
 

  
 
 

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: 
 

 
 6104. “Kişi kendisinden bir şey isteyene ellerinde altından bir kulp dahi görse 
vermemezlik etmesin.” 

Sana bir insan bir şey isteyerek geliyor boş çevirme diyor. Şeyh Efendi de diyor şimdi 
çoğu insan vermez yok der. Yok değil de sen verebilecek kadarını ver. Sen yüz lira verecek 
değilsin on lira ver, yok o kadar yok, beş lira ver, bir lira ver, yarım ver ama boş çevirme. 
Sen vermiş olursun o beğenmezse o vakit onda mesuliyet olur senin mesuliyetin gitmiş olur 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrini yerine getirmiş olursunuz.  

 
6105. “Müslüman bir adam ölünce mutlaka Allah onun yerine bir Yahudi veya 

nasraniyi ateşe atar.” Allah Müslüman, İslam’da olan insanı ateşten, cehennemden korur. 
Onun için Müslümanlardan çok Müslüman olmayanlar dünyada daha çoktur. Allah onları 
Müslüman yerine azaba, cehenneme atar.  

 
6106. “Ashabımdan herhangi biri” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Sahabesinden 

biri. 

“Ülkelerin birinde vefat ederse o mutlaka o ülke ehli için kıyamette bir nur 
olur. Ayrıca onu kıyamette o ülkenin seyyidi olarak diriltir.” Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in Sahabeleri mübareklerdir onun için ecdadımız, Müslümanlar onlara Sultan  



 

 

 

demişler geldikleri yerlerde ikram etmişler, mezarlarını mamur etmişler, onları ziyaret 
etmişler, onları baş tacı yapmışlar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emriyle bu sözleriyle 
insanlara nur oldukları için onları baş tacı etmişler. Kıyamet günü de o belde mesela Ebu 
Eyüp El Ensari Hazretlerine, Eyüb Sultan diyoruz öteki mübareklere hepsine sultan 
diyoruz. Kıbrıs’ta Hala Sultan diyoruz. Bunlar berekettir büyük bir nimettir o beldelere.  

Kıymetlerini bilenlere Allah kıymet verir ama bazı yerlerde şimdi çıkmış ölüye 
hürmet etmeyin diyor hâlbuki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendi mübarek ağzı. Dini biz 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den mi öğreneceğiz yoksa ondan sonra gelen bu akılsız 
insanlardan mı öğreneceğiz? Muhakkak Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediğini takip 
edeceğiz. 

 
6107. “Üç çocuğu ölen kişi katiyen ateşe girmez.” Allah göstermesin zor şeydir, 

eskiden çocuklar şimdiki gibi değil bir aile beş on tane doğururdu beş, altı; üç, beş tane 
kalırdı çoğu ölürdü onlar da kıyamette ateşe düşmelerine mani olurdu insanların.  

“Ancak Allah’ın yemininin yerine gelmesi için sırattan geçer.” Sırattan geçmesi 
de kolay olur yani herkes sırattan geçer bazıları göz açıp kapayana kadar, bazıları yüz bin 
senede geçer, bazıları ayda geçer muhakkak herkes sırattan geçecek ama onlar da kolay 
geçenlerden olur. 

 
6108. “Sizden biri mutlaka Allah’a karşı hüsn-ü zan besleyerek ölsün.” Allah 

beni cehenneme koymayacak, Allah beni cennete koyacak diye hüsn-ü zan yaparsın öyle 
ölürsün hiç aklına getirme ki cehenneme gireceğiz inşallah hepimiz cennetliğiz. O, Allah’a 
güzel düşüncemiz Allah’a hüsn-ü zan etmemizdir. 

 
6109. “Allah’a karşı hüsn-ü zan beslemeden kimse ölmesin çünkü Allah’a 

karşı hüsn-ü zanda bulunmak cennetin karşılığında ödenecek paradır.” Şimdi çoğu 
insan ben kendimi cehennemlik sayarım diyor. Öyle hiç düşünmeye gerek yok tabi bizim 
yaptığımız ibadet beş para etmez, hiçbir işimiz doğru dürüst yoktur ama Allah bizim gibi  



 

 

 

aciz kullara merhamet eder diye Allah’ın rahmetine sığınırız, Allah’ın rahmetine güveniriz 
onun için amelimize güvenmeyiz, Allah’ın rahmetine güvenip cennete gireceğimizi 
düşünürüz. Yakîndeyiz inşallah.  

