
 

 
 
 

HADİS DERSLERİ 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 
Gale Resulullah (s.a.v.); Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif’inde buyuruyor: 

 

5841. “Kocası ölen kadın eline kına yakmaz, sürme sürmez, kokulanmaz, 
boyalı elbiseler giymez, altın takmaz.” Bu hanımın kocası öldüğü vakit onun yapacağı 
şeyler var, bunları yapmaması lazım. Dört ay onun mühleti var ondan sonra o vakit böyle 
ne başını boyar ne koku sürer ne sürme sürer… 

 
5842. “İhtilafa düşmeyin” Yani itilafa dediği bu namazda. 

“Saflarınızı düzgün tutun” Eğri büğrü olmasın, bir öne, bir arkaya farz 
namazında cemaat olunca düzgün olması lazım.  

“Ki kalpleriniz ihtilaf etmesin.” Yani düzgün olmayınca kalplerde de itilaf olur.  

“Çünkü melekler ön saflara salât ederler.” Allah ve melekler ön sırada olan, 
namaz kılan insanlara, cemaate salat, salat dediği, onlara ikram eder.  

 
5843. “Birbirinize taş atmayın” diyor.  

“Çünkü onunla av avlanmaz, düşman mağlup edilmez ama diş kırılır, göz 
çıkarılır.” Şimdi bir şey olduğu vakit, bazen böle yürüyüş yaparlar, yapanların alıp taşı 
savurması iyi değil. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sakın yapmayın diyor. Onunla av olmaz  



 

 

 

yani kuş ne kuş ölür onunla ne düşman geri çekilir. Onunla ancak diş kırılır, göz çıkarılır. 
Yani bu makbul bir adet değildir onu yapmayın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

Yapacaksan doğru dürüst bir şeyle yaparsın. Yok, yapamıyorsan böyle zararlı şeyler 
yapmayın diyor. Görüyoruz şimdi bir şey oldu mu alıyor taşı adama atıyor, kapıya atıyor, 
cama atıyor, önündeki adama atıyor, adamın hiç kabahati olmadığı halde, kabahati olsa bile 
gene bir usulü adabı var. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözünden çıkmamak lazım ne 
olursa olsun.  

 

5844. “Sana, benden önce Davud oğlu Süleyman’dan başka hiç kimseye 
nazil olmayan sureden bir ayet öğretinceye kadar mescitten çıkma.” Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) bir sahabeye söylüyor. Onu da söylüyor neymiş o sure diye? 

“Namazına ve okumana ne ile başlarsın?”  Diye soruyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). Sahabe Efendimiz de buyuruyor ki: 

“Bismillâhirrahmânirrahıym” ile dedi. ‘İşte o, bu ayetin tâ kendisidir.’ 
Buyurdu.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den önce Süleyman Aleyhisselam’a inmiş o ayet. 
O da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sahabelere, bize ümmete öğrettiği suredir. 
Bismillâhirrahmânirrahim. 

 
5845. “Peygamberlerin birini diğerinden üstün tutmayın. Kıyamet günü 

insanlar düşüp ölecekler. Yerin kendisine ilk defa yarılacak olan kişi benim. Bir de 
göreceğim ki Musa, Arş’ın direklerinden birine tutunmuş duruyor. Bilmem ki o 
acaba düşüp ölenler arasında mıydı? Yoksa ilk ölümünden itibaren mi öyleydi?” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), tevazuundan dolayı bunu söylüyor. Peygamberlerin 
birini birinden üstün tutmayın diyor ama Allah Azze ve Celle üstün tutmuş ama bizim  



 

 

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in insanlara öğreteceği çok şey vardı, bunu da öğrensinler 
diye Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurmuş.  

 
5846. “Evine ancak muttaki olan kimseleri sok. İyiliği de ancak mümin 

olana yap.” Evine insan getireceksen, herkesi evine sokma. Allah’tan korkanı sok, 
Allah’tan korkmayanı sokma, gerekemez hiç. Bir iyilik yapacaksın da mümin insan, imanlı 
insana yap. Çünkü fasık insana yaparsan nereye gideceği belli olmaz senin yaptığın iyiliğin. 
Onun için insan, iyi insansa, imanlı insansa, biliyorsan ona iyilik yap. Yok, değilse ondan 
uzak dur çünkü iyilik yaparsın günaha vesile olursun çoğu zaman. 

