
 

 
 
 

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: 
 

 
6202. “Ey Aişe! Ümmetimin yeni Müslüman olmuş kişileri olmasaydı, 

Kâbe’yi bozar, ona iki kapı yapardım. İnsanlar birinden girip, ötekinden 
çıkarlardı.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Allah Azze ve Celle onu istediği, Allah’ın 
istediği gibi yapar ama onu da yapmadı daha insanlar fitne olmasın diye onun için her 
şeyde bir hikmet var. Orada kapının karşısında bir kapı yeri var öyle gözüküyor ya örülmüş 
görünüyor, onu devamlı soru işareti vardı ne için burayı böyle yaptılar diye demek ki 
orasını Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine öyle yapılmış orası. 

 
6203. “Ey Aişe!” Hazreti Ayşe (r.a.)’ya hanımına, Hazreti Ayşe anamıza söylüyor 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Hazreti Ayşe anamız Hazreti Ebu Bekir’in kızı büyük, çok 
hadisler söylemiş yani hanımlar hakkında şeyler hakkında. Beraberdi, zekâsı fevkaladeydi 
bir de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bereketiyle Allah Azze ve Celle o ümmete hidayet 
olsun diye onun yolundan çoğu hadisler okunmuş söylenmiş, bir hadis de budur. 

“Hâlâ Hayber’de yediğim yemeğin acısını duyuyorum.” Hayber’de bir tane 
kadın zehir koymuş Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hemen Cibril Aleyhisselam ağzına 
koyduğu vakit onu çıkarttı ama o zehrin acısı kaldı ağzında Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in ta son gününe kadar.  

“Şu anda o zehrin etkisi ile şah damarımın kesilmekte olduğunu 
hissediyorum.” O kadar acı veriyordu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e o. 

 



 

 

 

 

6204. “Ey Aişe! Hiç hayâsız söz söylediğimi gördün mü?” Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) hiç hayatta öyle kötü söz söylemedi, hayâsız söz söylemedi diyor ne için 
çünkü; 

“Kıyamet gününde Allah katında en kötü insan, şerrinden” Dilinin şerrinden, 
elinin şerrinden, 

“Kaçarak insanların terk ettiği insandır.” İnsanlar bir adamdan, kötülüğünden 
kaçarsa o kıyamet gününde Allah katında en kötü insandır.  

 
6205. “Ey Aişe! Allah kullarına lütfu ile muamele edicidir. Her işte yumuşak 

davranılmasını sever.” Böyle insanlara merhametle iyilikle muamele eder Allah Azze ve 
Celle yumuşak, kolaylık göstereni sever. 

 
6206. “Ey Aişe! Kıyamette en çetin azaba uğrayacak olanlar, Allah’ın 

yarattığına (resim yaparak) benzetenlerdir.” Heykel yapıp da şey yapanlar onlar iyi 
değil çünkü insanlar taparlardı ona hürmet gösterirlerdi onun için o işi yapan insana, vesile 
olan insana da ceza vardı. 

 
6207. “Ey Aişe! Allah zatında, sıfatında güzeldir. Güzeli sever. Kişi 

kardeşlerine çıkınca, kendi nefsinden fedakârlıklar yapsın.” Biraz üstüne başına 
baksın diyor Allah pisliği kötülüğü, hırpaniliği sevmez. Evinde, yerinde nerede olursa 
temiz ol, güzel ol insanlara kötü manzarayla çıkma diyor. Çıkacağın vakit kendini düzeltip 



 

 

 

de çık ben dervişim diye üstün başın berbat, saçın başın birbirine karışmış öyle çıkma, 
düzelt kendini çık. 

 
6208. “Ey Aişe! Allah beni cennette İmran kızı Meryem ve Müzahim kızı 

Asiye ile evlendirdi (evlendirecek).” Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Hazreti Meryem 
anamızla, Asiye anamızla da cennette onlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zevceleridir 
çünkü dünyada zevci yoktu. Allah mucize Hazreti İsa’yı, Hazreti Meryem’den annesi var 
ama babası yok. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in inşallah zevceleri olacak. 

 
6209. “Ey Aişe! Yarım hurma ile dahi olsa ateşten korun çünkü o, tok 

kimseye yaradığı kadar aça da yarar.” Sadaka ateşten korur insanı o en azından bir 
yarım hurma bile versen o da ateşten korur.  

