
	

 
 
 

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:	
	

	

UMMADIĞI	YERDEN	

	

“Kim kendini tam anlamıyla Allah’a verirse, Allah onu her sıkıntıdan 
kurtarır, ummadığı yerden de onu rızıklandırır. Kim de kendini tam anlamıyla 
dünyaya kaptırırsa Allah onu ona (devamlı surette) muhtaç kılar.” :   

Yani bir insan her şeyiyle Allah’a tevekkül etmesi lazım, Allah’a güvenmesi lazım. 
Bu da büyük bir nimettir. Kim öyle yaparsa, Allah onu boş çevirmez, onun umduğundan 
daha iyisini verir.  

Yani iş yapıyorsun; “Benim ustalığımla, benim marifetimle değil, Allah isterse bu 
işler iyi olur, Allah bana hayırlı rızıklar verir.” dersin. Yok, “Ben bütün hırsımla dünyaya 
saldırıp da iş yapacağım!” dersen hiçbir şey yapamazsın, bütün vakit dünyaya muhtaç 
olursun. Öteki türlü Allah sana yardımcı olur, ummadığın yerden rızıklar gelir sana.  

 

SULTANA	SAYGI	

 
“Kim, Allah’ın yeryüzündeki sultanına ihanet ederse Allah da ona ihanet 

eder.” :  

 



	

 

 

Burada ihanet dediği, sultana hürmet göstermemek demektir. İhanet, hıyanet 
anlamına da gelir ama bu daha fazla sultanı takmamak, “Kimdir bu?” diye hürmet 
etmemek manasında kullanılmış. Öyle yapan insanın kimsenin gözünde kıymeti olmaz.  

“Kim Allah’ın yeryüzündeki sultanına saygı duyarsa, Allah da ona ikram 
eder.” :  

Allah başınıza iyi bir insan koymuş olursa, o Allah’ın lütfudur, Allah’ın nimetidir, 
ona hürmet etmek lazım. “Yok, şöyledir, yok böyledir…” deyince Allah’ın işine karışmış 
oluyorsun. Allah bu insanı koydu diye şükretmek lazım. Nerede böyle iyi sultan, iyi insan 
varsa, o memleketin ahalisinin şükretmesi lazım, ona hürmet etmeleri lazım.  

İşte iki gün önce yolculuktan geldik. Fas’a gitmiştik, orada maşallah sultanları var, 
emirül mü’minin diyorlar ona. Çok iyi insan, ehl-i tarik insanlara hürmeti var, vahabileri 
yasaklamış, Allah’ın yolundan başka şeyi istemiyor. Tabi memlekette insanlar huzur içinde 
yaşıyor, çoğu memnun. Ama şeytan da çok, ona ikram etmeyenler de çok. O vakit onlar 
Allah’ın gazabına mazhar olur, kendileri kaybederler.   

 

HEDİYE	

 
“Yanında cemaat bulunan kimseye bir hediye verilse, o cemaat da o 

hediyeye ortak olur.” :  

Yani bu güzel bir şeydir. Bir hediye oldu mu veya yiyecek, içecek olduğu zaman 
insan yanındakilere de ikram edebilir. Onlar da ortak diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
Yani onlara ikram edin, bencillik olmasın, oradakilerin de gönlü olsun.  

 

ABDESTLİ	YATMAK	

 
“Kim abdestli yatarsa, çamaşırında bir melek geceler ve o her kımıldadıkça 

o melek şöyle der: ‘Allah’ım bu kulunu affet çünkü abdestli yatmıştır.’” :  



	

 

 

Yani temiz yatacak insan. Öyle abdestsiz, taharet üzerine olmadan yatmak güzel 
değil. Tabi abdestsiz yatılabilir, günah değil de daha faziletlisi, daha makbulü budur. Hatta 
bir meleği Allah Azze ve Celle tayin etmiştir, her kımıldadığı vakit bu insan için Allah’a 
mağfiret diler.  

 

HAFİF	YEMEK	

 
“Kim hafif yemek yedikten, hafif su içtikten sonra namaz kılarak uyursa 

sabaha kadar huriler etrafında pervane gibi döner.” :  

Bu güzel şeyleri öğretiyor bize Peygamber Efendimiz (s.a.v.). O’nun her kelamı 
güzeldir, onları yapabilirsek ne mutlu bize.  

 

ABDESTLİ	YATMAK	

 
“Kim abdestli yatıp da o gece ölürse, şehit olarak ölür. (Abdestli yatanın 

ruhu Arş’ın altında secdeye kapanır.)” 

Zaten Şeyh Efendi de devamlı abdestsiz yatmayın diye tembih ederdi. Muhakkak 
abdestli yatın. 

