
 

 
 
 

HADİS DERSLERİ 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
 

Gale Resulullah (s.a.v.); Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif’inde buyuruyor: 

 
5640. “Kişinin Müslüman kardeşine şefkat ve merhamet gözü ile bakması, 

bu mescidimde yapılan bir yıllık itikâftan hayırlıdır.” 

O kadar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevdiği şeydir, Allah’ın sevdiği şeydir. 
İnsanın Müslüman kardeşine daima sevgiyle, muhabbetle bakması lazım, aralarında fitne 
olmasın çünkü bu çoğu insanda yoktur. Öyle bir sevgiyle bakmak çok az insanda oluyor.  

O da, onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mescidinde bir sene itikâf yerine 
geçiyor, daha hayırlı diyor hatta Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Herhangi bir mescit değil 
de Mescid-i Nebevi’de yapılan itikâftan daha hayırlı, bir sene yapılmış itikâftan daha 
hayırlıdır. Bazı şeyler var şey zanneder insan, kıymetsiz ama Allah indinde çok kıymetli 
şeylerdir.  

 
5641. “Ahireti için azık hazırlayan kişiye dünya ne güzeldir.” Dünya insanda, 

Allah dünyalık vermiş insana, o ahiret için dünyasını harcayan, ahiret için azık yapan 
insana ne güzeldir bu nimet, dünya ne güzel şeydir. 

“Bu sayede Rabbinin rızasına mazhar olur.” Bu dünyalıkla o ahiret için 
hazırlanan insan, bu büyük bir nimettir, Allah vermiş. Allah rızası için yapmış, Allah’ın 
rızasına mazhar olmuş. Bu ne güzeldir dünya diyor. Para pul mülk filan hepsi ne güzeldir 
diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Bir mahsuru yok bunun. 



 

 

 

“Ahiret azığını terk eden ve Allah’ın rızasını kazanmayanlara dünya 
gerçekten kötü bir yurttur.” Ne kötü bir şeydir bu dünya diyor. Ahireti için değil de sırf 
dünya zevklerine dalıp da ahiretine düşen insan malı mülkü olunca. O mal mülk ne varsa 
hepsi kötü bir şeydir.  

“Kul: “Allah dünyayı çirkin kılsın” Yani Allah belasını versin filan diye söylerse 
insan, dünya için  

“Dediği zaman, dünya şu karşılığı verir:” Yani o mal mülk filan ne varsa buna 
karşılık verir ona; 

“Allah içinizden Rabbine en çok kim başkaldırıyorsa, onu çirkin kılsın.” 
Dünya iki tarafa da olur. Allah masiyeti için yaparsan ne kötü bir şeydir ama dünya diyor 
ki; “Rabbine asi, beni isyan yolunda kullanan çirkin olsun” diyor. Kim daha asiyse o çirkin 
olsun diyor dünya. Dünyanın bir kabahati yok, dünyalığın bir kabahati yok, insandadır 
kabahat, onu unutmamak lazım.  

 
5642. “Sirke ne güzel bir katıktır.” 

Sirke bereketli bir şeydir Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de methediyor, ne güzel 
nimettir, büyük bir nimettir sirke. Sirke çok dertlere devadır bir de Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in sevdiği, methettiği için, onu kullanmak lazım. Şimdi insanlar acayip acayip şeyler 
çıkarıyorlar. Yok, ketçaptı yok bilmem neydi, şuydu buydu sirkeyi unutuyorlar.  

Sirke bu limondur onlar güzel şeydir, onları kullanmak hem sevaptır hem şifadır. 
Bahusus bu kalpte o, kalbi olan insanlar sirkeyi salatada, turşuda filan kullanırsa damarları 
açar Allah’ın izniyle, ateşi düşürür. Hatta yangın olduğu zaman sirkeyle karıştırılıp da 
atılınca yangın söner Allah’ın izniyle.  

 
5643. “Kuru üzüm ne güzel bir yiyecektir.” Onu da methediyor Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.), büyük bir nimettir diyor. 

“Sinirleri dimdik, sağlam kılar.” Siniri bozuk insanlar için o iyidir sabah yemesi. 
Her vakitte yemesi ama aç karnına yemek daha iyidir. 



