
 

 
 
 

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: 
 

 

İKRAMI KABUL EDİN 

 

“Kim Müslüman kardeşine ikram ederse, diğeri onun ikramını kabul etsin çünkü 

bu Allah‟ın ikramı sayılır. Allah‟ın yaptığı ikramı boş çevirmeyin.” :  

Yani bir insan, Müslüman kardeşiniz size bir şey verdi, hediye verdi, onu tersleyip 

de geri çevirmeyin. Yani sen ondan bir şey istemedikten sonra, Allah için verdiyse 

istemem deme, teşekkür et. Bu, Allah‟ın ikramıdır. “Allah‟ın ikramını geri çevirmeyin.” 

diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Kalkıp da zorla bir şey istersen o güzel değil ama 

içinden gelmiş, sana bir hediye ikram etti, bir şey yapacak, onu kabul edip teşekkür edin. 

 

RİBA 

 

“Ribadan iki dirhem yiyen kişi, 33 kere zina gibi bir fiil irtikâp etmiş demektir.” :  

Yani riba yemek çok büyük şeydir, kolay değil. Riba dediğimiz; altın alıp da altının 

karşılığında onun kazancı olarak verse, o riba sayılıyor. Gümüş de aynı şekilde. Kıymetsiz 

şeylerin başka hükümleri var ama riba dediği farklı, çoğu insan karıştırıyor.  

Riba kolay bir günah değil, onun ince noktaları var, hükümleri ayrıdır, çok 

hükümleri var. İnsanlar, Allah razı olsun borç olarak altın veriyor, altın alıyor ama onun 

karşılığında fazlasını istiyor. “Ben sana 30 tane altın vereceğim, sen beş sene sonra 35  



 

 

 

tane vereceksin.” derse o ribadır. “Sana 100 tane vereceğim, on sene sonra 101 tane 

olsun.” derse, o bir tanesi gene ribadır. Yani altın, Allah‟ın koyduğuna göre hüküm olur.  

 

SOĞAN, SARIMSAK, PIRASA VE TURP 

 

“Kim bu soğan, sarımsak, pırasa ve turp gibi yeşillikleri yerse, asla mescidimize 

yaklaşmasın.” :  

Yani yediğiniz vakit yandaki rahatsız olmayacak gibi olsun.  

 

MELEKLER RAHATSIZ OLUR 

 

 

“Kim bu soğan, sarımsak gibi yeşilliklerden bir şey yerse, mescidimize yaklaşmasın. 

Çünkü melekler insanların eziyet duydukları şeyden eziyet duyarlar.” : 

Yani melekler de bu kokulardan rahatsız olur.   

 

MESCİDİMİZE YAKLAŞMASIN 

 

“Kim bu kokusu çirkin ağaçtan (soğan-sarımsaktan) yerse, kokusu gidene kadar 

namazgâhımıza yaklaşmasın.” 

 

 



 

 

 

YEMEK KIRINTILARI 

 

“Kim sofranın altındaki kırıntıları yerse fakirlikten kurtulur.” :  

Yani ekmek kırıntıları veya başka şeyler varsa onları çöpe atmayın. Yiyebiliyorsanız 

yiyin, yiyemezseniz onu sıyırıp temiz bir kenara koyun; bir karınca, bir hayvan yiyebilir. 

Ama onları sen yersen fakirlikten emin olursun, Allah sizleri fakir yapmaz.   

 

RIZKI GENİŞLER 

 

“Kim sofradan düşenleri yerse, devamlı rızkı genişler, kendisi, çocuğu ve 

çocuğunun çocuğu ahmaklıktan korunur.” :   

Yani bunun büyük faydası var. Bazı insanlar ne yiyip ne içelim de akıllı olalım diye 

uğraşırlar. Sofradan yere düşen kırıntılar hem rızkını çoğaltır hem de seni, çocuğunu, 

torununu ahmaklıktan korur. 

 

FAKİRLİKTEN KURTULUR 

 

“Kim sofradan düşenleri yerse kendisinden fakirlik, çocuklarından da ahmaklık 

gider.” :  

Yani Efendimiz (s.a.v.) hem insanlara yol gösteriyor hem de nasıl kurtulacaklar diye 

fayda gösteriyor. Çünkü insanlar fakirlikten şikâyet eder, çocuklarının da akıllı olmasını 

isterler. Peygamber Efendimiz‟in (s.a.v.)‟in söylediği iki güzel fayda var burada; hem 

fakirlikten hem de ailenin ahmaklıktan kurtulması. 

