
 

 
 
 

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: 
 

 
5484. “Toprağı olan eksin, ekemezse onu Müslüman kardeşine kira 

aramadan versin. Şayet Müslüman kardeşine vermezse, yerini tutsun. (Korusun)” 

Arazisi olan için diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.), eksin ekemezse çiftçi 
Müslüman kardeşleri olur onlara kiraya verir, kirayı ödeyemeyenden kira almasın diyor 
ama onu da yapamazsa yerine korusun. Şimdi tapu var şey var hudut var bellidir, eskiden 
öyle yoktu, şimdi bile tapusu olduğu halde bazı insanlar başkasının arazisine tecavüz eder. 
İnsan sınırını, hududunu bilsin korusun diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Bu Allah’ın 
verdiği bir nimettir. Onun, nimetin kadrini bilsin.  

 

 
5485. “İki hanımı olan kişi birine fazla meylederse, kıyamet gününde bir 

tarafı çökmüş bir halde gelir.” 

Yani şimdi dört tane almak şer’en caizdir ama tabi onlar Kur’an’da da diyor 
aralarında adalet etmen lazım adaletle davranman lazım davranmayan insan vebalini çeker.  

 

 

 



 

 

 

 
5486. “Kim cariyesi ile kırk gece cinsi temasta bulunmazsa, o Allah Azze ve 

Celle’ye asi olmuş olur.” 

Evlilikte bir şeydir öyle sen evlenip de kudretin yoksa başkasına zulmetme olmaz. 
O halin varıp da yaklaşmazsan hanımına o vakit Allah’a asi olursun, cezan var. İslam “La 
haya fiddin” diyor. Dinde utanma yok. Din meselelerini Peygamber Efendimiz (s.a.v.) en 
ince noktasına kadar anlatmış. Bu bazı insanlar ne bahane bulursa bulsun caiz değildir. Ne 
dinen caizdir ne başka şeyde caizdir.   

 

 
5487. “Kimin bütün gayesi dünya olursa Allah bana komşu olmasını yasak 

eder çünkü ben dünyayı imar etmekle değil, harap etmekle gönderildim.” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e komşu olmak isteyen dünyaya ehemmiyet 
vermesin, gayesi dünya olmasın. Dünya gaye değil de vesile olsun ki Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in yanına komşu olsun. O dünyayı infak edip, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, 
Allah’ın rızasını kazansın ki Ona yakın olsun çünkü dünyayı imar için değil yani gaye 
olması için değil de o gayeyi harap etmek için gönderildi. Yani Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in kastı; bu dediğimiz dünyayı değil de dünyayı harap etmekten maksat insanın 
dünya gayesi olmasını harap etmek istiyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 
5488. “Ticareti yemek olan kişi, koynunda Müslümanlara karşı bir cimrilik 

bulunduğu halde geceler.” 

Bu ticaret-u taam yemek ticareti dediği aşçılık falan o da aşçı olan insan artan 
yemekleri fakirlere versin ki bu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in cimrilik dediği meseleden 
kurtulsun.  



 

 

 

 
5489. “Kim Yasin Suresi’ni yazıp, suyunu içerse, midesine bin nur, bin 

rahmet, bin bereket, bin deva girip, ondan bin hastalık çıkar.” 

Şimdi bunu yazmakta tabi bunu safranla yazılsa en iyisi odur. Bu normal 
mürekkeple yazılmaz çünkü iyi şeylerle yapılmamıştır çoğu zaman ona faydası olmaz. 
Safran onun hem şifadır, hem temizdir hem makbuldür. Yasin-i Şerif’i öyle yazıp da içen 
için bu kadar faydalar var.  

 

 

5490. “Kime Allah (cehennemde kalması için) ebediliği Levhi Mahfuz’da 
yazmışsa, ondan katiyen çıkamaz.” 

 

 

5491. “Kim benden Allah’ın kendisini bağışlamasını ümit ederek kırk hadis 
yazarsa, Allah onu bağışlayıp, şehitler gibi ecrini verir.” 

Onun için bu kırk hadis, kırk hadisi çok insanlar yazmıştır bu güzel bir Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in tavsiyesidir. Bunu yapan, Allah ona mağfiret edip bir de şehitler 
sevabı vermiş olur. 

 

 

5492. “Kim benden bir ilim veya hadis yazarsa, o ilim ve hadis yeryüzünde 
kaldığı müddetçe ona sevap yazılır.” İşte onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den 
hadis rivayet eden çok sahabeler vardı. İsterlerdi ki böyle bir şey kalsın kendilerine. 



 

 

 

 

5493. “Kim bir haini gizlerse, onun gibidir. Kim bir müşrikle yaşarsa o, 
onun gibi olur.” 

