
 

 
 
 

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: 
 

 
6167. “Ey Cabir! Dikkat et, sana Kur’an’da nazil olan en büyük sureyi 

bildiriyorum. Fatiha-i Şerife’dir. Zira onda her derde karşı bir şifa vardır.” 

 
6168. “Ey Harmele oğlu Hâzim! ‘Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh’ı çok söyle 

zira bu cennet definelerindendir.” Bir insan nasıl dünyada define arar, o da yani o 
kadar şey cennette bile define gibidir o “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” demek. 

 
6169. “Ey Hassan!” Bu şair, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu Müslüman 

şairdir. Şairlerin çoğu müşriktir kötü söylerlerdi onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
ona demiş;  

“Müşrikleri kötüle.” Şiirlerde onlara karşı kötülüklerini anlat diyor.  

“Korkma Cebrail seninledir.” Yani bir şeyden korkun olmasın Hazreti Cebrail 
Aleyhisselam seninledir.  

“Ashabım silahla harp ettiklerinde sen de durma, lisanla harp et.” Bu karşı 
düşmana her türlü yani silahla olmasa da sözle de olur. Söz bazen daha değerlidir onları  



 

 

 

doğru yola getirebilir. Silaha ihtiyaç olmadan sizlerin safına, doğru yola gelmelerine vesile 
olur. 

 
6170. “Ey Halid!” Yani Halid Bin Velid’e söylüyor. 

“Bedir ehlinden olan bir adama (Abdurrahman b. Avf’a) niye eziyet 
ediyorsun? Uhud Dağı kadar altın infak etsen, onun ameline ulaşamazsın.” 
Bedir’de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in birinci gazasında, savaşında beraber olan 
Sahabeler onların günahları hem geçmiş günahları hem gelecek günahları affolmuştur 
onun için onlar çok kıymetlidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bunu da gösteriyor yani 
Uhud Dağı kadar altın versen onların sevabına, faziletine yetişemezsin. 

 
6171. “Ey Hâbis! Sana sığınanların sığındıkları şeyin en üstününü 

bildiriyorum. Dikkat et, ‘Kul eûzü bi rabbil felak, Kul eûzü bi rabbin nâs.’ İşte 
bunlar Muavvizeteyn’dir.” Yani bunlara sığınana Allah’ın izniyle kötülük gelmez ne göz 
değer ne nazar ne sihir ne başka şey cinlere de korur bunlar. 

 
6172. “Ey Hassan!” Gene bu şair olan.  

“Allah’ın Rasulü adına cevap ver.” Çünkü şairlerin Allah’ın hikmeti herkese bir 
meziyet vermiş, şairler de dilleri istedikleri gibi söyler, bazıları da çok açık olur yani 
konuşur gibi şiir söyler onun için o vakit bu Hazreti Hasan Radiyallahuanh söylemiş ki 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yerine sen cevap ver. 

“Allah’ım! Onu Ruhül Kuds ile kuvvetlendir.” Ruhül Kuds de Cebrail 
Aleyhisselam’dır yani ona ilham versin ki dili cevap versin o insanlara. 

 



 

 

 

 
6173. “Ey Hafsa! Sakın çok konuşma. Allah’ı anmadan çok konuşmak, kalbi 

öldürür.” Konuşursun hiç öyle Allah’tan, dinden, Peygamber’den bahsetmezsen o kalbi 
öldürür. 

“Allah’ın zikri ile çok konuşmak ise kalbi diriltir.” 

 
6174. “Ey Hakim! En helal kazanç, şu ikinin (iki ayağı kastediyor) 

yürümesi,” En helal kazanç onun yürümesi, 

“Şu ikinin (iki eli kastediyor) çalışması ve bunun (alnı kastediyor) 
terlemesiyle elde edilen kazançtır.” Ha bunlar en helal kazançtır onun için bazen 
insanlar bu çalıştırır ondan sonra paralarını da vermezler şey yapmazlar onları kazanç 
zannederler hâlbuki onlar haklarını vermeyince bir bereket kalmaz, hiçbir şey kalmaz. 
Onun için o çalıştırıldığı vakit o insanların helal parasını vermek lazım ki o da helal yesin 
sen de helal yiyesin inşallah. 

 
6175. “Ey Hamza! Şüphesiz dünyada yeşillik ve tatlı şeyler vardır.” Dünya 

Allah’a şükür nimetlerle dolu, yeşillikler, güzellikler, tatlı şeyler vardır. 

“Onu hakkıyla kim alırsa, onun için mübarek ve bereketli olur.” Bu dünyanın 
güzellikleri tatlılıkları kötü değil onu hakkıyla alırsa. Hakkıyla aldıktan sonra hem mübarek 
olur hem bereketli olur hem şifa olur ona. 

“Allah’ın Rasulü’nün malına (Beytülmâl) nice dalanlar vardı ki ateşi hak 
etmişlerdir.” Beytülmal dediği devlet hazinesi demek onu önünde bol bulup da nefsine 
uyup şey yapanlar onlar ateşi hak ederler. Ona dikkat etmek lazım hakkı olmayanı 



 

 

 

almaması lazım. Hakkı olandan istediği kadar dünyada sefa sür, keyif sür ama helalinden, 
haramla alırsan bir kuruş bile sana cehennemde ateş olur o. 

 
6176. “Ey Humran! Kim ateş verirse o, ateşin bütün pişirdiklerini sadaka 

olarak vermiş olur.” Eskiden ateş de kolay yapılmazdı gelip komşudan ateş alırlardı ki 
ateşi kolay yaksınlar diye onu diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). O ateşi veren oradaki 
yapılan yemeklerin hepsi onun sadakası olur. 

