
 

 
 
 

HADİS DERSLERİ 
 

EsselamuAleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.  

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: 

 
5979. “Kişiye ancak nazardan, hummadan ve dinmeyen kandan dolayı 

okunur.” Şifa için okunan şeyler; nazar için okunur, böyle ateşli hastalık için olur bir de 
kanamalar için okunur diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Yani ona şifa olur, okumakla 
şifa olur inşallah. 

 
5980. “Küçüğe, yitik olan kişiye, satacağını duyup da talip olmayan ortağa 

şüf’a hakkı yoktur. Şüf’a iplerin çözülmesi gibidir. (Biri talip çıkmazsa hak 
diğerine intikal eder.) 

Yani bu hakk-ı şüf’a derler. Burada da şimdiye kadar kanunlarda var. Bir yandaki 
yahut o mala ortak olup da, ilk başta ona hak olur. Şufa hakkı ona olur yani, komşuya olur 
şeye olur, onlara olur ama bu ya kaybolmuş bir adam var mesela şufa hakkı yok onun. 
Nereden onu bekleyip de şey yapılmaz. Satılır, küçüğe de aynı şekilde. Yani bunlar şey 
meseleleridir, bu daha geniş bir mevzuudur bu. Ama şufa hakkı var diye onu İslam’da, 
dinde şufa hakkı var.  

 
5981. “Kötümserlik” Yani uğursuz, uğursuzluk. “(uğursuz sayma) yoktur. 

Şayet olursa atta, kadında, meskende olur.” 

 



 

 

 

 
5982. “İkindiden sonra güneş batana kadar namaz yoktur. Sabahtan sonra 

güneş doğuncaya kadar namaz yoktur. Ancak Mekke’de ancak Mekke’de.” Diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Namaz olmuyor nafile namaz. Kaza olunca o başkadır.  

 
5983. “Cami komşusunun namazı ancak camide olur.” Camiyi ihmal 

etmemesi lazım cami yanı başında, orada camide namaz kılmıyor, gidiyor evinde kılıyor. 
Ondan daha acayibi, Allah bu imamlara hidayet versin. Tatil günleri oluyor cami yanı 
başında tatildir diye çıkıp namaz kılmaz.  

 
5984. “Yemek hazırken namaz kılınmaz” Şimdi yemek hazır orada bekliyor, 

namaz kılalım mı yemek mi yiyelim? Yok, yemek hazırsa yemeği yiyin sonra namaz 
kılarsınız. 

“Küçük ve büyük abdesti varken namaz kılınmaz.” Sıkışmış insan o da olmaz 
öyle namaz. Abdestini tazeleyip ondan sonra namazını rahat rahat kılarsın. 

 
5985. “Abdesti olmayanın namazı yoktur. Abdest alırken Allah adını 

anmayanın da kâmil bir abdesti olmaz.” Namaz, abdest yokken kalkıp da bir saat 
namaz kılmış, hiçbir namazdan sayılmaz o. Bazı antika şimdi burada isim zikretmeyelim, 
antikalar var onlar abdest mabdest gerekemez derler, şey yapar. Abdest de tabi alırken 
Besmeleyle başlayacaksın. Besmele yapmazsan kâmil abdest almış olmazsın, Allah’ın 
ismini zikretmen lazım. 

 

 



 

 

 

 
5986. “Abdesti olmayanın namazı olmaz.” Bu, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

söylemiş bunun bir tevili yok ama şimdi herifler abdesti olmayan, biliyorlar namazı 
olmadığı için yeni yeni şeyler çıkarıyorlar. Yok, abdest şöyleydi, abdest böyleydi diye 
abdesti tam almamaları için insanların bir acayip acayip şeyler söylüyor kendilerini âlim 
sayan insanlar. Ülema-i su onlar yani kötü âlimler insanı dinden meneden, iyilikten men 
eden insanlardır onlar.  

“Besmelesiz de abdest olmaz.” Besmele çekeceksin “Eûzübillâhimine’ş-
şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.” Abdest almaya niyet ettim diye ondan sonra 
abdestini alırsın.  