Müslümana hainlik eden insanı gizlerse, onun gibidir. Ona da o ceza, günaha 
karışmış olur. Müşrikle de yaşarsa onun gibi olur yani müşrike arkadaşlık edip onun gibi 
yaşarsa o da onun gibi sayılır. 

 

 

5494. “Kim öğrendiği bir ilmi gizlerse, kıyamette ateşten geme vurulur.” 

Bir bildiğin hakiki ilim, kendi kafana göre değil, şüpheyle değil. O da tabi normal 
avam insan on şeyi bilmez de biraz ilim bilen insan, bilip de ilmini başkasına söylemeyenin 
kıyamet günü ağzına ateşten gem vurulur. 

 

 
5495. “Hemmi (kederi) çok olanın bedeni hasta olur.” Kederli insan vücuduna 

da hastalık verir muhakkak. O kederli insan hasta olur bedeni, taşıma yani gam, hem, 
keder o insanı eritir, hasta eder.  

“Ahlakı kötü olanın ruhu işkenceye tabi tutulur.” Kötü huylu, kötü ahlaklı 
insanın ruhu sevmez bu şeyleri. Nefsi sever ama ruh sevmez ruh işkencede olmuş olur.  

“İnsanları durmadan kötüleyen kişinin şahsiyeti düşer, şerefi gider.” Bazı 
insanlar var devamlı insanları tenkit eder. İyi insan olsa bile yok şu şöyledir, bu böyledir 
diye şey yapan o insan şahsiyetsiz kalır, şerefi gider.  

 

 



 

 

 

 
5496. “Çok konuşan çok hata yapar, çok hata yapanın yalanı çok olur. 

Yalanı çok olanın günahı çok olur. Günahı çok olan kişi ise cehennemi hak eder.” 

Konuştuğu vakit insan, düşünerek konuşsun ki fazla günaha girmesin çünkü yavaş 
yavaş. Fazla konuşup konuşup yalan tabi araya girer yalan da adamı cehenneme götürür.  

 

 
5497. “Çok gülenin hakkı hafife alınır. Çok oynayanın heybeti gider. Çok 

şaka yapanın vakarı gider. Aç karnına su içen kişi yarı gücünü yitirir. Çok konuşan 
kimse çok düşüklük yapar. Çok düşüklük yapanın hatası çok olur. Çok hatası olan 
kişilerin yeri ise cehennemdir.” 

 
5498. “Bir kavmin kalabalığına ayak uyduran kişi şüphesiz ki onlardandır. 

Bir kavmin yaptığını yapan kimse de onların işine ortak sayılır. (Kendini bir 
kavme benzeten kimse onlardandır.)” 

Şimdi yani ekseriyet bakarsın millet doğru yolda değil ama bunlar yapıyor ben de 
yapayım bir şey olmaz dersen, sen de onlardansın. Onların yaptıkları kötülüklere razı 
olursan sen de onlara ortak olursun cezanı çekersin. 

 

 



 

 

 

 

5499. “Kim bana karşı (demediğimi dedi deyip) yalan uydurursa, 
cehennemdeki yerine hazırlansın.” 

Bu yalancı insanlar çoktu, Hadis diye Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in demediği şeyi 
Hadis diye söylerlerdi eskinden. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra dini bozsunlar 
diye çok çıktıydı öyle. Onlar var başkaları var ta şimdiye kadar kendini, dünya için, 
ahiretini satan insanlar. Peygamber (s.a.v.) böyle dedi senin böyle yapman lazım diye 
hâlbuki hiç alakası yok demedi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Onu yapan insan da onu 
yaparken kendi yerini cehennemde hazırlamış oluyor.  

Kimseye hata bulmasın, bütün hata kendisinde. Günahları ben kaldırırım diyen eh 
onu da sen çekersin yani. Sen, her şey yazılı kıyamet günü sana söyleyecekler; sen bunların 
hatasını kaldıracağım demiştin, al sana çek şimdi! 

 
5500. “Kim bana karşı yalan uydurursa, cehennemin iki gözü arasındaki 

yerine hazırlansın.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e bilerek yalan uyduran insan 
cehennemin tam iki gözü arasında olsun. 

“Ey Allah’ın Resulü, senden nakledileni çoğaltır mı, azaltır mı?” Diye 
sordular.” Şimdi bir hadis söylerler bazen Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in karşısında 
çünkü hadislerin yazılmasını yasak etti Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Ki Kur’an yazılıyor, 
hadislerle karışmasın diye yasaktı hadis yazmak Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
zamanında. Tabi insanlık hali bazen bir kelime çoğalıyor, bazen unutuyor, o nasıl oluyor 
acaba Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bunu mu kastettiniz diye soruyorlar sahabeler.  

