
 

 
 
 

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: 
 

 

5959. “Ayıplayıcı ve kusur çıkarıcı olmayın.” Diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). İnsanlar herkesin ayıbı, kusuru var onun için ayıp, bunda şu ayıp var, bunda bu 
ayıp var kusurunu fazla çıkarmayın diyor. 

“Çok övücü olmayın, ayıplayıcı olmayın, riyakâr da olmayın.” Bunlar hep 
insanların iyi geçinmesi için vesilelerdir. Bunları Peygamber Efendimiz (s.a.v.) insanlar 
arasında kusur, ayıp çoktur onunla yani başkasına zarar etmedikten sonra herkesin ayıbı 
kusuru var. Siz yapmayın ama bazen de bu yapılan şeyin insanlara zarar verecek, yoldan 
çıkaracak bir şey varsa o vakit onlara tembih etmek lazım, insanları da onlardan tembih 
etmek lazım ki bunlarda Allah’ın emirlerine uymayan şeyler var siz de onlara dikkat edin 
diyeceksiniz ama öteki normal hepimizin ayıbı kusuru şeyi var.  

 

5960. “Allah’ın lanetiyle” Yani “(Allah’ın laneti üzerine olsun gibi), 
gazabıyla (Allah’ın gazabı üzerine olsun gibi), ateşle (Allah seni cehennem 
ehlinden kılsın gibi) sözlerle karşılıklı lanetleşmeyin.”  

Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Onları bu onun için lanet iyi bir şey değil 
diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çünkü daha sonra ne olacak belli olur, olabilir adama 
lanet edersin sonra senin ahbabın olur, pişman olursun. Lanet okumayın diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). Allah hidayet versin. 

 

 

 



 

 

 

 
5961. “İhramlı iken gömlekler, sarıklar, şalvarlar, bornozlar giymeyin.” 

İhramdayken sırf ihram giyecek. Bir şey üstünde iki parça ihram olacak o kadar. Öteki 
giyilmez ne gömlek giyebilirsin ne cübbe ne sarık, şalvar, bornoz ne olursa hiçbir şey 
giyemezsin ihramdayken.  

“Mest de giymeyin” Mest de giyilmez. 

“Ancak ayağına giyecek pabuç bulamayan kimse müstesna.” Ayağında 
pabuç yok o artık, şimdi tabi eski zamanlarda öyle kolay değildi bu ayakkabı, elbise bulmak 
zor bir şeydi. Ayakkabısı olmaz o vakit mestten başka bir şey yok onu giyip de olabilir yani 
ona müstesna diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

“O topukların altını keserek mestleri giysin.” Yani hatta yere değsin diye 

“Vers ve zeferanla boyanmış elbise de giymesin.” Boyalı bir elbise olmaz. O 
erkekler için hanımlar için değil de. 

“İhram giyen kadın yüzünü kapatmaz ve eldiven de giymez.” Kadınlarda da 
çünkü normal elbise oluyor kadınların ihramı ama yüzünü kapatmaz, yüzü açık olması 
lazım eldiven, eli de açık olması lazım eldiven de giymesin.  

 
5962. “Celebi karşılamayın. Kim onu karşılayıp da bir şey satın alırsa, sahibi 

çarşıya geldiğinde muhayyerdir. (İsterse sattığı malı geriye alabilir.)” Celeb 
dediğimiz şeydir işte kurbancılar yani kurban getirip de satan, koyun getirip satan. Onu 
pazarın dışında bulup da ondan almak olmaz çünkü sahibinin yanında olması lazım celeb 
dediği başkasının malını da getirir. O vakit alıp da satın alsa bile, sahibi onu satmak isterse 
satar. Satmazsa geri parasını verebilir.  

 



 

 

 

 

5963. “(İkide bir hasta olmadığınız halde) hastayım demeyin, 
hastalanırsınız.” Bu zamanın insanlarının halidir ufak bir şey olunca hastayım aman 
doktora gideyim bazen zaten doktorlar böyle müşteri bekliyor, sen şusun sen busun. 
Bazen de doktorlar bakıyor yahu senin hiçbir şeyin yok. Yok, benim hastayım diyor öyle 
dersen gene hasta olursun.  

