
 

 
 
 

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: 

 
5718. “Sevabı kalpte bir nur, yüzde bir süs, amelde bir güç olarak buldum.” 

Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

“Günahı kalpte bir kara, yüzde bir çirkinlik, amelde bir zayıflık olarak 
buldum.” Hakikaten de sevap insana nur veriyor günah hem zulmet veriyor hem çirkinlik 
veriyor.  

 
5719. “Kardeşlerimi bulmak istedim.” Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

kardeşlerimle buluşmak istedim diye buyuruyor.  

“‘Dediler ki biz kardeşlerin değil miyiz?” Sahabeler Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e soruyorlar. 

 “Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerim benden sonra gelecek toplumlardır 
ki onlar beni görmedikleri halde iman edecekler. Buyurdu sonra; Ey Ebu Bekir! 
Senin beni sevdiğini duyduklarından dolayı seni seven kavmi sevmek istemez 
misin? Onları sev. Allah onları sevsin. Buyurdu.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 
muhabbeti olan, Onun kardeşleri diye hitap ediyor, ne mutlu bize. Onun ashabına, Ebu  



 

 

 

Bekir Hazretlerine de tavsiye ediyor, onları sev, onlar seni, seviyor diye, Allah da onları 
sevsin diye. 

 
5720. “Rabbim bana ümmetimden yetmiş bin kişiyi hesapsız ve azapsız 

cennete koyacağını vaat etti” “İnne va'dallâhi hakkun” Allah’ın vaadi haktır, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e vaat etmiş, yetmiş bin kişiyi hesapsız, azapsız doğrudan cennete. 

“Her binle birlikte Rabbimin yetmiş üç bin rahmet kabzası (eli) 
bulunacaktır.” Yani onlarla beraber daha da, binlerce insan, milyonlarca insan da öyle 
girecek Allah’ın izniyle, Allah’ın vaadiyle. 

 
5721. “Allah’ın cemaati üçtür: Gazi, hacı ve umre yapan.” Allah’ın misafirleri 

üçtür. Gazaya giden, gazi olan bir de hacı, hacca giden ve umre yapan. Allah’ın 
misafirleridir bunlar.  

 
5722. “Allah’ın cemaati üçtür: Hacı, umre yapan, bir de gazi, Allah onları 

davet etti.” Misafirleri oldu onlar.  

“Onlar da davete icabet ettiler. Allah’tan niyaz ettiler.” Allah’a dua ettiler.  

“Allah onların isteğini verdi.” Onların duaları makbuldür inşallah.  

 
 



 

 

 

5723. “Kendilerinden ilim öğrendiğiniz kimselere hürmet gösterin, ilim 
öğrettiklerinize de hürmet gösterin.” İlim öğrettiklerinize de hürmet gösterin, 
öğrendiklerinize de hürmet edin. Öğrettiklerinize de hürmet edin buyuruyor. Yani insanlar 
arasında sevgi olsun, hürmet olsun bunlar güzel şeyler. Bunlar da Peygamber (s.a.v.)’in 
adabıdır. Herkese kendine göre hürmet, kendine göre iyilik yapmak, saygı göstermek, 
tarikatın da adabıdır.  

Bu tarikat zaten Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gösterdiği yolda. Ama şimdi yeni 
türemiş insanlar var, Peygamber (s.a.v.)’e bile hürmet etmeyin diyorlar, öyle insanlar var 
hâlbuki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hürmet gösterin diyor insanlara bahusus ilim 
öğrendikleriniz insanlara, hocalarınıza, talebelerinize, anaya, babaya hürmet gösterin. 

 
5724. “Üç yüz altmış melek mümin için görevlendirilmiştir. Gücü yetmediği 

şeye karşı onu korurlar. Bunlardan dokuzu yalnız gök için ayrılmıştır.” Yani üç yüz 
altmış melek var, seni hem günahtan sakındırıyorlar hem muhafaza ediyorlar kazadan 
beladan.  

“Yaz günü bal tabağını sineklerden koruduğunuz gibi onu korurlar.” Nasıl 
sinekler bal varsa yaz günü üşüşürler, bal var diye de sen korursun melekler de öyle insanı 
koruyor, mümini koruyor.  