 

 

 

“Hastalığı bertaraf eder. Öfkeyi söndürür, ağız kokusunu izole eder, 
balgamı giderir, rengi güzelleştirir.” Allah Azze ve Celle güzel nimetler vermiş. 
Nimetler, Allah’a şükredip, onları yemek güzeldir. Şimdi dediğimiz gibi lüzumsuz şeyler 
bir hayli içinde ne olduğu belli olmayan şeyler yediriyorlar çoluk çocuğa. Böyle kuru üzüm 
ye dersen artık alışmamış çocuk tuhafına geliyor.  

Bir de az önceki o sirke meselesini diyoruz. Bazı fazla ileri sofiler görüyorduk da 
sirkeyi bile günah diye sayıyorlar. Şeyden şaraptan döner diye. Öyle Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in büyük hadisleri var bunun üzerine gene de cahil insanlar var, helali de haramı da 
bilmeyen insanlar var.  

 
5644. “Kişinin girdiği en güzel ev, hamam evidir. Oraya girdiğinde 

Rabbinden cenneti ister, cehenneminden Ona sığınır.” Banyo yapmak için girdiği 
vakit o insan öyle ister.  

“Kişinin girdiği en kötü ev de düğün evidir çünkü o dünyaya olan rağbetini 
artırır, ahiretini unutturur. Düğüne gittiği vakit insan oynayacak, şey yapacak, Allah’ı 
unutur çoğu insan. Onun için düğüne giderken dikkat etmek lazım, ahreti unutmayın.  

 
5645. “Müminin” Yani mümin insanların  “En güzel gıdası sahurdur” Oruç 

için sahura kalkmak çok büyük bir nimettir diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.), güzel 
gıdadır. 

“Çünkü Allah sahura kalkanlara rahmet eder. Melekler de onların 
affedilmesi için Allah’a yalvarırlar.” Sahur çoğu insan bazen şimdi insanlar sahur ya 
geceleyin yatmadan önce bir şeyler atıştırıyorlar hiç sahura kalkmıyorlar. Zannediyorlar ki 
sahurun lüzumu yok. Çok büyük lüzumu var, çok büyük bereketi var sahurun. Sahur 
berekettir gıda, vücuda hem ruha gıdadır, Allah da, melekler de sahura kalkanlara salât-u 
selam getiriyorlar.  



 

 

 

 
5646. “Kul için en yararlı şey, en güzel hediye, duyduğu hikmetli sözdür.” 

İnsan için hediye dünya malı değil de güzel bir hikmet duyduğu vakit.  

“Onu duyar, kavrar ve Müslüman kardeşine armağan eder.” Başka 
Müslümana da bu hikmeti söyler, bu en büyük hediye budur.  

 
5647. “Kıyamette Kur’an” Kur’an’ı Azimüşşan  

“Sahibine ne güzel şefaat eder.” Şefaat, o Kur’an okuduğun vakit, o seni 
bırakmaz. Burada okuyorsun geçip gidiyorsun ama o boşa gitmiyor. Kıyamet günü sana 
şefaat edecek. 

“Der ki:” yani Kur’an’ı Azimüşşan diyor; “Ya Rabbi,” Ey Allah’ım!  

“Ona ikram et. Bunun üzerine ona hemen bir taç giydirilir.” Kur’an okuyana, 
Kur’an’ın o duasıyla taç giydirilir. Gene Kur’an’ı Azimüşşan der ki; 

“Sonra der ki; Ya Rabbi, biraz daha artır. Hemen keramet kisvesi giydirilir.” 
Şeref kisvesi giydirilir. Hem taç hem kisve giydirilir üstüne. Gene Kur’an’ı Azimüşşan; 

“Ya Rabbi biraz daha ver ve ondan razı ol. Niyazında bulunur. Allah’ın 
rızasından büyük başka ne olabilir ki?” Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Allah’ın 
rızasına nail olan insan, her şeye nail olmuştur. 

 
5648. “Öğle üzeri yatıp dinlenmek ne güzel bir adettir.” Kaylule güzel bir 

adettir şimdi burada ister üç dakika yat, ister beş dakika yat, ister yarım saat, bir saat yat 
onu muhakkak sünnettir diye, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünneti diye kayluleye niyet  



 

 

 

ettim deyip, sağ tarafına bir uzansan bile o şeye nail olursun. Hem sevaba nail olursun 
hem sıhhat olur sana.  

