
 

 
 
 

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: 
 

 
5879. “İnsanlardan dilenme ki cenneti hak et.” İnsanlardan bir şey isteme 

cenneti hak etmiş olursun.  

“Öfkelenmezsen cenneti hak edersin.” Öfkelenmemek zordur onun için 
öfkelenmeyen insan, cenneti hak eder. Yani lüzumsuz şeylere öfkelenme, Allah için 
öfkelenebilirsin, canının sıkılması lazım ama başka şeylere öfkelenmek iyi değil. Onu, 
öfkeyi bastırırsan cenneti hak edersin.  

“Güneş batmadan, günde yetmiş kere istiğfarda bulunursan, yetmiş yıllık 
günahın bağışlanır.” Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Sahabe Efendimiz diyor: 

“Benim yetmiş yıllık günahım yok ki.” Dedi. Zaten yetmiş sene yaşamamış 
galiba. O da Peygamber Efendimiz (s.a.v.);  

“Babanın.” Demiş, babanın da günahları yani yetmiş sene.  

“Babamın da yetmiş yıllık günahı yok ki.” O da öyle o kadar yıl yaşamamış. 

“Çoluk çocuğunun? Çoluk çocuğumun yetmiş yıllık günahı yok ki.” Onlar 
da daha günah şey olmamış. O vakit  

“Komşularının. Buyurdu.” Komşularına fayda olur, komşularının günahları 
affolur. Allah’ın rahmeti büyüktür, mağfireti büyüktür, bir vesile yapıyor ki insanların 
günahları affolsun. 

 



 

 

 

 
5880. “Kitap ehline bir şey sormayın.” Kitap ehli dediği Hıristiyan, Yahudi. 

Onlara sormayın bir meseleyi filan sormayın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

“Korkarım size doğruyu söyler de siz yalanlarısınız.” Bir şey sorarsınız, 
olabilir bu insanlar size doğru şeyi, hakikati söyler ama siz onlar ehl-i kitap değil diye 
inanmazsınız, bu yalan dersiniz. Yani doğruya yalan söylemiş, olursunuz diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). Ondan korkarım size diyor onun için onlara bir şey sormayın diyor.  

“Yahut yalan haber verirler de doğrularsınız.” Yalan bir şey söylerler o vakit 
bazen de galiba bu doğrudur diye şey yaparsınız, o da günaha düşmüş olursunuz. Onun 
için onlara bu din meselelerinden filan hiç sormayın diyor.  

“Siz Kuran’dan ayrılmayınız.” Kuran’a bakınız, Kuran Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in Hadislerde bakın diyor.  

“Zira Kuran’da sizden evvel gelenlerin de sizden sonra gelenlerin de 
haberleri mevcuttur.” Bizden önce kavimler geçmiş, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den 
ne kadar Âdem Aleyhisselam’a varsa oraya, o vakte kadar Kuran’da bulunuyor. Bir de 
daha sonra gelecek olanların haberi de var. Haber vermiş Kuran’da kıyamete kadar her şey 
yazılı Kuran’ı Azumişşan’da. 

“Aranızdaki anlaşmazlıkları bertaraf edecek hükümler de mevcuttur.” 
Aranızda ihtilaf varsa, onu da halledecek hükümler vardır. Kuran’ı Azumişşan yeter, 
başkasına, başka insanlara sormaya gerek yok. Bizim dinden olmayanlara bu din 
meselelerini sormak gerekemez çünkü hakikaten bazen onlar bizim âlimlerden çok daha 
bilgileri var. Üniversitelerde de İslam dini üzerine, tasavvuf üzerine her şeyi bizden çok 
daha iyi biliyorlar ama işte güvenilmiyor, diyor.  

Ama bizim akıllı insanlar da şeriat için doktora olsun diye Fransa’da doktorasını 
veriyor, İngiltere’de, Amerika’da veriyor. Orada da tabi bu güzel şeyin içinde zehir 
veriyorlar. En ufak bir, her şeyi öğretirler, içine de ufak bir şey koydular mı kattılar mı, o 
zehir, zehirler adamı. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Hadisini inanarak, bu 
Müslüman olmayanlardan bir şey almayın diyor. 

