
 

 
 
 

HADİS DERSLERİ 
 

EsselamuAleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racimBismillâhirrahmânirrahim.  

VesselatuVesselamu 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: 

 

5626. “Arş tarafından Cebrail bana seslendi: “Ya Muhammed! Sana Rahmân 
Azze ve Celle diyor ki; Allah Azze ve Celle; “Yanında anıldığın zaman kim sana 
salat-u selam getirmezse cehenneme girer.’” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet etmeyene muhakkak cehennem vacip olur 
yani. O maksattır, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) anıldığı vakit salat-u selam getirmek 
lazım.  

 
5627. “Bu Âdemoğlunun yaktığı ateş var ya,” Yani dünyada en kuvvetli ateş, 

şimdi ateşlerin de değişik değişik kuvvetleri var. Bu dünyada en ısıveren ateş, 

“İşte o cehennem ateşinin yetmiş parçasından bir parçasıdır.” Ancak diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), cehennemin ateşi o kadar maharetli, kuvvetli daha yakıcı. 

“Ey Allah’ın Resulü! Bu kadar kâfi olsaydı, dediler. (Ne gezer)” Diyor yani 
bu Sahabeler bu ateş zaten yakıyor dünyadaki ateş bu kâfi olsaydı diye şey yaptılar. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de; 

“Ona altmış dokuz parça daha ilave edilmiştir. Hepsi onun sıcaklığındadır. 
Buyurdu.” Allah muhafaza etsin bu insanoğlu cehenneme zaten inandığı yok çoğu 
insanın ama onlar pişman olacak ahirete Allah muhafaza etsin.  



 

 

 

 

5628. “Bu ümmetimin ilki yakîn ve züht ile kurtulmuştur.” Yani ümmet, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında imanları kuvvetli yakînleri, yakîn dediği 
kuvvetli iman demektir. Züht, dünyadan züht etmek, dünyaya ehemmiyet vermemek, 
dünya malına ehemmiyet vermeyince onlar kurtulmuştur. Çünkü onlar cehennem 
yolundaydı diyor Kur’an’da da ayet var, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kurtardı onları. 

“Sonu cimrilik ve boş ümitler yüzünden helâk olacaktır.” Ahir zaman ümmeti 
de her şeyi var cimri oluyorlar. Bir de ümitleri çok uzun, hayal çok daha yaşarız ümit 
ediyorlar hiç olmayacak şeyleri ondan da helak oluyorlar.  

 
5629. “Biz son ümmetiz ama kıyamet gününde ahirette ilk ümmetiz.” Birinci 

ümmetiz yani. 

“Dünya malını çoğaltanlar alçakların ta kendileridir. Onlar ahirette kıyamet 
gününde aşağı makamlarda kalacaklardır. Meğerki malını şöyle şöyle taksim 
etmiş ola. Uhud dağı kadar altınım olsun hoşuma gitmezdi, onu Allah yolunda 
taksim ederdim.” 

Mal çoğalsa da Allah yolunda infak ettikten sonra iyi olur ama olmadıktan sonra 
onlar mal çoğaldıkça, cimrilik artıkça o insanlar makbul değil, alçaktır onlar. Ama Allah 
için, Allah yolunda Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu Uhud kadar daha altını olsaydı 
bırakmazdı Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

Hakikaten de bütün bize gösterdiği ganimetlerden filan eve gidene kadar bir şey 
kalmazdı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’de. Hatta ev ahalisi bazen şikâyet gibi olunca, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona bile darılmıştı. Yani bu dünya malını muhakkak iyi 
yerlerde, onun hakkını vererek, hayırlı yerlerde infak etmek lazım.  

 

 



 

 

 

 
5630. “Cennetin hurma ağaçları kırmızı altındandır.” Cennetteki şimdi hurma, 

ağaç altından nasıl meyve verecek diye düşünür insan. Altından Allah istedikten sonra 
yapıyor. O hurma ağacı o altından Allah Azze ve Celle yaratmış cennet hurmalarını.  