 
6210. “Ey Aişe! Dinlerini bölen ve parçalar haline gelenler var ya!” Kendi 

dinlerini bölüp parçalara ayıran var şimdi bu ahir zamanda çok var. Bütün Müslümanlar 
doğru yolda gidiyor, çıkıyor birisi şu şöyledir, bu böyledir dini bölüyor, kendi itikadını 
bölüyor parça parça yapıyor. 

“İşte onlar bu ümmetin bidat ve heva sahipleri ve dalalet ehli olanlarıdır.” 
Bidat yani ehl-i sünnet vel cemaat yolundan ayırıp kendilerine göre yol seçen bidata girmiş 
oluyor. Yok, hadis yoktur, yok şu buydu derken bunlar hem bidat hem havalarına 
istedikleri nefislerinin istediklerini yaparlar bir de bunu din diye millette gösterirler bunlar 
delalet ehli olanlardır. 



 

 

 

“Onlar için tövbe yoktur.” Yani tövbe etseler de tövbeleri yoktur ne için çünkü 
kaç kişiyi yoldan çıkarmışlardır. Günahı tek kendileri yapsa gene bir şey değil çoğu insanı 
yoldan çıkarıyorlar onun için onların tövbeleri yoktur. 

“Ey Aişe! Her günah sahibinin tövbesi vardır. Yalnız hava-heves ve bidat 
erbabının tövbesi yoktur. Ben onlardan berîyim. Onlar da benden berîdirler.” 
Benim alakam yok onların da bizimle alakası yok diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu 
insanlar için.  

 
6211. “Ey Aişe! Bilmiyor musun? Kul secde ettiği zaman, Allah onun secde 

yerini tâ yedi kat yerin sonuna kadar tertemiz kılar.” O secdenin bereketi onun için 
yani evlerde secde olunca bereket gelir hayır gelir ta yerin yedi kat yere kadar o bereket 
ulaşıyor. 

 
6212. “Ey Aişe! Şu iki elbiseyi yıka. Bilmiyor musun, elbise bile tesbih 

eder,” İnsanın üstündeki elbise bile tesbih eder. 

“Kirlenince tesbihi kesilir.” Yani necaset filan bulaşınca tesbihi kesilir. Kir dediği 
necaset oluyor. O necasetle olmuyor. 

 
6213. Sadaka Resulullah Sallahu Aleyhi ve Sellem “Ey Aişe! Bu yüze bakmaktan 

yoksun olanın vay haline, vay haline!” İki defa söylüyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
kim Kendi yüzüne, mübarek yüzüne,  

“Mü’min olsun, kâfir olsun, herkes mutlaka benim yüzüme bakmak ister.” 
Allah inşallah nasip eder bize de inşallah. 

 

 



 

 

 

6214. “Ey Aişe! Bilmiyor musun, cesetlerimiz cennet ehlinin ruhları 
üzerinde bitip gelişecektir. Ondan çıkanı (gaita ve bevli) yer yutacaktır.” Yani o 
cesetler şey yaptığı vakit cennette gene bitecek diye o büyük abdest küçük abdest yerde 
kalır. O kalanı yine aynı cennette aynı ceset Allah’ın hikmeti Kıyamet günü onu yaratacak 
Allah Azze ve Celle. 

 
6215. “Ey Aişe! Biliyor musun? Allah bana öyle bir isim öğretmiştir ki 

onunla yapılan dualar mutlaka kabul olunur.” Bu İsm-i Azam’dır, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e Allah Azze ve Celle bildirmiştir her şeyi bildirmiş Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e. 

“Hazreti Aişe dedi ki:” Tabi Hazreti Ayşe diyor;  

“Onu bana öğret. Ey Aişe! O (İsm-i Azam’dır) sana gerekmez. Buyurdu.” 
Zaten İsm-i Azam’ın Azam’ı da Hazreti Ayşe’yleydi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) burada 
bazı şeyler yani nezaketinden söylemiyor, söylüyor ki daha sen o isim hiç gerekmez sana 
çünkü sen zaten Allah’ın en sevdiği kulla berabersin. 

