
 

 
 
 

HADİS DERSLERİ 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah  
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.  

Vesselatu Vesselamu 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: 
 
 

ÜMMETİ MUHAMMED’E MERHAMET 

 

“Allah’ın en çok sevdiği dua, kulun şöyle demesidir: “Allahümmerham ümmete 

Muhammedin rahmeten âmmeh” (Allah’ım Ümmet-i Muhammedin hepsine 

merhametinle muamele eyle.) : 

 Dua etmek çok güzeldir. Allah (c.c.) Ümmet-i Muhammedin hepsine rahmet 

eylesin, onları doğru yoldan ayırmasın. Allah yolundan, Peygamber yolundan ayırmasın. 

Bu hem onlara fayda olur hem bize fayda olur. Ne kadar doğru yolda olan insanlar varsa o 

kadar daha iyidir. Kimseye beddua etmeyin, Allah onlara da hidayet versin deyin. 

 

EN ÜSTÜN DUA 

 

 

“Kulun yaptığı en üstün dua: “Allâhümme innî es’elükel müâfâti fid dünyâ vel 

âhırah. (Dünya ve ahirette affını isterim Allah’ım.) : 

 Yani hem dünyada hem ahirette Allah’ın affı mağfiretine nail olalım diye dua edin 

diyor.  

 

 



 

 

 

 

ŞUCA YILANI 

 

“Bir akraba bir akrabasına gelip, Allah’ın kendisine verdiği şeylerden bir şey isterse, 

o da cimrilik yapıp ona vermezse, Allah kıyamet günü ona cehennemden ‘Şuca’ ” : Şuca 

cesur demek, cehennemden çıkar bu yılan. 

“denilen bir yılan çıkarır. O yılan onu ısırarak azap çektirmek için boynuna 

dolanır.” :  

 Yani Allah herkese iyilik yapın diyor ama akrabaya daha fazla iyilik yapın diye 

emrediyor.  

 

HEM DÜNYADA HEM AHİRETTE 

 

“Zulüm ve akrabadan ilgiyi kesmek var ya! İşte bunların sahibine cezası hem 

dünyada peşin verilir, hem ahirette de ayrıca ceza takdir edilir.” :  

 Yani sırf ahiret için değil, dünyada da onun cezasını çeker. Onun başına musibetler 

gelir. Allah’ın ceza dediği yani her türlü çeşit ceza var. Allah dünyada da verir, ahirette de o 

cezayı ayrıca verecek. 

 

 

 

 



 

 

 

ŞEYTANIN ŞERRİNDEN KORUR 

 

“Kim sabah akşam şu duayı okursa iblisin ve avanelerinin şerrinden Allah onu 

korur;” : Yani hem şeytan hem onun askerleri kimlerse, ona kim tabiyse insan ondan emin 

olur. 

“Bismillâhi ziş şe’ni azıymil bürhâni şedîdis sültâni mâ şâellâhü kâne eûzü billâhi 

mineş şeytân.” 

 

40 KİŞİ 

 

“Bir Müslüman ölüp, cenazesinde Allah’a ortak koşmayan kırk kişi bulunursa, 

onların hürmetine Allah onu bağışlar.” : 

Onun için cenaze namazında bulunmak faziletlidir. Oradaki insana da faydası olur. 

Günahkâr bile olsa onların hürmetine affolur, oradaki insanlar ona şefaatçi olur. 

 

KİBİR 

 

“Kim kendinde büyüklük görür, böbürlenerek yürürse, Allah’a kavuştuğu zaman 

mutlaka onu kendisine gazaplanmış bir halde bulur.” : 

Yani kendisini beğenip de çok kibirle yürürse, Allah Azze ve Celle ona gazap eder, 

kızar. 

 



 

 

 

ALLAH YOLUNDA 

 

“Bir kişi Allah yolunda yüzünü tozlatırsa, Kıyamet günü Allah onun yüzünü 

azaptan emin kılar. Kim ayaklarını Allah yolunda tozlatırsa, Kıyamet gününde Allah onun 

ayaklarını ateşten korur.” :  

Allah yolunda yüzü kirlenecek, toz olacak, toprak olacak diye umuru olmazsa; 

Allah yolunda ne olursa olsun diyen insana, Allah kıyamet gününde onu ikram eder.  

 

11 İHLAS SURESİ 

 

“Kim sabah namazından sonra on bir defa: “Kul hüvellâhü ehad” suresini okursa, 

onun için cennette bir burç (kale) yapılır.” :  

 Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ne diyorsa doğrudur. Allah’a şükür Peygamber 

yolunda olan bizim tarikatımız bütün sünnetlerini, bütün şeylerini, hepsini gösteriyor. 

Yaptırıyoruz, Allah’a şükür yapıyorlar. Her sabah o okunuyor. Öğlen, ikindi, akşam, yatsı 

da okunur, hepsinde okunur yani. Okumayan okusun. Onlar cennette burç olacak, saraylar 

olacak Allah’ın izniyle.  

