
 

  
 
 

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: 

 

6083. “Kul Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah o gün sayesinden onun 
yüzünü tam yetmiş sene ateşten uzaklaştırır.” Orucun faziletlerini gösteriyor, ne 
kadar büyük bir fazilet var bu oruçta. Allah rızası için bir gün oruç tutun insan için ateş, 
yetmiş sene uzak durur ondan. Yetmiş sene zaten insanın hayatı yetmiş sene, çoğu insanın 
yetmiş sene. Yani bir insanın hayatı kadar uzak durur ateş ondan bir gün için. 

 
6084. “Mümine isabet eden yorgunluk, hastalık, gam, keder, üzüntü hatta 

ayağına batan diken bile günahlarına kefaret olacaktır.” 

İnsan mümin olup, Müslüman olup Allah yolunda olan insan için bu dünyada ne 
gibi en ufak bir şey bile olsa yani bir diken bile batsa ayağına, o bile onun günahlarına 
kefaret oluyor. Bunlar insanlar, bizim işimiz rast gitti, gitmedi bilmem şu oldu, bu oldu 
diye söylenip durular. Onlar yani hepsinin bir ecri var, boş değildir onlar. Boşuna olmuyor 
Allah’a inanıp da imanda olan insanlar için hepsinin ecri var, faydası var insanlara. Yani 
evde ne gibi evde, dışarıda, her tarafta sıkıntılar, üzüntüler ne varsa onların karşılığına 
Allah sevap verecek, günah varsa günahları affedecek Allah’ın izniyle. 

 
 



 

 

 

6085. “Âdemoğluna” Yani insanlara “İsabet eden bir çöp yarası, ayak 
kayması veya herhangi bir damar tıkanıklığı mutlaka işlediği bir günah 
yüzündendir. Allah’ın affettiği ise daha çoktur.” Günahı varsa affoluyor, günahtan 
dolayı oluyor o şeyler, olmayanı da Allah affediyor. 

 
6086. “Hasta ancak üç gün geçtikten sonra ziyaret edilir.” Bir ağır hasta 

oluyor, insanlar onu biraz istirahat edip de ondan sonra ziyaretine gidebilirler. Çünkü ilk 
başta bazı hastalar istirahat etmesi lazım onun için üç gün sonra. Öyle hastalar üç gün 
sonra ziyaret edilir bu hem Müslüman adetlerine göre hem insanlığın icabı olan insanlara 
görgüyü de gösteriyor iyiliği de anlatıyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kibarlığı da yani. 

 
6087. “Kişinin itikadını anlamadan Müslümanlığı hoşunuza gitti diye karar 

vermeyin.” Şimdi bu mesele işte insanların her zaman yani ta Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’den şimdiye kadar şimdi daha beter olmuş. Mangalda kül bırakmaz konuştuğu vakit 
İslam’dan, imandan, şeyden ama hiçbir şeyden haberi yok. İnsanları itikadı bozuk, 
itikatlarını bozuyor, imanlarını bozuyor. Onun için her gördüğünüze inanmayın, her 
dediğine böyle Müslüman görünen insan için size nasihat ediyorsa, şey yapıyorsa ona 
bakın diyor, itikadına bakın doru mudur değil midir? Doğru değilse defol git diyeceksiniz 
sen kendi haline bak diye. 

 
6088. “Kulağı önden, arkadan kesilmiş, kulağı uzunlamasına kesilmiş, 

yırtılmış veya delinmiş olan koyun ve tek gözlü koyun kurban edilmez.” Yani 
kurban alınacak, kurban bayramı alınacak hayvanlar sağlam olması lazım, ayıbı olmaması 
lazım çünkü o vacip olan kurbandır onun için onlara dikkat etmek lazım. Öteki türlü 
olanları kesip de yiyebilirisiniz yani o bir mahsuru yok yemek için de ama Kurban Bayramı 
için olan muhakkak iyi olması lazım, bu eksiklikleri olmaması lazım. Ötekiler kurban için 
sadaka kurbanıdır şuydu, buydu onlara olur da bu vacip olan için olmaz.  

 

 



 

 

 

 

6089. “Hayız ve cünüp kadın, su, başının dibine isabet ederse örgülerini 
çözmesine lüzum kalmaz. Çözmezse ona bir zarar vermez.” Örgüsü olup da 
çözmeye gerek yok, başına kadar su geliyorsa olur, yok gelmiyorsa o vakit çözmesi lazım 
örgüleri. 