“Bana iman etmeyen Allah’a iman etmiş olamaz.” Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) olmasa, biz İslam’a girmiş olmayız, Allah’ı tanımayız. İlk başta Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e iman edip de ondan sonra Allah Azze ve Celle bizim imanımızı kabul 
eder. Şimdi gene diyoruz ya bu kötü âlimler öyle bir hale getirmişler ki Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’i hiç kabul etmiyorlar artık.  

“Ensar’ı sevmeyen de bana iman etmiş sayılmaz.” Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’i Medine’de karşılayan, Medine’de misafir edenler ensardır. Onları da sevmeyeler 
onlar da iman etmiş olmazlar. 

 
5987. “Zarar vermek de yok, zarar görmek de yok.” Kimseye zarar 

veremezsiniz, kimse sana zarar etmesin.  

“Kim zarar verirse, Allah ona zarar verir.” Sen zarar vereceğim de kurtulacağım 
diye bir şey yok. İnsana haberi yok, sen gelip malına, mülküne yahut şeyine bir zarar 
verirsin. Allah görüyor seni, senin başına onun on misli daha beter gelir bir şey eder. 

“Kim güçlük çıkartırsa Allah da ona güçlük çıkartır.” İnsanlara güçlük çıkarıp 
da işlerini menedip, bir hayra men olursan, Allah da senin işlerini zora sokar. Zahmet 
çekersin yani yardımcı olun birbirinize zorluk çıkarmayın diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). 



 

 

 

 
5988. “Zarar vermek de zarar görmek de yoktur. Ancak kişi komşusunun 

duvarına zarar vermiyorsa odun koyabilir. Yürüme yolu yedi arşındır.” 

Komşunla duvar duvarasın izin verirse onun duvarına mertek korsun ki senin evin 
öteki taraftan duvar yaparsın. Yok, vermezse yeni duvar yapıp da merteğini onun üstüne 
koyup da üstüne dam yaparsın çatı yaparsın. Bir de yol için. Yol, bir yollar var insanlar 
rahat geçsin diye en azından yürüme yolu yedi arşın diyor. Yedi arşın yani beş metre kadar. 
Bir arşın yetmiş santim filan yani beş metre genişlik olması lazım. İnsanlar tamah eder, 
yola gire gire en sonunda iki adam zor bazen geçerdi eski zamanlarda. Yani öyle olunca 
hem daha iyi olur. Mal getirirken götürürken bir şey olursa rahat girip çıkar. Allah etmesin 
yangın olursa, uzak birbirlerinden. Her şey Efendimiz (s.a.v.)’in yüz binlerce hikmeti var 
dediği sözlerde. 

 
5989. “Allah’a isyan olan yerde hiç kimseye itaat edilmez.” Allah’a isyan 

ederlerse, ona taat yani ona itaat etmek mecburiyetinde değilsin, etmemen lazım.  

“İtaat ancak İslami hudutlar dâhilinde olur.” İslam hudutları içinde sana bir 
emir verildi mi ona itaat etmen lazım. Yok, sana Allah’a karşı, Allah’ın haram ettiklerine 
karşı, bunları yap derlerse ona itaat olmaz. 

 
5990. Bu da çok büyük bir sözdür Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Halık’a” Yani 

Allah’a,  

“Olan isyanda mahlûka itaat yoktur.” Yaratana isyan edene taat yoktur. 
Mahlûkuz biz Halık Allah’tır. Allah bizi yarattı, yaratılmış insanlarız, bizi yaratana itaat 
etmemiz lazım. Ona başka bir mahlûk, acayip mahlûk olur o vakit. Onlar sana; “Allah’a 
isyan et” der. “Sana itaat edemem, sen benim yaratanım değilsin, Allah beni yarattı, ona 
isyan edemem” diyeceksin. Yani bu kuraldır Allah ne diyorsa, ona itaat edebiliriz. Sen 
kalkıp, sen kim oluyorsun?  