“Sapları yeşil zümrüttendir.” Zümrüttür, yeşil zümrüt.  

“Yaprakları ipek elbiseler gibidir. Meyveleri asma çardağı gibidir. 
Kaymaktan yumuşaktır, çekirdeği yoktur.” 

 

 
5631. “Hiçbir hayır yapmayan adam yoldan bir diken dalı kaldırdı. 

Ağaçtakini kesip attı. Yerdekini kaldırdı. Allah da ona ikramda bulunup cennetine 
koydu.” 

İnsanlar hayır yapınca hiçbir hayır boşa gitmez. Bu bir diken bile insanı cennete 
girmesine vesile olabilir, Allah’ın lütfuyla. Onun için bu insan etrafına “bana ne” demesin, 
ne gibi elinden geldiği kadar çöp varsa onu kenara atsın, taş varsa kenara atsın hani bir 
etrafa da faydası dokunsun inşallah. Onun da Allah mükâfatını verir.  

 

5632. “Âdem, Hindistan’da yalnız kaldı.” Yani indiği vakit Seylan adası 
Hindistan’ın bir parçasıdır. Orada dünyada insanoğlundan Âdem Aleyhisselam’dan başka 
kimse yoktu. Bir de Havva anamız vardı ama onları ayrı ayrı Allah Azze ve Celle cennetten 
indirip ceza olarak yalnız kalmış Âdem Aleyhisselam. 



 

 

 

“Cebrail inip,” Yalnız kalınca da bir yalnızlık hissetmiş, ürkmüş. Allah Azze ve 
Celle Cibril Aleyhisselam’ı indirmiş, ezan okumuş. 

“Ezan okudu; Allâhuekber, Allâhuekber. Eşhedü en lâ ilâhe ilellâh (iki 
kere). Eşhedüenne Muhammeden rasûlüllâh. (iki kere)” İki kere gene tekrarladı 
Cibril Aleyhisselam. 

“Âdem Aleyhisselam sordu: “Muhammed kimdir?” Cebrail” Aleyhisselam 
“Cevap verdi; O, neslinden gelen peygamberlerin sonuncusudur.” Senin neslinden 
gelen son peygamber O’dur. Yani demek ezan ta Âdem Aleyhisselam’dan var. Ta 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vaktinde insanoğlu arasında yayıldı. 

 

 
5633. “Bana Rûhu’l-Emin” Rûhu’l- Emin dediği Cibril Aleyhisselam 

“İndi ve bana Allah’ın ashabımdan dört kişiyi sevdiğini anlattı.” Onlar da 
Hazreti “Ali”, Hazreti “Salman-ı” Farisi, Hazreti “Ebu Zerr” el Gıfari bir de 
“Mikdad” Hazreti Mikdad sahabeler, Radyallahu Anh. Allah onlardan razı olsun. 

 

 
5634. “Cebrail inip bana imam oldu. Onunla namaz kıldım. Sonra onunla 

namaz kıldım, sonra onunla namaz kıldım, sonra şöyle dedi; İşte bununla 
emrolundum.”  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e namaz nasıl kılınır diye Cibril Aleyhisselam imamlık 
yapıp da gösterdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ondan sonra da namaz emroldu. 

 

 

 



 

 

 

 

5635. “Birinci kitap tek kapıdan tek harf üzerine indi.” Bu Allah indinden 
semavi kitaplar her peygambere yani ta Âdem Aleyhisselam’dan, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e kadar çok kitaplar indi. Ama öteki kitaplar tek bir harf üzerine tek bir mevzu 
üzerine inmiş diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ama Kur’an hepsinin üstünüdür, o Allah 
katında kıyamete kadar muhafaza altındadır hiç değişmez, bir kelime artmaz, bir kelime 
eksilmez. 

“Kur’an ise yedi kapıdan yedi harf üzerine nazil oldu. Nehyedici,” Bunların 
bu birinci kapısı nehyedici. Nehyedici de yani men edici günahlardan kötülüklerden men 
ediyor. 