 
6090. “Allah bu ümmeti yarım gün bile aciz bırakmaz. Şam bir adamın ve 

Ehl-i Beytimin sofrasını görmedikçe. Şam o adamın sofrasını gördüğünde 
Kostantiniye feth olunur.” 

 
6091. “Erkek, temizliğinden şüpheli ise karısının artığı olan su ile 

yıkanamaz. Kadın da onun artığı ile yıkanamaz.” Leğende eskiden şey yapardı, 
leğenden alınıp o leğene başka su karışmışsa onunla yıkanılmaz, temiz olması lazım. 

“Kişi yıkandığı yere küçük su dökmesin.” Yani ayrı yerde abdest bozacaksa 
başka yerde ona çünkü sıçrar, ona taharet olmaz. 

“Her gün de saçını taramasın.” Diyor, eskiden çünkü bazı uzun saç oluyordu 
erkeklerde de o zamanlarda onun için de kalkıp da saçını taramaya kalksa bir saat ister o. 
Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) illa her gün taramaya gerek yok diyor.  

 
6092. “Bir Müslüman bir ağaç diker, bir ekin eker de ondan insan, kuş veya 

herhangi bir yaratık yerse mutlaka karşılığında sevap alır.” Onun için bu ağaç 
dikmeyi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) devamlı nasihat ederdi bize çünkü onu sen ekip de  



 

 

 

bazı ağaçlar yüz sene yaşar, bazıları üç yüz sene yaşar her yiyen oradan gelen olduğu vakit 
onun sevabı sana gelir.  

 
6093. “Allah bidat sahibinin ne namazını ne orucunu ne zekâtını ne haccını 

ne umresini ne cihadını ve ne de küçük büyük herhangi bir amelini katiyen kabul 
etmez. Hamurdan kıl çıkar gibi İslam’dan çıkar.” 

Bu yani İslam’a mugayir olan bidat dedikleri şimdi bu bazı şeyler var, yapılan 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra yapılan güzel şeyler var onlara “bidat hasene” 
derler. Yani iyi yapılan şeylerdir, “bidat seyyie” dediği İslam’da olmayan şeyleri yapıp da 
İslam’a ters düşen, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetine, Kuran’a ters düşen 
şeylerdir. Bu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği şeyler çünkü bidat deyince bu 
Vahabiler bidat, bidat her şeye bidat diyorlar hâlbuki Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den 
sonra çok yapılan şeyler var, sahabe zamanında, tâbiîn zamanında da çok güzel şeyler yani 
İslam’a mugayir değil İslam’a yardımcı olan şeyler var. Onlar güzeldir de onları kast 
etmiyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
6094. “Oturup zikreden kavme mutlaka melekler inip ziyaretlerde 

bulunurlar. Onları baştanbaşa rahmet kaplar. Üzerlerine sükûnet ve huzur iner ve 
üstelik Allah onları nezdinde bulunanların içinde anar.” Allah da onları zikreder, 
onlar Allah’ı zikredenlenleri, Allah da zikreder. 

 
6095. “Hiçbiriniz ruhum habis oldu demesin. Ruhum katılaştı desin.” 

Çünkü habis demek ruh temizdir, ruhum pislendi demesin ama karıştı diyebilirsin. 

 



 

 

 

 
6096. “Hiçbiriniz: ‘Allah’ım! Dilersen beni bağışla. Allah’ım! Dilersen beni 

esirge. Allah’ım! Dilersen bana rızık ver!’ Demesin.” Diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). Ne diyeceğiz? 

“Azim ve içtenlikle istesin” “Allah’ım beni bağışla” desin. Dilersen demesin 
diyor çünkü Allah her şeye muktedir yahut “Allah’ım beni esirge, Allah’ım bana rızık ver” 
desin. 

“Çünkü O dilediğini yapar. Kimse Onu mecbur edemez.” 

 
6097. “Biriniz katiyen ‘Kulum, kölem’ demesin. Zira hepiniz Allah’ın 

kullarısınız. Bütün kadınlarınız da Allah’ın kadın kullarıdır. Şöyle desin: 
Gulamım,” Gulam dediği kölem değil de gulam demek gene köle demek ama köle demek 
Allah’a köle olmamız lazım. 

“Cariyem,” O da kadın köle için olur. 

“Yiğidim, hanımım.” Desin. 