 
6110. “Allah’a masiyette, sıla-i rahmi kesmekte ve malik olmadığın şeyde sana 

yemin ve nezir yoktur.” Ben masiyet yapacağım, günah yapacağım diye yemin edersin, 
adak yaparsın, akrabamı ziyaret etmeyeceğim diye adak yaparsın, senin olmayan şeylere adak 
yaparsın onlar caiz değildir hükmü yoktur. 

 
6111. “Babasının yemini yanında çocuğun yemini yoktur.” Babası bir yemin 

etmiş oğlu başka olmaz, babasının yemini geçerlidir. 

“Kocasının yeminine karşı kadının yemini yoktur.” O da kocasına karşı bir 
yemin etmiş, kocasının yemini geçerlidir. 

“Sahibinin yemini yanında kölenin yemini yoktur.” Köle olan sahibi yemin 
etmişse sahibinin yemini geçerlidir. 

“Sıla-i rahmin kesilmesinde yemin yoktur.” Akrabayı ziyaret etmeyeceğim diye 
yemin edersen o da sayılmaz ona kefaret hiçbir şey yoktur ona, onun hükmü yoktur.  

“Masiyette nezir yoktur.” Adak yoktur, masiyet, günah işleyeceğim diye adak 
yaparsın, içki içeceğim, adam öldüreceğim şunu yapacağım bunu yapacağım diye öyle bir 
adak yoktur. Yapmaya gerek yoktur.”   

“Nikâhtan önce talak yoktur.” Daha evlenmeden boşama olmaz. Daha 
evlenmeden sen nasıl boşanacaksın? O da olmaz. 

 



 

 

 

“Sahip olmadan önce azat yoktur.” Köleye sahip olmadan önce azat ettim seni 
dersin senin değil o gene hükmü yoktur. 

“Akşama kadar susmak şeklinde de oruç yoktur.” Oruç ettin eski şeriatlarda 
vardı ama bizde o şeriat yoktur susmak diye bir oruç yoktur bizde.   

“İftar etmeden peşi sıra oruç yoktur.” Şimdi moda çıkmış üç gün beş gün tutuyor 
hiç oruç bozmadan o da olmaz. Akşam oldu mu en azından bir lokma yahut bir su ile iftarını 
açacaksın sonra ikinci gün gene tutarsın, istersen yine bir şey yeme ondan sonra ama iftar 
etmiş olursun. Sahurda da niyet etmek lazım. 

“Buluğa erdikten sonra yetimlik yoktur.” Adam öksüz yetim denen ancak buluğ 
çağına kadar olur on dört, on beş yaşına geldi mi artık o yetim öksüz sayılmaz. 

“Süt kesemeden sonra süt kardeşliği yoktur.” Sütü kesildi ondan sonra süt 
kardeşliği olmaz süt olmadıktan sonra.  

“Hicretten sonra badiyede kalmak yoktur.” Çölde kalmak yoktur diyor şehirlere 
gelsin yahut köylerde olsun. 

“Fetihten sonra da hicret mükellefiyeti yoktur.” Mekke fethedildikten sonra 
kalkıp da Mekke’den başka yere hicret etmeye mükellef değilsin. Daha önce mükelleflerdi 
onlar fetih olmadan önce hicret etmesi lazımdı Peygamber (s.a.v.)’e edebilen, edemeyen 
zaten kaldı orada ama hicretten sonra o şeyde kalktı isteyen kalabilir diyor.  

 
6112. “Biriniz Kur’an’ın üçte birini okumadan katiyen uyumasın.” Diyor 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Sahabeler şaşırdılar üçte biri yani on cüz sabaha kadar ancak 
okurlar; 

“Buna kimin gücü yeter diye sordular.” Sahabeler. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’de işin esasını, hikmetini söyledi. 

“Kul hüvellâhü ehad, Kul eûzü bi rabbil felak, Kul eûzu bir rabbin nâs 
surelerini okumaya da mı gücü yetmez? Buyurdu.” Bunları okudun mu Kur’an’ın üçte 
birini okumuş gibi oluyorsun ondan sonra da yatarsın, yatmadan önce bunları yapmak lazım. 

