
 

 
 
 

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: 
,

 

6023. “Bu yerde ölüm anında mimin kulun kalbinde ancak şu iki mana bir 
araya gelebilir. Allah mutlaka ona umduğunu verecektir, korktuğundan da emin 
kılacaktır. (Resulullah Aleyhisselam ölüm halinde bir zatı ziyaret etmiş: ‘Kendini 
nasıl buluyorsun?’ Diye sorunca, o kişi: ‘Allah’tan ümit ediyorum ama 
günahlarımdan da korkuyorum’ demiş. Bunun üzerine yukarıdaki hadis varit 
olmuştur.” 

Allah’tan ümit kesmemek lazım Allah; Allah mutlaka ona umduğunu verecektir yani 
korktuğu şeyden emin eder. Günahlarından emin olur, Allah mutlaka onu umduğu 
rahmetine, merhametine kavuşturur. Bu insan, son nefeste olunca yani öleceği vakit artık 
kimsede dünya şeyi içinde olmaz insanın. Dünyadan çıkmak üzere olduğu vakit artık hiçbir 
şey onun kalbinde olmaz. Allah’tan başka bir şeyden ümit etmez insan o vakit.  

 
6024. “Kimseye on kamçıdan” Kamıştan yani kırbaçtan,  

“Fazla vurulmaz. Ancak Allah’ın tespit ettiği cezalar olursa başka.” Kabahat 
yapar insan, ona on defa vurabilirsin ama fazla vurulmaz diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). Onlar, insanlar arasında bir şey olursa tedip için onu yoluna getirmek için vurun 
ama fazla değil. Allah’ın hudutları var içki içmek, zina yapmak bilmem başka şeyler var, 
onlarda da içki içene kırk kırbaç, zina yapana yüz filan, öyle onlar hariç başka şeylere 
10’dan fazla vurulmaz diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 



 

 

 

 

6025. “Allah ümmetimi katiyen sapıklık üzere toplamaz. Büyük kalabalığa 
uyun. Allah’ın kudret eli cemaat üstündedir. Ayrılan ateşe ayrılmış olur.” 

Ümmeti Muhammed, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den şimdiye kadar doğru olan, 
doğru yolda olanlar daimen ekseriyettedir. Doğru yolda olmayanlar daha azdır. Onlara tabi 
olmayın diyor. Yani onlar yoldan çıkınca, başka sapıklıklara da dalıyorlar. Onun için bu 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ümmeti kıyamete kadar çoğunluktur, çoğunluğa tabi olun. 
İslam âlemine bakın neresi çoğunlukla, oraya şey yapın, tâbi olun çünkü yoldan çıkan ateşe 
gider. Sapan ataşe sapar diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Şezze sapmak demektir, şüzze 
yani ateşte saptırılır. 

 
6026. “Şu dört kişinin sevgisi bir münafığın kalbinde bir araya gelemez:”  

Hz. “Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali.” Hazretleri. Münafığın kalbinde hepsi 
birden olamaz. Ya birisini sever kalbinde yahut ikisini yahut üçünü yahut ondan, dört 
olunca münafık değildir. Bu dördüne kalbinde sevgi beslemeyen insan münafıktır. Bunda 
hiç kimseden korkmaya gerek yok Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek ağzından 
çıkmış. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman Hazreti Ali hepsi kalbimizde aynı sevgi var 
onların hepsine mübareklerin. Yok, şu buydu, şuydu buydu filan sen Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek sözünün üzerine söz mü söyleyeceksin? Hâşâ. 

 
6027. “Ensarı ancak mümin olan sever. Ondan ancak münafık nefret eder. 

Kim onları severse Allah da onu sever. Onlardan kim nefret ederse, Allah da ona 
buğz eder.” Hani bu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i misafir edip de, ona yardım eden, 
arka çıkan, kendilerini İslam yolunda feda eden mübareklerdir bunlar, Ensar dediği  



 

 

 

Medine ehli, ahalisi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i misafir edip her türlü zorluklara Allah 
rızası için, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevgisi için yapan insanlardır. Onları ancak 
sevmek lazım, sevmeyen diyor münafıktır Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çünkü onlar 
hiçbir şey için yapmamışlar bu şeyi hatta büyük tehditler almışlar hem ticareti kesilecek 
hem savaş edeceğiz gibisinden hiçbir şeye aldırış etmemişler sırf Allah rızası için hiçbir 
menfaat için yapmayan insanlardır. Onlar gibi insanları sevmek lazım sevmeyen 
münafıktır. Seveni de Allah sever diyor, sevmeyeni Allah sevmez. 

