
 

 
 
 
 

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: 
 

 

YAŞ HURMA VE BAL 

        

          “Lohusalar için bence en iyi şifa yaş hurmadır,” : Burada bütün gıda var, yemekler 

var, her şey var, hanımlar için her türlü gıda var. Hem kendisine hem bebek için var.  

“hastalar için bal gibi şifa yoktur.” : Bal hastalara şifadır. Allah Azze ve Celle 

mübarek arıya her taraftan, her çeşit çiçekten bal yaptırıyor. Bal da insanlara şifa oluyor. 

 

AMİRLİK 

  

     “On kişiye veya ondan fazla kişiye amirlik eden kişi kıyamet gününde elleri boynuna 

bağlı bir halde gelecektir. Onu ya adaleti çözecek, ya da günahı daha sıkı bağlayacak.” :  

Yani insanlar en az on kişiye veya daha fazla kişiye amirlik yapmışsa, eli ayağı bağlı 

gelecek. İşini adaletli yapmışsa kurtulur, yapmamışsa daha beter olur.  

 

 

 



 

 

 

BORCU ÖDEMEK 

 

“Üzerinde borç bulunan bir kimse kafasından bir an önce ödemeyi geçirirse mutlaka 

Allah ona yardım eder.” 

Allah kimseyi ne borca ne harca muhtaç etmesin ama borç alınca, onu bir an önce 

bitirmek için o borcu üzerinize yük olarak görmek lazım.  

Şimdi moda olmuş, bazı insanlar; “Borcu aldın mı arkamdan koştursun.” diyorlar. 

Onun için, Allah onlara bankaları musallat etti. Zorla ödettiriyor ondan sonra. Onun için 

bir borç aldınız mı Allah’ın yardım etmesini isteyin. Bir an önce ödeyeyim diye muhakkak 

niyetiniz iyi olsun ki Allah yardım eder ve bir an önce ödersiniz. 

 

MASİYETİ ÖNLEMEK 

 

 

“Bir topluluk içinde masiyet işleyen biri bulunsa, o topluluğun bunu önlemeye güçleri 

olduğu halde önlemezlerse, ölmeden önce onlara mutlaka Allah bir musibet verip 

cezalandırır.” :  

Yani dünyada, ahiretten önce Allah cezalandırır. Ama tabi onu men edebilirlerse 

başka. Şimdi men etmeyi bırak, adamlar senin masiyet yapmanla uğraşıyorlar. Zorluyorlar, 

kimseye bir şey diyemiyorsun. Kıyamet kopuyor bir şey dersen. Burada Efendimiz 

(s.a.v.)’in demesi, onu men edebilirlerse tamam ama edemezlerse, Allah artık o kimseye 

ceza verir. Onlardan ceza kalkmış olur.  

 

 

 



 

 

 

KABUL OLMAYACAK DUALAR 

 

“Bir günah veya akraba bağının kesilmesi için dua etmedikçe kişinin yaptığı duayı 

Allah kabul eder.”  

Yani bir günah işlesin diye dua ederse Allah onu kabul etmez. Akraba bağını kesmek 

için dua ederse onu da Allah kabul etmez. Bir günah için veya akraba-i rahimi kesmesi için 

dua etmedikçe Allah duayı kabul eder. 

“İstediğini verir ya da kötülükten onu korur.” :  

Allah bütün duaları kabul eder, bazılarını burada verir, bazılarını ahirette verir ama 

dediğimiz gibi günah içinse duaları kabul etmez. 

 

SADAKA-İ CARİYE 

 

“Bir kimse bir yeri imar ederse, ihtiyaç ve sıkıntıda olan biri oradan içerse yahut ondan 

herhangi bir ihtiyacını temin ederse, Allah ona sevap yazar.” : Yani o sadaka-i cariye olur. 

 

SON PİŞMANLIK 

 

 

 



 

 

 

“Ölen kişi mutlaka pişmanlık duyacaktır.” : Yani herkes, kim ölürse ölsün pişman 

olacak.  

"İyi kimse ise, ‘Neden fazla amel işlemedim?’ diye pişman olacaktır.” : Yani bundan 

daha fazla hayır, hasenat, daha fazla iyilik yapabilirdim, namaz kılabilirdim diyecektir. 

İyilikte olan insan daha fazla yapmadığı için pişman olur. 

