
 

 
 
 

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: 

 
6185. “Ey Ubade! Güç durumda, refah halinde, sevinçli, kederli ve mağlup 

durumda, malını yeseler de, arkana sopa vursalar da dinle ve itaat et. Masiyete 
sürüklenmek istersen başka. O zaman Allah’tan başka kimseye itaat yoktur.” 

 
6186. “Ey Abbas! Allah bu işe (İslam’ın yayılmasına) beni başlattı.” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’le İslam başladı. 

“Zulümle dolu olan tüm yerleri adaletiyle dolduracak olan neslinden bir 
çocukla son bulduracak. O, İsa Aleyhisselam ile namaz kılacak.” İsa Aleyhisselam’a 
namaz kıldıracak yani Mehdi Aleyhisselam’ı söylüyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.), din 
nasıl onunla başladıysa gene sonunda Hazreti Mehdiyle son bulacak. İsa Aleyhisselam 
gelip de İsa Aleyhisselam onun arkasında namaz kılacak Allah’ın izniyle inşallah. Yakındır 
inşallah. 

 

6187. “Ey Abdullah! Falan adam gibi olma.” Diyor. 



 

 

 

“Gece kalkıyordu” Gece namaza kalkıyordu  

“Şimdi gece kalkıp ibadet etmeyi terk etti.” Onun gibi değil sen devam et. 
Yani gece ibadeti gündüz ibadetinden çok daha sevaptır, çok daha faziletlidir. Tabi o zor 
olduğu için insan bazen şimdi oluyor. Sahabelerde bile böyle olduğuna göre insan bir 
giriyor yapamayacağı kadar şeylere kalkışıyor ondan sonra bir gün, iki gün, bir hafta, iki 
hafta sonra yapamıyor.  

Yok, hepsini o kadar yapabileceğin kadar yap yani gece iki rekât bile kılsan onu 
devam ettir. Yirmi, otuz rekât kılıp bir iki hafta devam ettirip de ondan sonra bırakacağına 
daim olsun ki az olsa da devamlı olsun. O ecri alırsın. 

 
6188. “Ey Semure oğlu Abdurrahman! Emirlik isteme.” Bu şimdi millet böyle 

seçimler oldu mu aday adayı, maday adayı bakıyorsun adamlar bir heyecanlandı ben 
olacağım, şu olacağım can atıyor olsun diye Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor isteme 
onu. İşte emirlik isteme, mertebe isteme. 

“Eğer sana o, arzunla verilirse ona mahkûm olursun.” Sen istersen o emirliği 
sana verilirse sen ona mahkûm olursun. 

“İçinden çıkamazsın. İstemeden verilirse,” Seni iyi gördüler bu insanlar sana 
bu emirliği vazifeyi sana verdik derlerse.  

“Onu hakkıyla ifa etmen için sana yardım edilir.” Yardım edilir de Allah’tan 
yardım eder insanlardan yardım bir fayda etmez. İnsanların yardımı onların menfaatine 
göre. O bir kişinin menfaatini yaparsan diğerlerinin hakkını yemiş olursun onun için sen 
isteme bu şeyi. Mesuliyettir hem dünya mesuliyeti hem ahiret mesuliyeti dünyada da 
başarılı olamazsın sana verilirse onu Allah rızası için hakkını yapmak için Allah sana 
yardım eder.  

“Bir şeye yemin edip de başkasını ondan hayırlı bulursan, yeminine kefaret 
ver ve o hayırlı işi yap.” Bir iş var bunu yemin edip bunu yapmam deyip, bunda hayırlı iş 
var yapmam dersin ondan sonra bakarsın bunda daha hayırlı iş varmış yemin etmişsin ne 
yapacaksın. Yeminin kefaretini verip de o hayırlı işi yapabilirsin. 

 



 

 

 

 
6189. “Ey Osman! Allah beni ruhbaniyetle göndermemiştir.” Ruhbaniyet 

dediği yani evlenmemek demek Allah’ın Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i o şey yok. Başka 
İsa Aleyhisselam’da, başka Peygamberlerde olabilirdi de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
çünkü artık din kemale ermişti bütün, daha başka değişiklik olmayacağı için ruhbaniyet 
yoktur İslam’da evlilik var. Allah kısmet ettikten sonra evlenebilir ama Allah 
göndermediyse o da başka mesele ama kendi isteyerek evlenmemek olmaz. 

“Allah katında en iyi din, bâtıl inançlardan berî olan tertemiz olan bir 
dindir.” İslam dinidir yani batıl inançlar çok var. Şimdi bazen İslam, Müslümanların 
içinde de öyle batıl inançlar sokuyorlar, batıl olan itikatlar sokuyorlar en batılı da bu 
Vahabiler çünkü onların itikatları büsbütün batıldır, küfre kadar gidiyorlar onlar Allah 
muhafaza. 

 

6190. “Ey Osman! Şüphesiz Allah bize ruhbaniyet yerine bâtıl inançlardan 
arınmış olan tertemiz bir din vermiştir.” Ruhbaniyet yok en güzel din İslam dini. 
Allah’ın yarattığı insana en bütün mükemmel uyan din İslam dinidir. Onun için ruhbaniyet 
olsa o vakit bir eksiklik olacaktı. Onun için o yok, din tamamdır. 