“Eğer sizi koruyanlar zahir olsaydı her dağ ve tepenin başında ellerini 
salıvermiş, ağzını açmış bir halde görürdünüz. Kişi o şeyler karşısında kendi 
nefsiyle baş başa bırakılsaydı, şeytanlar kapıverirlerdi.” Orada bu üç yüz altmış 
melek her tarafta sizi koruyor. Onlar olmasa bu günahlardan dolayı, her şeyden dolayı 
şeytan bir dakika bırakmaz sizi kapıverir diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Onların 
korumasıyla insan kurtarıyor bu şeytanlardan yoksa tek başına zor olur. Olamaz o.  

 



 

 

 

5725. “Güneşe yedi melek tahsis edilmiştir ki her gün onu karla yıkarlar. 
Öyle olmasaydı isabet ettiği her şey yanıp kavrulurdu.” Güneş de öyle bu kendi 
halinde değil. Yani güneş o kadar kuvvetli ki bir şey bırakmazdı bu dünyada, yakardı. 
Onun için melekler onu da soğutuyorlar demek. Yani soğutma işi yapıyorlar yoksa o sıcak, 
o şey bütün her şeyi yakar.  

 
5726. “Rükn-i Yemanî’de (Kâbe’nin Yemen tarafına bakan köşesinde) 

yetmiş melek görevlendirilmiştir.” Yemanî ne demek? Yemen tarafında olan köşesi 
Allah oraya yetmiş melek görevli olarak vermiştir. Orada insan: 

“Allâhümme innî es’elükel afve vel âfiyete fid dünyâ vel âhırah* Rabbenâ 
âtinâ fid dünyâ vel âhırah* Rabbenâ âtinâ fid dünyâ haseneten ve fil âhırati 
haseneten ve kınâ azâben nâr” diye dua eden kişinin bu duasına “Âmin” derler. 
Kim Rükn-ü Esved’i (Hacer-i Esved’i) tutarsa, Rahmân’ın yed-i kudretini tutmuş 
gibi olur.” 

 O Beytullah’ın her tarafı mübarek Rükn-i Yemani, ondan sonra Hacer-ül Esved, 
tarafı, oraya Allah’ın kudret elini tutmuş gibi oluyor, insan oraya gittiği vakit. Yani hac 
yahut umre tabi kolay değil ama insanın hacca niyet etmesi lazım daha fazla, farzdır diye.  

 

5727. “Nuh Aleyhisselam’ın erkek çocukları üçtür: Sâm, Hâm ve Yâfes. 
Araplar, Faris ve Rumlar, Sâm’ın çocuklarıdır. Yâfes’in çocukları ise Ye’cüc- 
Me’cüc, Türk ve Sakâlibe’dir. Hâm’ın çocukları ise Berberiler, Kıptîler ve 
siyahîlerdir.”  



 

 

 

Nuh Aleyhisselam’dan bütün dünya çünkü suyun altında kalınca bu üç oğlundan 
gelmiştir. Her kavim bir yerden gelmiştir. 

 
5728. “Kıyamet gününde âdemoğullarının hepsi benim sancağım altında 

olacaktır. Ben cennetin kapısı ilk kendisine açılacak olanım.” Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) cennete ilk o alınacak. 

 
5729. “Nasıl gecikmesin ki siz misvak kullanmaz, tırnaklarınızı kesmez, 

bıyıklarınızı kısaltmaz, ellerinizi de temizlemez bir şekilde etrafımda olduğunuz 
halde. (Cebrail Aleyhisselam’ın gecikmesinden soru sorulması üzerine, bu hadis 
varid olmuştur.)” 

Etraftaki insanlar da, melekler sevmez öyle temiz olacak, tırnaklar temiz, bıyıklar 
kesili, Cebrail Aleyhisselam gecikmiş de Sahabeler sormuşlar Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e niye gecikti diye, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’de bu cevabı verdi kendilerine.  

 
5730. “Ey kadınlar topluluğu, vay halinize! Çocuklarınızı öldürmeyin. 

Herhangi bir kadına müstehaze hali isabet eder veya başında bir sancı hâsıl 
olursa, ûduhindi alsın.”  