 



 

 

 

ÇOCUKLARI AKILLI OLUR 

 

“Kim sofradan düşenleri yerse, doğan çocukları akıllı olur.” :  

Kaç defa söyledi Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

 

GÜNAHLARINDAN SIYRILIR 

 

 

“Kim yiyip doyarsa, içip suya kanarsa ve : “Elhamdülillâhillezî et‟amenî ve eşbeanî 

ve sekânî ve ervânî” derse, annesinin kendini doğurduğu gündeki gibi günahlarından 

sıyrılır.” :  

Yani hem yiyorsun içiyorsun hem de günahtan tertemiz oluyorsun. Onun için 

başlarken de dua edip, sonunda da dua etmek güzel bir şeydir.   

 

HARAM LOKMA 

 

“Kim haram bir lokma yerse, kırk gece namazı kabul olmaz. Kırk sabah duası kabul 

olmaz. Haramın bitirdiği her et ateşe layıktır. (İnsanın vücudundakiler) Tek haram lokma 

bile et bitirir.” :   

Yani insanların hakkını, hukukunu çalıp çırpıp yiyenler haram yemiş oluyor.  

 



 

 

 

Onlar kazançlı değil. Onun namazı kabul olmaz, duası kabul olmaz. Ondan sonra o 

kendine yiyip de şişmanladığı olursa, her et parçası o ateş için hazırlamış olur. Bir 

lokmadan bile bir et parçası çıkar ona, o cehennemde yanar.   

 

 

 

ACVE HURMASI 

“Kim aç karnına Medine‟nin taşlıklı mevkilerinde yetişen (acve denilen) 

hurmasından yerse, ona o gün ne bir zehir ve ne de büyü tesir eder. Akşamleyin yerse 

sabaha kadar zehir tesir etmez.” :  

Yani bu hurmaların hem maddi hem manevi faydası var. 

 

SÜNNETLEMEK 

 

“Kim bir tabakta yemek yiyip de sonra onu yalarsa tabak onun için Allah‟tan 

mağfiret diler.” :  

İşte tabağı sünnetledik deriz ya; tabağı öyle tertemiz yapıp, ekmekle sıyırıp yersen, o 

vakit o tabak sana istiğfar eder, Allah‟tan af diler.  

 

HIRSIZIN GÜNAHINA ORTAK OLUR 

 

 



 

 

 

“Kim çalınmış bir şeyi çalındığını bildiği halde yerse, hırsızın günahına ortak olmuş 

olur.” : 

Şüpheyle değil de bilerek olursa öyle. Şüphe etmek bizde olmaz ama adam çalmış, 

sana getirmiş, o vakit yersen günah işlemiş olursun.   

 

AŞURE GÜNÜ 

 

 

“Kim aşure gününün bir kısmını yerse, geri kalan kısmını oruçla geçirsin. Hiç 

yememişse o günü tüm gün olarak oruçla geçirsin.” :  

Bu söz o vakit sahabelere söylenmişti. Aşureyle beraber ikinci gün de tutulur ama o 

vakit daha bu haber gelmemişti. Öğlene doğru olduğu vakit yiyenler yemesin dedi, 

yemeyenler de oruç sayılır. Zaten haber geldikten sonra, artık bu zamanın insanları baştan 

beri oruçlu olur.  

 

HAMD, İSTİĞFAR VE NAFİLE ORUÇ 

 

 

 

 



 

 

 

“Allah kime bir nimet verirse Allah‟a çok hamd etsin.” :  

Allah‟a şükretsin, hamd etsin. Bir nimet varsa devamlı Allah‟ı unutma. Fakirken 

Allah‟ı anıp da bana rızık ver diyen, zengin olunca hamd etmezse iyi olmaz, Allah‟a 

şükretmiş olmaz.  

“Üzüntüsü çok olan kişi de Allah‟a istiğfar etsin. Rızkı ağır gelen kimse ise: „Lâ 

havle ve lâ kuvvete illâ billâh‟ kelimesini çok söylesin. Bir toplulukla birlikte bir yere 

misafir giderse onların izni olmadan oruç tutmasın.” :  

Yani bir yerde nafile oruç tutacaksan, o insanların yanında misafirsen, “Ben oruca 

niyet etmek istiyorum, müsaadeniz var mı?” diye onlardan izin alacaksın. İzin verirlerse 

olur. Yok, biz sana ikram edeceğiz derlerse olmaz, oruç tutamazsın. 