 

 



 

 

 

 

5881. “Beyaz horoza sövmeyin.” Bizim bildiğimiz horozlar ama beyaz, 
bembeyaz. Şimdi insanlar bütün gece ayakta dururlar, hayvancağız teheccüde kalkıp, başlar 
ötmeye, söverler, uyutmuyor diye. Sen gece baştan uyumadın, “Ona sövmeyin” diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

“Çünkü o, benim arkadaşımdır. Ben de onun arkadaşıyım.” Diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)  

“Onun düşmanı benim de düşmanımdır. Beni hak ile gönderene yemin 
olsun ki âdemoğulları onun yanında olan şeyleri bir bilseler, altın ve gümüş verip 
onun tüyünü ve etini satın alırlar.” Diyor. Yani o mübarek, kıymetli bir hayvandır, o da 
kuştur.  

“O, sesinin gittiği yere kadar cini kovar.” Cin, şeytanı kovar. Yani o insanların 
rahatsız olması şeytandan dolayıdır ki bu hayvanın, kuşun sesi rahatsız ediyor, kaçıyorlar 
oradan onun için o ahbapları da canları sıkılıyor sövüp, sayıyorlar ona.  

 
5882. “Dünyaya sövmeyin. O mümin için pek güzel bir binektir. Onun 

sayesinde hayra ulaşır, şerden kurtulur.”  

Dünya, Allah dünyalık verdiyse dünyaya da sövmeyin diyor. Dünyaya sen 
gelmişsin, sen kendi işine bak, sövmeye gerek yok çünkü o mümin olan insan için güzel 
bir binektir. Ona binip ahrete gidiyoruz. Ne derler? Binmişiz bir alamete, gidiyoruz ahirete 
derler eski zaman insanları, bir şey vardır. Bu binektir demek işte Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in dediği. Onun sayesinde hayra ulaşılır. Yani dünyada iyilik yaparsın hayra ulaşır, 
şerden kurtulmuş olursun. 

 

 



 

 

 

 
5883. “Zamana sövmeyin zira Allah buyuruyor ki:” Bu zaman ne kötü zaman 

filan sövmeyin. İnsan aslında hiçbir şeye sövmek, sövmek iyi değil onun için ama bazı 
şeyler daha mühimdir onları Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tembih ediyor burada çünkü 
Allah Azze ve Celle: 

“Zaman Benimdir, yerlerine geceyi ben yenilerim. Onu ben eskitirim. Bir 
kısım hükümdarları alırım, bir kısmını getiririm.” Zaman Allah’ın elindedir, Allah 
istediği gibi yapıyor. Zaman kendi kafasına göre değil Allah’ın emriyle olan bir şeydir. Ona 
sövmeyin diyor. Geceleri Allah yaratır, gündüzleri yeniden yaratır her şeyi Allah yaratır. 
Ondan sonra sultanları alırım, sultanları getiririm diyor.  

 
5884. “Rüzgâra da sövmeyin.” Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 “Hoşlanmadığınız bir şeyi görürseniz, şöyle deyin:” Şimdi bu son ahir 
zamanda işte her tarafta rüzgâr, kasırga, fırtına oluyor. Onlara sövmeyin diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.), hoşlanmadığınız olursa, onlara böyle söyleyeceksiniz; 

“Biz senden bu rüzgârın hayrını, içindeki hayrı, alıp getirdiği hayrı dileriz.” 
Yani bu rüzgârda hayır var, o hayrı dileriz yani şer hayra tebdil olur.  

“Bu rüzgârın şerrinden, içindeki şerden, alıp getirdiği şerden Sana sınırız.” 
Diye dua edeceksiniz, sövmekle bir şey olmaz, böyle duayla hayra tebdil olur.  