 

 

 

 

5991. “Malik olmadığın şeyde talak hakkın yoktur” Daha evli değilsin; “Ben 
seni boşadım” diyor kadına. Hiç evlenmedi, nikâh yok, şey yok. Ona zaten boş laf o, 
hakkın da yoktur, karın değildir, şeyin değildir hiç.  

“Sahip olmadığın şeyde azat etme hakkın yoktur.” Köleye; “Azat ettim seni” 
dedi. Başkasının kölesi, sen onun sahibi değilsin, senin mülkün değil. Onda da hakkın 
yoktur. 

“Sahip olmadığın şeyi de satamazsın.” Bir arazi gösteriyorsun; “Bunu sana 
sattım” diyor. Şimdi üçkâğıtçılar tabi şimdi çok öyle. Hatta adamın malını da bazen 
duyuyoruz, sahte evraklarla satıyorlar. O sahih bir satış değildir, olmaz. 

“Fakat malik olduğun şeyi adayabilirsin.” Adak yaptın, ben bunu şey 
yapacağım diye, o seninse adak olur. Senin değilse onda da adak olmaz. Yani bu, koyun 
vereceğim sana adak olarak. Senin değilse yapamazsın, satın alıp versen olur, daha sonra 
satacaksan. Yok, öyle söyleyip de sonra vermezsen, veremezsin olmaz. 

“Ancak Allah’ın rızası kastedildiği hususlarda adak adarsın.” Adak, çeşit 
türlü adaklar oluyor. Ben bir şey olursa; bu kadar içki dağıtacağım dersen, o adak sayılmaz, 
onlar günahtır. Ben şeyim olursa; bu adamı döveceğim, bu adamı öldüreceğim dersen o da 
adak sayılmaz. Allah’ın rızası olan şeylerdir adak. Kurban kesersin, erzak verirsin, ev 
verirsin, araba verirsin ne verirsen ver, onlar adaktır olabilir de böyle günah şeylerden 
Allah’ın rızası olmadığı şeylerden adak olmaz.  

“Masiyet üzerine yemin edenin yemini sayılmaz.” Bu da aynı şekilde.  

“Akrabadan alakayı kesmek için yapılan yemin de makbul değildir.” Ben bu 
kardeşimden, yemin ediyor ki bunu ben bununla görüşmem. O yemin sayılmaz çünkü 
olmaz o. Annemle görüşmeyeceğim, babamla görüşmeyeceğim diye yemin ederse onlar 
yemin babından değildir. Makbul değildir, muteber değildir.  

 
5992. “Hastalığın sahibinden başkasına sirayeti, Muharrem ayının sefere 

ertelenmesi, ölünün ruhunun gelip: “İntikam intikam” diye bağırması gibi şeylere  



 

 

 

inanıp, evham etmek yoktur. Otuz gün hiç iki ay yapar mı? Kim ahdini bozarsa 
cennet kokusu alamaz.” Bunlar Allah’ın dediği şeylerdir yani kendi evham yapıp da 
kendi kendine hüküm çıkarmak olmaz. Onun için evham, şimdiki insanlar, çoğu insanlar 
evhamlıdır, ona dikkat etmek lazım. Fazla evham yapmamak lazım, yolunda gidip ona 
buna da kabahat bulmaya gerek yok.  

 
5993. “Sirayet ve uğursuz sayma gibi vehimlerde bulunmak yoktur.” Bu 

uğursuzdur, bu kötüdür filan diye öyle evham yapmayın diyor.  

“İyiye yorma hoşuma gider. İyiye yorma hoş sözdür.” Bir şey gördüğünüz 
vakit devamlı iyiye yorun. Yok, seni iyi görmedim yok seni bilmem şey yapmadım diye 
devamlı söyleyip durmayın.  