 

5847. “İçinde çan bulunan eve melaike girmez. İçinde çan bulunan kafileye 
de melaike refakat etmez.” Çan şeydir gayrimüslimlerin ibadet aletidir onun için 
melekler, o eve girmez. Kafilede de o çan varsa ona da yardım etmezler, onunla beraber 
olmazlar. Melaikeler refakat edince huzur olur, emniyet olur. Yok, onlar yoksa bu defa 
onların yerine şeytan gelir, cin gelir.  

 
5848. “İçinde heykeller, resimler bulunan eve melekler girmez.” Böyle 

mücessem olan şeyleri melekler girmez. Onun heykeldi, kabarık şeyler olunca onlar 
makbul değil, onları evde bırakmamak lazım. 

 
5849. “İçinde resim,” Yani resim dediğimiz kabarık resimler. 

“Köpek veya cünüp bulunan eve melekler girmez.” Köpek ancak bekçi olarak 
evin önünde olabilir. Cenabet de yıkanması lazım ki o eve melekler girsin. 

 

 



 

 

 

 
5850. “Doğru söylese bile, yalan söylerim endişesiyle bazı sözleri haklı olsa 

da münakaşa ve mücadeleyi terk etmedikçe, kişinin kalbine iman tadı girmez.” Bu 
konuşurken acaba bu yalan mı girecek bu işin içine onun için yani konuşurken, münakaşa 
yaparken biriyle, onu terk ettiği vakit hakiki mümin olur. 

 
5851. “Kendilerine zulmedenlerin oturdukları yerlere girmeyin.” Kim kendine 

zulmetmiş? Zulmetmiş olan insanlar, Allah’a şirk koşmuş olanlar, insanlara zulmetmiş 
olanlar bu eski kavimler diyor yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

“Ancak başlarına gelen hadisenin sizin de başınıza gelebileceğinden 
korkup da ağlayarak girerseniz başka.” Oradan o insanların yaşadıkları yere ibret olsun 
diye girip de oradan dehşetle, Allah’tan korkarak çıkarsanız o başka. İbret olsun diye 
girerseniz o başka ama normalde girmeyin diyor, yaklaşmayın. 

 
5852. “Kırmadık bir timsal (heykel), düzeltmedik bir kabir bırakma.” 

 
5853. “Bir avuç hurma bile olsa ye, akşam yemeğini terk etme çünkü akşam 

yemeğini terk etmek, kişiyi zayıflatır.” Akşam yemeği o fazla ağır olmasa bile az bir 
şey dediği, akşam yemeği yemek Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tavsiyesidir.  

 
 



 

 

 

5854. “Bir avuç kuru hurma bile olsa ye, gece yemeğini bırakma çünkü onu 
bırakmak kişiyi ihtiyarlatır.” Onu çökertir, ihtiyar gibi olur insan. 

 
5855. “Kendinize ancak hayır dua edin çünkü melekler dediklerinize âmin 

diyorlar.” Bazı insanlar öyle acayip dualar ediyor. Allah canımı alsın, Allah bilmem ne 
yapsın filan kendi kendilerine beddua yapar ki kızdığı vakit ama Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) sakın böyle yapmayın diyor çünkü melekler âmin dedi mi o dua makbul olur ondan 
sonra başına geleni çekmen lazım. Onun için insan kendine, başkasına devamlı hayır dua 
yapması lazım. 

 

5856. “Kendinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza beddua etmeyin. 
Hizmetçilerinize beddua etmeyin. Mallarınıza beddua etmeyin. Allah’ın ihsanına 
nail olacağınız bir eşref saate rastlarsa, o bedduanız kabul edilir.” 

Bu insanlar cahil insan çok. Şimdi bir şey gelir sabretmez, dua edeceğine beddua 
eder. Daima dua etmek lazım, sakın bedduaya tevessül etmeyin çünkü dua kabul olduğu 
vakit hayra tebdil olur. Beddua kabul olduğu vakit bela olmuş olur, musibet olmuş olur. 
Allah’ın eşref saati var, o ne zaman olduğu belli olmaz. Onun için uyanık olun, Allah’ı 
hatırlayın. 

 
5857. “Liderlerinizin bozulması için beddua etmeyin çünkü onların doğru 

olması sizin doğruluğunuza, bozulmaları da bozulmanıza yol açar.”  

