
 

 
 
 

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: 

 
5742. “Rasulü Ekrem’in okuduğu mübarek bir duadır: “Lâ ilâhe illellâhül 

halîmül kerîm* Sübhânellâhi rabbil arşil keriym* Elhamdü lillâhi rabbil âlemin*” 
(Allah’ım günahlarımdan geçiver. Allah’ım affet! Çünkü sen ziyadesiyle affeden ve 
bağışlayansın.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in duasıdır. 

 

 
 5743. “Lâ ilâhe illellâh” “dünya çıkarlarını dinleri üzerine tercih etmedikleri 

müddetçe, kulları Allah’ın gazabından korur. Dünya çıkarlarını dinleri üzerine 
tercih edip; “Lâ ilâhe illellâh” derlerse, bu kendilerine geri çevrilir ve Allah: “Yalan 
söylüyorsunuz” der.” 

“Lâ ilâhe illallâh” deyip de her şeye, onu üstün olarak bileceksiniz. Dünyayı 
dininizin üstünde değil de öyle dini dünyanın üstünde tercih etmeleri lazım. O Allah’ın 
affına yani ihsanına mazhar olur. Yok, öteki türlü “Lâ ilâhe illallâh” deyip de dünyayı, dine 
tercih eden olunca Allah onlara geri yüzlerine çevrilir siz yalan söylediniz der.  

 

 

 



 

 

 

 
5744. “Lâ ilâhe illellâh” “Büyük bir kelimedir. Allah katında büyük bir 

değeri vardır.” “Lâ ilâhe illallâh” yani Allah’tan başka ilah yoktur diye diyor, en büyük 
şeydir Allah’ın katında.  

“Kim yürekten onu söylerse cenneti hak eder.” Başka tanrı yok deyip de ona 
inanarak söyleyen muhakkak cennete girer. 

“Dıştan (yani içinden ikrar etmediği halde) söylerse,” Bunu kabul etmeden 
söylerse, dilde yalnız söylerse,  

“Malı ve canı korunur fakat ahirette varacağı yer cehennemdir.” Münafık 
olur çünkü o bu şeyi söyleyip de manasını kabul etmezse münafık olur. Dünyada malı, 
canı emniyette olsa bile ahirette cehenneme girer. 

 

5745. “Lâ ilâhe illellâhül hakîmül kerîym* Sübhânellâhi ve tebârakellâhü 
rabbül arşil azıym* Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn*” “(Peygamber (s.a.v.) bir 
musibet isabet ettiğinde okunmak üzere Hazreti Ali (k.v.)’ye bu duayı 
öğretmişlerdir)” 

Yani bir sıkıntı olunca, bela olunca yahut musibet olunca bu duayı okur, o musibet 
kalkar işinden insanın. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hazreti Ali (r.a.)’ya öğretmiş bunu. 

 
5746. “Lâ ilâhe illellâh” söyleyicisinden tam doksan dokuz belâ kapısını 

kapatır. Bu belaların en küçüğü üzüntü belasıdır.” Yani keder, üzüntü en ufağıdır bu  

 



 

 

 

artık ötekiler ne kadar daha kötü. Şimdiki insanlar hep stresli hem de kederde bu “lâ ilâhe 
illellâh” diyen o insandan onu kaldırır. 

 
5747. “Kimseye, herhangi bir kimse için secde etmesini emretmem. Eğer 

bir kimsenin herhangi bir kimseye secde etmesini emretseydim, kadının kocasına 
secde etmesini emrederdim.” 

Dünyada kimseye secde olmaz, Allah’tan başka secde olunmaz. Kalkıp da ona 
karşısındakine secde etmek, olmaz. Olsaydı diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kadının 
kocasına secde etmesi lazımdı ki ona tazim olsun diye. 

 
5748. “Allah’tan daha gayretli ferd olamaz. Onun için gizli açık bütün 

çirkinlikleri ve günahları yasak etti.”  

Allah’tan, insanların namusuna, ırzına, Ondan daha dikkatli olan kimse yok diyor 
onun için Allah Azze ve Celle günahları kötülükleri men etti. Çünkü kötülükler insanı rezil 
eder, Allah da istemiyor onun için rezil olsunlar onun için bunları haram kıldı Allah Azze 
ve Celle. 

“Allah’tan başka “Senâ”nın kendisine daha sevimli geldiği bir kimse 
yoktur. Bundan dolayı kendisini senâ etmiştir.”  