“Kötü kişi ise, ‘Neden o günahlardan vazgeçmedim?’ diye pişman olacaktır.” : Bu 

dünya kısa olduğu için yapabildiğiniz kadar iyilik yapın, kötülükten de tövbe edin. 

 

BORÇLUNUN NİYETİ 

 

“Borç alan kimse mutlaka ödemeyi kafasına koyarsa, Allah o borcu ödemesine 

yardımcı olur.” :  

Yani dünyada iken ödetir, ona yardımcı olur, ahirete borçsuz olarak gider. Ama 

niyeti, bir an önce ödeyeyim diye sahih olsun. 

 

ALTIN VE GÜMÜŞ 

 

“Bir kimse sarı altını, beyaz gümüşü (parasını, gerektiği halde), sarf etmekten 

vazgeçerse, Allah onları birer tabaka haline getirir.” : Yani altını, gümüşü bırakıp da ahirete 

giden insan, bunun zekâtını, sadakasını ödemezse, Allah’a verir ve Allah (c.c.) altını ve 

gümüşü tabaka haline getirir. 

“Sonra eritilip başından ayağına kadar dökülerek tüm vücudu onlarla dağlatılır.” : 

Yani o eritilmiş vaziyette kafasından aşağıya dökülür. Al sana altın, al sana gümüş, doy 

bakalım! 



 

 

 

SALİH BİR VEZİR 

 

“Hükümdara Allah’ın emrini tavsiye eden ve ona bunu yaptıran sâlih bir vezirden 

daha büyük sevaba nail olacak kimse yoktur.” : 

İster Sultan olsun, ister başkan olsun, ister başbakan olsun hükümdarın yanında iyi 

insanlar olup da ona “Allah’ın emrini yap!” derlerse, bundan daha fazla sevaba nail olan 

kimse yoktur. Hem vezir hem başkan olabilir. Bazen iyiliği emreder ama onlar kabul 

etmez.  

Allah öyle insanları çoğaltsın, başımızda onları daim etsin inşallah. Bazı 

insanlarımız, “Biz bu seçimde ne yapacağız?” diye soruyor. Burada siyaset vakti değil ama 

artık durum İslam ve küfür meselesi halini almış. Bütün dünya kâfir, bir tek kalan Allah’a 

şükür buradadır. Onu da bitirelim de İslam artık berbat olsun diyorlar. Zaten berbat 

etmişler.  

EN ÜSTÜN MEVKİİ 

 

“Söylediğinde doğru söyleyen, hükmettiği zaman adil davranan, kimseden 

merhameti esirgemeyen bir hükümdardan daha üstün mevkide olan kimse yoktur.” :  

İnsanlarda hübbüriyase diye bir hastalık var, nefiste, bedende. Nefis hastalığı 

oluyor. Herkes başkan olmak ister. Çobanından tut, profesörüne kadar, doktoruna kadar 

kim varsa o hastalık herkeste var. O hastalık ancak kabirde çıkar. En son çıkacak vücuttan, 

nefisten. 

Başkan olmak iyi de onun çok büyük vebali var. Az önce dediğimiz gibi, on kişiye 

adaletle hükmetmeyen onun vebalini çekecek. Allah’ın emri üzerine adaletle, merhametle, 

şefkatle hükmeden insan da Allah’ın yanında ondan daha yüksek mevkii yoktur. Bu konu 

mühimdir. Reis olayım, başkan olayım diye fazla sevinme. Ondan önce sen kendine bak, o 

ağır yükü kaldırabilir misin? Dünya yükü bir şey değil, herkes kaldırır ama ahiret yükü 

zordur. 



 

 

 

AHİRETTEN ÖNCE 

 

“Bu ümmette kötü bir şey ihdas eden kimsenin başına o iş gelmeden can vermez.”: 

 Yani Allah’ın dediğine karşı gelmek, Allah’ın dediğini yapmayıp da başka şey 

çıkarıp, esas budur derse, ölmeden önce muhakkak onun başına bir musibet gelir. Allah 

onu ahiretten önce dünyada rezil eder.  

Bunu da gördük. Âdem Aleyhisselam’dan şimdiye kadar kim ne yaptıysa, başına 

muhakkak bir şey geldi. Allah’a karşı geldiyse, ahiretten önce Allah onu dünyada rezil etti. 

Ahirette daha çok çekeceği var. 

 

CENNETTEKİ YAŞANTI 

 

“Allah’ın cennete koyduğu hiç kimse yoktur ki, yetmiş iki kadına sahip olmasın. 