 
6098. “Biriniz katiyen: ‘Kulum,” Yani erkek için “Emetim” O da kadın köle 

için yani cariye için denir. “Demesin.” Diyor  

“Köle de sahibine: ‘Rabbim, hanım Rabbim’ demesin.” Diyor bu Arapça 
şeydir, onlar şimdi Türkçeye uymuyor da onlar normalde köleler sahiplerine rabbim derler 
onu da demesin diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 



 

 

 

“Kölenin efendisi: ‘Yiğidim, genç kızım’ desin.” Kölelere  

“Köle de -kadın olsun, erkek olsun- ‘Efendim, hanım efendim’ desin.” 
Diyor.  

“Çünkü hepiniz memluksunuz.” Yani hepimiz Allah’ın kullarıyız demek.  

“Rab ise sadece Allah Azze ve Celle’dir.” Başka kimseye Rab diyemezsin. 

 
6099. “Kimse yerinden Hasan, Hüseyin” Efendilerimiz Radiyallahu Anh  

“Ve zürriyetlerinden başkasına kalkmasın.” Meclis varsa demek Ehl-i Beyte 
kalkılır, başkasına kalkmaya gerek yok. Bir defa Hazreti Ebu Hanife Hazretleri ders 
veriyormuş, o İmam-ı Azam, bütün bu şeylerin şimdiki gene onun için hakkında da bu 
densiz kötü âlim denilen insanlar, onun da hakkında çok kötü şeyler, kabul etmiyorlar. 
Ders veriyor, epeyce cemaat var. Bir bakıyorlar bir ders veriyor birkaç kelime söylüyor beş 
dakika sonra ayağa kalkıyor, sonra oturuyor. Böyle bu hal üzerine bir saat kadar sürmüş 
yani beş on defa kalkmış.  

Sormuşlar; “Ne için böyle? Ne var?” Diye Efendimize sormuşlar. Demiş sokakta 
bir tane seyit, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in soyundan bir çocuk var. Çocuklarla 
oynuyor her geçtiği vakit onu görünce ayağa kalkıyormuş mübarek yani o kadar bir 
hürmeti vardı. Bunlar, bu dediğimiz şimdiki o âlimler, böyle zatlara dil uzatan insanlar, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e bile hürmet etmeyen insanlardır. Onların zararları 
kendilerine olsun çünkü kendilerini şeytana vermişler herifler.  

 
6100. “Kimse Ben-i Haşim’den başkasına yerinden kalkmasın.” 

 
6101. “Kişi, kişi için yerinden kalkmaz. Ne var ki kişi Müslüman kardeşine 

yer açar.” Yani geldi mi kalkıp da ona yer vermeye gerek yok, onun yanına biraz sıkış, 
çekilir yer verir.  

 



 

 

 

 

6102. “Hakkı duyduğu veya gördüğü yerde, onu haykırmaktan, kişiyi 
insanların korkusu sakın alıkoymasın.” Hak varsa, oraya söyleyin yani kimseden 
utanmaya, korkmaya gerek yok. 

 
6103. “Sahurunuzdan Bilal’ın ezanı ve ufukta uzanan fecir alıkoymasın.” 

Hazreti Bilal Habeşi Efendimiz sabah namazından önce ezan okurdu ki insanlar dikkat 
etsin sahur bitiyor diye. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki o daha 
yiyebilirsiniz ki biraz daha var. Fecri sadık diye o tabi şimdi bu kadar ışıktan ne fecri sadık 
bilmem ne tabi şey var, saatler var, takvimde gösteriyor hangi dakika olacak diye ona göre 
yaparsınız diyor.  

“Ancak ufukta müstatir (ufukta genişlemesine açılmakta) olan fecir 
alıkoysun.” Fecir dediği sabah, şafak demek, şafak alıkoysun. Yani şimdi bir şafak var 
önce çıkıyor, sabah namazından önce çıkıyor. Ondan sonra esas şafak var, o da aydınlık 
oluyor daha güzel ufukta gözüküyor. Tabi buradan şimdi kimse onu anlamaz, söylesek de 
şey yapmaz. Ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in insanlara böyle dakikası dakikasına, 
saniyesi saniyesine söylediği şeyler Allah razı olsun âlimlerden, ulemadan onlar hepsini 
bize yapmışlar, takvimleri saatini, dakikasını hepsini göstermişler onun için ona göre 
yapmamız lazım. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

24 Nisan 2018 /08 Şaban 1439 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 