“Emredici,” İyilikleri yapmayı, namaz kılmayı, oruç tutmayı, hacca gitmeyi, zekât 
vermeyi, sadakayı o da hem emredicidir. 

“Helal kılıcı,” Helal olan şeyleri, helal gösteriyor Kur’an-ı Azimüşşan. 

“Haram kılıcı,” O da dördüncü kapıdır haramı haram olarak gösteriyor. 

“Muhkem,” Yani sağlam. 

“Müteşabih,” Şüphe götüren şeyler var 

“Emsal ayetlerini ihtiva etmiştir.” Yani örnekler misal olarak bir hayli eski 
ümmetlerden, taştan, kuştan, haşerattan, insanlardan örnekler vermiş Kur’an’ı 
Azimüşşan’da. 

“Öyleyse onun helalini helal, haramını da haram kılın. Onda ne ile 
emrolundu iseniz onu yapın, neden nehyedildi iseniz” Yani neden men edildinizse, 
“ondan kaçının.” Yani onu yapmayın. 

“Ondaki misallerden de ibret dersi alın.” Onların hepsi insanoğlu Allah Azze 
ve Celle yarattı. Nefis aynıdır Âdem Aleyhisselam’dan şimdiye kadar, insanın tabiatı da 
aynıdır. Onlardan örnek almak iyidir ki yani sen eski zamandaki insan bana benzemez  

 



 

 

 

deme aynısın. O nefis aynıdır, hiçbir gelişme yok. Sen nefsine hâkim olacaksın, iyilik 
yapacaksın. Bunlar ibret alınacak şeylerdir.  

“Muhkemiyle amel edin,” Hak olan şeylerle amel edin. 

“Müteşabihine iman edin ve şöyle deyin:” Yani iki benzer şey var onun içinde 
ona da iman edeceksiniz bir de şöyle söyleyin; 

“Biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır.” “Âmennâ bihi kullun min 
‘indi rabbinâ” yani ona iman ettik hepsi Allah indinden gelmiştir, ona iman ettik 
diyeceksiniz Kur’an için.  

 
5636. “Zekât Kur’an’da zikredilen her sadakayı neshetmiştir.” Daha önce 

zekât gelmeden önce bazı sadakalar emrolunmuştu mesela farzdı onlar, zekât gelince onlar 
farzlıktan çıktı, sırf zekâttır, farz olan. Ötekiler sünnet, nafile olabilir ama ona ceza yok. 
Zekâtı vermezsen ceza var, ondan muhakkak sorulacaksın ama başka şeyde yoktur. İster 
verirsin, istersen tabi versen çok daha iyi olur ama farz olan zekâttır. 

“Cenabetten yıkanmak, her yıkanmanın farziyetini neshetmiştir.” Bu boy 
abdesti, gusül almak öteki yıkanmalardan farz olan cenabetten yıkanmaktır. Ötekiler farz 
değildir, istersen yıkanırsın ister temizlik için yaparsın onu. 

“Ramazan orucu, her orucun farziyetini neshetmiştir.” Ramazandan önce 
aşure, muharremde oruç tutulurdu, başka vakitler oruç tutulurdu, onlar farzdı ama 
Ramazan orucu hicretten sonra emrolundu ondan sonra da odur farz olan, kalanı nafile 
müstehaptır. 

“Kurban kesmek de her türlü kurbanın farziyetini neshetmiştir.” Kurban 
kesmek işte başka vakit yani Kurban Bayramından başkası adaktan hariç sünnettir yahut 
müstehap oluyor. 

 
5637. “Ümmetim için kazılan kabirlerin yarısı, nazardan ölenler için 

olmaktadır.” Göz, nazar tehlikelidir. Onun için evden çıkmadan sadaka verip, onu, 
sadaka muhafaza eder insanı bir de nazar ayetleri var onları okumak lazım.  