Bunlardan ikisi hurilerdendir. Yetmişi ise nâr ehlinin mirasındandır.” :  

Cehenneme giden insan bazen kendisi girer, ailesi kalır. O vakit bu insanlar onları 

alır.  

 

ADALETSİZ YÖNETİCİ 

 



 

 

 

“Bu ümmetin işlerine bakan bir kimse eğer aralarında adaletle hükmetmezse, Allah 

onu yüzükoyun ateşe atar.” : Yani en ufak bir şey bile olsa, adaleti bildiği halde yapmazsa, 

Allah Azze ve Celle onu yüzüstü ateşe atacak. 

 

YENİDEN DİRİLME 

 

“Düşük olarak ölsün ya da yaşlı olarak ölsün, herkes kıyamette otuz yaşında olarak 

dirilecektir.” : Yani annesinin karnına ruh girdikten sonra düşse, düşük yapılsa bile o insan 

otuz yaşında olarak dirilecek. Herkes böyledir. Yüz yaşındaki de otuz yaşında olur, bir 

yaşındaki de anne karnında olan da kıyamet günü otuz yaşında olarak dirilecektir. 

“Cennet ehlinden olanlar, Âdem Aleyhisselam’ın boyunda,” : Âdem 

Aleyhisselam’ın boyu yetmiş arşındır. Yetmiş arşın demek, her arşın yetmiş santim 

olduğuna göre kırk metre kadar olur. 

“Yusuf Aleyhisselam’ın güzelliği gibi bir güzellikte,” : Cennet ehli güzel de 

olacaklar.  

“Eyüp Aleyhisselam’ın kalbi gibi bir kalple dirilecek. Cehennem ehlinden olanlarsa, 

büyüyüp dağlar gibi kocaman olacaktır.” : Yani her biri dağ gibi olacak ki Allah’ın verdiği 

azabı, ateşi çeksin. 

MAZLUM SERÇE 

 

 



 

 

 

“Her kim serçe kuşu öldürürse, o kıyamet günü avazı çıktığı kadar şöyle bağıracak: 

‘Ya Rabbi! Bu adam beni boşuna öldürdü. Ne kendi yararlandı, ne de senin topraklarında 

serbest yaşamam için beni salıverdi.” :   

Avcılar ufak tefek şeyleri sırf zevk için öldürüyorlar. Kuş böyle bağıracak. Her şeyin 

bir hesabı var, yaptığımız işlere dikkat etmek lazım. 

 

EFENDİMİZ (S.A.V.)’E İMAN 

 

“Bu ümmetten Yahudi ve Nasranîlerden beni kim dinlemezse ve bana kim iman 

etmezse, mutlaka sonsuz bir ateşe girecektir.” : Yani Hristiyanlar da cehenneme girecek 

anlamında. 

ÂLİM YA DA ÖĞRENCİ 

 

 

“Herkesin kapısında mutlaka iki melek bulunur. O evden çıktığı zaman şöyle 

derler: ‘Âlim ya da öğrenci olarak yürü, üçüncüsü olma sakın.’ :  

 Yani muhakkak bu ikisinden ol, başka şey olma, boşuna gezen olma. 

 

SÖZ VE AMEL 

 



 

 

 

“Ölen herkesin sözü ve ameli tartılacak. Eğer sözü amelinden ağır gelirse, ameli 

kabul edilmez. Eğer ameli sözünden ağır basarsa ameli kabul edilir.” :  

 Yani buna, boşuna atma derler. Şöyledir, böyledir diye atar ama gel gelelim yaptığı 

işe bakarsan söylediğinin onda birini yapmamış. Az konuşup da daha fazlasını yaparsa, o 

vakit makbul olan odur. O vakit ameli kabul olur, Allah Azze ve Celle’nin katına 

yükseltilir. 

 

AZ BİR AZIKLA 

 

 

“Zengin olsun, fakir olsun, herkes kıyamet gününde dünyadan az bir azıkla ayrılmış 

olmasını temenni edecektir.”  

 Yani bu dünyada arkasında bir şey bırakmamış olmasını isteyecek, keşke her şeyi 

verseydim diyecek. Fakir bile onu söyler ki artık zenginin hayli hayli söylemesi lazım. 

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

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

29 Eylül 2015/15 Zilhicce 1436 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 

 
 