Kendi kendini metheden, Allah’tan başka kimse layık değildir onun için Allah 
Kendisini methetmiştir, Kendisini tazim etmiştir. Biz de Ona tazim edeceğiz, kendi 
kendimizi methetmek olmaz bize. Allah’a ancak medh-ü senalar Allah’adır ancak. 

“Allah’tan daha ziyade kendisinden özür dilenmeyi seven de yoktur. Bu 
sebeple Kitabı indirmiş ve Peygamberler göndermiştir.” 

Allah bir hata yaptığınız vakit özür dilerseniz sever, sevinir Allah Azze ve Celle. 
Onun için bu kitap, kutsal kitapları, semavi kitapları indirmiş Peygamberlere indirmiş 
bunları. Peygamberler göndermiştir. 



 

 

 

 
5749. “Ümmetim hakkında şu üç huydan korkarım;” Bu üç şeyden korkarım 

diyor Efendimiz (s.a.v.); 

“Malları çoğalır, birbirlerini kıskanırlar sonra da birbirlerini öldürmeye 
kalkışırlar.” Maldan dolayı mal çokluğundan dolayı haset ederler, birbirlerini kıskanırlar 
yok senin malın daha çok, benim daha çok, ben daha çok almam lazım sonra da 
birbirlerini öldürmeye kalkarlar.  

“Kitap ilmini öğrenirler, te’vile kalkarlar. Hâlbuki te’vilini Allah’tan başkası 
bilmez.” Bir kitabı okuduğu vakit bu Hadis, Kuran okuduğu vakit kendi kafalarına göre 
fetva verirler. Kendi işlerine göre olanı tevil ederler. Onun hâlbuki Allah’tan başkası 
tevilini bilmez diyor.  

“İlim sahiplerini görürler de onlardan istifade etmezler ve onlara ehemmiyet 
vermezler.” Âlim umurları değil, âlimdi, hocaydı. Onlar o kadar mühim değil onların 
yanında. Mühim olan mevkii sahibi, para sahibidir. 

 
5750. “Devamlı şefaat edeceğim bana şefaat hakkı verilecektir. Hatta 

diyeceğim ki;” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kıyamet gününde; 

“Ya Rabbi “Lâ ilâhe illellâh” diyen herkes hakkında bana şefaat yetkisi ver. 
Bana şu cevap verilecek:” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) o kadar şefaat edecek herkese 
“Lâ ilâhe illellâh” diyenlerin hepsine şefaat edeyim diye isteyecek. Allah Azze ve Celle ona 
da buyuruyor ki:  

“Buna ne senin ne de senden önce gelenlerin hakkı ve yetkisi vardır. Bu 
benim hakkımdır.” Yani Allah’ın hakkıdır.  

 



 

 

 

“Bunu söyleyen kimse cehennemde kalmayacak mutlaka oradan 
çıkacaktır.” Bu kelimeyi söyleyip de cehenneme giren bile olsa en sonunda günahlarına 
kefaret olduktan sonra çıkacaktır. 

 
5751. “İslam’da ölünün ardından ağlayan cariyeye yardım etmek yoktur.” 

Şimdiye kadar bazı yerlerde var, insan ölünce akşam getirirler, kadınlar ağlarlar, parayla 
ağlarlar, ağıt yaparlar, ağlarlar. Bu İslam’da olmayan şeydir.  

“İslam’da mehirden kurtulmak için karşılıklı birbirlerine kızlarını veya velisi 
bulundukları kadınları nikâhlamak ve kabirlerde kurban kesmek yoktur.” 

Yani şimdi evlenecek, mehir vermesin, başlık parası vermesin diye sen benden, 
bizim aileden birisini alacaksın, o da senin ailenden birisini alacak. Mehir vermeden o 
olmaz çünkü normalde de biraz aksi olur çünkü insanoğlu her türlü çeşit oluyor. Bu şimdi 
mehir verse bile çoğu zaman bir problem olunca, ötekinin bir problemi olmadığı halde 
ailesi bunları ayırmaya kalkar. Onun için o kadar iyi değildir öyle karşılıklı şartla almak iyi 
değildir olmaz, mehirsiz olmaz. 