Onun için bir şeyin yoksa hiç vesvese yapmaya gerek yok. En mühim şey insanın 
sağlam olması, bünyesinin sağlam tutması, yediğine içtiğine dikkat etsin. Hasta edecek 
şeyler yemesin. Hasta edici şeyler bir hayli var. Lüzumsuz şeyler millet abur cubur yiyor. 
Yiyecek şeyleri yemiyor ondan sonra insan zayıflıyor, zayıflayınca da hastalık daha olur. 
Bünye kuvvetli olduktan sonra bir şey olmaz Allah’ın izniyle.   

“Kabirlerinizi kazmayın, ölürsünüz. (Yani nerede öleceğinizi 
bilemezsiniz.)” Bazen de şimdi kabir kazıyorlar insanlar ben burada şey yaparım diye o 
oraya yetişmeden başka yerde olabilir sen vefat edersin. 

 
5964. “Benden bir şeyi saklamayın. Size ne verirsem alın. Ben ancak 

Allah’ın kitabında helal kıldığını helal ve haram ettiklerini de haram kılıyorum.” 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) söylemeden siz kendiniz saklayıp da bir mesele olursa, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediğini yapın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Benim 
söylemediğimi yapmayın ben ancak Allah’ın emrindeyim, Onun Kuran’da söylediğini helal 
olanı helal söylüyorum, haram olanı da haram. 

 

5965. “Ölümü temenni etmeyin. Zira bunu görenin karşılaştığı acı pek 
şiddetlidir.” Bazı insanlar öleyim de şey, onu temenni etmeyin diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). Allah ne verdiyse hayırlısını versin diyeceksiniz çünkü ölümü temenni 
etmek, çoğu zaman insanların Allah’a karşı gelmeleri, bu yaşadıkları vaziyetten memnun 
olmamalarından dolayıdır. Allah ömür verdiyse, şükretmek lazım.  



 

 

 

“Kulun ömrü uzun olması ve onu bol ibadetle geçirmesi büyük bir 
mutluluktur.” Allah canımı alsın demeyin, öleyim demeyin. Yaşadıkça şükredin daha 
bugün de ibadet ettik, bugün de Allah’ın taatinde olduk diye şükretmek lazım. Şikâyet 
etmek lazım değil. Yok, öleyim de kurtulayım demek ki tam yani hoşnut değilsin Allah 
Azze ve Celle’den  

 
5966. “Sakın borçlu ölme çünkü ahirette borçlunun sevapları hak sahibine 

verilip, hak sahibinin günahları da borçluya yüklenecektir.” Şimdi çoğu insana Allah 
afetsin, Allah akıl fikir versin borç alıyor zaten ödemek istemiyor alan ama Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) diyor; Sakın borçlu ölme çünkü ahirette para, zaten para yok. Olsa da 
para da geçmez onun yerine senin sevaplarını alırlar,  sevap yoksa günahlarını yüklerler 
sana. 

“Kıyamette dinar, dirhem diye bir şey yoktur. Kimse orada ne dinar ne 
dirhem ödeyebilecektir ve hiç kimseye de haksızlık yapılmayacaktır.” Orada yok 
ben sana çek vereyim de karşılığı var yok, kurtulayım diye birkaç öyle bir şey yok orada. 
Hak, hak alınacaktır onun için çok dikkat edin diyor “sakın” diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). Tembihle diyor.  

 
5967. “Adamayın zira adakların kadere hiçbir yönden faydası yoktur. Ne var 

ki cimri olan kişiden o sayede bir şeyler alınmış olur.” 

 
5968. “Ölülerinizi necis saymayın çünkü Müslümanın ölüsü de dirisi de 

katiyen necis değildir.” Necis dediği pis değildir. Yani şimdi ölü insan, öldü diye bazen 
tiksinirler insandan bu artık pis oldu, necis oldu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor: 
“Müslümanın ölüsü de dirisi de temizdir.” İnnema müşrikuna necas. Necis olan müşrikler, 
kâfirlerdir diyor. 



 

 

 

 
5969. “Saçınızdaki ve sakalınızdaki beyaz kılları yolmayın çünkü bu 

Müslümanın nurudur. İslam’da ağaran her kıla karşılık Allah bir sevap verir, bir 
günah indirir bir de derece yükseltir.” 