 
5994. “Hastalığın sirayet etmesi, uğursuz sayma, ölünün ruhunun gelip; 

‘İntikam intikam!’ Diye bağırdığına inanmak, sarılık (hastalığını vehmetmek) gibi 
şeyler yoktur. Ancak cüzzamdan aslandan kaçar gibi kaç.” Cüzzam o vakit onları 
ayrı bir yerlerde korlardı. Şimdi tedavisi oluyor onun da eskiden tedavisi yoktu. Allah 
göstermesin yüzünü gözünü eritiyordu insanın.  

 
5995. “Allah’ın rızasını kazanmak için tedbir gibi akıl, Allah’ın haram 

kıldıklarından uzak durmak gibi dine bağlılık, güzel ahlak sahibi olmak gibi asalet 
yoktur.” Allah’ın rızası için aklını kullan diyor Peygamber (s.a.v.). Haram kıldıklarından da 
uzak durmak için gene Allah’a sığın. Güzel ahlak sahibi olmak gibi de asalet yoktur. Şimdi 
benim aslım, neslim böyledir, şöyledir deyip ama kendisinde hiçbir şey yok oluyor. O da 
bir işe yaramıyor diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 



 

 

 

 
5996. “On vuruştan fazla cezalandırmak olmaz.” Bir insan bir kötülük yapmış, 

döveceksin. Yani on tane tokat attın o kadar, on tane kırbaç attın o kadar diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

“Ancak Allah’ın tespit ettiği cezalar müstesna.” İçki içene kırk tane kırbaç. 
Zina yapana yüz tane kırbaç yani böyle bu şeyler var ama ondan, onları yapmayan için 
tutup da sabaha kadar dövmek olmaz.  

 
5997. “Cehaletten daha kötü fakirlik olmaz.” En kötü fakirlik cehalettir. 

“Akıllı olmak gibi zenginlik yoktur.” Akıllı insan her şeyin hikmetini bilir, bu 
yaşadığı şeye razı olur, zengin o, zengin ama cahil olduktan sonra diyor bütün dünya 
elinde olsun gene de fakirdir.  

“Tefekkür gibi de ibadet olamaz.” Tefekkür de mühim şeydir, Allah’ın 
azametini tefekkür etmek, dini tefekkür etmek mühim şeydir onlar da. 

 
5998. “Manasını düşünmeden okumak olmaz.” Manasını bilen oturup da onu 

yavaş yavaş okuyup da manasını da bilse güzel olur.  

“Anlamadan yapılan ibadetin de pek kıymeti yoktur. Fıkıh meclisi” ilim 
meclisi diyor. “Altmış yıllık ibadetten hayırlıdır.” 

 

5999. “Ağaçtaki meyvede ve keterde (hurma ağacından elde edilerek yenen 
bir nesnede) hırsızlık halinde el kesme yoktur.” Onlar çünkü o düşüyor galiba oradan 
alınca onun da elini kesmek olmaz Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in merhametinden dolayı.  



 

 

 

 
6000. “Amelsiz sözün, niyetsiz amelin karşılığı yoktur. Sözün de amelin de 

niyetin de –eğer sünnete uygun değilse- değeri yoktur.” 

Sünnete tabi olmak mühimdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yaptığı işlere sünnet 
denir, onu yapmak lazım şimdiki insanlar sünnete ehemmiyet vermiyor. Hiç ehemmiyet 
vermiyor hatta sünneti kılanları tenkit ediyorlar bile. Gerekmez diyorlar, bu lüzumsuz 
diyorlar ama onsuz da olmuyor. Olunca işte yarı buçuk bir şey oluyor. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in karşısına çıkamaz o insanlar çünkü onun sevdiği yaptığı şeyleri 
yapmayan insan onlar şey yapar ahirette zorluk çekeceklerdir. Dünyada da çekerler ahirette 
de çekerler çünkü Allah’ın sevmediği insanlardır onlar. Allah’ın sevdiği insanlar sünnete, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e tazim eden, hürmet edenlerdir. Allah bizi, hepimiz 
onlardan eylesin inşallah.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 
 

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

06 Mart 2018 /18 Cemaziyelahir 1439 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 


