
 

 
 
 

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: 

 

5759. “Sakıncası yok. Kişi kardeşine zalim olsun mazlum olsun mutlaka 
yardım edecektir. Şayet zalim ise onu zulümden alıkoysun,” Din kardeşine yardım 
etsin diyor. Zalim olsa, mazlum olsa, zalim olsa nasıl yardım edeceğiz? Zulmüne değil de 
onu zulümden alıkoysun ki ona yardım etmiş olur. Öteki türlü yardım ona zulme yardım 
etmek değil de zulümden men etmek, yardımdır ona. 

“Mazlum ise ona yardım etsin.” Mazlumsa elinden geldiği kadar insanın 
mazluma yardım etmesi lazım. Tabi elinden geldiği kadar herkes kalkıp da fazla yapamaz. 
Elinden geldiğinden fazla yapamaz. Yaptığı kadar muhakkak bir yardım etsin ona.  

 
 5760. “Anlamı bozulmadan, (ashabımın) sözümü takdim veya tehir 
etmesinde hiçbir beis yoktur.”  Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerini. 
Sahabeler rivayet ediyor şimdi okuduğumuz hadisleri bazen, bazı şeyleri önde söylüyor, 
bazı arkada söylüyor o bir zararı yok, mana değişmedikten sonra bir zararı yok diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
 



 

 

 

5761. “Satın almak istediği zaman, kişinin cariyeyi çevirip avret yeri hariç 
bütün yerlerine bakmasında herhangi bir sakınca yoktur. Onun avreti, dizleri ile 
göbeği arasıdır.” 

Tabi o eski zaman şimdi cariye kalmadı onun için cariye diye bir şey yok bu 
zamanda. Cariyenin yani öyle istediğine göre kafana göre cariye diye alamazsın. Cariyenin 
nasıl olacağı fıkıhta, şeriatta onun hükmü var. Hiçbir şimdi bu zamanda yoktur, cariye 
kalmamış onun için bu eskiden olan şeydir. Bunu da bir nasıl hükmünü anlatıyor. Çünkü 
şimdiki bu zamanda insanlar nefislerine düşmüş, cariye diye gidip cariye olmayan 
insanlarla yatıp, kalkıyor o da günahtır olmaz. 

 
5762. “Alt elbiseyi ökçenin yarısına kadar yahut topuklara kadar uzatmakta 

hiçbir beis yoktur. Sizden evvelkilerden biri” Şimdi elbise, bazı insanlar bahusus 
kendilerini şeriatı, dini bilen insanlar diye şey yapıyor. Bakıyorsun giydikleri elbiseler kısa. 
Bu İslam’ın hükmüdür, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor, bir zararı yok, yani topuğa 
kadar indirmekte de bir zararı yok. Yani ona haram günah diye bir şey yoktur onda.   

“Sizden evvelkilerden biri ağır elbiselerle kibirli olarak evinden çıktı da 
Allah ona arşının üstünden nazar etti ve ona gazap etti.” Bu elbisesinden dolayı, 
eskiden şimdi elbise dolu her tarafta elbise, kumaş bol, eskiden elbise giyen insan bir kat 
elbise giyen insan, normal insan sayılırdı. Fakirler ancak bir ya üstünü giyer yani üstünden 
ancak bir şey giyebilirdi. Onun için bu insan elbisesini giymiş, ağır elbiseler, o kibirle 
çıkınca Allah Azze ve Celle ona gazap etmiş.  

“Yere emredince onu içine alıverdi” Bu adamı yerin içine alıverdi o kibrinden 
dolayı. 

 “Ve topraklar arasında o elbiselerle gömüldü gitti.” Yani o elbise o kadar bir 
fayda etmedi onlara.  

“Onun için Allah’ın gazabını mucip olacak davranışlardan sakının.” İnsanlar 
şimdi, o zamanın insanları böyle ağır elbiselerle dolaşıyorlardı. Şimdi de bir başka, şeytan 
gene bir başka şey çıkarttı bunlara. Marka olacak. Şu marka olacak, bu marka olacak ondan 
başka olursa beğenmez, etmez. Markayla da övünür. Allah’ın gazabına mucip olur. Bir 
marka ufacık korlardı böyle eskiden gözükmezdi. Şimdi maşallah bir marka koyuyorlar  



 

 

 

bütün göğsüne marka yazıyor. Ya sırtına yazıyor yahut bir tarafında yazıyor ki insanlar 
kibirlensinler diye. O da aynı şekildedir yani.  