 

 



 

 

 

“Size karşı kastettiğim bu değildir.” Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
“Benim kastettiğim sırf İslam’ı kötülemek için bana iftira edip, demediğimi dedi 
diyen yalancıyı kastediyorum” buyurdu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

“Peki, cehennemin gözü var mıdır?” Yani cehennemin iki gözü arasında olacak 
diyor, sordular. 

“Buyurdu ki; Evet. Siz onu söylerken işitmediniz mi?” Ayet vardı “İzâ 
raethum min mekânin baîdin” “Cehennem onları uzaktan gördüğünde.” Demektir bu 
Kur’an’dan bir ayettir. 

“Mealindeki ayeti duymadınız mı? O onları iki gözüyle görmez mi?” Yani 
cehennemin de gözleri var o da mahlûktur, Allah demek ki her şeye bir Allah’ın kudreti 
büyüktür. Cehennemi bile öyle sırf cehennem hiçbir şeyi yok diye sanmayın gözü de var 
ağzı da var her şeyi de var. 

 
5501. “Bir kimsenin aslı kerim olur ve doğumu güzel olursa, meclisinde 

huzuru da güzel olur.” 

Aslı iyi olan, kerim dediği temiz olan, aslı iyi insanlardan gelen annesi babası ona iyi 
terbiye veren insan, doğumu güzel olan, ahlaklı insanların içinde yaşayan, meclisi güzel 
olur. Yani onun meclisinde oturup huzur bulunur, güzellik olur inşallah.  

 

 
5502. “Öfkesine hâkim olana Allah azap etmez.” Öfkeye hâkim olmak zor bir 

şey ama onun da dünyada onun güzelliği var. Öfkesine hâkim olup da zapt eden insan, 
onun güzelliğinin tadını alır. Allah’ın azabından da kurtulmuş olur.  

“Rabbinden özür dileyenin özrünü Rabbi kabul eder.” Ne yaparsan yap, 
Allah’tan özür dile, af dile, Allah kabul eder.  

“Dilini tutan kişinin Allah ayıp ve kusurunu örter.” Fazla dilini muhafaza 
eden, fazla konuşmayan insanın Allah ayıbını, kusurunu örter. Hepimizin ayıbı, kusuru 
var, onun için dikkat etmek lazım.  



 

 

 

 

5503. “Öfkesine hâkim olup, herkese karşı hoşnutluğunu yayan, iyiliğini 
kimseden esirgemeyen, akrabasını ziyaret eden, emaneti yerine teslim eden kişiyi 
Allah kıyamet gününde en büyük nuruna idhal eder.” 

Bu güzel ahlaktır, burası öfkesine hâkim olmak, herkesi hoşnutlukla görüşmek, 
iyilik varsa herkese vermek, akrabayı ziyaret vermek, emaneti yerine teslim etmek, hepsi 
bunlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in güzel ahlakıdır, huyudur. Kıyamet gününde Allah 
onu en büyük nuruna dâhil eder.  

 
5504. “Hizmetçileriniz size iyi davranıp itaat ederlerse, onlara 

yediklerinizden yedirin, giydiklerinizden giydirin. İyi davranmazlarsa onları satın, 
Allah’ın yarattıklarına işkence yapmayın.” 

Yani bu daha fazla eskiden köleler vardı şimdi de adamın yanında çalışan varsa 
mülayim olursa, sen ne yersen ondan yedireceksin, giydiğinden giydireceksin. Yok, aksi bir 
köle olurdu eskiden, yok, aksi bir senin yanında çalışan. Ona dövme, sövme kötülük 
yapma, onu köleyse sat, değilse hizmetçiyse salıver gitsin, başka yere, başka kapıya gitsin. 
İlle de ona eziyet vermeye, kimseye hakkınız yok. Kimsenin kimseye, Allah kullarına eziyet 
vermeye Peygamber Efendimiz (s.a.v.) müsaade etmemiş. Bir de yani bu vicdan azabı 
çekip acaba bunu göndereyim mi, göndermeyeyim mi? Gönder, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in şeyidir. Yani daha büyük günaha girmeden dövmeden, sövmeden hiç olmazsa 
kendi huyunu değiştirsin yahut kendine daha iyi birini bulursa, onun yanında çalışsın.  

 

 

5505. “Şöhret elbisesi giyen kişiye kıyamette Allah mezellet elbisesi giydirir 
ve onu ateşle alevlendirip, tutuşturur.” Şöhret kötü bir şeydir aslında çünkü insanlar  



 

 

 

şöhret olunca, nefislerine hâkim olamıyorlar. İlk başta kibir oluyor onlarda onun için bir 
hayli de kötü huyları oluyor. Şöhret libası iyi değil onun için kıyamet günü öyle insanlara 
Allah bir elbise giydirir ondan sonra da o elbiseyi ateşe verir. 