 

KABİR ZİYARETİ 

 

 



 

 

 

 

“Kim dostunun kabrini ziyaret edip ona selam vererek yanında oturursa, o 

kabirden selamını alır. Yanından kalkıncaya kadar ona arkadaşlık eder.” :  

 Öldü bitti, bir faydası yok diyen bazı insanlara işte Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 

hadisi, mübarek ağzından çıkan sözlerdir bunlar. Yani kabir ziyaretleri hem ziyaret edilene 

faydadır hem de ziyaret edene faydadır. 

 

GEMİYE BİNİLDİĞİ ZAMAN 

 

 

“Bir adam gemiye bindiği zaman: ‘Bismillâhil melikir rahmâni mecrâhâ ve mürsêhâ 

inne rabbî le ğafûrun rahıym’i ve ‘Ve mâ kaderullâhe hakka kadrihî…’ ayetini okursa, 

denizden çıkana kadar Allah onu boğulmaktan muhafaza eder.” : 

 Yani her şeyin bir adabı var, her şeyin bir duası var. Bu da gemiye binildiği zaman 

okunan duadır. 

 

HUMMA 

 

“Hummaya yakalanan herhangi bir adam,” : Humma dediği ateşli hastalık. 

“üç gün ardı ardına yıkanarak, her yıkanışında: ‘Bismillâhi allâhümme innî 

innemağteseltü iltîmase şifâike ve tasdiyke nebiyyik’ derse, mutlaka o hastalık kendisinden 

bertaraf edilir.”  

 



 

 

 

 

RAHMET VE GAZAP 

 

“Bir kavme rahmet, ancak Allah’ın rahmetiyle yağdırılır.” : Yani bir kavme yağış 

olacaksa o rahmetle yağar. 

“Kıtlık da ancak Allah’ın gazabı sebebiyle meydana gelir.” : Yani kuraklık olursa, o 

da Allah’ın bir gazabıdır, Allah’ın rızası olmayan şeydir. 

 

KELİME-İ TEVHİD VE İSTİĞFAR 

 

“ ‘Lâ ilâhe illallah’ dan efdal bir zikir, istiğfardan efdal bir dua yoktur.” 

 

KALBİN BULUTU 

 

“Her kalbin, Ay’ı gölgeleyen bulut gibi bir bulutu vardır. Bulut kalkınca ay nasıl 

aydın olursa kalpteki bulut kalkınca kalp de öyle aydın olur. Üstünü bulut kaplayınca ayın 

nasıl ışığı giderse, kalbi bulut kaplayınca, onun da aydınlığı öyle gider.” 

 Yani kalp daim nurlu olması lazım. Ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği 

gibi, çoğu zaman önüne bir gölge geliyor, hiçbir şey olmuyor. O gölgeyi gidermek için de 

Allah’a itaat, Peygamber’e itaat, Peygamber yolunda gitmek gerekir. Böylece o gölgeler 

temizlenir ve kalbimiz aydınlık olur inşallah.  

 

 

 



 

 

 

GÜNAHLARA KEFARET 

 

“Mü’mine isabet eden herhangi bir hastalık veya acı, onun günahlarına mutlaka 

kefaret olur. Hatta ayağına batan diken ve taş veya benzeri şeylerden aldığı yara bile.” : 

 Yani herhangi bir şey, ne olursa, Mü’min için o musibet değil, bir nevi nimettir ki 

günahlarına kefaret olsun diyedir. 

 

ANNE BABAYA BAKMAK 

 

“Herhangi bir adam, babasının (yahut anasının) yüzüne şefkat ve merhametle 

bakarsa, bu onun için kabul edilmiş bir hac sevabı gibi kayda geçer.” : 

 Allah’ın rahmetine bakın, ne kadar çok! İnsanlar birbirine rahmetle bakınca 

karşılığını kabul olmuş hac gibi veriyor. 

 

KUR’AN ÖĞRETMEK 

 

“Herhangi bir adam, oğluna Kur’an’ı öğretirse, mutlaka anne-babasına kıyamette 

hükümdar tacı gibi bir taç, insanların hiç görmedikleri iki de elbise giydirilir.” : 

 Çocuklara Kur’an öğretmek, en büyük vazifemiz odur. İnsanlar şimdi her türlü 

şeye çocuklarını koşu atı gibi koşturuyorlar. “Şunu oku, bunu oku” diyorlar ama asıl 

okunacak olan, öğretecekleri, faydası olan şey Kur’an’ı Azimüşşan’dır. Onu öğretelim ki 

onu öğrenince, öteki ilimleri de öğrenir, faydalı olarak öğrenir, zararlı olarak değil.  

 

 



 

 

 

NEDAMET VESİLESİ 

 

“Âdemoğlunun zikirsiz geçirdiği her bir saat,” : Allah’ı anmadığı her bir saat, Allah’ı 

hatırlamadığı her bir saat diyor. 

“kıyamet gününde nedamet vesilesi olacaktır.” : Kıyamet gününde insanoğlu, 

“Nasıl ben bu kadar vakit Allah’ı hatırlamadım? Nasıl bu kadar saat geçti de Allah’ı 

anmadım, Allah’ı zikretmedim?” diye pişman olacak. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimiz’in ruhları için, Hacı Mustafa Turabi ve burada 

yatan merhum ve merhumelerin ruhları için El Fatiha 

 

 
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
27 Ekim 2015/14 Muharrem 1437 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 
 

  

  


