
 

 
 
 

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: 

 
5514. “Kim ehli beytimin, ensar ve arabın kadrini bilmezse o şu üçten 

biridir; ya münafıktır, ya veled-i zinadır, ya da annesi hayız ve nifas halindeyken 
ona hamile kalmıştır.” 

Bu çok hürmet Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Ehl-i Beytine, Ensara bir de Araba 
hürmet etmek lazım. 

 
5515. “Bıyığından almayan bizden değildir.” Bıyığını düzeltmeyen yani, bıyık 

bazen darmadağın olur, uzun olur, onu tertiplemek sünnettir. Onu yapmayan başka 
milletler var, bırakır bıyığı, uzaya uzaya acayip bir hal alır. 

 

 

5516. “Namazı, kendisini fuhşiyat ve münkerden alıkoymayan kişi, (Allah’a 
yaklaşması) şöyle dursun, ondan daha da uzaklaşır.” 

Namaz kılan insan kötülük yapıyorsa o, Allah’tan uzaklaşmış olur, Allah’a 
yakınlaştırmak değil de Allah’tan uzaklaşmaya vesile olur. Namaz kılan bu fuhşiyat, 
kötülükten, kötü şeyler yapmaktan uzak durmadıkça Allah’a yaklaşmaz yani namaz da 
fayda etmez ona.  



 

 

 

 
5517. “Şu üç hasletten biri kendinde bulunmayan kişinin hiçbir ameline 

itibar edilmez:” İnsanda o hasletlerden birisi olmazsa, onun kıymeti, itibarı yoktur o 
insanın. 

“Kendisini haramlardan men edecek bir takva.” Olmayan insan yahut  

 “Kendisini beyinsizlikten önleyecek bir hilm.” Yani kötülere, kötüyle beraber 
kötü olup da ona sabretmemek de bir o takva sahibi olmamak gibi bir şeydir.   

“İnsanların arasında yaşamasını sağlayacak güzel bir ahlak.” Bunlardan 
üçünden birisi olmasa, üçü birden de olur, olursa çok daha iyi de ama bu üçünün hiç birisi 
olmazsa o vakit bir kıymeti yoktur o insanın.  

 

5518. “Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez.” Yani Allah sana az şey vermiş, 
ona şükretmezsen, çok verse de şükretmezsin çünkü alışmışsın, teşekkür etmeye 
alışmamışsın onun için az da verse çok da verse fark etmez, şükretmez. 

“İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükretmez.” Yani sırf Allah’a değil, 
insanlara da sana bir iyilik yaptı mı teşekkür et, ona teşekkür ettin mi Allah’a şükretmiş 
olursun.  

“Allah’ın nimetlerinden söz etmek şükürdür. Ondan bahsetmemek ise 
küfran-ı nimettir.” Yani Allah’ın verdiği şeyi, nimetlerini zikret, bu Allah’tan, bu Allah’ın 
lütfundan bize geldi, bu Allah’ın merhametinden bize nasip oldu, Allah bize sıhhat afiyet 
verdi, teşekkür ederiz. Ona şükretmeyen insan nankördür demek. Küfran-ı nimettir o da 
nankörlüktür demek. Nankörlük de güzel bir haslet değil. Hiç kimse sevmez o insanı, 
Allah da sevmez, kimse de sevmez. 

“Cemaat rahmettir, ayrılık ise azaptır.” Cemaatten ayrı olmak o da azaptır, 
kötülüktür. 

 



 

 

 

 
5519. “Etek traşı olmayan, tırnaklarını kesmeyen, bıyıklarını kırpmayan 

bizden değildir.” 

Bunlar sünnettir, temizliktir bunlar, hepsini yapmak lazım. İyilik emrediyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 

5520. “Denilenden ve dedikodudan hayâ etmeyen, doğru yolda değildir ve 
annesi temiz değilken ona hamile kalmıştır.” 

Yani bu insanlar şimdi herkes konuşuyor utanma kalmadı insanlarda hiçbir şeyden 
utanmıyorlar. Onun için biraz konuşan da konuşulandan böyle adap dışı olunca fazla 
kulak vermeyin, itibar etmeyin o şeye. Konuşacak birisi varsa öyle uzak durun ondan. 

