
 

 
 
 

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: 

 
5778. “Bir kadın dünyada kocasına eziyet ederse, mutlaka onun hurilerden 

olan eşi söyle der: ‘Ona eziyet etme! Allah seni kahretsin. O senin yanında 
emaneten duruyor. Yakında senden ayrılıp bize gelecektir.’” Kadının kocasına 
hürmet etmesi lazım, hakkını her şeyini ödedikten sonra ona eziyet etmesi iyi olmaz çünkü 
o dünyada kocansa, ahirette başkası olabilir gene.  

 
5779. “Yaslanarak ve kalburüstünde yemek yeme. Camide namaz kılmak 

için kendine has belirli bir yer edinme. Cuma günü insanların omuzlarına basa 
basa geçme ki kıyamet gününde Allah seni onlara köprü yapar.” 

Yaslanarak oturup da böyle yan tarafa oturarak yeme, düzgün oturup yiyeceksin, 
kalburüstünde de yeme diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Camide de her tarafta 
kılabilirsin ki onlar da sana şahadet eder, burada bu insan namaz kıldı diye. Öteki Cuma 
günü de camiye girdiğin vakit nerede yer bulursan en sonunda orada otur. Hemen basa 
basa geçip de sevap alacağım zannetme bilakis kıyamet günü seni Allah onlara köprü 
yapar, üstüne basarak geçerler. 

 

 



 

 

 

 
5780. “Boğulmuş olan hayvanı yeme çünkü o, şeytanın kestiğidir.” 

Boğulmuş, boğarak öldürürsen yenmez o yahut suya düşüp boğulmuş hayvan, o da 
yenmez, onlar şeytanın kestiği şeylerdir. 

 
5781. “Bu ikisiyle yemeyin. (Başparmakla işaret parmağını gösterdi.) Üç 

parmakla yiyiniz. Üç parmağını gösterdi. Bu sünnettir.” Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.), üç parmakla sünnettir, güzel o yani. 

“Beş parmakla yemeyin, zira o bedevilerin yeme şeklidir.” Onlar şimdiye 
kadar aynı şekilde beş parmakla yiyorlar.  

 
5782. “Sol elinizle yemek yemeyin. Sol elinizle su içmeyin zira şeytan solu 

ile yer, solu ile içer.” Zaruret olmadıktan sonra Allah etmesin bir yara filan olunca o 
başka ama normalde sağ ile yiyip de sağ ile içmek lazım. 

 

5783. “İki kişiye amir olma. Onların önüne geçme.” İki kişiye bile baş olmak 
mesuliyettir onun için sen baş olmaya talip olma diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
Şimdi insanlar baş olsun diye her türlü şeyi yapıyorlar zannediyorlar ki iyi yapıyoruz. 
Hâlbuki sen hizmet, Allah’ın rızası için yapacaksın o da yalanla dolanla olmaz, elinden 
geldiği kadar doğru bildiğini yapacaksın. 

 



 

 

 

5784. “Âlim olmadan, emrettiğin şeyin içyüzünü bilmeden, sakın marufu 
emredip, münkerden nehyetmeyesin.” Bir iyilik söylüyorum zannedersin hâlbuki tam 
tersi, sen bilmeden söylediğin için tersini söylemiş olabiliyorsun yani onu bilip de, ilmin 
olmadıktan sonra sen, kendi düşüncene göre yapma diyor. 

 
5785. “İmamı geçmeyin. Tekbir aldığı zaman, siz de tekbir alın.” İmamı 

geçmeyin yani imam olduğu, cemaat olunca imam tekbir aldığı zaman siz de tekbir alın 
diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Ondan önce tekbir alırsan zaten namazın kabul olmuş 
olmaz. Birinci tekbir, imam alacak tekbiri ondan sonra sen daha sonra şey yapar.  

“Velad dâllîn” dediği zaman, “Âmîn” deyin. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
diyor Fatiha’da.  

“Rükuya vardığı zaman rükuya varın.” Yani ondan önce rükûa varmayın.  

