
 

 
 
 

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: 

 
5800. “Din işlerine ehli tayin olduğu zaman ağlamayın. Bu işler ehil 

olmayan ellere geçtiğinde ağlayın.” Yani ihlaslı insanların elinde olduğu vakit 
ağlamayın, Allah yardım eder, o din doğru yolda gider ama başka ehil olmayan insanların 
ellerine düştüğü vakit, o vakit ağlayın ki bunlar sapıklık, başka yoldan çıkma çok olur. O 
vakit öteki türlü ehlinde olduktan sonra üzülmeyin, ağlamayın, Allah güzel ellere vermiştir 
onu diyor. 

 
5801. “Bir dinarı iki dinara, bir dirhemi iki dirheme, bir ölçeği iki ölçeğe 

satmayın. Zira ben hakkınızda ribadan korkarım.”  

Bir altın verip de iki altın daha sonra alırım diye olunca yahut bir dirhem verip de 
onun karşılığında iki dirhem alınca, ölçek dediği bir ölçek buğday verip de sonra iki ölçek 
alınca bu riba sayılıyor, diyor, ribadan korkarım diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

“Ey Allah’ın Resulü! Kişi atı atlarla, asil deveyi alelade deve ile satıyor.” 
Yani “Hemen peşin olursa bunda sakınca yoktur. Buyurdu.”  

Çünkü bu o dirheme altın, altının karşılığına riba oluyor ama iyi at, mesela bir at, 
yüz tane attan daha kıymetli olur, onu nasıl olur diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e. 
Yahut deve, asil deveyi daha düşük develerle satıyorsa olur mu? O başka dedi Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). Peşin olursa bunda bir sakınca yoktur, diyor. Çünkü insanlar bu faiz, 
riba meselesini karıştırıyorlar bazen işte Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in izahatı güzel 
burada.  



 

 

 

 
5802. “Canlı olan herhangi bir şeyi hedef edinmeyin. (Nişan için)”  

Bu talim için ok atıyor yahut şimdi ok yok, tüfekle talim yapacak o hayvanı atıyor, 
onu vuruyor. Can var o şeyde ona şey yapmayın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
Merhamet edin, boşuna öldürmeyin. Öldürülecek yani zevk için şimdi çoğu insan kuşu da 
zevk için öldürüyor, başka şeyleri de zevk için onlar olmaz. Ama muzur, zararlı olan şeyi 
vursan, o başka. Onu zaten hedef olarak değil de onun zararından kurtulsun diye 
öldürüyor, o başkadır da bu şimdi güvercini salıverir ona nişan alıp, öldürürler. O olmaz 
yani yapmayın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
5803. “Mescitleri yol edinmeyin. Onları yalnız zikir ve namaza tahsis edin.” 

Mescitler, gelip de sokakta olduğu gibi başka işlerde kullanmayın diyor. Oturup da zikir 
yapacaksanız, Allah, ihvanlarla beraber oturup yahut insanlarla beraber oturup zikir, 
Allah’ı hatırlamak için olur ama öteki türlü dedikodu için olmaz, yapmayın diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
5804. “Evlerinizi kabir yapmayın” Yani mezarlık yapmayın diyor Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.).  

“İçinde namaz kılın.” Yani kabir olan, namaz kılınmayan ev kabir gibidir, 
cansızdır.  

“Zira şeytan içinde Bakara Suresi okunan evden (bunu duyduğu zaman) 
kaçar.” Evlerinizde namaz kılın, Kur’an okuyun ki ölü yeri gibi olmasın diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) bahusus Bakara Suresi’ni okuyunca cin, şeytan ne varsa kaçar. 

 
 



 

 

 

5805. “Uyurken evlerinizde ateş bırakmayın.” Mumdu, şeydi yahut da işte çoğu 
zaman bizim burada oluyor, sobanın içinde ateş bırakıyor, kömür bırakıyor, ondan 
ölüyorlar yahut yangın çıkıyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tavsiyesi, emri ona 
uyduğunuz vakit o şeylerin muhakkak sönmüş olması lazım. 

 
5806. “Kasten namazı bırakmayın.” Yani bilerek nazmı bırakmayın.  

“Zira her kim kasten namaz bırakırsa,” Yani özrü olmadan, mazereti olmadan 
bırakırsa,  

“Allah’ın ve Resulü’nün zımmeti ondan berî olur.” Allah, Peygamber (s.a.v.) 
ondan uzak durur. Namaz dinin direğidir, ona dikkat edelim inşallah. 

 
5807. “Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin.” Savaş etmeyi temenni 

etmeyin, istemeyin diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Savaş zor şeydir, en sonda olacak 
şeydir. Şimdi derler ki İslam kılıçla yayıldı. Yalan! İşte Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
zaruret olmadığı vakit düşmanla karşılaşmayı istemeyin diyor.  

