
 

 
 
 

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: 

 
5898. “İnciyi (ilim kastediliyor) domuzların ağzına atmayın.” İyi insanlarla, iyi 

insanlar ancak inciden anlar, ilimden anlar. Şimdi bazı insanlar ilimle, imanla alakası 
olmayan insanlara, kalkıp da onlara bir şey öğreteyim dersen o ilmi heba etmiş olursun. 
İnciyi domuzların ağzına koymuş gibi olursun. Onun için dikkat etmek lazım. 

 
5899. “Geceleyin kadınları yola çıkarmayın. (Diğer rivayette yatsı 

namazından sonra olarak geçmektedir.)” Geceleyin hanımlar tek başına çıkmasın 
diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Akşam da olabilir ama yatsıdan sonra katiyen tek 
başına çıkmasın. 

 
5900. “Bugün Mekke’nin fethinden sonra Mekke, kıyamete kadar harp 

görmeyecektir.”  

Müslümanlar, kâfir olarak oraya girmeyecek Allah’ın izniyle. Kâfir ayağı 
basmayacak çünkü bazı Müslümanlar arasında bir şeyler oldu ama kâfir olarak, olmaz. Bu 
hüküm et, ben hükmedeceğim, o hükmedecek derken Mekke’yi de birkaç defa harap 
ettiler, aldılar gittiler ama kâfir değil, Müslümanlar yapan. Çünkü Müslümanlar teslim aldı. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) fetih yaptıktan sonra fethu’l mubin ondan sonra artık 
kıyamete kadar İslam’ın elindedir orası. 

 



 

 

 

 
5901. “Peygamberler arasında üstünlük yapmayın. Çünkü Sur’a üfürülecek,” 

Sur üfürülecek.  

“Göklerde ve yerde olan Allah’ın diledikleri hariç tüm insanlar ölecekler. 
Sonra tekrar Sur’a üfürüldüğünde ilk dirilecek olan benim. Tam o anda Musa’yı 
Arşa tutunmuş olarak bulacağım. Tur günün saikasında mı öldü? Yoksa benden 
önce mi dirildi? Bunu kestiremeyeceğim. Ben şahsen: Muhammed, Metta oğlu 
Yunus’tan efdaldir, diyemem.” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tevazuu bunlar. Enbiyaullah, Peygamberler 
arasında efdali Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ama insanlara, ümmetine tevazuu gösteriyor. 
Siz öyle şey yapmayın, siz işinize bakın diyor. 

 
5902. “Bu saçların rengini değiştirmeyin. Mutlaka değiştirmek gerekiyorsa 

kına ve mersin yaprağı boyasıyla boyayıp değiştirin.” Bu kına, saç insanın saçını 
değiştirecekse, kınanın renkleri var kırmızı, siyah, mersin yaprağının da onun da bir rengi 
var demek. Onlara müsaade var diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Yani bu erkekler için, 
hanımlar için onlar daha serbesttir çünkü onların zarurettir, onlar için yapması. 

 

 
5903. “Secdede gözünüzü yummayın çünkü bunu Yahudiler yaparlar.” 

Secdeye gittiğin vakit gözün açık kalsın. Yahudiler de secde eder ama gözlerini kapatır. 

 



 

 

 

 
5904. “Cahiliyette ölen babalarınızla iftihar etmeyin.” Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.)’den önce cahiliyede ölmüş babaları var, onlarla iftihar etmeyin diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). Çünkü onlar imanla gitmedi, iman yoktu o vakit.  

“Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki gübre kurtları cahiliyette 
ölen babalarınızdan efdaldir.” İmansız giden insanlardan o gübredeki kurt bile ondan 
daha efdaldir. İmanın bu kadar kıymeti var, insanlar bilmiyor.  

 

 
5905. Ey “Ebu Cuheyfe yapma!” Diyor.  

“Çünkü kıyamette en uzun açlık çekecek insan, dünyada en çok doyandır.” 
Ona diyor yani fazla yeme diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Ebu Cuheyfe orada 
yiyordu galiba Peygamber Efendimiz (s.a.v.) demiş ki fazla yeme çünkü kıyamet gününde 
çok acıkacaksın ondan sonra. Ne kadar dünyada fazla yersen o kadar kıyamette acıkırsın. 

 
5906. “Allah’ın künhünde fikir yormayın.” Allah nasıldır? Kimdir filan sakın! 

Ona yaklaşmayın, aklınızdan geçirmeyin çünkü o tehlikelidir, insanın aklı da gider, 
tehlikeye de girer. Sakın! Onu geldi mi diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.), onu hiç öyle 
yapmayın; 

“Allah’ın yarattıklarını düşünün.” Diyor, bu kâinatı düşünün. Bu kadar dünya 
bile toz zerresi kadar bile değil bu kâinatta onun için onları düşünün. 