 

 
5521. “ Kim benim için insanların en hayırlısıdır demezse, kâfir olur.” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çünkü Allah Azze ve Celle, Onu insanların en 
üstünü, en hayırlısı, en güzeli, yani Ondan daha üstün olmaya ihtimal yok. Onun için kim 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e itibar etmezse, normal bir insan gibi derse, o küfre girer.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i ne kadar tazim etsek, o kadar az yapmış oluruz, 
kıymetine kimse yetişemez ama tazim ettikçe de Allah size bereketini verir, sevap yazar 
hanenize bereket gelir, bütün hayırlar gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e salavat, selam, 
iyilik, iyilikle zikretmek, mevlit yapmak. Yani ne yaparsak yapalım Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) için makbuldür. 

 

 

 



 

 

 

 
5522. “Kim Allah’ın nimetinin üstünlüğünü yalnız yemek, içmekte ararsa, 

onun ilmi eksilmiş ve azabı yaklaşmıştır.” 

Allah’ın nimeti sırf bu yemek içmek maddi olarak para, pul değil Allah’ın bu bizi iki 
ayak üzerinde bu dünyaya göndermesi bile büyük bir fazilettir, büyük bir nimettir, onun 
kadrini bilmesi lazım. Onu bilmeyen demek ki ilmi yokmuş, ilmi eksikmiş o da ilmi eksik 
olunca nimetin fazlını bilmeyince, Allah’ın kadrini bilmez, kötü işler yapar, azaba duçar 
olur.  

 
5523. “Bir kimse kırk gün namazın birinci rekâtını geçirmezse (cemaatle)” 

Yani cemaatle, cemaate yetişip,  

“Ona iki berat yazılır; birisi cehennemden azatlık beratı, diğeri ise nifaktan 
berattır.” Allah Azze ve Celle cehennemden azat olmak da zaten yeter artar ama ikincisi 
de nifaktan da münafık olmaktan da, münafık değildir diye bir beraat verilir.  

 

 
5524. “Kim secdeye vardığı zaman alnı ile burnunu da yere yapıştırmazsa, 

namazı caiz olmaz.” Yani dikkat etmek lazım, secdeye gidince alnın, burnun ikisi birden 
yani sırf alnını değdirmek yani caizdir de mekruhtur Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 

5525. “Kim Allah’ın ruhsatını (seferde oruç tutmamak, namazları ikişer 
rekât kılmak gibi) kabul etmezse, kendisine Arafat dağları kadar günah yazılır.” 



 

 

 

Ruhsat dediği Peygamber Efendimiz (s.a.v.) orada bir onu herhangi bir ruhsat işte 
seferde iki rekât namaz kılmak iyidir. Bütün şey olmasa, zaruret olmasa, zaruret olunca sırf 
çok nadir insanlara o zaruret oluyor, herkese olmuyor. Onun için seferdeyken ruhsatı 
kullanabilirsiniz, başka şeylerde de kullanabilirsiniz Allah’ın izniyle. 

 

 
5526. “Hayâsı olmayanın dini de yoktur. Dünyada hayâsı olmayan cennete 

giremez.”  

Utanç, hayâ imandandır. Şimdiki insanlar çoğu zaman geliyorlar kızımız sesi 
çıkmıyor sınıfta, iyi bu hayâdandır. Kızının hayâsından, utanıyor, hayâ iyidir. Şimdiki 
insanlar hayâyı, utancı kötü gösteriyor. Hayâ kötü bir şey değildir, cennetlik insanların 
sıfatıdır. 

 
5527. “Kimin zekât verecek malı yoksa şöyle desin;” Yani insanın o kadar 

vacip olacak kadar zekâtı yok, malı yok. Zekât sevabını bu defa yok değil ona, ona da 
başka zekât var o da az önce Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet olarak; 

“Allâhümme salli alâ muhammedin abdike ve rasûlike ve alel mü’minîne vel 
mü’minâti vel müslimîne vel müslimât. İşte bu onun zekâtı sayılır.” Fakirin zekâtı 
bu, para vermesine, parası yok, onu da o söylediği vakit zekât ecrini almış oluyor. 

 

 
5528. “Allah’tan aleni hallerde utanmayan, gizli hallerde de utanmaz.” Bir de 

bazı hayâsızlar Allah’ın bildiğini, milletten niye saklayayım diye de bazı öyle şeyler var. O 
kötü bir şeydir, hayâsızlık iyi bir şey değil.  



 

 

 

 
5529. “Kim gerçek rüyaya inanmazsa o, Allah ve Rasulü’ne de inanmamış 

olur.” 