Şimdiki hanımlar da ultrasona giriyorlar, çocuk sakattır diye, alalım bu çocuğu 
diyor. İşte Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bunu söylüyor, onu öldürmüş oluyorsunuz. Artık 
kırk günden sonra can girmiş oluyor, ruh girmiş oluyor o bebeğe, ondan sonra aldırırsanız, 
öldürmüş oluyorsunuz. Allah indinde hesabınız var, ona dikkat etmek lazım.  

Şimdiki doktorlar yok sakattı, yok beyninde var, bu var artık sen, senin yapacağın 
bir tek şey var, onu doğurmaktır. Artık yaşarsa yaşar, yaşamazsa o Allah’ın bileceği şeydir. 
Bunu çok yapıyorlar nasıl insan çocuğunu öldürür diye, işte öldürüyorlar. Çoğu zaman da  



 

 

 

yüzde doksan yanlış oluyor yani yüzde on ancak öyle dedikleri gibi oluyor, onu da 
öldürmesi caiz değildir.  

 
5731. “Falcıların vay haline! Ümeranın vay haline! Ümenanın vay haline! 

Kıyamet gününde bazı insanlar, etekleri ile Süreyya’ya asılıp gökle yer arasında bir 
o tarafa, bir bu tarafa sallanmış olsalardı da insanların başına geçmeselerdi 
temennisinde bulunacaklar ama iş işten geçecek.” 

Şimdi insan, dünyadayken yükselmek ister, en yüksek mertebeye ulaşmak ister. 
Nasıl olursa olsun hileyle, hurdayla, her türlü yolla gelmek ister ama Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) vay hallerine diyor. Onların vay haline ki onlar Kıyamet Günü keşke dünyada böyle 
Süreyya dediği yıldız orada bir oraya bir buraya sallanıp şey yapsaydık da kimsenin başına 
gelmeseydik diyecekler çünkü onun büyük mesuliyeti var, bu insanların başında olmak, 
onların emiri olmak. Yani her türlü çeşit vekil olmak, zordur. Onların kıyamette sorulacak 
haklar var, onun için ama iş işten geçmiş oluyor.  

 
5732. “Kölenin yüzünden sahibinin vay haline! Efendisinin yüzünden vay 

kölenin haline!” Şimdi köle kalmadı da eskiden köle, köleye kötü muamele eden insana o 
da sorulacak. Köleye de sahibine hainlik yaparsa onun da vay haline diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

 
5733. “Halkın yüzünden valinin vay haline! Ancak halkı nasihatleri ile 

koruyan valiler müstesna.” İnsanlar baş olur, başkan olur, reis olur. Onlara, vay haline 
diyor, onlar ki yani oraya hizmet için değil de yükselmek için, nefisleri için gelenler için der 
ama orada olup da insanlara nasihat, hizmet edenler müstesna diyor.  

 



 

 

 

 
5734. “Abdest alırken yıkanmayan ve bu yüzden ateşe girecek ökçelerin vay 

haline.” Yani ayakları da yıkamak lazım şimdi çoğu bu, bazı insanlar var, bütün 
mezhepler de ayaklar yıkanması lazım çorabın içinde mes yapıyorlar bazı insanlar. O 
olmaz, onu yıkayacak, onun için onu yapmayan ayağı ateşte yanacak. 

 
5735. “Ateşteki ökçeler ve ayak içlerinin vay haline.” Şimdi görüyoruz çoğu 

zaman adamlar Şafii. Şimdi bu mesele Araplarda çok var daha fazla, onlar biraz gevşektir 
bu bakımdan sünnet kılmazlar, abdest desen biraz soğuk oldu mu ayağını kaldırıp, orada 
yıkamaz, çıkarmaz çorabını üstüne siler. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi 
var yani orası hem bu topuk yıkanacak hem ayağın altı yıkanacak.  

 
5736. “Tenasül uzuvlarına dokunup da abdest almadan namaz kılanların 

vay haline.” 

 
5737. “Kölenin yüzünden sahibinin vay haline! Sahibi yüzünden kölelerin 

vay haline!” Bunlar insanoğlu herkes kendi vazifesini bilecek onun için yani bir zulüm 
ederse, hâli zordur. 