 

 

 

“Zira Rabbimiz öyle bir melek yaratmıştır ki” Kâinatı bırak bir melek bu.  

“Ayakları yedi kat yerin altında, başıysa en yükseğe göğü aşmaktadır.” Yani 
bu bütün bu galaksi malaksi dedikleri şeyin üstünde daha büyük bir melek.  

“Ayakları ile topukları arasından altı yüz yıllık mesafe vardır. Yaratan şüphe 
yok ki yaratılandan çok daha büyüktür.” Allah’ın azametini akıl idrak edemez. Akıl sır 
ermez, aklın çok çok üstünde yani aklımızın bir sınırı var, hududu var onun için bu şeye 
dikkat etmek lazım. Allah’ın mahlûkatını düşünün, Allah’ı düşünmeyin. Neydi, neredeydi, 
kimdi, kimse erişemez. Peygamber bile erişemez bunu diyor Şeyh Efendi. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in de bir sınırı var çünkü Allah yaratıcı, Allah’tır. Yarattığı insanlar 
O’nun ilmine erişemez. 

 
5907. “Çekirgeleri öldürmeyin.” Muharebe etmeyin çekirgelerle, onları şey 

yapmayın, öldürmeyin diyor.  

“Onlar Allah’ın en büyük ordusudur.” Çekirge bir yere giriyormuş, eski burada 
galiba şimdi artık ilaç yapıyorlar öldürüyorlar. Normalde bulut gibi gelirdi memlekete, 
orada ne var ne yok yer, bir şey bırakmaz insanlara. O da Allah’ın bir ordusudur. Çekirge 
bir ordusu, sinek bir ordusu, pire bir ordusu, onlardan daha küçük, gözle görülmeyen 
orduları var Allah Azze ve Celle’nin. Allah istediğine musallat eder, O’nun karşısında 
duramazlar ancak tövbeyle, istiğfarla şey yapar.  

Şimdi her sene yok mikrop çıktı, millet kırılıyor mikroptan. Nasıl, ne oldu, ne yaptı? 
İnsanların yükünden, günahlarından Allah değişik değişik askerleri var, ordusu var onu 
gönderiyor, insanlar aklını başına toplasın diye ama insanlar da akıllarının ucundan bile 
geçmiyor bu Allah’tan geldi diye.  

 
5908. “Ümmetimi ancak taun, (taun dediği veba hastalığı) tüketebilir. Taun, 

deve guddesi gibi bir guddedir.” Gudde dediği bir topak bir şeydir, o işte galiba o 
koltuğun altında filan çıkar. Şimdi fazla kalmadı o şeyden de eskiden bir memlekete geldi 
mi tüketir. O memleketi tüketir, bulaşıcı bir hastalıktır. Birinci gün yüz bin gider, ikinci 
gün on bin gider, üçüncü gün beş bin gider, en son üç beş kişi kalır bütün memlekette.  

 



 

 

 

“Onun geldiği ülkenin içinde ikamet edip de ölen, şehit gibidir.” Bir veba 
oldu Allah etmesin, Allah göstermesin. Bir yerdesin hemen kaçayım ben buradan. Yok, 
orada duracaksın. Ölürsen şehit sevabına nail olursun. Bundan daha mühimi burada;  

“Oradan kaçan harpten kaçmış gibidir.” Harpte sen, savaşırken millet, asker, 
düşmana hücum ediyor sen bozgunculuk yapıyorsun, silahı milahı atıp, tabana kuvvet 
kaçıyorsun. O adam büyük günah yapmış olur. Adam öldürmüş, zina yapmış, hırsızlık 
yapmış her türlü bu büyük günahların kebair derler, o mesabededir. Bu da aynı şekilde 
oradan kalkıp da başka yere bulaştıracaksın. O sana o günah yazılır. 

 
5909. “Gerek namazlarınızda ve gerekse cenazelerinizde beyinsizlerinizi öne 

geçirmeyin.” 

Makbul olmayan insanlar, abuk sabuk iş yapan insanları imamlığa, cenaze 
imamlığına getirmeyin diyor. Geçirmeyin önünüze geçirmeyin, orada iyi insanlar varken, 
onlar dursun başınızda. Burada işte şeye diyanete filan vazife düşer çünkü geçenlerde 
imamın biri lüzumsuz, kendi kafasına göre Ehl-i Sünnet itikadı olmayan işleri insanlara 
söylüyor, insanlar camiden kaçmış, gitmiyorlar artık camiye. Öyle olunca bu evliyalar, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmetsiz bir imam varsa, onu tembih etmek lazım, yok, 
gene şey yapmazsa cami çok, başka camiye gitmek lazım. 