“Mina’dan Arafat’a kadar sesli olarak bizim tekbir getirdiğimiz gibi tekbir 
getirmeyi emretmiştir. Şayet sen bizden isen, bizim yaptığımızı yap.” Yani Arafat’a 
çıkarken zaten tekbirlerle çıkıyoruz. “Lebbeyk Allahumme Lebbeyk” onları yapması vaciptir 
insanlara. 

 
6191. “Ey Osman! Dikkat et, sana müjde veriyorum. İşte bu Cebrail’dir. 

Bana Allah’tan şu haberi getirdi: Herhangi bir mü’min arka arkaya üç kere  



 

 

 

aksırırsa, kalbinde muhakkak iman sabit olur.” Bu hapşırmak da Allah’tandır, 
hayırdır. Esnemek şeytandan derler o da iyi değil onda ağzı kapatmak lazım. Hapşırınca 
insanlar hemen camı kapatayım, soğuk mu aldın, nezle mi oldun, alerji mi oldun söyleyip 
dururlar Allah’ın hikmeti büyük bir faydası var damarları açıyor baştaki damarları açar çok 
büyük bir lütuftur Allah’tan. Ondan daha güzeli Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği 
inşallah bu imanın kalbimizde sabit olmasıdır. 

 
6192. “Ey Osman! Allah sana bir gömlek (hilafet) giydirecek. Münafıklar 

onu senden çıkarmak isterlerse, bana kavuşuncaya kadar sakın onu sırtından 
çıkarma.” Hz. Osman Radıyallahu Anh hilafet için geldiler muhasara ettiler bunu bırak 
diye Hz. Osman, Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi üzerine onu bırakmadı şehit olana kadar 
Peygamber (s.a.v.), onu öyle şehit olarak buldu yani o hilafeti üstünden çıkarmadı. 

 
6193. “Ey Osman! Benden sonra hilafet sana verilecek. Münafıklar senden 

onu çıkarmanı isteyecekler, onu çıkarma. O (şehit edileceğin) gün oruçlu ol, 
yanımda iftar edersin.” Şehit olduğu gün Hz. Osman (r.a.) oruçluydu Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’de müjde vermiş ki iftarı benim yanımda edeceksin Allah’ın izniyle. 

 
6194. “Ey Ali!” Hz. Ali’ye Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hitap ediyor. 

 

 



 

 

 

“Ben Peygamberliğimle sana meydan okuyorum çünkü benden sonra 
peygamberlik yoktur. Sen de insanlara karşı yedi şeyle meydan okursun; kimse 
sana söyleyecek bir söz bulamaz.” Hz. Ali (r.a.)’ya söz bulamaz.  

“Sen onların hepsinden evvel iman ettin.” İlk iman eden Hz. Ali Efendimiz 
(r.a.). 

“Allah’ın ahdini en güzel yerine getiren sensin.” Sözünde duran sensin. 

“Allah’ın emrini en güzel ayakta tutan,” O emri ayakta tutan da Hazreti Ali 
(r.a.). 

“İçlerinde yine sensin. İçlerinde eşitlik kaidelerine en güzel uyan yine 
sensin.” Hepsi eşit olarak herkese adaletle, şu bunun oğlu, bu bunun oğlu diye şey 
yapmadı bu beydir, bu paşadır diye yok, hepsi eşit. Yani bu ibadette şeyde hepsi eşit olarak 
Hazreti Ali’nin önünde hiç öyle bir ayrım yok. 

“Halka karşı en adil olan da sensin. Hüküm verme kabiliyetine hepsinden 
fazla sen sahipsin.” Hazreti Ali (r.a.) çünkü ilim kapısıydı, ilim şehri Peygamber (s.a.v.), 
Hazreti Ali (r.a.)’da onun için yani hüküm verince Hazreti Ömer (r.a.), Hazreti Osman 
(r.a.), Hazreti Ali (r.a.)’ya sorarlardı bunun hükmü ne diye fikrini alırlardı. 

“Allah katında en büyük meziyetlere sen sahipsin.”  

 
6195. “Ey Ali!” Hazreti Ali (r.a.)’ya gene hitap ediyor. 

“İslam üryandır.” Üryan dediği biliyorsunuz elbisesi olmayan, çıplak demek. 
İslam öyle olursa bir faydası yok şimdiki son moda bu kendilerini âlim sayan insanlar gibi 
İslam’ı çıplak istiyorlar. İslam yok çıplak değil.   

“Giysisi takvadır,” Allah’tan korkmak, Allah’tan sakınmak.  

“Tüyleri hidayettir, süsü ise hayâdır, direği veradır,” Vera da gene 
günahlardan sakınmak. 

“Ayakta tutucusu da salih ameldir. İslam’ın esası Beni sevmektir, Ehl-i 
Beytimi sevmektir.” Bu da en mühim şey bunların içinde çünkü Peygamber (s.a.v.)’i 
sevdin mi bu bütün söyledikleri zaten onlar otomatik olarak onları yaparsın. 