 

6216. “Ey Aişe! Yumuşak ol. Zira Allah bir ev halkına iyilik murad ederse, 
onlara rıfk (mülâyemet) kapısını gösterir.” Rıfk dediği yumuşaklık, mülayimlik kapısını 
gösterir. Kaba saba insan olmazlar. 

 
6217. “Ey Aişe! İstemeden sana bir kimse bir şey verirse kabul et çünkü o 

Allah’ın sana sunduğu bir rızıktır.” İstemeden gelen şeyi kim olursa olsun almasında 
bir mahsur yoktur. İstemek iyi değil.  



 

 

 

 

6218. “Ey Aişe! Allah korkusundan ayrılma.” Devamlı Allah’tan sakın, 
Allah’tan kork diyor. 

“Rıfkı (yumuşaklığı) da elden bırakma” Devamlı merhametli, yumuşaklığı 
elden bırakma diyor. 

“Çünkü rıfkın” Yumuşaklığın, insanlara merhametin,  

“Bulunduğu şey daima güzel olur.” Muhakkak o güzeldir.  

“Rıfkın olmadığı şey ise kötü sonuç verir.” Yani çirkin olur, rıfık olan şey güzel 
olur öteki rıfkın olmadığı şey de kötü, çirkin, berbat olur. 

 
6219. “Ey Fatıma!” Hazreti Fatıma (r.a.)’ya sesleniyor Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.). “Kalk, kurbanının yanında bulun” Kurban Bayramında kurbanının yanında 
bulun diyor çünkü o kesmiyor, kesenin yanında bulunsun.  

“Çünkü onun kanından akan ilk damlada yaptığın günahlar affedilir.” O ilk 
kanla günahlar affolur. “Ve kesilirken şöyle de:” Bu ayettir Kur’an’dan; 

“İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn* Lâ 
şerîke leh* Ve bi zâlikeümirtü ve ene minel müslimîn*” Kurban kesildikten sonra bu 
ayeti söyleyin diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

“Ey Allah’ın Rasulü! Bu, yalnız sana ve ehl-i beytine mi mahsustur? Diye 
sordular.” Sahabe Efendilerimiz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki; 

“Hayır, bilakis bütün Müslümanlar içindir. Buyurdu.” Hepimiz içindir bu 
yapılacak şey kurbanın başında bulunmak ondan sonra da bu duayı yapmak bütün 
Müslümanlar içindir. 



 

 

 

 

6220. “Ey Fatıma! İnsanların; Muhammed’in” Sallahu Aleyhi ve Sellem 

“Kızı Fatıma’nun elinde ateşten bir zincir (Şeriata muhalif bir iş) vardır. 
Demesinden hoşlanır mısın?” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şimdi yani burada Ehl-i 
Beyt olan insanlara da bir uyarıdır çünkü güzel değil Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Ehl-i 
Beytim diyorsun ondan sonra her haltı yapıyorsun iyi değil. Demek ki onlara da ceza var. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Hazreti Fatıma bile bir şey yaptı mı elinde ateşten bir 
bilezik olur diyor. Beğenir misini bunu diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Onun için 
şimdi çoğu zaman Ehl-i Beyt cehenneme girmez şöyle yapmaz cezaları var demek onların 
da çünkü bu büyük ikramı kabul etmeyince onun da cezasını çekeceksin. 

 
6221. “Ey Fatıma! Allah sen öfkelendiğinde öfkelenir, sen hoşnut olduğunda 

hoşnut olur.”  

 
6222. “Ey Nahif! Akrabanı ziyaret et ki ömrün uzasın, iyilik yap ki evinin 

hayrı bereketi artısın. Her taş ve ağacın yanında Allah’ı an ki kıyamette onlar sana 
tanık olsun.” Bunlar da bütün insanlara nasihat, yol gösteren şey nasıl ömrün uzasın, 
iyilik yaparsan hem hayır bereket çoğalır. İyilik yapmıyorlar ondan sonra hayır bereket bir 
şey yok diyorlar. Taş, her tarafta Allah’ı zikret ki kıyamette onlar sana tanık olur 
kurtulursun necata erersin Allah’ın izniyle. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
19 Mart 2019 /12 Recep 1440 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


