
 

 
 
 

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: 
 

 
6001. “Masiyet ve gazap içinde adak olmaz. Onun kefareti yemin kefareti 

gibidir.” Bir şeye öfkeyle adak yaptın mı, onun hükmü yoktur ama onun da kefareti var, o 
da yemin kefareti gibidir. 

 
6002. “Allah’a olan masiyette adak olmaz.” Allah’a karşı, Allah’ın yasak ettiği 

şeylere ben bu şey olursa içki içeceğim, bu şey olursa adam öldüreceğim, bu şey olursa 
haram yapacağım gibisinden, o adak sayılmaz. Olmaz öyle adak.  

“Âdemoğlu sahip olmadığı şeyleri de adayamaz.” Yani âdemoğlu kendinde, 
bu dağı vereceğim gibisinden, bu yıldızı vereceğim gibisinden diye adak yaparsa, o zaten 
senin değil, elinde değil onunla da adak olmaz. Adak yani yapabildiğiniz şeylerdir adak.  

 
6003. “Velisi olmadan nikâh olmaz. Sultan, velisi olmayanın velisidir.” Onun 

vasisi olur yani. 

 



 

 

 

6004. “Allah’ın müminlerin ezanını kabul ettiği gibi kabul ettiği bir şey 
yoktur.” Ezan okumak büyük bir fazilettir, güzeldir. Bilmem bu bizim şeyler ulu-l emir 
olan insanlara birkaç senedir merkezi sistem diye bir şey çıkarmışlar. Bütün bu müezzinler 
maaş alıyor, ezan okumuyor, duruyor orada, birisi okuyor bütün minarelerden okunuyor. 
O bir kişiye fazilet olur öteki türlü olursa herkese fazilet olur onu da Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) teşvik ediyor, müezzinlik yapsınlar diye insanlar. Allah katında çok 
makbuldür ezan, müezzinler. 

 “Kuran’da da güzel sesli birinin okumasını kabul ettiği kadar kabul ettiği 
hiçbir şey yoktur.” Kuran’da da okurken güzel hafız, güzel sesli hafızlar onların okuması 
daha makbuldür. Güzel sesi olan insan varken başkasının okuması olmaz. Olur da edepten 
değildir, usulden değildir.  

 
6005. “Hiçbiriniz, ben kendisine; çocuğundan, babasından ve bütün 

insanlardan daha sevimli oluncaya kadar tam iman etmiş sayılmaz.” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), seveceğimiz ilk insandır. Anne, baba, çoluk, 
çocuktan önce gelir, onu öyle kabul etmezsen senin imanın noksandır Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e. Onun için ne kadar tazim edersek, o kadar sevaba nail oluruz, Allah 
katında makbul insan oluruz. Şimdi ahir zamanda çok, şeytan bir hayli insanın kafasını 
karıştırıyor, kendilerini âlim sayan insanlar bile gerekmez diyor salât-u selam getirmek de 
gerekemez. 

 
6006. “Ne erkek erkeğe ne de kadın kadına tek elbise giymiş haldeyken 

sürünmesin.” 

 
6007. “Ne erkek erkeğe ne de kadın kadına sürünemez. Ne erkek erkeğin 

ne de kadın kadının avretine katiyen bakamaz.” Bazı insanlar yok bu kadındır gel 
bakabilir, öyle bir şey yok, günahtır.  



 

 

 

 

6008. “Üzüm iyice karamadıkça tane iyice olmadıkça satılmaz.” Bu ekinlerde 
diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
6009. “Kişi, din kardeşinin izni dışında alışverişi üstüne gitmesin.” Bu 

alışveriş yaptı, ben bunu daha fazla yüksek fiyata alırım diye oradaki satana teklif etmesin 
diyor olmaz bu. Adam anlaşmış orada, ikisi de anlaşmış sen kalkıp da öyle yapınca 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrine muhalif olmuş oluyorsun, onun bereketini 
görmezsin. 

“Din kardeşinin nişanlısına talip olmasın.” İnsan evlenmek için bir nişan 
yapmış gidip ben daha iyiyim, daha güzelim, daha zenginim diye gidip o şeyi bozup da 
kendisine almasın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Sonunda da “illa en ye’zenu lehu” 
diyor, izin verirse, o istemedikten sonra alırsın der. Malı da al, istersen, ben bu kızdan da 
vazgeçtim sen alabilirsin, iznim var diye öyle olur ama o izni vermedikten sonra bu olmaz, 
ayıptır.  

