına göre okuyup da içtihat yapan insanlar, en sonunda 
birilerine tabi olmadıkları için yoldan çıkmış olurlar. Deccal’in askerleri olur, Deccal’in 
yardımcıları olur İslam’ın düşmanları olur bunlar.  

 
6256. “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki şeytanlar evlatlarında ortak 

olacaklar.” Yani şeytan, şimdi adam iyi insan, oğlan şeytan gibi bu nedir? Şeytan da onun 
babası sayılır. 

“Bu olacak mı ey Allah’ın Rasulü?” diye sordular Sahabeler.  

“Evet. Peki, kendi çocuklarımızı onlarınkinden nasıl fark edeceğiz?” diyor. 

“Hayâ ve merhametin azlığı ile buyurdu.” Yani hayâsız merhametsiz olursa o da 
şeytanın evladı sayılır. Allah muhafaza etsin. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
28 Nisan 2019 /23 Şaban 1440 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