Bazı insanlar bu ağaran saçlardan rahatsız olur yaşlandık diye. Yaşlandı zannetmez 
de bunlar nereden çıktı diye söküyor. Olmaz, onu bırakın diyor, hanımlar için boya 
yapabilirler, onlara izin var. Erkekler için o da yok. Yani şimdi millet bakıyorsun bıyığını 
kapkara, simsiyah yapmış parıl parıl. 

 
5970. “Kadınları göze çarpar mevkilere oturtmayın. Kitabeyi öğretmeyin. 

Onlara yün örmeyi, eğirmeyi öğretin. Nûr suresini belletin.” 

 
5971. “Denizden şeytanlar çıkıp da insanlara yalandan Kuran öğretmedikçe 

kıyamet kopmaz.” Bunların hepsi Allah insanlara ibret olsun diye söylüyor. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in bu maksadı, şeytan dedikleri insan şeytanı da var. Denizden gelip 
Kuran’ları öyle şimdi son birkaç senedir Kuran’ı beğenmiyorlar, onu yok şu fazladır, şu 
azdır diye uğraşıyorlar değiştirsinler. Hâlbuki bazı Kuran’lar basılmış ki bazı sureler 
kaldırılmış, bazıları yani oynanmış Kuran’lar var onlar da işte Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in dediği gibi deniz yoluyla gelir, başka yerlerde basıp, getirirler çünkü dediğimiz 
gibi ilk Vahabiler, bunlar da şeytanlardır. İlk başta tarikata hücum ettiler sonra şeriata 
hücum ettiler mezheplere sonra hadislere hücum ettiler şimdi de sıra Kuran’a geldi 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibi. 

 



 

 

 

5972. “Aralarında akrabasından ilgisini kesen bir kimsenin bulunduğu bir 
kavme rahmet inmez.” 

 
5973. “Kadın halası üstüne nikâh edilmez. Hala da kardeşinin kızı üstüne 

nikâh edilip, alınmaz. Kadın teyzesi üstüne, teyze de kız kardeşinin kızının üstüne 
nikâh edilmez. Ne küçük, büyüğün üstüne ne de büyük, küçüğün üstüne nikâh 
edilip, alınmaz.” Nikâha alınmaz yani İslam’da her şeyin bir usulü, adabı var. 

 

5974. “Meclislerde ancak üç kişiye yer verilir:” Bir meclistesiniz, ona herkes 
gelip olduğu yerde oturabilir ama başka kim, bazı insanlara hürmeten verilir diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Üç çeşit insanlara:  

“Yaşından dolayı yaşlıya,” Yaşlıya hürmet edip, itibar etmek için ona yer 
gösterirsiniz, aşağıda oturmaz o, daha yüksekte oturur ki insanların hürmet etmesi lazım. 

“İlminden dolayı âlime,” Âlime de hürmet lazım ki onu da öteki insanlara üstün 
gözüksün diye ki ilmin üstünlüğü vardır.  

“Sultan olduğu için sultana.” Sultan da, ona da hürmet etmek lazım ki yoksa bir 
heybet kalmaz, heybet olmayınca da işler yürümez. Ona da hürmet etmek lazım.  

 

 
5975. “Celeb (tahsildarın ayağına adamı çağırtmak), ceneb (uzak bir yere 

oturup zekât malını ayağına getirmek) ve şiğar (mehirsiz birbirleri ile kız alıp 
vermek) yoktur.”  



 

 

 

Celeb dediği şimdiki tahsildardır, onun gidip tahsil etmesi lazım. Ceneb de uzak bir 
yerde oturup da zekât malını ayağına getirmek. O da eski onun gidip alması lazım, zekât 
memurları vardı eskiden şimdi yok o. Zekât memuru dolaşırlardı bütün İslam diyarını, ne 
kadar zekâtın varsa ona teslim edilir, o da Betül Mal dediği İslam hazinesine getirip, 
oradan fakire, kime vacipse onlara verilirdi.  