 



 

 

 

 

6196. “Ey Ali!” Hazreti Ali (r.a.)’ya gene hitap ediyor. 

“Sana öyle bir dua öğreteceğim ki eğer sende zerrelerin adedince günah 
olsa hepsi bağışlanır;” Senin bu kadar günahın olsa hepsi bağışlanır diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). Bir de orada ilavesi var hâlbuki sen bağışlanmışsın, senin günahın yok. 
Hazreti Ali (r.a.) hem Bedir harbinde bulunmuş hem Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk 
Müslüman olan, hiç günahı olmadığı halde, günahın bu kadar zerreler kadar günah olsa 
onlar bağışlanır bu ümmetine hediyedir Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in.  

“Allâhümme lâilâhe illâ entel halîmül hakîm* Tebârakte sübhâneke rabbül 
arşil azıym*” Yani bütün günahları af olur bununla. 

 
6197. “Ey Ali!” Hazreti Ali (r.a.)’ya gene hitap ediyor. 

“Musa’ya göre Harun ne ise sen de bana göre aynısısın.” Diyor yani o kadar 
yakın o kadar mertebesi yüksek Hazreti Ali (r.a.)’nın. 

“Buna razı değil misin? Ne var ki benden sonra peygamber gelmeyecektir.” 
Harun Aleyhisselam peygamberdi ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra 
peygamber olmadığı için Hazreti Ali (r.a.) peygamber mertebesinde ama peygamberlik 
yok. 

 



 

 

 

6198. “Ey Ali!” Hazreti Ali (r.a.)’ya hitap gene. 

“İstihare eden eli boş dönmez. İstişare eden de pişman olmaz.” Bir iş 
yapacaksın istihare yap. İstihare, millet istihare yapmaya da üşeniyor başkasına sen yap 
diyor. Başkası, sen yapmadıktan sonra sen tembelsen ötekisi senden yüz defa daha tembel. 
Onun için istihare yapacaksan yedi defa yapın diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). O bir 
mesele ondan sonra istişare eden de pişman olmaz. Bir iş yapacaksan gene istişare bir iki 
kişiye on kişi, yirmi kişi et herkesten fikir alırsın. 

“Ey Ali! Gecenin sonuna dikkat et. (Onu ihya et)” Teheccüd için. 

“Çünkü yeryüzü gündüzden çok gece dürülür. Ey Ali! Allah’ın ismi ile 
sabah erken kalk çünkü Allah ümmetimin erken kalkmasında bereketler ihsan 
eder.” Erken kalkıp da iş yapana bereketli oluyor o gün. Yatıyorsun şimdi millet alıştılar. 
Eskiden millet saat yedide hepsi otobüslerde duraklarda her tarafta ama şimdi artık öyle 
kalmadı millet geç kalkıyor, geç gidiyor, bereket kalmadı ondan sonra yok hükümet şöyle 
yok hükümet böyle diyor, sen kendine bak. 

 
6199. “Ey Ali! Perşembe günü tırnak kes, koltuk altını yol, etek yerini tıraş 

et.” Bu Perşembe günü olur bunlar.  

“Güzel koku sürünmek, güzel giyinmekse Cuma günü olur.” Bu Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetidir. Her gün de değişik değişik şey oluyor, fazileti var. İnsan 
saçını kesecekse bile hangi gün daha müstehabsa daha sünnete uygunsa ona göre yapmak 
lazım.  

 
6200. “Ey Ammar!” Gene Sahabeye hitap ediyor. 

“Allah’ın bütün mahlûkatı duyacak kabiliyette iki meleği vardır. Öldüğüm 
zaman kabrimin üzerinde duracaktır. Ümmetimden her kim bana salat-u selam 



 

 

 

getirirse, onun ve babasının adını da söyleyerek şöyle hitap eder; ‘Ey 
Muhammed!” Sallallahu Aleyhi ve Sellem. 

“Sana falan adam şu kadar salat-u selam getirdi. Allah her bir salat-u 
selamına karşılık ona on rahmet ediyor.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nerede 
olursan ol o selamın yetişir o melek sayesinde Allah da sana salat-u selam gönderir, 
merhamet eder. 

 
6201. “Ey Amca!” Hazreti Abbas’a söylüyor. 

“Allah beni cinlerden ve insanlardan korumuştur.” Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) cin yahut insandan muhafazadadır. Onun için bu kadar yoksa müşrikler, kâfirler 
onu çoktan ortadan kaldırmaya niyetliydiler ama Allah muhafazasındadır. Ne cin çünkü 
insanlardan daha fazla bu kâfir cinlerdi, şeytanlardı filan onlar da uğraşırlar onun için 
Allah, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) amcasına söylüyor ümmetin de haberi olsun diye 
hiçbir şey Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e zarar veremez. O, Allah’ın koruması altındadır 
ona yaklaşan yanar biter kül olur. Allah hepimizde onun muhabbetini çoğaltsın onun 
şefaatine nail olalım inşallah. Ehl-i Beytinin de. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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