“Bir eve girdiği zaman nereye buyur ederlerse, oraya otursun.” :  

Bir eve misafirliğe gittin, hemen istediğin yere oturma. Çünkü insanlara Efendimiz 

(s.a.v.) bunu tavsiye etmiş.  

“Çünkü ev halkı misafiri nereye oturtacaklarını herkesten iyi bilirler.” :  

Çünkü onların başka misafirleri olabilir yahut herkesin oturduğu bir yer vardır. 

Sana söyleyecekler, sen de oraya oturacaksın.  

“Kin, haset, ibadette tembellik, maişette sıkıntı, sahibini çileden çıkaran hallerdir.” :  

Kin, haset, ibadette tembellik, maişette sıkıntı güzel haller değildir. Yani 

çalışacaksın, tembellik etmeyeceksin; ibadette de tembellik edilmeyecek. Kimseye kin 

tutmayacaksın, haset etmeyeceksin. Bunlar güzel huylar değil.  

 

ALLAH RIZASI 

 

“Bir kimse halk kızdığı halde Allah rızasını isterse, Allah ondan razı olur.” :  

Yani insanların sevmediği bir şey varsa ama Allah rızası varsa, Allah‟ın rızasını talep 

edip de insanlara aldırış etmeyen insandan Allah (c.c.) razı olur.   

“Sonra halkı da ondan razı eder.” :  

O insanlar gene ondan razı olacaklar.  



 

 

 

“Kim de Allah‟ı gazap ettirerek insanların rızasını isterse, Allah ona gazap der ve 

halkı da ona hasım kılar.” :  

Yani insanlar sevinsin diye Allah‟a karşı gelip, Allah‟ın istemediği şeyleri yapan 

insana Allah (c.c.) gazabını indirir, insanlar da ondan nefret eder. Yani insanlara sevimli 

olayım diye Allah‟ın istemediğini yaparsan hem Allah‟a karşı gelmiş olursun hem insanların 

da sana bir muhabbeti olmaz.  

 

ALLAH ONU KORUR 

 

“Bir kimse halk kızdığı halde Allah‟ın rızasını isterse, Allah halktan gelen şer ve 

fitneye karşı onu korur ve ona yeter.” :  

Yani o Allah (c.c.), her şeye kadirdir, her şeye yeter. Hasbunallâhu ve ni'mel vekîl. 

Allah (c.c.) her şeye yeter, o insanın, insanlara hiçbir ihtiyacı kalmaz.  

“Kim de Allah‟ı gazaplandırarak, insanların rızasını isterse, onu halka bırakır ve bir 

şeyine karışmaz.” :  

İnsanların töhmetine bırakır. Tabi Allah‟a karşı gelen insanlardan da bir fayda 

gelmez. Hem dünyada hem ahirette fayda bulmaz, bu insan zarar bulur.  

 

ALLAH’A KARŞI GELMENİN CEZASI 

 

 

“Bir kimse halk sena etsin diye, Allah‟a isyan teşkil eden işler yaparsa, insanlardan 

evvelce kendisini öven, sonradan zemmeden bir kimse olur.” :   

Yani insanlara iyi gözükeyim, onların sevgisini kazanayım deyip de Allah‟a karşı 

gelirse, asi gelirse; o insanlar da ona karşı gelir, onu kimse sevmez.  

 



 

 

 

HAYÂ ELBİSESİ 

 

“Hayâ elbisesini bırakan kimsenin gıybeti olmaz.” :  

Yani hayâsız bir insanın yaptığı şeyleri söyleyince o gıybet sayılmaz.   

 

BİR MÜMİNE LÜTUFTA BULUNMAK 

 

“Kim bir mü‟mine lütufta bulunursa yahut dünya ve ahiret işlerinden bir hacetini 

görürse, - bu gördüğü iş büyük olsun küçük olsun- Allah kıyamet günü de ona hizmet 

edecek bir hizmetçi ihsan eder.” :  

Yani bir mü‟mine iyilik yaptıysan boşa gitmez, Allah muhakkak onu sana kıyamet 

gününde hizmetçi olarak ihsan eder. 

 

MESCİDE ÜLFET GÖSTERMEK 

 

“Kim mescide ülfet gösterirse, Allah da ona ülfet gösterir.” :  

Yani ülfet dediği alışırsa, mescide sevgisi olursa. Her namaz vakti camiye gideyim 

diye beklerse Allah da ona sevgi besler.  