 

HORASAN	

 
 



	

 

 

“Kim Rey’de (Horasan tarafında bir belde) bir gece (Allah yolunda) 
geceleyip, nöbet tutar, orada namaz kılıp, oruç tutarsa, ondan başka ülkelerde 
binlerce geceyi oruç ve namazla geçirmiş gibi sevap alır. Horasan’ın en iyi yeri 
Nişabur, Hire’dir. Sonra Belh gelir.” :  

Belh, Mevlana’nın geldiği şehirdir. 

“Sonra Rey ile Kazvin’in düşmanın eline geçmesinden korkarım.” :  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Kazvin dediği Hazar Denizi’dir. İşte mucizeyle, 
onlar alınacak diye hepsini söyledi. 

 

AYIPLI	MAL	

 
“Kim malının ayıbını açıklamadan satarsa, devamlı Allah’ın gazabında olur. 

Ayrıca melekler de devamlı olarak ona lanet ederler.” :  

 Bir malda ne gibi bir ayıp varsa adama söylersin, isterse alabilir, daha ucuza da 
alabilir. Normal fiyatla, adama göstermeden satıp da kazıklamak akıllı işi değil çünkü o 
Allah’ın gazabında olan şeydir. Allah’ın sevmediği bir şeydir, melekler de ona devamlı lanet 
eder. Yani iki kuruşluk dünya için bütün vakit bu azabı çekmeyi akıllı insan yapmaz.  

 

İSLAM’DAN	DÖNMENİN	CEZASI 

 
“Dinini değiştireni (İslam dininden döneni) öldürün.” :  

Bu mürted hükmüne düşüyor. Tabi bu dediğimiz herkes kendi kafasına göre değil 
de başındaki emir var, amir var. Yani herkes devlete tabidir, bunu tek başına yapamazsın. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra, Hazreti Ebu Bekir (r.a.) zamanında çok Arap 
dinden çıktı, dinden döndü. Onlarla savaştı, hepsini yola getirdi ama sahabelerden de çok 
şehit olan oldu, öteki insanlardan da yüz binlerce kişi telef oldu. 

 



	

 

 

	

İLİMDE	RÜSUH	BULUR	

 
“Kim yemininde sadık kalır,” : 

İnsanlar yemini oyuncak gibi zannediyor hâlbuki çok büyük bir şeydir yemin. 
Yemin etmenin kefareti var, yapmazsan vebali var. Kefaret versen bile yeminine sadık 
durmayan insan makbul değildir. 

“lisanı dürüst konuşur, kalbi müstakim olur, midesi ve ferci (haramlardan) 
iffetli olursa, işte o, ilimde rüsuh bulanlardandır.” :  

“Rasihine fil ilmi” dediği; Allah Azze ve Celle onları methetmiş. İlimde sabit 
olanlar demek, bunlar doğru insan demektir. Bunlar güvenilir insandır, Allah’ın katında 
çok makbul olan insanlardır. Allah’ın katında makbul olan, insanların katında da makbul 
olur.  

 

AHLAKIN	VE	AMELİN	EN	GÜZELİ	

 
“Kim hoşnutluğunu yayar, öfkesini önler, iyiliğini bezleder (yayar),” 

Yani hoşnutluğunu söyler, Allah’tan razı olarak “Kendi hayatımdan hoşnudum.” 
der. Çoğu insan “Mutsuzum, hoşnutsuzum, kötüyüm.” diye zırlayıp durur. O makbul 
değil. Allah verdi diye, “Allah’ın verdiğinden hoşnudum.” diyeceksin. Öfkeyi önlemek, 
öfkene hakim olmak lazım. İyiliği yaymak lazım, her türlü iyiliği. 

“emaneti yerine teslim eder, akrabalarını ziyaret ederse, o Allah’ın en büyük 
nurundandır. Kendinde ahlakın ve amelin en güzelini toplamış olur.” 

Yani bu insan kendinde ahlakın, amelin en güzelini toplamış olur. Allah’ın nuru 
azamı sayılır. 

 



	

 

 

GÜNAHI	BABASINA	AİT	

 
“Kimin çocuğu erginlik çağına erip de imkânı olduğu halde onu 

evlendirmezse, sonra o gayri meşru bir iş yaparsa, günah babasına aittir.” :  

Şimdiki insanlar artık öyle bir şey yapmış ki otuz yaşına gelmiş, daha erken diyor, 
istemiyor. Hâlbuki imkân olduğu vakit hemen evlendirmek iyi, emrolunmuş bir şeydir bu.  

 

TAAT	İÇİNDE	80	SENE	

 
“Bu ümmetten kim taat içinde seksen sene yaşarsa, Allah cesedini ateşe 

haram kılar.” : 

Allah (c.c.) cehennem ateşinden azat etmiş oluyor. 

 

80	YAŞ	

 
“Bu ümmetten her kim seksen yaşına girerse,” : Yani taat üzerine.  