 
6028. “Şaban’ın on beşinci gecesinde; “Lâ ilâhe illallah” kelimesini Allah’a 

ulaşmaktan hiçbir şey alıkoyamaz.” O Şaban’ın on beşinci gecesi mübarek gecedir. Bu 
geceler mübarek geceler de mühimdir. Allah’ın, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevdiği 
gecelerdir. Şimdi bu sapan, az önce dediğimiz gibi yoldan sapan insanlar. Bir, hiçbir 
gecenin mübarek gece diye bir şey yok diyorlar. Var işte Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de 
söylüyor. Yani; “Lâ ilâhe illallah” deyince Allah Azze ve Celle’ye ulaşır.  

“Ancak o gece içki içen kişinin ağzından çıkarsa başka.” Eskiden üç aylar 
oldu mu ayyaşlar, bu şeye müptela olan insanlar üç ayda içmezdi, hürmet ederlerdi. Onlar 
bile hürmet ederdi. Şimdi öyle bir şey yok. Hiç ne Şaban biliyor ne Recep biliyor ne 
Ramazan biliyor her vakit şey. Onlar da cezalarını çekecekler, kendilerine akıllıyız diyen 
insanlardır. Onun için onlar hariç “Lâ ilâhe illallah” diyen insan, bahusus Şaban’ın on 
beşinde olan insan Allah Azze ve Celle’ye yetişmiş olur o Kelime-i Tevhid.  

 
6029. “Emirliğe haris olan kişi katiyen adil olamaz.” Yani mevkie, makama 

hırslı olan insan adaletli olamaz. O zordur çünkü o mevkie yetişeyim diye her türlü şeye 
katlanır, her türlü şeyi yapmaya hazırdır. Onun için hırs olmaması lazım. Emirlik için değil 
de hizmet için, biz bu insanlara hizmet edelim diye hırs etmek lazım onu şiar etmek lazım. 
Mevki için değil de mevki hedef değil de o vasıta, vesile olsun ki insanlara, ümmete hizmet 
için. Yok, mevki için şey yapan insan ondan adalet bekleme. 

 
 



 

 

 

6030. “Bir halife için beytülmalden iki kaptan fazlasına malik olması helal 
olmaz. Birini kendi ve çocukları yer, diğerini yemeleri için insanların önüne 
koyar.” 

 
6031. “Müşriklerin ganimetlerinden, az-çok, iplik-iğne velhasıl hiçbir şey 

Müslümanlardan hiç kimseye –onları alana da verene de- hak etmedikçe katiyen 
helal olmaz.” Bu savaşta alınan ganimet, onların hak hukuku var, ona göre taksim 
olunur. 

 

6032. “‘Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullâh’ diyen Müslümanın kanı 
helal olmaz. Ancak şu üç sebebin biri ile helal olur: Zina eden evli kişi” Zina büyük 
şeydir, onun kadın olsun, erkek olsun evli olunca zina yapan insan yani Müslüman 
kanununa göre ona ancak ölüm olur.  

“Nahak yere insan öldüren” Birini öldürdün, sen de onun yerine, ailesi kabul 
etmediyse senin kısasa kısas olur. Onlar, onun yerine bir fidye verirsen, kabul ederlerse 
olur. Olmazsa gene o da kısas olur.  

“Müslüman topluluğundan ayrılıp dinini terk eden. (İşte bunların kanı 
helaldir.” Topluluktan ayrılıp, cemaatten, İslam cemaatinden ayrılan insan onun da kanı 
helaldir. O fesat yapar insana. 

 
6033. “Kıble ehlinden şu kimselerden başka hiç kimsenin kanı helal 

değildir:” Kıble ehli yani İslam, Müslüman olanların kanları birbirlerine haramdır ama bu 
başka, bu üç kişi hariç: 

 



 

 

 

“Haksız yere adam öldüren, öldürülür.” Kendini nefsi müdafaa olmadıktan 
sonra kalkıp da, hiç sebepsiz yani sebep dediğimiz dünya sebepleri olsa bile o da kısas 
olur. 

“Zina eden evli kişi” Kadın, erkek olsun zina edenler evli olunca, onun da kanı 
helaldir. Ama tabi burada kalkıp da sen yapamazsın bu İslam hukuku var, mahkemeye 
çıkacak, Kadı Hazretleri hükmedecek öyle olacak bu şeyler. Sen kalkıp da helal diye sen 
kalkıp da öldüremezsin. Öyle olursa daha büyük fitneler çıkar.  

