
 

 
 
 

HADİS DERSLERİ 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah  
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.  

Vesselatu Vesselamu 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: 
 
 

ALLAH’TAN UZAKLAŞIR 
 

 

“Kul sultana yaklaştıkça, Allah’tan uzaklaşır. Etbaını (kendisine uyanları) 

çoğaldıkça, şeytanlar çoğalır. Malı çoğaldıkça (o nisbette kıyamet günündeki) hesabı 

zorlaşır.” : 

  

Yani insanın nefsi, bu şeyleri sever. Sultanın yanında olsun ister ama sultanın 

yanında durmak kolay değil. “Allah’tan uzaklaşır.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v). 

İnsanların çoğunun nefsine söylüyor bunu. Tabi sultanın yanında, sultana nasihat etmeye 

duran insanlar da var ama çok azdır. Çoğu, sultan ne derse “tamam” der. Öyle olunca da 

Allah’tan uzaklaşıyor, Allah’ın emrini yapmıyor. Sultana yağcılık olsun diye Allah’tan 

uzaklaşıyor.  

Etbaını yani kendisine uyanlar çoğaldıkça şeytanları çoğalır, “Hocayım, şeyhim” 

diye kibir yapar. Yani hakiki olmayanlar çoğaldıkça, şeytan, insanı daha da şişirir. Bunlar 

çok tehlikeli işlerdir. İlk olarak kendi nefsimize söylüyoruz, tâbi olanlara da söylüyoruz: 

Şeytana kanmayın! Arkanızdan çok insan geldi diye bir kuvvet oldu zannetmeyin. Doğru 

yoldan ayrılmayın, şeytanlara uymayın.  

Kişinin malı çoğaldıkça, kıyamet günü hesabı zorlaşır. Çünkü malın zekâtı var, 

hayır hasenat yapması lazım. Ne kadar çoğalırsa, hesap karışır, hesap daha fazla zorlaşır. 

Bu da dediğimiz gibi, ekseriyet öyle oluyor. Ondan kurtulup da tersini yapan insana ne 

mutlu. Allah versin de insanlara faydalı olsun diye dua ediyoruz. 

 

 

  



 

 

 

 

CENNET ONA YASAKTIR 

 

 
“Allah, bir kulunu halkın başına geçirir de o kul onları koruyup, işleriyle gereği gibi 

ilgilenmez ve onlara nasihatte bulunmazsa, Allah muhakkak ona cenneti yasak eder.” : 

 

Yani baştaki insanlar hem halkın dünyevi faydalarına bakacaklar, onların geçimine 

nasihat edecekler hem de “Biz Ümmeti Muhammediyiz, biz Allah yolunda olmalıyız, 

Allah’ın emirlerini yerine getirmeliyiz.” diye nasihatte bulunmaları lazım. Öyle olmazsa, 

cennet haramdır o insana. 

 

 

FAYDA VERMEYEN İLİM 
 

 
“Allah, ancak fayda veren ilimden yoksun olan kişiyi rüsvay eder.”: Yani ilmi var 

ama kendisine faydası olmadığı için o insan rezil olur. 

 

 

  

İLİM VE EDEP 
 

 
“Allah ancak ilim ve edepten mahrum olan kişiyi rezil eder.” : 

 

Yani ilim ve edepten, hakiki ve fayda veren ilimden mahrum olan insanlar rezil, 

rüsvay olur. 

 

 

 



 

 

 

 

KİBİR YOKTUR 

 

 
 

“Hizmetçisi ile yemek yiyen, çarşıda eşeğe binen, koyunu bağlayıp sağan kimsede 

kibir arama.” :  

 

Bunları zaten Peygamber Efendimiz Azimüşan kendisi yapıyordu. O’nun 

yaptıklarını beğenmemek olur mu? Ama tabi cahil insanlar var, öyle yapmazlar. Hâlbuki 

tevazu, Allah’ın en sevdiği haslettir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) de en sevdiği 

haslettir. Kibirin zerresini sevmezler.  

Kibir ancak kâfire olur. Münafığa kibir olmaz. Kâfire istediğin kadar kibir 

yapabilirsin, İslam’ın azametini gösterirsin. Onu da Sultanlarımız yapardı. En güzel ilimler 

onlardaydı. Yapılacak bir mesele ve yeri zamanı gelince onlar yapardı. Ama Müslümanlar 

arasında en mütevâzı halde idiler. Hizmetçisiyle, kölesiyle oturup, yemek de yerlerdi. 

 

 

ALLAH’I BİLMEK 

 

 
“Allah bir kuluna ilim -bir rivayette akıl- verirse, mutlaka onu, onun sayesinde, bir 

gün başı derde girdiğinde kurtarır.” :  

 

Akıl da ilim de burada Allah’ı bilmektir. Başka bir şey değil. Onlar az bir şey de 

olsa, muhakkak o insanı kurtarır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ATEŞTEDİR 

 

 
 

“Entarinin topuklardan aşağı olan kısmı (eğer kibrinden uzatmışsa) ateştedir.”:  

 

Eskiden cahiliye devrinde şimdiki gibi değildi. İnsanlar bir entariyle hayat boyu 

idare ederlerdi. O kadar pahalıydı yani. Fakirlik de vardı. Araplarda o zamanın en zengin 

insanları Kureyş’ti. Adam elbisesini, cübbesini bir metre yerde sürüklerdi. O kibirdendir. 