 
5885. “Şam ehline sövmeyin çünkü içlerinde abdal (Allah’ın salih ve veli 

kulları) vardır.” Bunların her biri büyük evliyadır bunlar, kırk tanedir. Onların her biri 
vefat ettiği vakit başkası yerine gelir. Onları da Allah Azze ve Celle Şam ehlinden seçmiş. 
Tabi Şam ehli her türlü olduğu için imtihan olarak onlara da sövmeyeceksiniz. Tabi zor 
insanlardır ama o bakımdan imtihandır. Kime söveceksin, kime sövmeyeceksin. Onun için 
sövmeyin Şam ehline diyor. 



 

 

 

 
5886. “Ashabıma sövmeyin.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Sahabeye sövmeyin 

diyor. Şimdikiler yeni moda çıktı daha abdest almasını bilmeyen insan başlar, yok, şu 
sahabe böyle yaptı, şu sahabe şöyle yaptı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tembih ediyor bu 
hallerin olacağını gördüğü için, sakın bu hataya düşmeyin diyor.  Ashabıma sövmeyin. 

“Kim ashabıma söverse Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun 
üzerine olur.” Bu az bir şey değil. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, Allah’ın, bütün lanet 
kolay bir şey değil en kötü şeydir. 

“Kıyamette de onun büyük-küçük hiçbir ameli kabul olunmaz.” Şimdi 
insanlar, şeytan yeni bir şey çıkarmış; demokrasi, istediğine söveceksin. Olur mu? Sen 
ondan sonra da sonun iyi olmaz. İslam’da edep var, ihtiram var, hürmet var, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in emrettiği şeye uymak var.  

 
5887. “Geceye, gündüze sövmeyin. Güneşe, aya sövmeyin. Rüzgârlara da 

sövmeyin çünkü bunlar bir kavim için rahmettir, diğerleri için azaptır.” Bu şeyler 
hepsi iki şeydir; gündüz gece, ay güneş, rüzgâr insanlara bazılarına rahmet, rahmet 
müstahak olanlara, rahmet verir Allah. Azap da müstahak olanlara azap olarak verir 
onlara. 

 
5888. “Rızkın gecikmesini istemeyin. Ölecek olan kul bile son rızkını 

almadan ölmez. Allah’tan korkun. Helali alıp, haramı terk ederek (rızkı elde 
etmeyi) güzel yapın.” Bu rızık meselesi çok mühimdir. Rızık için rızık gelecekse, ona say 
edin, ona gidin, rızkınızı alın. Bir de ölecek olan kul, o son rızkı ne kadarsa Allah yazmışsa, 
o onu alacak muhakkak ondan sonra ölecek. İsterse bütün dünya onun olsun bir lokma 
fazla alamaz eceli gelince. İsterse hiç kuruşu olmasın, o da rızkını almadan ölmez. 
Allah’tan korkun diyor. 



 

 

 

Allah’tan korkmak lazım bu da helali alıp, haramı terk ederek yani helal rızık alın, 
harama meyil etmeyin çünkü haram fayda etmez, zarar verir insana hem vücuduna hem 
manevi olarak. 

 
5889. “Duvarlara süslü halılar örtmeyin. Kardeşinin izni olmadan 

mektubuna bakan ateşe bakmış olur.” Bu insanın elinde kitap yahut mektup varsa, sen 
kalkıp da onun izni olmadan bakma diyor çünkü özel bir şey olur, istemez senin bakmanı, 
sen bakarsan ateşe bakmış gibi olursun. Bu mühim şeydir, Müslüman, şimdikiler 
Müslümanım diyor her türlü şeyi yapıyor, insanlara tecessüs ediyor, onları şey yapıyor zor 
duruma sokuyor, tehdit ediyor bir de Müslümanız diye milleti kandırıyor.  

“Allah’a avuçlarınızın içini açarak niyaz edip, isteyin.” Yani böyle dua edin. 
(Ellerini yukarı doğru açıyor.) 

“Avuçlarınızın dışı ile istemeyin.” Yani böyle gerekmez. (Ellerini aşağıya 
döndürüyor.)  