“Fakirin yüzünden zenginin vay haline! Zenginin yüzünden fakirin vay 
haline!” İki taraf var, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi burada, adaletle gösteriyor ki 
zenginsin, iyilik yapıyorsun fakir sana hainlik yapıyor, onun vay haline. Yok, sen adamı, 
fakiri eziyorsun o vakit senin vay haline.  

 



 

 

 

“Güçlünün yüzünden zayıfın vay haline! Zayıfın yüzünden güçlünün vay 
haline!” Güçlüsün ona yardım ediyorsun ama o sana aksilik yapıyor, Allah ona da 
soracak. Yok, sen güçlüsün diye zayıfa zulmedersen, senin vay haline. 

 
5738. “Kıyamet gününde, fakirlerin yüzünden zenginlerin vay haline! 

Fakirler diyecekler ki: Cimrilik yapıp mallarında bizim için takdir ve tayin edilen 
hakkımızı vermediler.” Zekâtı vermediler, o çünkü fakirin hakkıdır o zaman vay 
hallerine onların. Bu en mühim şey zenginlikte onu verirse kurtarır ama yok vermezse vay 
hallerine. 

“Allah da şöyle buyuracak: ‘İzzetim ve Celalim hakkı için sizi lütfümle 
yaklaştıracağım,” Yani Allah’a yakın olacaklar.  

“Onları uzaklaştıracağım.” Diyor Allah Azze ve Celle. 

 
5739. “Kötü âlimlerden dolayı ümmetimin vay haline!”  

Al işte zaten en çok bu kötü âlimler yüzünden milyonlarca insan yoldan çıktı, doğru 
yoldayız zannediyorlar ama hiç, hep İslam’dan sapmışlar, yoldan çıkmışlar. Onlar da ne 
için öyle oldu? Çünkü: 

“Onlar bu ilmi bir ticaret metası haline getirip zamanlarındaki emirlerden 
kazanç sağlayacaklar.”  

Emir olsun başka şeytanlar olsun bunlar para için her türlü melaneti yapan kötü 
âlimlerdir.  

“Allah onların ticaretini kazançlı kılmasın.”  

Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). İşte adı lazım değil adam milyonlarca para 
kazandı her tarafa çıktı konuştu, etti, etti, en sonunda kuruşsuz gitti. Allah’ın karşısına 
nasıl çıkacağını Allah bilir. 

 



 

 

 

 
5740. “Yaklaşan fitneler yüzünden Arabın vay haline! O fitneye karşı kör, 

sağır ve dilsizdirler. O zamanda yerinden kımıldamayan yürüyenden, yürüyen 
koşandan hayırlıdır. Kıyamet gününde o koşanın Allah’tan göreceği azaptan 
dolayı vay haline!”  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu zamanı tarif ediyor. Bu çok büyük bir fitne, şerdir 
bu zaman. Kalkıp da her tarafta oraya buraya koşturdular. Başlarına epeyce bir kötülük 
geldi ama bu da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mucizelerinden birisini gösteriyor bu 
zamanın halini anlatıyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
5741. “Yazıklar olsun sana! Arkadaşının boynunu (çok övmekle) kestin.” 

Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.), nasıl kestin diyor? Onu övmekle, onun karşısına 
oturup da översen, onun boynunu kesmiş gibi oluyorsun.  

“İçinizden her kim kardeşini methedecekse (bari) şöyle desin: ‘Falanı şöyle 
zannederim. Gerçek yüzünü Allah bilir. Kimseyi Allah’a karşı tezkiye edemem.’ 
Eğer durumunu biliyorsa, ‘Falanın şöyle, böyle olduğunu sanıyorum.’ Diyebilir.” 

Sen övülmekten, övülmeyi çok sever insanlar, onun için övülünce de insanın nefsi 
kabarır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de diyor yani bunu iyilik yapmıyorsunuz, kötülük 
yapıyorsunuz. Ona dikkat edin, kimseye öyle Allah razı olsun bunu iyi insan biliriz diye şey 
yaparsınız ama kalkıp da yüzüne övmek iyi değil Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sevmezdi 
bu şeyi.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
12 Eylül 2017/21 Zilhicce 1438 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