 
5910. “Sefihlerinizi” Bu dediğimiz gibi akılsız işler yapan, abuk subuk işler yapan 

insanları, 

“Ve çocuklarınızı namazlarınızda ve cenazelerinizde öne geçirmeyin” 
Onlara imamlık yaptırmayın diyor. Büyük koca adamlar varken ilmi, hali güzel insanlar 
varken onları geçirmeyin.  

“Çünkü imamlarınız Allah Azze ve Celle’ye (varan) heyetlerinizdir.” Onlar 
heyettir yani bu cemaat Allah’ın huzuruna çıkan bir heyettir. Sen cumhurbaşkanının 
karşısına çıkacaksan, bir tane deliyi mi korsun önüne? Çocuk mu korsun? Koyamazsın, en 
iyisini seçeceksin, koyacaksın artık Allah Azze ve Celle’nin huzuruna çıkıyorsun, en iyisini 
koyacaksın. Hadi koymadın ama öyle de o kadar da değil yani o sefih insanları koymaya.  

 



 

 

 

 
5911. “Atlarınızın alın saçlarını kesmeyiniz çünkü hayır onların alınlarına 

bağlanmıştır.” Atlar, hayırlı bir hayvandır. O alın yani buradaki şeylerini (alnını 
gösteriyor) şeyleri kesmeyin diyor, hayır buradadır, alnındadır hayvanın.  

“Yelelerini de kesmeyin çünkü bunlar onların ısıtıcılarıdır.” Allah Allah 
Subhanallah. Bizim at var ama ne işe yaradıklarını anlamadık.  

“Kuyruklarını da kesmeyin” Kuyruklar şey.  

“Zira bunlar onların yelpazeleridir. (Onlarla sinekleri kovalarlar.)” Onu 
biliyorduk, ötekilerini bak her şeyini öğreniyoruz inşallah. 

 
5912. “Ancak bildiğinle hüküm verip davayı hallet.” Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) bunu Sahabeye söylüyor.  

“Eğer bir müşkülle karşı karşıya kalırsan, onu iyice anlayıncaya kadar yahut 
hakkında bana yazıp, bilgi edininceye kadar dur.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
göndermişti, Yemen’e galiba Muaz Hazretlerini. Orada da bunu söyledi sen bildiğini, 
bilmediğini yapma. Ondan sonra tam anlamadıysan, iyicene anla. Onu da yapamadıysan 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e yazıp, o bilgiyi alıp da ondan sonra onlara söyle diyor. Bu 
herkese öyledir yani Sahabe o kadar bilgili olduğu halde bizimki hiçbir şey bilmeyen 
insanlar hemen anında cevap verir. Dur bi mübarek, “bilmiyorum” de, beş dakika bekle 
bakalım, düşün. Biliyor musun, bilmiyor musun? Hemen şey yapma orada.  

 
5913. “Dilinle ancak iyi olanı söyle. Elini ancak hayra aç.” Devamlı iyilikte ol, 

dilinle, elinle. 

 

 



 

 

 

 
5914. “Eti bıçakla kesmeyin çünkü bu acemilerin işidir. Lakin onu ağızla 

koparın da öyle yiyin zira bu daha afiyetli ve lezzetli olur.” Et piştikten sonra yemek 
yerken, onu şeyle kesmeyin diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bıçakla kesmeyin. Tabi 
burada şimdi milletin dişi olan var, dişi olmadığı vakit o başka her şeyin bir kolayı var 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) normal dişleri olan için yesin diyor. 

 

5915. “Acemlerin kestikleri gibi ekmeği bıçakla kesmeyin. Biriniz et yemek 
istediğinde bıçakla kesmesin, eliyle tutsun, ağzı ile koparıp yesin çünkü bu daha 
afiyetli ve lezzetli olur.” 

 
5916. “‘Aleykesselam’ deme” Yani selam vereceğin vakit,  

“Çünkü bu ölülerin selamlaşmasıdır.” Yani ölüler Aleykesselam der. Ölüler de 
birbirlerine selam verirler. Ama siz “şöyle deyin” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

“Esselâmu aleyke.” Yahut Esselamu Aleyküm. 

 
5917. “Münafığa, ‘Efendimiz’ demeyin” diyor.  

“Çünkü o efendiniz olursa, Rabbinizi kızdırmış olursunuz.” Yani münafığa, 
beyefendi, efendim filan demeyin, ona öyle derseniz, Allah kızar çünkü Allah münafığı 
sevmez, ona hürmet etmek gerekmez yani bildiğin halde.  



 

 

 

 
5918. “Allah ve filan diledi demeyin.” Allah ve filan istedi demeyin.  

“Şöyle deyin: ‘Allah diledi’” Allah istedi. “Sonra falan kimse diledi.” O da 
istedi. Yani ikisini birden olmaz, başta Allah dileyecek, Allah isteyecek.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

09 Ocak 2018/22 Rebiul’ahir 1439 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 