Onun için, “Topuktan aşağı yere değerse günahtır.” diyor. Ama o da tabi kibirden dolayı.  

Şimdiki meseleler o kadar kıymetli değil. Şimdi uzatmışsın, uzatmamışsın mesele 

değil. Şimdi uzatırsan, yere değerse sana gülerler. Bu zaman için uzatmak mühim değil de 

kibrin ne kadar kötü bir şey olduğunu göstermek babından söylemiş Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.). Kibirden olduğu vakit, o muhakkak cehenneme girer. 

 

 

İYİLERE DE KÖTÜLERE DE 
 

 
 

“Allah bir ülkeye bir felaket verdi mi genel olarak verir. Sonra kıyamet günü herkes 

niyetine göre dirilir.” : 

 

Yani bir memleket azdı, kudurdu, isyan etti; Allah Azze ve Celle onlara bir musibet, 

azap gönderir, helak olurlar, hepsi beraber helak olur.  

Ama içlerinde bazı iyiler de var, kötüler de var. İyiler artık kıyamet günü, o 

musibete nail oldukları için ecirleriyle beraber gene cennete giderler. Ötekiler de müstehak 

oldukları yere giderler. Niyetine göre oluyor.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MUSİBETLERİN HİKMETİ 
 

 
“Allah bir kula bir veya birden fazla musibet verdi mi şu iki sebepten verir: Kul ya 

Allah’ın bağışlamayacağı bir günah işlemiştir. Ona musibet verir ve o günah, bu musibet 

sebebiyle affedilir. Yahut da Allah onu bir dereceye ulaştıracaktır. Ona o musibeti verir ve 

o sebeple Allah onu o dereceye ulaştırır.” : 

 

Yani Mü’mine gelen musibet boşa gelmez. Ya bir hatası var yahut hatası yoksa bile 

derecesi yükselecek, ona sabredip yükselir. Allah kimseye zulmetmez, Allah herkese 

mükâfatını verir. Çünkü o günahı ahirette çekecekse, çok daha büyük azapta olur. Bu 

dünyadaki musibet gelip geçer ama ahiret çok uzundur. Yaptığı günaha göre cehennemde 

kalabilir. Onun için, dünyada çekmesi ona da bir faydadır.  

 

MANEVİ ELBİSE 
 

 
“Kul gizli bir iş tutarsa, Allah mutlaka ona (o işin) ridasını yani örtüsünü giydirir. 

Hayır ise hayır, şer ise şer.” : 

 

Yani insan, içinde bir kötülük beslerse, Allah muhakkak o kötülük elbisesini ona 

giydirir. Yok, içinde bir hayır beslerse, hayır niyeti olursa, o zaman da Allah ona güzel 

hayır elbisesi giydirir, manevi elbise. 

 

AZI DA HARAM 

 
“Bir şeyin çoğu sarhoş yaparsa, onun azı da haramdır.” : Yani bir bardak da olsa, 

bir kaşık da olsa, sarhoş olmadım diye o içkiyi içemezsin. Azı da günahtır, haramdır.  



 

 

 

 

 

MUSİBET 

 
“Mü’min’in, hoşlanmadığı şey başına gelirse bu bir musibet sayılır. (günahının 

affına vesile olur) :  

 

Yani en ufak bir şey bile, o bile. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bazı şeylerde 

söylüyor. Yani sinek bile üstünde durursa, hoşlanmayacağın bir şey olduğu için, o da 

musibet sayılır, o da günahın affına vesile olur. Büyük küçük, insanın hoşlanmadığı ne 

varsa, o da musibet bâbından gelir. 

 

TÖVBE İSTİĞFAR 

 
“İstiğfarda bulunan kişi, günde (aynı günaha) yetmiş kere dönse bile (madem ki 

devamlı olarak istiğfar ediyor) günaha ısrar etmiş sayılmaz. Çünkü Allah’ın rahmetinin 

sonu yoktur.” : 

 

Çünkü günaha ısrar etmek büyük şeydir. Ama o da Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) 

ümmetine merhametinden dolayı, her günah işlediğin vakit, tövbe istiğfar ettin mi o 

günaha ısrar etmiş sayılmazsın.  

 

 

GÖZÜNÜ YİTİRMEK 

 
“Kulun en büyük kaybı dinini yitirmesidir. Ondan sonra gözünü yitirmesi gelir. 

Kim gözünü yitirip de sabrederse, muhakkak cennete girer.” : 

 

Yani insanın en kıymetli şeyi gözüdür. Hakikaten sağlık, sıhhat öyledir de ondan 

daha büyük musibet dinini kaybetmektir. Ondan daha büyük bir şey olamaz. Allah 

muhafaza.  