 

 



 

 

 

 

6113. “İki yüzlünün Allah katında emin olması mümkün değildir.” İki yüzlü 
münafık olan, değişik insan olan Allah indinde emin sayılmaz, emniyetsizdir.  

 

 
 6114. “Âlimin ilmi üzerinde susması, cahilin de cehli ile yetinip sormaması 

yakışık almaz. Allah; ‘Bilmiyorsanız zikir ehline sorun buyurdu.’” Âlim olan 
öğretmesi lazım, cahil de öğrenmesi lazım. Allah Azze ve Celle zikir ehline, âlimlere sorun 
diyor bilmiyorsanız.  

 

 

6115. “Şu üç hasleti kendinde bulundurmayan kişinin emr-i bil ma’ruf, ney-i 
anil münkerde bulunması doğru değildir.” İyiliği emredip de kötülüğü men etmesi iyi 
değildir diyor herkes bazen doğruyu söylersin, söylemesen daha iyi olur, adamı kaçırırsın. 
Nasıldır Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrettiği; 

“Emrettiği zaman yumuşak davranacak,” Hikmetle davranacak. 

“Nehyettiğinde yumuşak olacak,” Hop ne yapıyorsun diye bağırıp da çağırıp şey 
yapmaya gerek yok Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tarifi bu. 

“Emrettiği ve nehyettiği şeyi de bilecek ve nehyettiği hususta adil olacak.” 
Bilerek, bilmeyerek değil nereden ne yaptığını herkesin onun için emr-i bil ma’ruf ney-i anil 
münker yapması doğru değil. Bilmeyenin susması daha iyi oluyor bazen. 

 



 

 

 

 

6116. “Müslüman kişinin nefsini zelil kırması doğru değildir.” Zelil dediği yani 
nefsini alçaltmak, nefsinin kötü olması, insanlara karşı zelil olması gerekmez diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

“Nefsini nasıl alçaltır ki? Diye sordular.” Nasıl zelil olur insanlara karşı? 

“Altından kalkamayacağı şeyleri üzerine yüklemekle. buyurdu.” 
Yapamayacağın şeyi ben yaparım diye milletin karşısına çıkarsın ondan sonra yapamadığın 
vakit zelil olursun, alçak görürler seni. Onun için yapabileceğin şeyi yap diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.), yapamayacağına; “Yapamam ben buna benim takatim yoktur” de o vakit 
sana kimse bir şey diyemez.  

 

6117. “Biriniz namazından herhangi bir şeyi eksik yaparsa, mutlaka Allah onu 
kıldığı nafile namazlardan tamamlar.” Biz kılıyoruz işte yarı buçuk kılıyoruz, onları da 
sünnetlerden, nafilelerden, tesbihlerimizden Allah Azze ve Celle merhametiyle tamamlıyor 
bizi. 

 
6118. “Biriniz namazdan ses duymadıkça yahut koku hissetmedikçe ayrılmasın. (Bir 
zat namazda insan bir şey kaçırdı gibi geliyor demesi üzerine bu hadis varid 
olmuştur.)” Bu yani bazen vesvese oluyor acaba abdest mi bozuldu filan onun için 
vesveseye gerek yok. Çoğu insanda vesvese var, o kötüdür onun için bir ses olmadıkça 
gerekemez ayrılması. Bir şey hisseder bir insan o hissetmekle değil de koku yahut ses olacak. 

 

 



 

 

 

 

6119. “Evde bir leğen içinde idrar saklanmaz çünkü idrarın bulunduğu eve 
melek girmez. Kimse yıkandığı yere katiyen bevl etmesin.” Bu bazen geceleyin 
gidemeyen insan var yaşlı yahut çocuk filan onlara öyle bir oturak gibi bir şey yaparlar, oraya 
bevl eder. Onu öyle bekletmeyin diyor gidip dökün diyor çünkü öyle olunca melekler 
girmez, melaikeler girmez eve. Yıkandığınız yerde de abdest bozmayın diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

 
6120. “İhramlı kimse evlenemez. Evlendiremez. Nişan yapamaz.” 

İhramdayken zaten uzun sürmez o vakit oranın ibadeti mahsustur zaten Hacdayken 
ihramda zaten birkaç gün ihramda kalacaksın. Umredeysen zaten bir iki saatte biter. Onlar 
o zamanlar nikah olmaz, nişan olmaz.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

01 Mayıs 2018 /15 Şaban 1439 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 