“Semiallâhü li men hamideh” dediği zaman: “Allâhümme rabbenâ ve lekel 
hamd” deyin. Ondan önce başınızı kaldırmayın.” Yani imam, ilk başta imam sucû-da, 
rükûa, tekbiri o alacak siz ondan sonra. Hemen acele edip de ondan önce onu geçeyim 
demeyin. 

 
5786. “Kadın kadınla, erkek erkekle cinsî temasta bulunurlarsa, zina yapmış 

sayılırlar.” Yani bu tabi başka şey olamaz. 

 
5787. “Bir yığın götürü zahireye mukabil götürü zahire satılmaz. Belirli bir 

kileye de yine götürü zahire satılmaz.” O ticaretin usulü adabı var. Onu İslam’da her 
şeyini göstermiş, bunlara da ona göre riayet etmek lazım. Tabi şimdi eskiden şey yapılırdı  



 

 

 

da şimdi parayla satıyorlar, kiloyla, tartıyla satılıyor. Yani bu fazla şey kalmadı eski zaman 
gibi. 

 
5788. “Ümmü veled (çocukların anası olan cariye) satılmaz.” Adam cariyeyle 

çocuğu olunca o artık onun oğlunun annesi o satılmaz artık başkasına satılmaz. Zaten 
cariye filan da kalmadı şimdi. 

 
5789. “Meyve olgunlaşıp iyice zahir olmadıkça ağacında satılmaz.” 

 
5790. “İyice olduğu meydana çıkmadıkça, afet ihtimali iyice ortadan 

kalkmadıkça, meyveleri (ağaçlarında) satmayın.” Bu şey olmasın diye insan, mağdur 
olmasın diye bu meyveler ağaçta nasıldır, iyi midir, kötü müdür diye o belli olunca o vakit 
pazarlık yapılır, satılır. 

 

 
5791. “Cahiliyette olduğu gibi taşlarla alışveriş yapmayın.” Şimdi cahiliye 

dediği zaman taş, altınla değil de taşlarla galiba alış satışı yapıyorlardı. İşte şimdi çoğu 
zaman insanlar soruyor faiz nedir? Riba nedir? Onlar altınla gümüşle oluyor. Şimdi 
yaptığımız bütün işler zaten caiz olmayan şeydir. Taşla da diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) taşla şey yapmayın diyor. Bizim bu şeye gelene kadar çok işimiz var daha, faizdi, 
ribaydı diye kâğıt üzerinde. Bu kâğıttır zaten. Bunlar baştan yüz senedir böyle taşla, kâğıtla, 
kumaşla bilmem en son plastikle oldu. Plastiği de bıraktılar şimdi havadan alış veriş 
yapıyor millet. Allah sonumuzu hayır etsin. 

“Aldatmak için alışveriş yapmayın. Mülâseme (görmeden, bakmadan, 
dokunmadan) usulü ile alışverişte bulunmayın. Kim sütü sağılmadan bırakılmış 
bir hayvanı alır da hoşlanmayıp geri verecek olursa, bir ölçek de zahire versin.”  



 

 

 

Çünkü onu bile düşünüyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Onun sütünü sağmışsın, ona 
karşılık bir ölçek zahire ver diyor sahibine. 

 
5792. “Birbirlerinize kin tutmayın. Birbirlerinizden ilgiyi kesmeyin. 

Birbirlerinize arkanızı dönmeyin. Birbirlerinizi kıskanmayın. Ey Allah’ın kulları! 
Hepiniz Allah’ın size emrettiği gibi kardeş olunuz! Bir Müslümanın üç günden 
fazla kardeşini terk etmesi helal olmaz.” 

Bu Peygamber Efendimiz (s.a.v.) iyiliği, güzelliği emrediyor. Kin tutmayın diyor 
ondan sonra birbirinize sırt çevirmeyin, haset etmeyin. Bunların hepsi Allah’ın verdiği 
şeylerdir Müslümana kardeşine. Kardeşine ne kadar iyilik olursa o kadar sevinmemiz lazım 
memnun olmamız lazım ki onda iyilik olursa, bize de iyilik dokunur. Yok, haset edip de 
şey yaparsan, o vakit hepimize kötü olur, kötülük olur. 