 
6010. “Birbirlerinizin alım-satımı üstüne varmayın.” Dediğimiz gibi gene bu 

sattı, kaç paraya sattın sen? Şu kadar, ben daha fazla veririm diye teklif etmeyin diyor. 
Satılmış, bitmiş o mesele çünkü satıştan dönmek de olmaz, başkasının rızası olmadan o işi 
bozmak da olmaz. 

“Mallar pazara indirilmeden yolda karşılayıp başına üşüşmeyin.” Pazara 
gelmeden kapatmak ister bazı insanlar onu da yapmayın diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.).

 



 

 

 

6011. “Ensardan ancak münafık olan nefret eder.” Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’i karşılayan Medine ahalisi Ensardır, ona yardım eden demektir. Onları sevmeyen, 
onlardan nefret eden münafıktır ancak. Münafık olmayan onları sever. 

“Kim bize Ehl-i Beytimize karşı nefret duyarsa o da münafıktır.” Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in ailesi, evladı, torunları Ehl-i Beyttir, onlardan da nefret eden, nefret 
duyuyorsa o da münafıktır. 

“Ebu Bekir ile Ömer’e nefret duyan kişi de münafıktır.” Burada yani bu 
Hadis-i Şerif. İslam dünyası buna riayet edip de buna bakarsa, bütün İslam âlemi süt liman 
olur, güzel olur çünkü bazıları Ensarı sevmiyorlar, bazı tayfa Ehl-i Beyte karşılar, onlara 
nefret duyarlar, bazıları da, onlara karşı olanlar da Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer Hazretlerine 
nefret duyarlar. 

Bundan dolayı bütün yüz yıllarca bir fitne var, bir türlü sönmüyor hâlbuki Hadis-i 
Şerif açık ve seçiktir buna tabi olmadıklarından dolayı Müslümanlar birbirlerini yiyorlar. 
Hâlbuki mübarekler ta o zamandan beri olmuş, hizmetleri olmuş, bütün dünyaya nur 
yaymışlar, İslam’ı yaymışlar, güzellik yaymışlar, adalet yaymışlar, iyilikten başka şey 
yapmamışlar ama şeytana karşı gelmişler, şeytan da onlara musallat olmuş. Onun için 
bunlara nefret duyan münafıktır muhakkak, Allah muhafaza Allah akıl fikir versin 
insanlara. 

 
6012. “Allah’a ve ahiret gününe inanan insan, Ensara kin beslemez.” Çünkü 

bu kin öyle bir şey ki ufaktan başlar büyür, büyür, büyür ta Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in zamanından bu şeytan uğraşıyor onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hem o 
zaman için hem bu zaman için insanları uyarıyor. 

 
6013. “Kendisinde sakınca bulunan şeyin korkusundan, sakıncası olmayan 

şeyi de terk etmeden kul, takvaya ermişlerden olamaz.” 

Bu, evliyaların sıfatı, büyük âlimlerin sıfatıdır bu. Bu mezhep imamlarının da çok 
bu sıfatıdır, helal olan şeyi bile korkusundan, korkudan dolayı onu bile bırakan insanlardır 
bunlar. Helaldir ama Allah rızası için onu bile bırakır, onlar takva ehlidir. 

 



 

 

 

 
6014. “Kul, kendi nefsi için sevdiklerini diğer insanlar için de sevmedikçe 

imanın hakikatine ulaşamaz.” Bu da işte imanın hakikati, herkese kendisine istediği gibi 
herkese iyilik istemesi, insanlara hayır istemesi onlara sevgi duyması lazım, bu da hem 
imanın hakikati hem tarikatın esasıdır bu. 

 
6015. “Kul, mizahı, yalanı, haklı olsa dahi çekişmeyi bırakmadıkça açık bir 

imana ulaşamaz.” Bunlar nefsin sevdiği şeylerdir, onları bırakmak lazım ta ki hakiki 
iman olsun. 

 
6016. “Biriniz hamam” Yani banyoda, banyoda. 

