
 

 
 
 

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: 
 

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

suyunu cem etmeyin, birbirlerine karıştırmayın.” Bunları bırakıp akşamdan bırakıp 
sabaha içirirlerdi, o eski zamanda. Bunlar karışınca alkol gibi oluyor onun için onlara 
dikkat edin diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
5820. “Varise vasiyet yapılmaz ancak diğer vasiler razı olurlarsa başka.” Bir 

veraset, ölüm hak, miras helal derler. Miras ancak vasiyetinde üçte birini yapabilir ölen 
şahıs ondan fazlasını yapamaz, ondan fazlası varislerindir. O varise de kabul olmaz başka 
varisler kabul ederse bu varise, vasiyetten fazla verilsin diye olur ama olmazsa kabul 
etmezlerse, caiz değildir.  

 

5821. “Kadın-erkek hain olan insanın, erkek-kadın zina yapan kişinin, 
Müslüman kardeşine düşman olan şahsın, bunların şehadetleri caiz değildir.” 

Bunlar şerefli, şerefleri tam değil. Bunlar şeref, itibar meselesi, bu insanlar bu 
hainliği yapmış, bu kötü işi yapan insanlardan şehadetleri caiz olmaz. Onları şahit olarak 
çağıramazsınız kabul olmaz. 

 

 



 

 

 

 
5822. “Erkek olsun kadın olsun, hain kişinin, erkek olsun kadın olsun şer’i 

cezaya çarpılıp,” O hain dediğimiz her türlü hainlik yapan insanın şehadeti kabul olmaz 
diyor. Şer’i cezaya çarpılıp,  

“kamçılanmış olan insanın,” O şer’i hüküm içki içen, ona ceza verilir kırk 
kırbaç, zina yapana başka şey, ona insanların da şehadetleri caiz değildir.  

“Müslüman kardeşine düşman olmuş kişinin, yalancı şahitlik yaptığı 
tecrübe ile sabit olmuş şahsın, hizmetçi veya beslemenin, ev halkına yalancı 
olduğu halde ben: ‘Filanın azatlı kölesiyim’ diyenin, halk tarafından yalanlandığı 
halde ben filanın oğlu veya kardeşiyim diyenin şehadeti kabul olmaz.” 

Bu şehadet yani bu şahitlik yapmak şehadet Arapça şehadetten ve şahitlik yapmak 
demektir. O mühim bir meseledir. Bu yalan şahitlik yapan büyük günahlardan sayılıyor. 
Nasıl hırsızlık yapar, adam öldürür, içki içen, zina yapan insan gibi bu hain, yalancı şahitlik 
de olmaz. Burada yazılan insanların şahitliği de olmaz. Onlar da şahit olarak 
mahkemelerde kabul olmazsa çok işler kolaylaşır hak yerine ulaşır.  

Şimdi mahkemelerin önünde yalancı şahit diye beni yazabilirsin diyen adamlar var. 
Para ver ben şahitlik yaparım sana, sürüyle insan var. Ha bu insanlar bellidir. Hâkimin 
karşısına çıkar, ötekisinin karşısına çıkar herkes bilir. Bunların şehadeti caiz değil. Bunları 
iyi insanların şahitliğinin kabul edilmesi lazım, yalancı, başkasına hain olup da iftira yapıp 
da şehadet, şahitlik yapan insanın kabul olma, caiz değil, kabul etmemek lazım.  

Şer’en de öyle yani şeriat, İslam şeriatı. İnsanlar arasında da olması lazım. Bu kötü 
bir şey denmiyor, iyi bir şey, güzel bir şey söyleniyor burada ki Osmanlı zamanında şahitlik 
mahkemeler bir celsede biterdi. Böyle bilinmiş insanlar, güvenilir insanlar gelip, şahitlik 
yapardı mahkeme bir celsede biterdi, herkes hakkını alır giderdi. Şimdi senelerce sürüyor 
bir o yalancı şahit getiriyor, ondan sonra ötekisi yalancı şahit getiriyor. Senelerce sürüyor 
en sonunda bitiyor, e ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Geciken adalet, adalet değildir derler.  

 



 

 

 

5823. “Bir kadın kendi malından dahi olsa, kocası izin vermeden bağış 
yapamaz. Tabii kocası ismetine sahip olduğu takdirde” Kocasından izin alması 
lazım, ben sadaka vereceğim, tasadduk edeceğim diye. O yani bu ama zekâttı, şuydu buydu 
onu kocasına sorması gerekmez çünkü bazen fasık koca olur ne vereceksin ben daha 
haklıyım diye verdirmez. Ama sadaka için öylesi olur. 

 
5824. “Bir milletin bir millete karşı yaptığı şehadeti caiz olmaz.” Bir kavim 

mesela Ermeni öteki Yahudi’ye şehadet ona şahitlik yapıyor, o caiz değil. 