“İslam topluluğundan ayrılan.” İslam’a karşı, Müslüman devletlere karşı yahut 
şeye karşı ayaklanıp da ayaklanma yapan insanlar. İslam’dan, topluluktan ayrılan insanlara 
onlara da kanları helaldir. Şimdi bir söylüyorlar mesela gördüğümüz gibi her tarafta 
Müslüman, Müslümana. Müslüman tabi olacak ayrılan kanı helaldir. Çoğu insan nasıl 
oluyor bu? Bu şeydir Allah’ın hükmüdür, bizim hükmümüz değil.  

 
6034. “Köpek parası, kâhine verilen ücret, fuhuş karşılığında alınan para 

helal olmaz.” Adam köpek satması da caiz değildir işte yani. Onu satacaksa bunun işte 
şerri hile oluyor, tasmasını sattım gibisinden şey yapacak. Gübre mesela o da olmaz. O da 
nakliye ücreti filan gibisinden öyle olur. Bir de kâhine verilen kâhin; kehanet yapan, 
cinciydi minciydi, sana büyü yaptılar, şu yaptılar, bu yaptılar, ver bakalım yüz lira, beş yüz 
lira, bin lira diyorlar. Ona da caiz değildir. Fuhuş karşılığında alınan para da helal olmaz. 
Ona da yani fuhuş yapıp da o para katiyen helal değildir. 

 
6035. “Hem veresiye hem peşin alışverişi birden yapılmaz. Bir alışverişte iki 

şart olmaz. Ödenmeyen şeyin kazancı helal olmaz. Yanında olmayan şey de 
satılmaz.” Bunlar, bu Hadis-i Şerif büyük bir kitap dolduracak gibi şeydir. Bunları böyle 
burada anlatmak zaten siz de, biz de anlamıyoruz. Hadisin bereketi üzerimize olsun.  

 



 

 

 

6036. “İki adamın arasına izinsiz oturmak caiz olmaz.” İki adam oturmuş, 
aralarına, yani ahbaptırlar, senin gelip oturman olmaz. İzin varsa oturursun, vermezlerse 
oturamazsın. 

 
6037. “Müslüman kişi için üç günden fazla kardeşiyle dargın durması helal 

olmaz. İlk barışan cennete önce gider.” Bu küslük iyi değil. Üç günden fazla küs 
durmamak lazım. Üç gün durdun, hangisi gidip de barışırsa o cennete daha önce girer 
diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

 
6038. “Kızdığı şeye Allah için kızmadıkça, hoşnut olduğu şeye de Allah için 

hoşnut olmadıkça, kul imanın hakikatine eremez.” Kızdığın vakit bir şey görüyorsun, 
bu Allah için kızacaksın. İyi bir şey görüyorsun o da, Allah bundan razıdır diye hoşnut 
olacaksın. O vakit imanın hakikatine ermiş olursun.  

“Bunu yaptığı zaman imanın hakikatine erer. Benim ahbap ve dostlarım o 
kimselerdir ki” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ahbap ve dostları kim diyor.  

“Beni hatırladıkları zaman benden söz ederler.” Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’den söz ederler.  

“Kendilerini hatırladığım zaman ben de onlardan söz ederim.” Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem. 

 

6039. “Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kadın, yanında mahremi 
olmadan bir gün ve bir gecelik yolda yalnız gidemez.” 

 



 

 

 

 

6040. “Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kadının yanında babası yahut 
oğlu yahut kocası yahut kardeşi yahut da herhangi bir mahremi olmadan üç gün 
veya daha fazla mesafeye yolculuk yapamaz.” 

 
6041. “Kocası yanında olan kadının, onun izni olmadan nafile oruç tutması 

yahut onun izni olmadan birini eve alması helal olmaz. Onun emri olmadan infak 
ettiği şeyin karşılığında alınacak ecrin yarısı ona verilir.” 

Oruç tutacağı vakit beyinden de izin alması lazım onun izni olunca olur. Olmazsa 
tutmaması daha evladır çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Hadisi, emrine uymuş olur 
daha faziletli olur. Bir de eve misafir, kocasının izni olmadan eve misafir alması da helal 
olmaz. Onun emri olmadan infak ettiği şeyin karşılığı ancak ecrinin yarısı olur. Yani sadaka 
verdi beyinin haberi olmadan olunca, tam sevap verilmez, yarım sevap verilir.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
20 Mart 2018 /02 Recep 1439 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