“arz olunmaz,” : Yani hesap sorulmaz yahut kıyamet günü, mahşer gününde 
sıkıntıda durmaz.  

“hesaba çekilmez ve kendisine; ‘Haydi cennete gir!’ denilir.”  

 

 

 



	

 

	

OK	ATMANIN	FAZİLETİ	

 
“Kim düşmana atılmak üzere bir ok ulaştırırsa, Allah onun mesafesi yüz 

yıllık olan bir derecesini yükseltir.” :  

Yani ok atmak için yardım ederse. Oku atanın, oku yetiştirenin derecesi yüz senelik 
bir mesafe kadar yükselir.  

“Kim Allah yolunda bir ok atarsa bir köle azat etmiş gibi olur.” 

	

MESCİT	BİNA	ETMEK	

 
“Kim Allah rızası için bir mescit bina ederse, Allah ona cennette onun gibi 

bir köşk bina eder.” 

	

KENDİNE	YETENİN	ÜSTÜNDE	

 
“Kim kendisine yeteceğinin üstünde bina yaparsa kıyamet gününde onu 

boynunda taşımakla mükellef kılınır.”  

 

 

 

 

 

 



	

 

 

İFTİRA	ATMANIN	CEZASI	

 
“ Kim erkek olsun kadın olsun, bir Müslümana iftira atarsa yahut onda 

olmayan bir şeyi söylerse, kıyamet gününde Allah onu cehennemden bir tepe 
üzerinde, dediği şeyin cürmü ondan çıkıncaya kadar durdurur.” :  

Yani bu insan yalan söyleyip, iftira attığı için bunu çekecek. Dünyada çoğu insan bir 
şey duydu mu bilerek, bilmeyerek hemen söylüyor. O gitti zannetmeyin. Allah affetmezse 
o içindeki günah çıkana kadar cehennemde yanarsın.   

 

ACELE	ETMEYİN	

 
“Kim bir şeyi ağır yaparsa isabet eder” :   

Yani bir şey yapacaksan düşünerek, acele etmeden yaparsan çoğu zaman isabet 
edersin, doğruyu bulursun. 

“yahut isabete yaklaşır.” :  

Yahut yaklaşırsın, işin tam olur yahut ona yakın bir şey olur. Acele olmadan, ne 
yapacağını, ne edeceğini, her tarafını düşünerek hareket et. 

“Kim acele ederse hata eder veya hataya yaklaşır.” :  

Acele eden pişman olur çünkü çoğu zaman hataya düşmüş olur. Hataya düşmese 
bile hataya yaklaşmış olur. Zaten ahir zamanın insanlarında dolandırıcılık çok. O 
dolandırıcılar da insanı bir aceleye getirmek isterler, çoğu zaman da başarırlar.  

Ama insan teenni edip de “Bu kadar şey varken bu ne için bana geldi? Bu iş böyle 
olur mu olmaz mı?” diye sorup soruşturursa esası çıkar. O vakit hata etmekten kurtulmuş 
olur. Yani acele etmeyin, acele edeceğiniz şey ibadettedir. Başka şeyde aceleye gerek yok.  

 

 



	

 

 

CENAZE	NAMAZI	

 
“Kim namazı kılıncaya kadar cenazeyi takip ederse, bir kırat ecir alır.” :  

Şimdiki insanların yarısı abdestsiz durur, seyreder, kılmadan durur orada. Ama 
namazı kılıp da giden için bir kırat ecir almış olur diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).    

“Kim defnedilinceye kadar cenazenin ardından giderse iki kırat ecir alır.” : 

Kırat dediği, pırlanta, elmasta onu kullanırlar. Kıymetli bir şeydir.  

“Bir kıratın büyüklüğü Uhud Dağı gibidir.” 

 

 
 

ALTIN	TAKMANIN	CEZASI	

“Kim, kendisini ya da oğlunu bir çekirge gözü kadar yahut gayet az bir 
miktar altın ile süslerse, kıyamet gününde o üzerine eritilip vücudu onunla 
dağlatılacaktır.” 

Yani erkek için altın caiz değildir. Hiçbir zaman onu üstünde ziynet olarak taşımak 
iyi değil. Tabi altın para başkadır da ziynet olarak taşımak iyi değil. Çünkü o muhakkak 
ahirette eritilip, dağlanacak demişler. Allah muhafaza etsin.  

 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Hüseyin Hıfzı Efendi ve Hacı Mustafa Turabi’nin ruhları için, cümlemizin geçmişlerinin ruhları için,   
Lillahi tealel Fatiha                     
  
                                                                     Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

 31 Mayıs 2016/24 Şaban 1437 Tarihli Hadis Dersi 
                                                     Beylerbeyi Dergâhı 