 

 

 

 

5638. “Düşmanın kalbine korku verilmek suretiyle zafere kavuşturuldum.” 
Az bile olsa karşısına Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, gittiği vakit düşman, korkudan 
dökülürdü. Onunla zafere ulaştırıldım diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

“Sağ kalıp ümmetimin fethedecek oldukları yerleri görmemle, hemen 
ölmem arasında serbest bırakıldım.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i muhayyer kıldı 
istersen bütün bu neresi feth olunacaksa hepsini, isterse yüz sene beş yüz sene kalabilirdi 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) isterse.  

“Hemen ölmeyi tercih ettim.” Ya hemen öleyim ya kalayım dedi Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) istemedi. Ölmeyi yani irtihali tercih etti.  

 
5639. “Sözümü dinleyip, kavrayan ve onu ezberleyen sonra da onu 

duymayana nakleden kulun yüzünü Allah ak etsin.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
Hadisi işte bu Allah razı olsun sahabelerden bütün bu hadisleri Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in binlerce, yüz binlerce hadisini dinleyip söylediler sahabeler. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) de onların yüzleri ak olsun diyor.  

“Nice fıkıh hâmili vardır ki gerçek fakih değildir.” Onlar bu ilmi duyduklarını, 
harfi harfine dinleyip de ileriki duymayanlara ulaştırınca fakih, onlar fıkıh hamili, ilim 
onlarda ama onlar taşıyıcıdır yalnız. Onlar gerçek fakih değildir. 

“Nice fıkıh hâmilleri var ki kendilerinden daha fakih (anlayışlı) olanlara 
fıkhı nakleder.” Bu adamlar daha sonra onlardan çok daha büyük âlimler var ama bunlar 
olmazsa o ilim ulaşmayacaktı bize. O âlimler o ilme ulaşmayacaklardı. O vakitte bir  



 

 

 

kopukluk olacaktı. Böyle olunca bu sahabeler naklettiler, emanetle muhafaza ettiler 
bildiklerini bütün ümmete fayda oldu. Allah onlardan razı olsun. Peygamber (s.a.v.) de 
hoşnuttur onlardan. 

“Üç şey (haslet, huy) vardır ki bir Müslümanın kalbi onlarla beraber 
oldukça o kalpte hıyanet, kin, sahtekârlık gibi kötü duygular bulunmaz.” Bu üç 
huy güzel huylardır ki bu en kötü şeydir, hıyanet Allah hainlerden muhafaza etsin çünkü 
hain zanneder ki iyilik yapıyorum yahut bir şey yapıyorum ama onun yaptığı hıyanet nice 
insanların perişan olmasına vesile olur. Kin, kin de güzel değildir. Sahtekârlık da güzel 
değildir, sahtekârlık Müslümanlara yakışmaz. 

“O üç haslet şunlardır; Allah Azze ve Celle için amellerde ihlas sahibi 
olmak.” Sen bu işi yapıyorsun Allah için yapıyorsun. Her şeyi Allah için yapacaksın, 
Allah’ın rızasını talep edeceksin, istersen dünya senin olsun gene de o dünya Allah için 
olduktan sonra bir zararı yok.  

“Müslümanların âlim, emir gibi büyüklerinin nasihatlerini dinleyip şeriata 
muvafık emir ve yasaklarında onlara itaat etmek.” Başımızdaki âlimler, iyi insanlar, 
hükümet adamları filan kim varsa Allah için, şeriata aykırı olmayan şeyleri, emir varsa, 
yasaklar varsa onlara itaat etmek.  

“Bu İslam büyüklerinin derslerine devam ve mülazemet etmek. Zira 
bunların duaları, meclis ve ders halkalarında bulunmayan insanlara da şamil olur.” 
Bu insanlar, büyük İslam âlimleri, mürşitler, hocalar yahut ihlaslı insanların derslerine 
devam etmek bütün sırf oraya gidenler için değil de bütün ümmet için faydalı olur. Allah 
bu meclisleri daim etsin inşallah, Allah herkese nasip etsin.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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Beylerbeyi Dergâhı 