Rüya, sadık rüyalar herkese olmaz tabi, şimdi rüyayla da amel olmaz. Rüya, sadık 
rüyalar Peygamberlere olur, bazı Peygamberlere vahiy inmedi, sadık rüyayla vahiylerini 
almıştır. Bir de evliyalar o da tabi herkes kendi kafasına göre sadık rüya diye kalkıp da 
kendi başına iş yapmak olmaz. Ama sadık rüyaya inanmak lazım. O da işte Kur’an’da da 
söyledi İbrahim Aleyhisselam’ın gördüğü rüyalar çoğu Peygamberlerin gördüğü rüyalar 
gibi evliyaların, sahabelerin gördüğü rüyalar, sadık rüyalar var.  

 
5530. “Kim şu üçten nefret etmezse,” Üç şeyden nefret etmezse, buğz etmezse 

yani oraya gücenmezse, 

“O gerçek mü’mindir:” Kimmiş bu?  

“Çocuklara hizmet etmek,” Kendi çocuklarına hizmet etmek yani onlar kalk sen 
bana hizmet et deyip, demesine şey yapmadan kendi hizmet eder, kendi çocuklarına yahut 
başkalarına da olabilir. 

“Fakirlerle oturmak,” Bunlar fakirdir ben onlarla oturmam demesin.  

“Hizmetçi ile yemek yemek.” Kendine hizmet edenlerle yemek yemek, onlara 
ayrı değil de beraber yemesi bu hasletler,  

“İşte bu işler, Cenab-ı Hakk’ın kitabında: İşte gerçek mü’minler onlardır” 
diye vasfettiği mü’minlerin alametlerindendir.” 

 

 



 

 

 

5531. “Kimin erkek-dişi bir çocuğu ölürse, boyun eğsin veya eğmesin, razı 
olsun, olmasın, sabretsin, etmesin, onun karşılığı mutlaka cennettir.” 

Yani bu insan acısını Allah Azze ve Celle, rahmetiyle yani ister kabul etsin, etmesin, 
sabretsin, etmesin ama onun muhakkak sevabı cennettir. 

 

 
5532. “Kim bu şekilde (hac yolunda) hac yaparak yahut umre yaparak vefat 

ederse, ne huzura ne de hesaba çekilir. Kendisine: “Haydi gir cennete” denilir.” 

 

 
5533. “Kim hac kastı ile giderken Mekke yolunda ölürse, kıyamet günü 

Allah onu huzura çıkarmaz. Hesaba da çekmez.” Onu doğrudan cennete kor Allah’ın 
izniyle. 

 
5534. “Kim Allah’tan başka ilah olmadığını bilerek ve buna böyle inanarak 

ölürse, cennete girer.” Şimdi bazı insanlar bu son nefesinde “La İlâhe illallah” demedi 
diyor, o mühim değil, mühim olan bilerek ölmesi o yeter artar bile çünkü cennete girer.  

 

 
5535. “Ashabımdan herhangi biri bir yerde ölürse, o öldüğü yerin ehline 

şefaat edecektir.” Elhamdülillah burada da epeyce bir sahabe var başta Ebu Eyüp El 
Ensari Hazretleri olmak üzere.  



 

 

 

 

 
5536. “Kim giderken yahut dönerken, hac veya umreye niyetlenmiş bir 

haldeyken Mekke yolunda ölürse, muhasebe olunmaz ve güç hesaba tabi 
tutulmaz, cennete girer.”  

Bu Allah’ın keremi, Allah’ın; “Bana hacca geliyor” diye, yetişmese bile onun hesabı 
yok, haccı da makbul olur o vakit. Zaten her sene gittiği vakit hacılar, hac olmadan önce 
kaç kişi epeyce bir hacı vefat ediyor çünkü ya yaşlıdırlar yahut sıcaktan oradan buradan 
onlar da bu müjdeye dâhildir, onların da sevapları makbuldür inşallah. Hacları makbuldür.  

 
5537. “Kim Allah yolunda kendini adamış bir haldeyken ölürse, kabir 

azabından emin olur, kıyamete kadar ecri durmadan çoğalır.” 

Murabıt dedikleri yani bu sınırlarda bekleyen askerlerdir, şeylerdir orada vefat eden 
kabirde azap görmez, ecri de kıyamete kadar devam eder.  

 
5538. “Kim Lut kavminin amelini yaparak ölürse, aynı halde kabre girer, 

onlarla beraber olur. Kıyamette de onlarla hasredilir.” 