 

 
5506. “Kim istiğfara devam ederse, Allah ona her sıkıntısından bir çıkış yolu 

kılar. Her üzüntüsünü giderir. Ummadığı yerden de ona bol rızık ihsan eder.” 

Tövbe istiğfar güzel şeydir, onu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’inde ne gibi sıkıntılar 
varsa gider Allah’ın izniyle. 

 
 5507. “Kim şu duaya devam ederse başı belaya girmeden rahatça ölür: 

“Allah’ım bütün işlerde sonumuzu iyi yap. Bizi dünya ve ahiret rüsvaylığından 
kurtar.” 

Bu duası; “Allahümme ahsin 'âkıbetena fi'l-umûri küllihâ ve ecirnâ min hızyi'dünyâ ve 
'azâbî'l-âhireti” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor. 

 
5508. “Kim kumar oynayıp da namaza kalkarsa, o irin ve domuz kanı ile 

abdest alan kişi gibidir. Allah böylesinin namazı kabul olsun der mi hiç?” 

Kumar oynamak büyük bir hastalıktır, büyük bir felakettir. Kumar Allah kimseye 
bulaştırmasın Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yani bu kadar insanlar uzak dursun diye ne 
kadar güzel bir teşbih yaptı ki kan, kusmukla, domuz kanıyla abdest almış gibi olur. Hiç 
kabul olmaz. Kabul olur mu? Olmaz. Ondan sonra bu kumara sen gidip çoluk çocuğun 
rızkını veriyorsun, tertemiz parayı zaten o para gidiyor. Gelse bile haram para, pis para 
artık gelmiş olur. Yani bir tane temiz para, yüz milyon haram paradan daha iyidir. Bunu  



 

 

 

düşünmek lazım. Bu şeyler çok var yok iddiadır, yok bu şeyler, yazıp da onlar da hep o 
kapıya çıkarıyor yani. Allah razı olsun buradaki hangi? Özal rahmetlik mi yapmıştı o vakit, 
kumarhaneleri kapattı? Büyük bir felaketten kurtardı memleketi çünkü insan, bizimkiler 
hep cahil, hepsi zanneder ki para kazandık mı nereden gelirse gelsin. Olmaz. O felakettir 
yani bir alırsın, hadi kazanırsın bir defa, on defa, yüz defa gider. Ne ev kalır ne bark kalır 
ne para kalır ne namus ne şeref kalır. 

 

 

5509. “Kim her üç ayda üç sabah bal yerse, onun bedenine hiçbir bela isabet 
etmez.” Bal hem manevi hem maddi olarak faydadır, şifadır. 

 

 
5510. “Kim tabağı ve parmaklarını yalarsa, Allah onu hem dünyada hem 

ahirette doyurur.” 

Ya şimdi insanlar burada gene bir şey bırakmıyorlar çoğu zaman. Bir yere gittiydik 
Müslüman memleketi, Müslüman davetiydi, tabaklarda hep yarısı kalmış yahut muhakkak 
bir şey bırakmaları lazımmış yoksa ayıp olurmuş, sen fakirsin gibisinden. Ya insanlar cahil, 
Müslüman olan insanlar da akılsız. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor işte bu hem 
dünyada doyar insan hem ahirette. 

 
5511. “Kim arkadaşına rastlayıp da sevgi ve muhabbet içinde onunla el 

sıkışırsa, her ikisi de oradan ayrılmadan affedilirler.” 

Musafaha da iyidir bazen yok, musafaha olmaz falan diyorlar. Camide olmaz diyor. 
Camide burada Peygamber Efendimiz (s.a.v.) camide sakın yapmayın mı diyor burada? 
Camide daha fazla bereketi olur, daha güzel olur. 

 



 

 

 

 

5512. “Kim pabuç bulamazsa mestlerini giysin. Kim gömlek bulamazsa 
şalvarını giysin.” 

 

 
5513. “Kim yalan sözü, onunla amel ve cehli bırakmazsa, Allah’ın onun 

yemeyi ve içmeyi bırakmasına (orucuna) ihtiyacı yoktur.” 

 Yani burada yalan söyleyen insan, yalancı şahitlik eden insan bırakmazsa, yani bir 
oruç tutsun, tutmasın ne yaparsa Allah’ın onun hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. O kendisine 
faydası olması için bu kötü huyunu bırakması lazım.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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Beylerbeyi Dergâhı 