“Kim tuz verirse o, tuzun lezzet verdiği bütün şeyleri tasadduk etmiş gibi 
olur. Kim bir Müslümana su bulunan yerde bir yudum su verirse, bir köle azat 
etmiş gibi olur. Su bulunmayan yerde verirse sanki o yeri ihya etmiş gibi olur.” Bu 
küçük ufak sadakalar insan kıymetsiz zanneder ama kıymeti çok, büyük kıymetleri var çok 
büyük sevapları var bunların. 

 
6177. “Ey Halid! Benden sonra hadiseler, fitneler, ayrılıklar, ihtilaflar vukua 

gelecektir. Bunlar olunca sen Allah’ın katil (zalim) kulu değil de öldürülen 
(mazlum) kulu olabilirsen bunu yap.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mucizeleri bu. 
Ondan sonra olacak olayları anlatıyor. İnsanlara nasihat ediyor ki katil olmayın katil 
olmaktansa maktul yani öldürülen sen olasın diyor o daha iyidir ki zalim olmaktan mazlum 
olmak daha iyidir. 

 



 

 

 

6178. “Ey Zübeyr! Rızık kapısı Arş’ın kurulduğu günden yeryüzü karar 
buluncaya kadar açıktır.” Kıyamete kadar açıktır.  

“Allah her kulunu himmeti ve ihtiyacına göre rızıklandırır.” Bu da Allah’ın 
hikmeti bir istediği yani çalışana daha fazla verir Allah Azze ve Celle. 

 
6179. “Ey Selman!” Selman-ı Farisi ye söylüyor.  

“Kanı bulunmayan hayvanın düştüğü her yemek ve su helaldir. Yenilir, içilir 
ve onunla abdest de alınır.” Bu şey gibi kurt filan oluyor millet şimdi kurt incirde var 
bilmem başkalarında var yiyor insan o helaldir bir şey yok onda. Bir defa bunu Şeyh 
Efendi’ye de sormuşlardı da tuhafımıza gitmişti bak şimdi seneler sonra Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi. 

Kurdun içinde kan yok, sinekte var kan bastırdın mı kan çıkıyor. Kurtta, o ufak 
böcekler möcekler oluyor onlar bir şey değil. Şimdi kibar oldu millet bir böcek gördü mü 
şeyin içinde çuvalı atıyor. Bir pirinç çuvalını, bulgur çuvalını atıyor, bakmıyor hâlbuki 
onları temizleyip yiyebilir bir mahsuru yok yani helal olduktan sonra bir zararı da olmaz 
Allah’ın izniyle. 

 
6180. “Ey Selman! Bana secde etme. Ben ölürsem kabrime mi secde 

edeceksin, ne dersin? Şu halde bana secde etme. Ölmeyen Allah’a secde et.” 
Selman-ı Farisi muhabbetinden dolayı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e secde etmiş o da 
bize ders olsun diye bunu söyledi. Secde Allah’a olur. 

 
6181. “Ey Selman! Hastanın duası kabul olunur. Dua et ve duanı anlayarak 

yap.” Yani ne istediğini söyle öyle anlamadan değil de…  

“Sen dua et, ben de âmin diyeyim.” Demiş Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 



 

 

 

 

6182. “Ey Selman! Bana buğzetme ki dininden olursun. ‘Sana nasıl 
buğzedebilirim ki?’” demiş Selman-ı Farisi. 

“Araba buğzedersen bana buğzetmiş olursun.” Diyor. 

 
6183. “Ey Abbas! Kavmin şu üçten bir türlü vazgeçemiyor;” Hazreti Abbas’a 

söylemiş onlar da şu üç iyi olmayan şeyden vazgeçemiyor demiş Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). 

“İnsanların soyundaki ayıpları araştırmak, cenazeye ağlamak,” Ağıt yakmak, 
bağırmak çağırmak öyle kötü kötü bağırmak o da güzel değil. 

“Yıldızlardan yağmur beklemek.” Allah’tan değil de yıldızlardan medet ummak.  

 
6184. “Ey Abbas! Sen benim amcamsın” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

amcasına hitap ediyor. 

“Ve babamın soyundansın. Benden sonra ehlimden yerime bıraktığımın 
iyilerindensin. Yıl, yüz otuz beş olunca bu hilafet senin ve çocuklarınındır. Seffah 
(Abdullah b. Muhammed), Mansur (Ebu Cafer), Mehdi (İbn Mansur) 
onlardandır.”  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu Abbasi hilafetini söylüyor teker teker isimlerini de 
söylemiş Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 



 

 

 

 

6185. “Ey Ubade! Güç durumda, refah halinde, sevinçli, kederli ve mağlup 
durumda, malını yeseler de, arkana sopa vursalar da dinle ve itaat et.” Bu ulu’l 
emre, senin başındakilere yani nasıl olsan hangi halde olsan onları dinle ve itaat et.  

“Masiyete sürüklenmek istersen başka.” Yani bu zor durumdasın ekonomik 
durum kötü bilmem ne kötü şuydu buydu diye sana zulmediyorlar gene ona başkaldırmak 
yok, itaat etmek var ama masiyete sürüklemek varsa o başka.  

“O zaman Allah’tan başka kimseye itaat yoktur.” Sen çalacaksın, çırpacaksın, 
içki içeceksin, kumar oynayacaksın, kadınlarla gideceksin diye şey yaparlarsa o vakit onlara 
itaat yok. Öteki türlü ne yaparlarsa itaatten başka yapacağın şey yok ama bunlara masiyete 
itaat yoktur. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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Beylerbeyi Dergâhı 