“Allah’tan afiyet dileyin.” Yani en iyi dileyeceğiniz şey sıhhat, afiyettir. 

“Şayet onlarla karşılaşırsanız dimdik durun.” Düşmanla karşılaştığınız vakit 
dik durun, kaçmayın.  

“Allah’ı çok zikredin.” Allah deyin onlara karşı, Allah’tan yardım isteyin.  

“Haykırarak üzerinize saldıracak olurlarsa yılmayın. Telaşa kapılmayın.” 
Onlar bağırarak, çağırarak böyle sesler çıkarıp da üstüne saldırdığı vakit sabit kalın diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 Sükûtu ve serinkanlılığı muhafaza edin.” Telaşa düşmeyin, geri çekilmeyin. 
Düşmana karşı çekilmek büyük günahlardandır. Yani düşmanın karşısında sabit kalıp da 
ona mukavemet etmek lazım. İlla ki taktik olarak çekilip de sonra onlara hücum etmek 
olabilir de ama kalkıp da kaçmak günahların en büyüklerindendir. Zina gibi içki içmek gibi 
adam öldürmek gibi yani o kadar büyük bir günahtır bu. 



 

 

 

 
5808. “Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah’tan afiyet dileyin 

çünkü onlarla karşılaştığınızda başınıza neler geleceğini kestiremezsiniz. Onlarla 
karşılaştığınızda şöyle deyin: “Allâhümme ente rabbünâ ve rabbühüm ve 
nevâsıynâ ve nevâsıyhim bi yedike ve innemâ taktülühüm ente.” Sonra yere çökün. 
(siper alın) Üzerinize saldırdıklarında fırlayın ve tekbir getirin.” 

 
5809. “Küçük su döktüğünüz mahalde” Yani kerif dediği kenefte diyor. 

“Abdest almayın” Yani orada o şeyde abdest orada almayın.  

“Çünkü müminin abdesti kıyamette sevapları ile birlikte tartılacaktır.” 
Çünkü o abdest suyu oraya pis yere giderse, o vakit tartılmaz o necasetle olur. Onun için 
yani o, şimdi banyolarda filan kenef ayrıdır, şey ayrıdır. Onun, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in dediği o, abdest bozulan yerde abdest almayın diyor. Yan tarafta lavaboda filan 
alınır.  

 
5810. “Kur’an ile mücadele etmeyin!” Mücadele dediği münakaşa etmeyin diyor 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

“Allah’ın Kitabı’nın bir kısmını bir kısmı ile yalanlamayın.” Şimdiki çok 
yaptıkları gibi bu ayet böyle diyor, o karşılığı var diyor hâlbuki demagoji mugalata 
yapıyorlar, hepsi aynıdır Kur’an’nın. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu şey  

 



 

 

 

yapmasınlar diye millet münafıklarla uğraşmamak için onlarla münakaşa etmeyin diyor 
Kur’an hususunda bahusus. 

“Vallahi onunla mücadele eden mümin yenilir.” Peygamberimiz (s.a.v.)’in 
yeminle dediği, mümin münakaşa yapmaya kalkarsa yenilir diyor.   

“Onunla mücadele münakaşa eden münafık da galip geldiğini zannetse bile 
mahkûm olur. (Galebesi necat sebebi olmaz.)” Olabilir ki münakaşada yener çünkü 
münafıklar terbiyesizdir öyle bağırarak, çağırarak, şey yaparak karşı tarafı yenmiş zannetse 
de mahkûm kendi hayır etmez.  

 
5811. “Evlerinizi kabirler haline sokmayın. Hiç şüphesiz şeytan içinde 

Bakara Suresi okunan evden kaçar.” Yani eviniz, ibadetsiz ev, kabristan gibi, mezarlık 
gibidir, bir ölü yeri gibidir. Kur’an okununca can gelir, ruh gelir o eve bahusus Bakara 
Suresi şeytanın kaçtığı Suredir.  

 
5812. “Kabrimi bayram yeri yapmayın.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kabrini 

bayram yeri gibi öyle kahkahalar, davul, zurna filan yapmayın diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). Orada hürmetle durun bir de diyor:  

“Evlerinizi kabirler haline getirmeyin. Bulunduğunuz yerde bana salât-u 
selam getirin. Salât ve selamınız merak etmeyin, mutlaka bana ulaşır.” Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in huzuruna gittiğiniz vakit de orada edeple salât-u selam getirmeniz 
lazım. Kendi yerinizde bile olsa, evinizde bile olsa salât-u selam getirdiğiniz vakit mutlaka 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ulaşır.  