 

 

 

 



 

 

 

İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜĞÜ NEHYETMEK 

 

“Kim marufu emredip, münkerden nehyederse,” :  

İyiyi emredip, kötülükten men ederse;  

“o, yeryüzünde Allah‟ın, Kitabı‟nın ve Resulü‟nün halifesi olur.” :  

Bunu emreden insan Allah‟ın yeryüzündeki halifesi sayılır. 

 

REZİL ETMEK İSTEYEN REZİL OLUR 

 

“Bir kimse dünyada evladını rezil etmek için, “Bu benim evladım değildir.” derse, 

Allah da onu kıyamet gününde şahitler huzurunda rezil eder. Bu, kısasa kısastır.” :  

Yani insan aslını faslını bilecek. Kim kimin oğlu, kim kimin değil o mühim bir 

şeydir. Şimdi evlatlık alıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, onun adını ötekisine koyuyorlar, o 

olmuyor. Evlatlık alacaksan alırsın, Allah razı olsun ama çocuğa baştan babası kim 

söylenecek. Dünya böyle kendi kafana göre bir yer değil. Bunun hakkı var, helali var, 

haramı var, mirası var. Onun için her şey belli olacak. Kim kimin oğlu, kim değildir yazılı 

olacak, belli olacak. 

 

FAKİRLİĞİ ÜSTÜN TUTMAK 

 

 

 



 

 

 

“Kim insanlar için kendi nefsinden fedakârlık yaparsa, yüksek cenneti elde etmeyi 

başarmıştır. Kim de fakirliği zenginlikten üstün tutarsa, Harameyn‟in abidleri ne kadar 

çalışırlarsa çalışsınlar, onun elde ettiğini elde edemezler.” :   

Yani fakirliği, helal fakirliği, kötü zenginlikten üstün tutarsa o vakit Kâbe‟de, Mekke 

ve Medine‟de ibadet edenler ne kadar ibadet ederlerse, ona yetişemezler.  

 

BORÇLUYA KOLAYLIK GÖSTERMEK 

 

“Kim güç durumda olan borçlusuna mühlet tanırsa yahut da alacağından 

vazgeçerse, Allah gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı bir günde onu gölgesinde 

gölgelendirir.” :  

İnsan bazen hakikaten kötü durumda oluyor. Borçlu birisi var, alacaklı olan 

borcunu ertelerse yahut affederse kıyamet gününde faydasını görecek. Şimdiki gibi değil, 

dümdüz, güneş aşağıda, hiçbir gölge yok, insanların beyinleri kaynar. O gün Allah‟ın 

gölgesindedir o insan. 

 

SADAKA SEVABI ALIR 

 

“Kim vadesi geldikten sonra güç durumda olan borçlusuna mühlet verirse, her 

günün karşılığında bir sadaka sevabı almış olur.” :  

Yani merhametli olmak lazım, merhametin de ecri vardır.   

 

LA HAVLE VELA KUVVETE 

 



 

 

 

“Allah kime bir nimet ihsan ederse o, Allah‟a hamd etsin. Kimin rızkı gecikirse, 

Allah‟a istiğfar etsin. Kimi de bir iş üzerse: “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” desin.” :  

Yani bunları deyince Allah (c.c.) daha da fazla nimetini artırır, istiğfar edenin rızkını 

artırır. “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” diyenin üzüntüsünü götürür. 

 

NİMETİN DEVAMI İÇİN 

 

“Kim Allah‟ın kendine verdiği nimetin devamını isterse: “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ 

billâh” kelimesini çok söylesin.” :  

Yani nimet çoğu zaman durmaz, bu sebeple nimetin durmaması için “Lâ havle ve 

lâ kuvvete illâ billâh” ı çok söylemesi lazım.   

“Sonra bağına girdiği zaman; “Bu benim kuvvetimle değil, Allah‟tandır. Allah‟ın 

yardımı ile olmuştur, demeli değil midir?” mealindeki ayeti okudular.” :  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kehf suresindeki o ayeti okudu ki cennet daim olsun. 

Yahut bütün nimetler daim olsun, dünyadaki nimetler daim olsun diye “Lâ havle ve lâ 

kuvvete illâ billâh” demek lazım. 

 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 

Hüseyin Hıfsı Efendi’nin, Hacı Mustafa Turabi’nin ruhları için, cümlemizin geçmişlerinin ruhları için,  
Lillahi tealel Fatiha 

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

 05 Nisan 2016/27 Cemâziyelâhir 1437 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 