“Yaptığı yere bevl (küçük abdest bozmak) edip de sonra orada 
yıkanmasın.” Banyo yapacaksın sıkıştın, oraya bevl etme diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). Abdest ayrı klozete yaparsın, şeye yaparsın, oraya yapma diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) yıkandığın yere yapma diyor.  

“Ya da abdest almasın” Ha orada yıkanmak değil de abdest alacak gene aynı 
yerde bevl edip de orada abdest almasın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Ayrı yerde 
olsun, burada yaparsan biraz daha ileride abdest al yahut yıkan. 

“Çünkü insanda meydana gelen vesvese daha ziyade bu yüzdendir.” Bu 
büyük bir şeydir çoğu insanda şimdi vesvese var o da işte nereden geliyor diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). Yıkandığı yer yahut abdest aldığı yerde küçük abdest bozmasından 
dolayı. Bu vesveseye vesile oluyor.  

 



 

 

 

6017. “Akmayan, durgun olan suya biriniz katiyen idrarını yapıp da orada 
yıkanmasın.” İnsanlar işte cahil insan çok olduğu için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
tembih ediyor. 

 
6018. “İki ayrı dinden olan milletler birbirlerine varis olamazlar. Bir milletin 

diğer millete şahadeti caiz olmaz. Muhammed milleti başka” Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem  

“Çünkü onların kendilerinden başka olan milletlere de şahadet etmeleri caiz 
olur.” Budist yahut Hindu millet birbirlerine varis olamazlar. Müslüman olan başka 
dinden olandan miras alamaz. Bu böyledir, bir de bir millet öteki dediğimiz gibi Yahudi 
Hristiyana şahadet edemez ancak İslam, Müslüman olanlar başkalarına şahadet edebilir 
yani şahit olabilir. Caizdir, ötekileri caiz değildir. 

 
6019. “Bir topluluk (cemaat yani) bir araya gelip de bazıları dua eder diğer 

bir kısmı da; ‘Âmin’ derse, Allah mutlaka dualarını kabul buyurur.” Bu dua edilince 
âmin denilince hepsine sevap olur. 

 
6020. “Allah yolunda kaldırılan tozla cehennem dumanı bir kulun karnında 

asla bir araya gelemez.” Cihat yolunda onun içinde toz var, savaş meydanındaki tozlar, 
cehennemin dumanı onun içine girmez. Yani cehennemden uzaktır demek o insan. 

“Aşırı cimrilik ile iman da katiyen bir kulun kalbinde bir arada 
barınamazlar.” Aşırı cimri olan insan, muhakkak imanı çok eksiktir ki onun için imanla 
cimrilik bir arada olmaz. 

 

 



 

 

 

 
6021. “Bir müminde şu dört haslet bir araya gelse, Allah mutlaka ona 

cenneti ihsan eder: Lisanda doğruluk,” Konuştuğu vakit doğru konuşacak, yalan 
söylemeyecek.  

“Malda cömertlik,” Malı var cömert olması lazım. 

“Kalpte muhabbet,” Kalbinde imandan sonra muhabbet çok mühimdir çünkü 
muhabbetsiz bir şey olmaz. 

“Kişinin gıyabında olsun, huzurunda olsun ona öğüt vermek.” Yalnız 
karşısına gelince bir şey söylemekle değil de hem karşısında hem arkasından iyi nasihat 
vermesi lazım. 

 
6022. “Kâfiri öldürdükten sonra doğru yoldan ayrılmayan, Allah’a 

yaklaşmakta devam eden kişi katiyen ateşte kâfirle bir araya gelemez” Cihat 
yaparken kâfiri öldürdü o, doğru yoldan ayrılmadıkça o muhakkak cennetliktir. 

“Çünkü o cennetliktir. Mümin içinde Allah yolunda kaldırılan tozla 
cehennemin kokusu bir araya gelemez. Kalpte iman ile haset bir arada 
barınamaz.” Hasetle iman bir arada olmaz çünkü haset kötü sıfatlardan büyüklerinden 
biridir onun için haset insan, kendini terbiye etmesi, nefsini terbiye etmesi lazım ki 
hasetten kurtulsun. Her şeyden kurtulur Allah’ın izniyle inşallah.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
13 Mart 2018 /25 Cemaziyelahir 1439 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