“Duadan fariğ olduğunuz zaman ellerinizi yüzünüze sürün.” Yani dua 
yaptıktan sonra yüzünüze süreceksiniz.  

 
5890. “Yahudi ve Nasranîler gibi selam vermeyin. Onların selamları elleriyle 

başlarıyla ve işaretlerledir.” Selam verdiğin vakit söylersin “Es Selamı Aleyküm” deyip, 
onlar elle şey yapar yahut kafa, uzaktan kafa sallar filan yahut işaret eder. Acayip işaretleri 
var, öyle yapmayın diyor Müslümanın selam vermesi lazım.  

 
5891. “Çocuğuna; Ribah=kazançlı” demek yani,  



 

 

 

“Eflah=felah bulan, yesar=kolaylık, necah=felaha eren”  yahut kurtulan 
demek.  

“İsimlerini takma.” Diyor yani isim koyduğun vakit çocuğa iyi isim koy. 
Araplarda da değişik isimler var, moda isimleri onları koymayın diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

“O orada mı? Diye sorulduğunda “Orada”, yoksa “hayır” diye cevap 
verilir.” 

 
5892. “İşaretlenip bağlanıncaya kadar zekât mallarını satın almayın.” Zekât 

malı satılır. Fakir aldığı vakit satabilir ama onu da beklemesi lazım ki tam kendisinin yanına 
gelsin. Daha zekât karşıdayken, sana bu koyun benim zekâtım, bana zekât verilecek, bu 
koyunu sana vereceğim, satacağım diye olmaz. O fakire koyun gelse, un gelse, ne gelse 
eline teslim olmadan satış sahih olmaz. O, onun eline gelecek ondan sonra ister yer 
kendisi, ister satar artık o kendi malıdır, istediği gibi yapar. 

 
5893. “Ancak şu üç mescide yolculuk yapmak üzere hayvanlarınızı 

hazırlayın; Mescid-i Haram’a, benim mescidime ve Mescid-i Aksa’ya.” Onlara her 
birinin Mescid-i Haram’da yüz bin defa her iyilik sevap yüz bin oluyor, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in bin, Mescid-i Haram’da beş yüz sevaba karşılık oluyor.  

 
5894. “Kendinizi yokuşa sürmeyin ki güç işlerle karşılaşmayasınız.” Siz, 

Allah size kolay ibadet vermiş, kolay şey yapmış ama siz onu zorlaştırmayın diyor.  

“Bir kavim kendini yokuşa sürdü.” Zorluk istedi kendi nefislerine ağır şeyler 
istediler.  

“Allah da onlara zor işler verdi.” İsteyince Allah da verdi. Madem daha zor 
ibadet istiyorsun, Allah da verdi.  



 

 

 

“İşte savmalarda (kuleleri) ve kiliselerde yazmadığımız (farz kılmadığımız) 
ibadetleri icat eden Ruhbanların kalıntıları ki Allah onu onlara yazmamıştı.” 
Ruhbaniyet de, evlenmemekte onu Allah’ın istediği değil ama onlar istedi. O da onlarda 
kaldı, onu yapamadılar. Her tarafta ne dünyada hayır ettiler ne ahirette.  

 
5895. “Suyu, ağaçtan oyma kâseden, kabaktan, şarap kabından içmeyin, 

kırbadan için.” Şimdi onlar hemen temizlenemez, onlar için başkası içerse bir zarar gelir. 
Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendi insan, kendi kabından içsin diyor.  

 

5896. “Melekler içinde köpek ve çan bulunan kafileye refakat etmez.” 

 
5897. “İnciyi (fıkıh kastediliyor)” İnciyi Peygamber Efendimiz (s.a.v.), fıkıh 

kastediyor, fıkıh ilmini. 

“Köpeklerin ağzına atmayın.” Diyor, köpekler de bu kötü âlimlerdir demek. 
Onlardan fıkıh filan öğrenmeyin, onlara da öğretmeyin diyor. İyi insanlarla olun, iyi 
insanlara tabi olun inşallah.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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