 



 

 

 

 

KURBAN VE TEKBİR 

 

 
“Güneş batıncaya kadar tekbir getirerek kurban kesen kişinin günahları, güneşle 

birlikte batıp gider. Kendisi de annesinin doğurduğu günkü gibi olur, yani günahları 

affedilir.” : 

 

Kurban Bayramında tekbirler getiriyoruz ya; dört beş gün tekbir getiriliyor, hem 

kurban kesiliyor hem de tertemiz oluyor insan, hiçbir günah kalmıyor.  

 

 

ALLAH’IN SEÇTİĞİ TESBİH 

 
“Allah, melekleri ve kulları için şu tesbihi seçmiştir: “Subhanallahi ve bihamdihi”. 

(Sözlerin efdali, faziletlisi hangisidir diye sorulduğunda bu hadis varid olmuştur.) :   

 

“Subhanallahi ve bihamdihi”, bunu en azından günde yüz defa söylemek çok 

büyük sevaptır. Zaten sabah namazında, sünnetle farz arasında bizim vazifede çekiliyor, 

bizde vardır.  

 

CÖMERTLERİN EN CÖMERTİ 

 

 
“Zevcene (yani hanımına) yedirdiğin senin için bir sadaka sayılır.” : Yani hanımın 

evde yemek yiyorsa, o sadaka oluyor.  

“Çocuğuna yedirdiğin de senin için bir sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin de senin 

için bir sadakadır.” :  

 



 

 

 

 

Yani bunların hiçbiri boşa gitmiyor. Allah Azze ve Celle öyle ikram ediyor. O, 

cömertlerin en cömertidir. Müslüman için hepsini sadaka sayıyor. Onu bırak, kendine 

yedirdiğin de senin için sadakadır.  

 

“Kendine yedirdiğin bile sadaka oluyor.” : Ne büyük nimetler var. 

 

 

GÜZEL MUAMELE ve GÜZEL GEÇİM 

 

 
“Bir ev halkına güzel bir muamele, güzel geçim verilirse, bu kendileri için yararlı 

olur. Verilmezse (bu durum) dünya ve ahiretleri için zararlı olur.” :  

 

Yani halim selim insanlar olurlarsa, onların kendi menfaatlerine olur. Verilmezse, 

onların durumları biraz zor olur. Allah insanlara ilim versin inşallah, merhamet versin. 

 

 

İLMİN KIYMETİ 

 
“Allah kimseyi bilgisizlikle aziz kılmamıştır. Allah kimseyi ilimle zelil kılmamıştır. 

(Çünkü ilim nur, şifa ve bir rahmettir.)  

 

 

ÇOK KONUŞMAK 

 

 
“Kula çok konuşmaktan daha şerli bir şey verilmemiştir.” :  

 

Yani bazı insan maşallah, oturup saatlerce durmadan konuşur. O insan için o şerdir 

çünkü fazla konuşan olur olmaz şeyler söyler. Çok konuşan insan, insanları da kandırabilir. 

Onun için bu şerdir yani. 

 



 

 

 

 

YAŞLA DOLAN GÖZLER 

 

 
 

“Allah korkusundan yaşla dolan bir gözün olduğu cesede, Allah ateşe haram eder. 

Oradan yanaklarından bir damla akarsa, o yüz siyahlanmaz, zillet de görmez. 

Ümmet içinde bir adam Allah korkusundan ağlarsa, onun sayesinde hepsi esirgenir, 

bağışlanır. Her şeyin bir miktarı, bir mizanı vardır. Göz damlası böyle değil. Onunla, ateş 

denizleri söndürülür.” :  

 

Hakiki Mü’min’in göz damlasıyla cehennemdeki ateşler söner. 

 

 

EN ÜSTÜNÜ 

 

 
 

“Kişi ilimden üstün hiç bir şey elde edemez. İlim, sahibini doğru yola götürür, eğri 

yoldan alıkoyar. Kişinin dini, aklı müstakim olmadıkça ayakta duramaz.”  

 

 

ELİNİN, EMEĞİNİN MAHSÜLÜ 

 

 
 



 

 

 

 

“Hiç kimse, elinin emeğinin mahsulü olan yemekten daha hayırlısını yememiştir. 

Allah’ın nebisi Davud da elinin emeğini yerdi.” :  

  

Yani insanın kendi eliyle, işiyle çalışıp da kazandığı para, en hayırlısı odur. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Davud Aleyhisselam’ı örnek gösterdi. O mübarek için de 

Kur’an’da da diyor: “Demir O’nun elinde hamur gibi olurdu, onunla zırhlar yapardı.” 

Demirden çoğu şeyler yapardı Davud Aleyhisselam. Ondan kazanıp da yerdi. 

 

 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha 

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

19 Mayıs 2015/01 Şaban 1436 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 

 

 

 