“Müslüman milleti başka. Zira Müslüman milletinin, bütün milletlere karşı 
şehadeti caiz olur.” Diyor ötekilerin kabul olmaz bir Müslüman birisi ötekisinin 
gayrimüslim olana şahitlik yapabilir.  

 
5825. “Her hadisi herkese söylemeyin, aklı alacak adama söyleyin.” 

Akıllarına göre söyleyin diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadisleri şerh ederek. Yani 
açıklayarak söylemek maksadında ki akılları kavrasın bu şeyi Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in hadislerini.  

 
5826. “Bir veya iki defa emmek süt mahremliğini tesis etmez.” Bu süt 

kardeşlik için bir iki defa emmesi o mahrem sayılmaz diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
Şimdi bu büyük bir ba’bdır, büyük bir şeydir süt kardeşliği. Burası Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in bir bölümü söyledi, biz bunun helalini haramını nasıldır tafsilatını, mezheplere 
göre bakmamız lazım. Burada Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisini O’nun güzel 
sözünü dinledik. 

Şimdi buradan bazı şeyler var burada şunu yapın, bunu yapmayın diye hadisler 
çoktur. Şimdi dört imam her birisi değişik değişik hükümler verir. Biz hadisi hem bereket 
olsun Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bereketi hem bildiğimiz şeyleri yaparız, 
bilmediğimizi de söyleriz ki bunlar mezhebe göre tabi olacaksınız. Bu da o meselelerden 
birisidir. Dikkat etmek lazım buna. 



 

 

 

 
5827. “Perşembe günü kan aldırmayın. Perşembe günü kan aldıran kişiye 

bir zarar gelirse, kendi nefsinden başkasını kınamasın.” Bu da işte bu hadislerden 
birisidir çünkü daha sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Hadisleri Çarşambayla 
Cumartesidir. 

 
5828. “(Ey kadınlar!) Erkeklerden ancak namahrem olanlarla 

konuşabilirsiniz.” 

 
5829. “Cüzzamlılara (hakaret nazarı ile) keskin keskin bakmayın.” Bu 

cüzzam şimdi kalmadı Allah’a şükür fazla eskiden bu hastalık çok kötüydü böyle adamın 
suratını eritir, yüzünü şey yapar, ona çok bir acayip hal almış olur. Onlara bakmayın diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
5830. “Namazlarınızı kılmak için güneşin doğuşunu veya batışını 

araştırmayın çünkü o şeytanın iki boynuzu arasında doğar.” 

 
5831. “İyilikten hiçbir şeyi küçük görme, yap.” Bu ufak şeydir bu değmez 

yapmaya deme her iyilik varsa yap diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 



 

 

 

“Velev ki su isteyenin kabına kovandan su dökmen de olsa,” Orada su içecek 
adam sen çeşme başında senin kovandan onun bardağına su dökmen o da bir sevaptır, 
iyiliktir. 

“Arkadaşını güzel çehre ve latif muamele ile karşılamak da olsa ve senden 
ayrıldığı zaman onu gıybetten korumak da olsa. (İyiliği ihmal etme, yap.)” 

 
5832. “Babalarınızın adları ile yemin etmeyin.” Yemin Allah adına olur yalnız.  

“Kim Allah’a yemin ederse, onu tasdik edin, (ona inanın). Kendisine 
Allah’ın ismi ile yemin edilen kişi razı olsun. Kim Allah’a (yapılan yemine) razı 
olmazsa, onun artık Allah ile bir ilgisi kalmaz.” Yemin Allah adına olur, o yemin 
olduğu vakit artık sen bunu kabul edeceksin, yalansa cezasını o çekecek.  

 
5833. “Zekât zengine, güçlü, kuvvetli ve sıhhati yerinde olan kişiye 

verilmez.” Parası olan insana verilmez diyor zekât.  

 
5834. “Zengine zekât helal olmaz, ancak şu beş kişi müstesna; Allah 

yolunda gazaya çıkana, zekât memuruna, borçluya, fakire verilen zekâtı ondan 
malı ile satın alan adama” 

Şimdi bu cihat Allah yoluna gazaya çıkana ona da caizdir zekât vermek. Ondan 
sonra bu zekât memurları vardı gidip toplarlardı bu zekâtları onlara da, onların maaşları 
olarak verilirdi o zekâttan, o da helaldi onlara çünkü onlar çalışıyorlar, borçlu insana da 
zekât caizdir. Fakir, bir fakire verilmiş zekât, o zekâtı mesela arpa, buğday, üzüm ne  

 



 

 

 

vermişlerse onu satın alan adama caiz olur. Yani parasıyla alıp,  o fakirden parasıyla aldı mı 
caizdir yani o artık zekât sayılmaz.  