Üçüncüsü de Şiğar dediği şiğar, şimdi burada bu mesele var mühim meseledir. 
Eskiden Araplar mesela adam kendi kız kardeşini karşı tarafa verir, onun kız kardeşini bu 
alır ama mehir vermezler, mehirden kurtulsunlar diye bu meseleyi yaparlardı. O da 
İslam’da caiz olmaz, şey caiz değildir. Bir de şimdiki bazen oluyor öyle mehirle yahut 
şeysiz alıp da vermek. O da biraz sakıncalı bir şeydir çünkü insanoğlu şartla, bunu şart 
koşup da olursa olmaz ama normal olursa o bir şey değil de gene de biraz müstehab değil 
çünkü insanoğlu belli olmuyor bu kavga ediyor, ikinci kabahati olmayan evlilik aynı şeklide 
tesir oluyor onların da hayatları buna bağlı oluyor. 

“Yağma şeklinde birisinden bir şey alan bizden değildir.” O alıp kaçmak, o 
da İslam’a yakışmaz, bizden değildir o diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
5976. “Kıskançlık (gıpta)” Şimdi kıskançlık iki çeşit var, gıpta etmek yani daha 

doğrusu böyle.  

“Ancak iki şeyde olur;” Kıskançlık iki çeşittir, kıskanç olup da başkasının malını 
görüp de yahut o adama haset edip, kendisine o hayır, o nimet o adamın elinden gitsin 
diye bir kıskançlık var. Gıpta da onun tersi; o yapıyor keşke bende de olsa, onun gibi ben 
de yapsam diye manaya gelir bunu Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gıpta manasında 
söylüyor. Bu iki şey de var yani temenni olur, bende de olsa. 

“Malını hak yolunda harcayan kişi kıskanılır.” Yani gıpta edilir benim de 
malım olsa da o adama gibi harcasam diye şey yapılır. İkincisi; 

“Allah’ın kendisine hikmet verdiği kişi, bu hikmeti her tarafa yayıp öğrettiği 
zaman ona gıpta edilir.” Keşke bana da Allah onun gibi bir hikmet verse de ben de bu 
hizmeti yapsam diye gıpta edilir.  

 



 

 

 

5977. “Hudut ancak Allah ve Resulü içindir.” Ne yapacaksan hududu Allah 
(c.c.)’nun, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gösterdiği huduttadır. Sen kendi kafana göre 
değil şimdi çoğu zaman İslam hukuku var, haddi var, hududu var. Geldiğimiz gene 
İngiltere’den geldik, bir hayli Pakistanlılar maşallah çok hepsi yani İslam severler ama 
onların da işte adetleri var, bir acayip şeyler. Miras olur, allak bullak eder, hakkını yer 
ötekisinin. O hudut değil, Allah’ın hududu var, ölüm haktır, miras helaldir. Ona göre 
yapılır. Böyle bu misal olarak Allah’ın haddini hududunu gözetmek lazım kendi kafana 
göre had hudut koyamazsın. 

 
5978. “Sütten kesildikten sonra rıda” Rıda’ demek yani,  

“(Süt emzirmek) yoktur.” Sütten kestin çocuğu üç yaşında, dört yaşına geldi. 
Dört yaşına kadar bazıları veriyor, normalde iki yaşında tamamdır. Ondan sonra artık 
emzirmek yoktur diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Onun haddi o, o kadardır.  

“(İki gün ardı ardına iftar etmeden) devamlı oruç tutmak da yoktur.” Şimdi 
moda olmuş yok ilaç olarak adamları altı yedi gün hiç iftar ettirmeden oruç tutturuyorlar. 
Yok öyle iftar edeceksin. Yani onu muhakkak su olsa bile o gün oruç tutun mu akşam iftar 
etmen lazım. O vakit ötekisi oruç sayılmaz. Devamlı oruç tutmak da yoktur. Devamlı 
senede işte birkaç gün bozuluyor oruç yani hepsini bütün sene tutamazsın.  

“Akıl baliğ olduktan sonra da kişi yetim sayılmaz.” Yetim kimdir? Yetim, 
öksüz yani on, on beş, on üç ne zaman akıl baliğ olduktan sonra ondan sonra yetim 
sayılmıyor. Yetim ufaklar oluyor yani akıl baliğ olmadan önce.  

“Gündüzün sükûtu geceye kadar devam etmez. Nikâh etmeden önce de 
boşamak yoktur.” Daha evlenmeden adam seni boşadım diyor nereden boşayacaksın? 
Sen zaten evli değilsin. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 
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