“Ne güzel bir adettir.” Şimdi kaylule sabahtan akşama kadar yatmak değil. Sabah 
yani öğlenden, öğle namazından önce de olabilir, ikindiye kadar olur. İkindiden sonra 
yatmak iyi değildir, hastalık yapar. Ama tabi bazıları Ramazanda burada değil de bu sıcak 
memleketlerde geceleyin bütün gece dolaşıyor, sabah sahurdan sonra namaz kıldıktan 
sonra bir kafayı koyuyor, akşamdan yarım saat önce kalkıyor. Öteki namazları artık kılıyor 
mu kılmıyor mu Allah bilir. Öyle olmaz o kaylule değil. O doğrudan sahtekârlıktır. 

“Kan aldırmak ne güzel bir adettir.” Hacamat yaptırmak da güzel bir adettir. 

 

5649. (Gülüyor) Maşallah Hacı Efendi anlıyor, biz Türkçesini okumadıktan sonra 
anlamıyoruz fazla. 

“Otuz deve ne güzel bir sermayedir. İyisine binilir, sahibini zengin yapar, 
bol yün verir, ahırlarına geldiğinde yerlerinde bulunur.” Mübarek hayvandır deve 
mübarek hayvandır. Tabi biz burada imkân yok yapmaya bizim burada ama Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in methettiği şeydir, mübarek bir şeydir. 

 
5650. “Arefe günü ne güzel bir gündür. O gün Allah dünya semasına tecelli 

eder.” Çok mübarek bir gündür, senede o arefeyi kaçıran hacda, hacı olmaz. O hacıların 
bereketine bütün dünyaya bereket oluyor.  

 
5651. “Müminin ruhu terleyerek çıkar.” Yani vefatı zamanında terle beraber 

çıkar,  

“Merkebin ölümü gibi ölüm istemem. ‘Merkebin ölümü nasıldır ya 
Resulullah?’ ‘Ani ölümdür.’” diyor  

“Kâfirin ruhu dudaklarının kenarlarından çıkar.” Allah muhafaza. 



 

 

 

 

5652. “Hanımına, çocuğuna ve hizmetçine yaptığın harcamalar bir 
sadakadır.” Yardımcı, hizmetçi kim varsa ona yaptığın vakit onlar da sana sadaka 
yazılıyor gene boşa gitmiyor.  

“Onun için ardından eziyet etme, yüze kakma.” Minnet etme kendilerine ben 
yaptım, ben ettim diye sakın söylemeyin onlara eziyet etmeyin.  

 
5653. “Kıyamet günü yetmiş millete tamamlanacağız. Biz en sonu fakat en 

hayırlısıyız.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’n ümmeti yetmiş ümmetten sonra gelen 
sonuncusudur ama en hayırlısıdır.  

 
5654. “Ya Resulullah, Miraç gecesinde Rabbini gördün mü?” diye 

sorulduğunda; Evet, gerçekten ben Nur’u görüyorum diye cevap verdi.” Bu hikmet 
yani bu Allah’ın, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e bir tecellisi nasıl oluyor?  Ancak 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) söylüyor o da nur olarak göründü.  

 
5655. “Hikmetin nuru açlıktır.” Hikmet o hikmet öğrenecek insan yahut hikmet 

nail olan insan onu ancak açlıkta, açlıktadır yani.  

“Dinin başı terk-i dünyadır.” Dinin başı dünyayı terk ettin mi dinin başına nail 
olmuşsun.  



 

 

 

“Allah’a yaklaşmak, yoksulları sevmek ve onlara yakın durmakla olur.” 
Onlardan uzak değil de Allah’ın bütün kullarına aynı olman lazım.  

“Allah’ın yasaklarına insanı iten tokluk ise kişiyi Allah’tan uzaklaştırır.” Tok 
olunca insan, başlar azmaya.  

“Onun için karınlarınızı doyurmayın ki kalplerinizdeki hikmet nuru 
sönmesin. Zira hikmet, kalpte kandil gibi ziya vermektedir.” Hikmet nurdur 
insanlara da… 

 
5656. “Müminin niyeti, amelinden daha iyidir.” Mümin niyet eder bir şey 

yapacağım işte yarı buçuk yapsa da niyeti ondan daha hayırlıdır, Allah niyetine göre verir. 

“Münafığın ameli de niyetinden daha iyidir.” Niyeti kötüdür münafığın onun 
için ameli ondan daha iyidir. 

“Herkes niyetine göre amel eder. Mümin bir amelde bulunduğu zaman, o 
amel kalbinde nur gibi parıldar.” 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

16 Mayıs 2017/20 Şaban 1438 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 