Bu çok büyük, kâfirin şimdi en büyük yaptığı iş bu meseledir. Allah saklasın 
Müslüman evlatlarını, çok normal gösteriyor. Hatta Avrupa’da buna bir şey söylersen seni 
hapse atarlar. Sakın! Bu normaldir diye şey yapıyorlar. Demek ki Allah Azze ve Celle 
onları bir yerden bir yere naklediyor. Mevtaları da bu Lut Kavminin oraya götürülüyor, 
cehenneme onlarla birlikte girer. Onlarla haşr olur. Bu şey mesele değildir, en büyük bu 
kâfirin domuz eti yedirmesi, bir de bu meseleyi Müslümanların arasında bahusus yapmak 
istemesi. Avrupa’da Amerika’da nerede olursa olsun ki ağzını açamazsın bu meseleye. 

 



 

 

 

 

5539. “Kim Mekke veya Medine haremlerinin birinde ölürse emniyet ve 
huzur içinde diriltilir.” Orada da onun için çoğu insana mücavir olmak isterdi, orada 
vefat etmek isterdi. Onun bu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in müjdesine inanarak, kabul 
ederek, oraya gidip de vefat ederlerdi. 

 

 
5540. “Kim Beyt-i Makdis’te veya on iki mil kadarlık mesafeyi ihata eden 

çevresinde vefat ederse, gökte ruhu kabzedilen kişi mesabesinde olur.” 

Kudüs, Kudüs’te, Mescid-i Aksa’nın etrafında, on iki mil dediği yirmi kilometre 
civarında onun için Yahudiler o şeyi biliyor, her tarafı almak istiyor orada. Dünyanın en 
pahalı yerleri orası, dünyada oradan pahalı yer bulamazsın. Adamlarda para var, kutu gibi 
betondan yapıyorlar ama ne şekil var ne güzellik var ama bu işte inançlarına şey yapıyorlar, 
parayı veriyorlar.  

 
5541. “Kim oruçlu iken ölürse, Allah onun için kıyamete kadar oruç sevabını 

sabit kılar.” Oruçluyken o oruç sevabı kıyamete kadar yazılır ona.  

 
5542. “Bir kimse saçını sakalını yolar veya siyaha boyarsa, Allah yolunda 

onun nasibi yoktur.” Yani bu erkekler için, siyaha boyamak caiz değil, iyi değil, 
mekruhtur. Ama hanımlar için onlara olur çünkü hanım her türlü şeyi mesul değil onun. 
Çünkü kadınlar, Hristiyan eski kadınlar saçlarını boyamazdı, devamlı beyaz kalırdı. Onun 
için kına yakmak, kınanın siyahı da olur, kırmızısı da olur, sünnettir hanımlar için ama 
erkekler için kına olsa, siyahta olmaz erkeklere. Ancak savaştaki o da genç gözüksün, 
düşmana mağlup olmasın. Düşman bu yaşlıdır, benden daha zayıftır demesin diye onun 
için siyah harpte caiz olur adamlara. 



 

 

 

 
5543. “Denizde kim bir gün hasta olursa,” Deniz yolculuğu çoğu insanı hasta 

eder, perişan eder.  

“Yedirip içirdiği bir köleyi azat etmesinden bu daha efdaldir. Kim de Allah 
yolunda, bir adama Allah kitabından bir ayet yahut sünnetten bir kelime öğretirse, 
Allah onun için kıyamette bir sevap yığını meydana getirir. Allah’ın yığdığı bu 
sevaptan daha faziletli hiçbir şey olamaz.” Allah Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) bize ne kadar istifade edeceğimizi gösteriyor. Allah’ın lütfunu öğretiyor. 

 

 

5544. “Kim Allah yolunda bir gün, yarım gün hatta bir saat hastalanırsa, 
onun günahları affolunur. Değeri yüz bin olan tam yüz bin köleyi azat etmiş gibi 
kendisine sevap yazılır.” 

 

 
5545. “Kim zalime yardım etmek maksadı ile yürürse, mücrim olur.” Mücrim 

dediği haydut gibi.  

“Allah: “Biz mücrimlerden muhakkak ki intikam alıcılarız. Buyurmuştur.” 
Ayet-i Kerime’dir bu. Onun intikamı alınacak, zalimle kim giderse, Allah ondan intikam 
alır. 



 

 

 

 
5546. “Kim mazlumla beraber yürüyüp de hakkını almasını sağlarsa, Allah 

da ayakların kayacağı gün onun ayaklarını sabit kılıp, kaydırmaz.” 

Yani bir bildiğiniz insan mazlumsa muhakkak ona yardım edin. Bu böyle değildir, 
muhakkak zulme uğramıştır. Onu yardım edip, kurtarmak lazım. Bugünlerde de tabi çok 
insanlar var böyle Allah yardım etsin, onların da selamete çıkasın hepsini. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 14 Mart 2017/15 Cemaziyelahir 1438 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