 
 



 

 

 

5813. “Bu namazı (sabah namazını kastediyor)” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)  

“Öğlenden evvelki ve sonraki namaz gibi yapmayın. Aralarını (sabah 
namazının sünneti ile farzı arasını) ayırın.” Öğlen namazı şimdi hemen kılınıyor ilk 
sünneti ondan sonra ihlâslar okuyup, farzı kılıyoruz. Ama sabah namazını arada bir 
tesbihat yapın, biraz arasını açın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Bizim de işte Şeyh 
Efendi’nin, Meşayihlerin gösterdiği usul olarak en azından bir on beş, yirmi dakika oluyor 
arada o tesbihatı çekene kadar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emri yerine gelmiş oluyor. 

 
5814. “Beni yolcunun su kabı gibi yapmayın. O, suyu içine koyar, muhtaç 

olduğu zaman içer. İhtiyacı olmadığı zaman onu döker.” Yolcu yanında su götürür, 
her ihtimale karşı. İhtiyaç oldu, bazen ihtiyaç olmaz suya içmez bütün vakit yanında 
dolaştırır sonra eskir diye döker. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözü:  

“Beni sözünüzün ilki, ortası ve sonu yapın. (üzerime salâvat getirin.)” 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zikrini, O’nun mübarek salât-u selamı her vakit ağzımızda 
olması lazım.  

 

5815. “Şehidin kanı yerde kurumadan onu iki zevcesi yavrularını yitirmiş iki 
kuş gibi gelip kaparlar ve yerin en yüksek tepesine çıkarırlar. Ellerinde, dünya ve 
içindekilerden daha güzel ve göz alıcı bir elbise olduğu halde onu karşılarlar.” 
Şehidin mertebesi çok yüksektir.  

 
 

 



 

 

 

5816. “Yollarda oturmayın. Mutlaka oturmanız gerekiyorsa, o zaman verilen 
selamları alın. Gözlerinizi haramdan sakındırın. Yol gösterin, ağır yük taşıyanlara 
yardım edin.” Bu yolda oturma yahut mecbur kaldığı vakit yolda durursa yahut bir yol 
kenarında oturursa bir konu için, adabı da böyledir. Selam alın, gözlerinizi sakının diyor. 
Yol soran varsa yolu gösterin, insanlara da yardım edin.  

 
5817. “Her âlimin yanında oturmayın.” Âlimler çok Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) diyor hepsinin yanında oturulmaz. Âlimdir diye herkese koşturmaya gerek yok.  

“Ancak sizi bir beşten diğer beşe çağıran âlimin yanında oturun.” Yani beş 
şeye sizi davet edenlere, o beş şeyler de, birincisi:  

“Şekten yakîne,” Yani şüpheden seni hakikate ulaştıranın yanına.  

“Kibirden tevazua,” Davet edene. 

“Düşmanlıktan nasihate, riyadan ihlâsa, dünyaya duyulan aşırı rağbetten 
zühd-ü takvaya.” Olanlara gidin diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Bu beş şeye davet 
eden âlimlere gidin, ötekiler başka şey anlatırsa onlara gitmeyin diyor.  

 
5818. “Kabirler üzerine oturmayın. Onlara doğru namaz kılmayın.” Bu 

kabirlerin üzerine oturmak güzel değil çünkü meyyit var ona da hürmet etmek lazım. 
Onlara doğru da namaz kılmayın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) arasında bir örtü 
olsun, perde olması lazım. 

 
5819. “Yaş hurma ile kuru hurma, kuru üzümle hurma, hurma ile hurma 

suyunu cem etmeyin, birbirlerine karıştırmayın.” Bunlar çünkü birbirine beraber  



 

 

 

olduğu vakit biraz kaldı mı alkole çeviriyor onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onu 
men ediyor.  

 

5820. “Varise vasiyet yapılmaz, ancak diğer varisler razı olurlarsa başka.” 

Normalde vasiyet, miras hak eden insana vasiyet olmaz ama başkaları, ötekiler razı 
olursa o vakit başka diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). O da çok zor insan kendi 
hakkına razı olmuyor, daha fazla istiyor millet artık başkasını miras vermeye, vermezler.  

Ama bu mühim şeydir çünkü bu İslam kanundur. Bu Avrupa’nın kanunu varis olsa 
da ona vasiyet yapar. Yahut vasiyet eder adam öldükten sonra bütün malımı şuraya verin, 
o da olmaz. Vasiyet ancak isterse hayattayken versin kendi bütün malını verebilir ama 
öldükten sonra onun hakkı değil. Onun sırf üçte biridir vasiyet edebileceği hak, odur. 
Daha fazla vasiyet ederse başkasının hakkına girmiş oluyor, öldükten sonra bile günaha 
girmiş oluyor.  

Buna dikkat etmek lazım dediğimiz gibi illa vereceksen ver, hayattayken bonkörlük 
yapacaksan, cevaz yapacaksan ver, istediğin kadar ver. Hiçbir şey bırakma başkasına bütün 
malını dağıtabilirsin ama öldükten sonra ancak üçte birini verebilirsin. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
21 Kasım 2017/03 Rebiul’evvel 1439 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