 
5793. “Selam vermeden söze başlamayın. Kim selam vermeden sizinle 

konuşmaya başlarsa, ona cevap vermeyin.” 

 
5794. “Şarkıcı cariye satmayın. Onları satın almayın, onlara öğretmeyin. 

Onların ticaretinde hayır yoktur, paraları da haramdır.” Bu şarkıcı, türkücü gibi 
şeylere para yatırmayın. Onlara para kazanıp da onlardan bir şey alacağız diye 
zannetmeyin. Onlarda bir hayır yoktur diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 



 

 

 

5795. “Secde ederken, dirseklerini yayma.” Çok fazla böyle yayma.  

“Dizlerine iyice dayan, böğürlerinden uzak dur.” Böğrünü de yapıştırma 
ayaklarına.  

“Şayet böyle yaparsan cesedinin her azası, seninle birlikte secde etmiş 
olur.” 

 
5796. “Ey Ebu Hüreyre! Ağlama. Kıyamet gününde dünyada Allah için açlık 

çeken kimseye şiddetli hesap isabet etmez.” Allah rızası için baş, haramdan para 
kazanıp da yiyeceğine, açlıktan ağlayan insan ahirete hesap sorulmaz ondan.  

 
5797. “Ağlama (Ey Osman!)” Hazreti Osman’ı söylüyor Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.), hanımı vefat ettiydi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kerimesi, kızı onun için 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) teselli ediyordu Hazreti Osman’ı.  

“Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki benim yüz kızım olsa, sana 
hepsi ölünceye kadar biri öldüğünde diğerini veririm.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
diyor Hazreti Osman Efendimize. 

“İşte bu Cibril’dir, bana haber verdi. Allah bana ölen kızımın, kız kardeşini 
sana vermemi emretmiş.” Yani Hazreti Osman’a onun için Zinnureyn, iki nur. Nur 
hanımlardı ikincisini de emretmiş.  

“Mehrini de aynı ölen kız kardeşinin mehri gibi tayin etmemi emretmiş.” 

 
 



 

 

 

5798. “Ağlama. Cebrail bana sıtmanın, ümmetimin cehennemden bir nasibi 
olduğunu bildirdi.” Ateşli hastalık, Hazreti Ayşe (r.a.)’ye söylüyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) ağlıyor diye. Ateşi vardı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in son şeylerinde. Onun için 
ağlama diyor, o cehennemden bir şeydir, onunla geçiştiriyor ümmeti yani cehenneme 
girmeden. 

 
5799. “Ağlama ey Ömer! Bütün dağların altın olmasını istersem, altın olup 

bana gelirler.” Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Hazreti Ömer baktı Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) aç, midesine taş bağlamış. Ağlamış; “ey Resul”. Sen bu dünya için 
ağlama diyor. Bu dünya nedir ki? İstesem bu bütün dağlar altın olur, arkamdan gelir diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

“Eğer dünyanın Allah katında sinek kanadı kadar değeri olsaydı, kâfire 
ondan bir şey vermezdi.” Bu dünya hiçbir işe bir kıymeti olmayan bir şey Allah indinde 
kıymetsiz olduğu için kâfirlere veriyor yoksa sineğin kanadı gibi. Sineğin kendisinin 
kıymeti nedir ki kanadının kıymeti olsun. Onun kanadı kadar bile kıymeti yok. Onun için 
kâfirde para pul gördünüz mü yani o kadar mühim bir şey değil, üzülecek bir şey değil.  

 

5800. “Din işlerine ehli tayin olduğu zaman ağlamayın. Bu işler ehil 
olmayan ellere geçtiğinde ağlayın.” Hakikaten de öyle şimdi böyle Allah muhafaza 
bütün sırf burası değil, buradan daha beter yerler başka ülkelerde de hepsi, din ehli 
olmayanların eline geçmiş. Allah yardımcımız olsun, Allah İslam’ın yardımcısı olsun.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
14 Kasım 2017/25 Safer 1439 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