 

5763. “Bela gelmeden veya geldikten sonra Kuran’dan bazı ayetleri 
taşımakta hiçbir sakınca yoktur.” Taviz dediği hem Kuran’dan hem muska gibi 
üstünüzde taşımakta hiçbir sakınca yoktur diyor, onda fayda vardır. Ona da itiraz 
ediyorlar. Onda da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ağzından hiçbir şeyi yok dedi, bir 
zararı yok onu taşımakta.  

 
5764. “Kabir ehline yapılan (sadaka vermek, ruhlarına Kuran okumak gibi) 

iyilikten üstün hiçbir iyilik yoktur.” Bunu da bu yeni çıkan, turfanda çıkan derler, 
âlimler, herifler kabul etmiyor. Kabir ehline ne faydası var, Kuran okumanın ne sadaka 
vermenin. İşte Peygamber Efendimiz (s.a.v.), din Ondan geldi. Onun mübarek ağzından 
(s.a.v.) söylüyor. Bundan daha hayırlı bir iş olamaz. 

“Kabir ehlini ancak mümin olan kişi ziyaret eder.” Mümin olan kişi, imanlı 
olan kişi kabirleri ziyaret eden insan, mümin insandır, imanlı insandır. Müslüman var ama 
imanı yok. İmansız, yani iman dediğimiz Allah’a inanmak, kuvvetle inanmak. Ağzıyla 
söylemek olur Müslüman olursun ama mümin olmazsın. Kabre ziyarete gidersen, sen 
kabre tapıyorsun diye onun için gelmiyor o adamlar.  

 
5765. “Evlere gelirken kapının karşısından gelmeyin.” Edebe bak! Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)’in öğrettiği edebe. Karşıdan geliyorsun sen oraya içeri bakıyor öyle 
olmaz diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

“Lakin onlara yandan gelin ve izin isteyin.” Yandan geleceksin orada kapıyı 
çalacaksın, izin varsa girin. 

 



 

 

 

“Size izin verilirse girin aksi halde dönün.” Bu çok mühimdir hiçbir insan 
yapmıyor bu işi. Çok az, az da nadir gibi nadir de hiç yok gibi sayılır. Adamlar gece yarısı 
geliyor Peygamber böyle mi yapardı diyor, adamı karşılamadığın vakit. Allah ne 
diyeceksin? 

 
5766. “Sadakayı (öşrü)” Yani öşür dediği o mahsulün zekâtı. 

“Ancak şu dörtten alın: Arpa, buğday, kuru üzüm ve hurma.” 

 
5767. “Bir dinara iki dinar, bir dirheme iki dirhem, bir ölçeğe iki ölçek 

almayın zira ben hakkınızda ribadan” Yani faizden “Korkarım.” 

 
5768. “Zekât alırken yalnız insanların can attığı ve titizlikle koruduğu 

şeylerden almayın.” Zekât gönderiyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zekât almaya yahut 
ondan sonra gidecek olanlara diyor yani bu insanlar zekât verecek ama onun en güzel, en 
sevdiği şeyden almayın diyor, alın ama; 

“Yaşlı deveyi, yavru deveyi ve kusurlulardan alın.” Onları alınca insanın 
ağırına gitmez, severek verir onun için onları alın diyor zekât olarak Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). Zekât için olur çünkü onlar kesilir edilir, mühim değil ama ötekiler genç deve 
yahut kusurlu olmayan, onlardan üretir çoğalır seneye gene alınır.  

 
5769. “Uyuyana ve konuşana iktida etme.” Uyurken adam imamlık yaparsa, 

ona uymayın diyor. Konuşurken görürsen ona da uymayın diyor. 