“İslam’da belirli bir yerde attan inip zekât mallarına sahip olmak için adam 
salmak ve kendisi öne geçmek için yanındaki atı kovup uzaklaştırmak da yoktur. 
(Ganimet veya insanların malından) kapkaççılık yapan bizden değildir” 

Bu hakkı olmayan şeyler zekâttır, ganimettir hepsi hakla hukukladır. Onun için 
kapkaç yapıp da insan, Müslümanlardan değil yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevdiği 
insanlardan değildir.  

 
5752. “İnsanların arasını bulmaya çalışan sırf ıslah etmek maksadıyla 

gerçeğe uymayan sözü söyleyen, harpte konuşan kimseleri, karı-koca arasında 
geçen gerçek dışı sözlerden ötürü kadını ve kocayı katiyen yalancı kabul etmem.” 

Bu yerlerde söylenen bu olmayan şeyleri söylemek olabilir, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) müsaade etti çünkü bunları ıslah için, savaşta da kalkıp da doğruyu söylesen karşı  



 

 

 

taraf seni mağlup eder. Harp hiledir hurdadır ötekisi de hanımla kocası arasında olabilir bu 
şeyler onlar yani yalandan sayılmıyor. 

 

5753.  “Emaneti olmayanın imanı, sözünde durmayanın da dini yoktur.” 

Bu mühim bir şeydir. Emanet, sana insan bir emanet verirse, emin olman lazım 
onu geri vermen lazım. Sana bir sözünde durmak için, sözünde durmayanın da dini yoktur 
diyor yani dinleri eksik olur, imanı eksik olur bu insanların. 

 

5754. “Emaneti olmayanın imanı, ahdi” Yani sözü,  

“Olmayanın da dini yoktur. Muhammed’in canı yed-i kudretinde olana 
yemin ederim ki” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yemin ediyor.  

“Kulun dini, dili doğru olmadıkça, dili de kalbi doğru olmadıkça müstakim 
olmaz.” Yani doğru olmaz. 

“Komşusunun şerrinden emin olmadığı kişi de cennete giremez. Ey 
Allah’ın resulü şerden maksat nedir? Diye sordular. Bundan maksat zulümdür” 
Yani komşusuna zulmeden cennete daha girmez ama tabi onun hakkını verdikten sonra 
ancak girer.  

“Herhangi bir kimse haram para kazanıp da harcarsa, onda bereket olmaz.” 
Çoğu insan para alıyorum, bu parada ne için bereket yok, birden bitiyor? O çünkü haram 
paradır. Onda bir bereket olmaz. İstediği kadar, ister dünya kadar olsun sonunda biter, 
bereketsizdir çünkü. 

“Sadaka verirse kabul edilmez.” Yani o sadakadan sayılmaz.  



 

 

 

“Onu ancak ateş paklar çünkü çirkin çirkini örtemez” Yani çirkin şeyle, 
çirkini vereceksin de kurtulacaksın, yok.  

“Lakin güzel helal ve hoş olan şey habisi, haramı örter.” Helal olan şey, 
kötülük yaptın onu ancak helalle örtersin, silersin. Kötü şeyle, habisle kirli pis şeyle olmaz. 

 
5755. “Emaneti olmayanın imanı, abdesti olmayanın namazı, namazı 

olmayanın da dini yoktur.” Abdestsiz namaz olmaz, namazsız da din olmaz diyor.   

“Dinde namaz cesetteki baş gibidir.” Başı olmayan insan nasıl yaşayamazsa 
dinde de öyle namazı olmayan, din yaşamaz o insanda.  

 
5756. “Bir sakınca yok. (Elinin edep yerine değmesi ile abdest bozulmaz.) 

çünkü o senden bir parçadır.” 

 
5757. “Beis yok bunda sadece kokladığı bir kokudur bu. (Resulullah bunu 

Ramazanda zevcesini öpen kimse için buyurmuştur.)” Hanımını öpen için oruç 
bozulmaz diyor.  

 
5758. “Sakınan kişi için zenginlikte bir beis yoktur.” Yani helali haramı bilen 

için zengin olmuş, malı olmuş kötü değildir. Kötülük yoktur onda. 

 



 

 

 

“Sakınan kişi için sıhhat, zenginlikten daha hayırlıdır. Ruh huzuru da 
refahtan daha güzeldir.” Ruh huzuru, güzelliği olduktan sonra hiçbir şeye ihtiyacı olmaz 
insanın. Onun için en mühimi ruh o da imanla, hayırlı işlerle oluyor.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
26 Eylül 2017/06 Muharrem 1439 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