Başınızdaki insanlara daima onlara da hayır dua edin. Allah imanlarını çoğaltsın, 
Allah onlara yardım etsin. Allah onların dirayetlerinin daha iyi olsun diye daima dua edin. 
Allah bunları bildiği gibi yapsın filan demeyin yani şey yapmayın. Onlar salah, ıslah olduğu 
vakit sizin hayrınıza olur. Onlar kötü olduğu vakit siz de kötü olursunuz. Burada insanlar 



 

 

 

 ne yalan, yanlış ne yazılıyorsa, herkes inanır, kalpleri bozulur. Bozulmasın, bozulsa bile siz 
de kötü zan varsa Allah ıslah eylesin deyin. Allah böyle başlarına beddua etmeye gerek yok 
çünkü daha beteri gelir sizin başınıza ondan sonra. 

 
5858. “Cüzzamlılara öyle dik dik bakmayın. Onlarla beraber yemek 

yediğiniz zaman aranızda sadece bir mızrak kadar mesafe bulunsun.” 

Cüzamlılar dediğimiz gibi o hastalıktı, şimdi çok az, çok nadir var bu hastalıktan 
eskinden çok vardı. Ağzı burnu erirdi, yüzü erirdi. Bir acayip suratı çok çirkin olurdu 
insanın, Allah muhafaza etsin. Onlara bakmayın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
Onlarla yemek yediğiniz vakit yani bunu biraz tercüme daha değişlik olmuş. “ve iza kellem 
tumuhum” Yani konuştuğunuz vakit aşağıda yemek yediğiniz vakit diyor da konuştuğunuz 
vakit de fazla yaklaşmayın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

Çünkü bu hastalık Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nerede bir hastalık varsa korunun 
diyor. Çok fazla hasta insana yaklaşmayın o hastalık size gelmesin diye bir mızrak en 
azından aranızda bir mızrak boyu olsun diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Yani her türlü 
hastalık gerekmez illa hasta olmana onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çünkü ümmet 
bilmeden, merhamet olarak yakınlaşalım diyor. Yok, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) o 
yaklaşmayın diyor fazla. 

 

5859. “Ashabımın kusurlarından bahsetmeyin ki kalpleriniz onlara karşı 
güzel duygular beslesin. Kalplerinizin telif edilmesi için her zaman onların 
iyiliklerinden bahsedin.” Sahabelerin, tabi onlar da insandır her tür bazen bazı şeyler 
gelmiş onların başlarına ama onları söylemeye gerek yok diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). Onları söylemezseniz, söylediğin vakit kötülüklerini kalpleriniz bozulur ancak 
iyiliklerini söyleyin ki kalpleriniz temiz olsun, muhabbetle dolsun, ülfetle dolsun sahabelere 
karşı.  

Sahabeler de onların her birisi imamdır, her birisi velidir, evliyadır. Allah’ın 
evliyaları onların hepsi onun için sizin bizim işimiz değil bu sahabe böyle yaptı, şu sahabe 
şöyle yaptı hepsi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevdiği insanlardır. Onara hürmet  

 



 

 

 

etmemiz vaciptir, kalplerimiz temiz olsun, imanımız kuvvetlensin diye. Ama bu zamanın 
insanları daha taharet yapmayı bilmeyen insanlar, kalkıp sahabelere laf söyler, söz söyler. 

 
5860. “Beni üç yerde anmayın; yemek Besmelesinde, hayvan keserken ve 

aksırdığınız zaman.” Besmeleyle başlayın, Bismillâhirrahmânirrahim hayvanı da 
keserken o da Besmeleyle, Bismillâhirrahmânirrahim, aksırdığın zaman da elhamdülillah. 

 
5861. “Muaviye (r.a.) mülk sahibi oluncaya kadar günler ve geceler 

geçmez.” 

Bu da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir mucizesi. Ta Hulefa-ı Raşidin Hz. Ebu 
Bekir (r.a.), Hz. Ömer (r.a.), Hz. Osman (r.a.), Hz. Ali (r.a.) zamanında çok günler, geceler 
bereketliydi. Günler geceler geçmiyordu diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ta Muaviye 
(r.a.) zamanına kadar. Ondan sonra artık birden işte bin üç yüz bin dört yüz sene geçti 
aradan, bin dört yüz sene gibi bir zaman geçti. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şeyidir. Bu 
asr-ı saadet demek istiyor. Muaviye’ye kadar asr-ı saadettir. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in asrıdır. Asırların en güzelidir. Allah onlardan razı olsun. Ümmete, şefaati 
üzerimize olsun.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
19 Aralık 2017/01 Rebiul’ahir 1439 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