 

 

 

 
5770. “İyi veya kötü insanlara mutlaka bir emirlik gerekir. İyi olursa, taksim 

yapmakta adaletten ayrılmaz, aranızda ganimetlerinizi eşit olarak taksim eder.” 
Başlarına gelen insan ya iyi gelir yahut kötü insan olur. İyiyse diyor, o iyilikle geçindirir sizi, 
erzakınızı yahut ganimeti adaletle taksim eder. Adaletle yapar her şeyi. Hepsi adaletle olur. 
Yok, 

“Kötü olursa, müminin başı belaya girer.” Başında kötü emir olsa müminin 
başı belaya girer.  

“Fakat buna rağmen facir bir emirlik herçten iyidir.” Yani birincisi iyi, 
başınızda iyi insan var, adaletle yapıyor, merhametli, şefkatli idare ediyor. Yok, kötü bir 
tane başınızda hâkim, başkan varsa müminin başına beladır o. Fakat diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) bu facir emir, herçten iyidir. 

“Herç nedir ey Allah’ın Resulü (s.a.v.)? Diye sordular.”  Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e sahabeler. 

“Herç, öldürmek terör ve yalan söylemektir. Buyurdu.” Yani kötü bir hâkim 
olsa bile orada o olmasa daha beter olacak, insanlar birbirlerini öldürecekler, terör olacak, 
yalan olacak, bühtan olacak, hırsızlık olacak, o bile şeyden daha iyidir diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

 
5771. “Mutlaka yere batma, hayvan kılığına dönme ve zelzeleler olacaktır.” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor bu.  

“Ey Allah’ın Resulü bu ümmete mi olacak bunlar? Diye sordular.” Sahabeler, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki:  



 

 

 

“Evet, eğer şarkıcı kadınlar edinirler, zinayı helal sayarlar, ihramlı iken 
avlanmayı helal sayarlar, ipek giyerler, erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla 
yetinirlerse.” Böyle olunca bu olacak muhakkak. O da oluyor yani bu Allah’ın hikmeti 
belalar, musibetler çoğaldı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediğinin hepsi oluyor.  

 

5772. “Mutlaka bir deve sağımı, bir koyun sağımı kadar vakitte dahi olsa 
gece namazı kılmak lazımdır. Yatsı namazından sonra kılınan namaz gece 
namazından sayılır.” 

 
5773. “Hadisi” Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi,  

“Ancak şehadetini caiz gördüğünüz kimselerden alın.” Diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). Bu da hadislerin ne kadar dikkatli seçildiğini gösteriyor. Şimdi çıkıyor 
gene dediğimiz gibi veletler kendilerini âlim zanneden insanlar hadisi de tan ediyor, diyor 
Sahabe yaşlandıydı aklı başında mıdır değil midir belli değil. Sen o sahabe, senin bütün 
sülalenin aklından daha akıllıdır en yaşlı sahabe bile. Ondan sonra Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) yani Onun, hadis söyleyecek insanları söyletmezlerdi öyle şehadeti caiz olmayan 
insan hepsi birbirini bilirdi orada sahabeler.  

 

5774. “Kadın, kocasının izni olmadan eve kimseyi alamaz ve izni olmadan 
döşeğinden kalkıp nafile namaz kılamaz.” 

 
5775. “Sözüne selamla başlamadan kimseye oturması için izin vermeyin.” 

Selam, kablel kelam diyor yani selam vereceksin ondan sonra konuşmana başlayacaksın. 
Yok, selam vermedi, ona izin verme otursun. 

 



 

 

 

 
5776. “Sabah, şöyle sana görününceye kadar ezan okuma.” Diyor Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.).  

“Ellerini enlemesine doğru uzatarak fecr-i sadıkı tarif buyurdu.” Orada ışık 
çıkar, şafak söker, o şafağın yani geniş olması lazım onu gösterdi Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). 

 

5777. “Allah’ın kullarını üzmeyin, onların ayıp ve kusurlarını çıkarmaya 
çalışmayın. İtibardan düşerek kusurlarını, hatalarını aramayın çünkü kim 
kardeşinin ayıp ve kusurlarını araştırırsa Allah da onun kusurunu arar ve evinde 
onu rüsvay eder.” 

Hatasız, ayıpsız kul yoktur onun için herkes kendi haline baksın Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in güzel bir emridir, vasiyeti, tavsiyesidir. Ona dikkat edin ki rahat 
olasınız siz de rezil olmayasınız Allah muhafaza. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
10 Ekim 2017/20 Muharrem 1439 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