“Veya fakirin kendisine verileni zengin komşusuna yollamış ve onu davet 
etmiş durumda olana.” Fakir ama gönlü zengin bir zekât gelmiş kendisine, zekât 
dediğimiz sırf altın, para değil her türlü yiyecek içecek elbise o da komşusu zengin ama 
ona bir ikram olsun diye o zekât malından ekmek yapmış yollamış, olur caizdir o. Zengin, 
artık fakirin malından hediyesidir o, zekât sayılmaz. Yahut davet etti evine yemek koydu 
zekâttan olan paradan yapılmış yemek, o da artık fakirin malıdır o da caizdir zengin, kim 
yerse yesin o vakit.  

 
5835. “Üç günden fazla dargınlık helal olmaz.” Müslümanlar arasında üç gün 

hadi kavga etti filan, sonra kavga etse bile gene dargınlık olmaz diyor helal değil, harama 
girmiş oluyor.  

“Karşılaştıklarında biri selam verip diğeri alırsa sevabı paylaşırlar.” Üç gün 
içinde yahut üç gün sonra bunlar karşılaştılar, dargınsa bile selam verince, ikinci selam 
alınca, ikisi de Allah’ın rızasını kazanmış, sevap almış olurlar.  

“Selamı almazsa, selam veren günahtan kurtulmuş olur” Sen selam verirsin 
karşıdaki herif, dinlemiyor Peygamber (s.a.v.) hadisi, Allah’ın söylediği şeye kulak asmıyor, 
o vakit selam veren günahtan kurtulmuş olur çünkü günahtır yani.  

“Vebal ötekinin üstünde kalır.” Ötekisine hem vebal hem günah olur.  

“Eğer dargın olarak ölürlerse, cennette bir araya gelemezler.” 

 
5836. “(Üç talak ile boşanan kadın) başka biri ile evlenip (boşanmadıkça) 

birinci kocaya helal olmaz.” 

Bu boşanma meseleleri de dikkat etmek lazım oyuncak değil çok hassas şeydir ama 
şeytan hiç insanın aklında olmadığı halde işte boşanmak filan hâlbuki boşanmak demekle 
de boşanmıyor, senelerce sürüyor mahkemeydi, şuydu, buydu filan o meseleye dikkat 
etmek lazım. Ne kadar kızsa da illa ayrılık olacaksa son dakikaya kadar yani mahkemenin 
kâğıdını almadıktan sonra o lafı söylemesin. Çünkü boşanmıyor, mahkemede de  



 

 

 

boşanmıyor şimdi boşuyorlar, birkaç defa o vakit ne evlenebiliyor ne şey yapabiliyor yani 
çok büyük bir problem gene karısı başka adamla evlenmesi lazım o vakitte on sene 
gidecek aradan.  

 
5837. “İkinci koca onun balından, kadın da onun balından tatmadıkça, 

birincisine (boşayan kocaya) helal olmaz.” 

Hadi bu evlendi, boşadı adam başkasıyla evlendi. Öyle de olmaz yani normal zifafa 
girmesi lazım ki helal olsun. Öyle kâğıttan üstten filan olmaz. Yani bunu diyoruz ki millet 
aklını başına toplasın, dikkat etsinler. Oyuncak değil bu en hassas mevzudur.  

 
5838. “Düşman ülkelerine Kur’an’dan hiçbir şeyi taşımayın.” Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)’in zamanından çünkü Kur’an yazılı değildi, O kaybolmasın diye, dikkat 
edilsin diye Peygamber Efendimiz (s.a.v.) düşman ülkesine götürmeyin diyor Kuranı, 
hepsini muhafaza altında tutun.  

 
5839. “Ehl-i Kitap’a karşı dahi olsa dininize sahip çıkın çünkü onlar saptılar, 

sizden öncekileri de apaçık bir sapıklığa ittiler.” O sizin dininizi onlarla münakaşaya, 
onlarla şey yapmaya gerek yok çünkü onlar sizi de saptırırlar. İyilik yapayım derken, iyilik 
gösterirler ama sizi saptırırlar.  

 
 



 

 

 

5840. “Geceler içinde gece ibadeti için yalnız Cuma gecesini tahsis etmeyin. 
Günler içinde de nafile orucu tutmak için yalnız Cuma gününü tahsis etmeyin 
ama birinizin tutmaya mecbur olduğu oruca rastlarsa başka.” 

Cuma gecesi, başka gecelerde ibadet yapın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Sırf 
Cuma gecesi değil başka gecelerde de ibadet edin. Oruçta sırf Cuma günü tutmayın diyor, 
başka rastladığı vakit olur yani Perşembe, Cuma yahut on beş, Arabî ayın on beşlerine 
rastladığı vakit, olur o vakit.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
12 Aralık 2017/24 Rebiul’evvel 1439 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


