
 

 
 
 

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: 
 

 

MELEKLER GİBİ 

 

“Herhangi bir genç, dünya lezzetini ve eğlencelerini terk edip gençliği ile Allah’ın 

taatına yönelirse, mutlaka ona yetmiş iki sıddîk ecri verir. Sonra şöyle hitap eder: ‘Ey 

şehvetini ve tüm eğlencelerini benim için terk eden genç! Sen benim katımda bazı 

meleklerim gibisin.’” :  

Yani gençliğinde yapmaktan bahsediyor. Çünkü ihtiyar olunca artık her şeyi 

yapıyor. Zaten normal insanların da düşüncesi şöyle: “60-70 yaşlarında olunca hacca 

gideriz, namaza da daha sonra başlarız. Kendimizi bu dünya lezzetinden, şehvetinden 

doyuralım, ondan sonra Allah’ın işine bakarız.” diye düşünürler. 

Öyle olunca da bu fazileti alamıyorsun. Allah’ın verdiği yetmiş iki sıddîk fazileti. 

Sıddîk dediğimiz, Hazreti Ebu Bekir Sıddîk gibi. Onun faziletini veriyor. Hakikaten kolay 

değil; gençlerin dünyayı, şeytanı, şeytanın arkadaşlarını bırakıp da Allah’a yönelmesi kolay 

bir şey değil. Allah da o zorluğa karşı o kadar yüksek bir ecir veriyor.  

Allah Azze ve Celle, gençliğinde dünyayı, şehvetini, lezzetlerini bırakıp da gençlerin 

kendine yönelmesini o kadar seviyor. Allah’ın takdiri, O’nun katında yüksek mertebelere 

ulaşmak yani yetmiş iki sıddîk mertebesi kolay bir şey değil. Yapılan iş ne kadar zorsa ecri 

o kadar fazladır.  

Çoğu insanlar geliyor, “Namaz kılamıyorum, kalkamıyorum. Ne yapayım? Dua et.” 

diyorlar. Tabi kalkamazsın çünkü nefsine yeniliyorsun. Madem namaza kalkamıyorum diye  



 

 

 

o kadar düşünüyorsun, kalk ve namazını kıl. O vakit gör ki Allah nasıl ecir verecek sana.  

Yani zorluk olacak, ille de her şey kolay olmaz. Kolay olan şey, günah işlemek 

kolaydır, her türlü haltı yapmak kolaydır. Ama hayır işine gelince, Allah’ın emirlerine 

gelince zor olur, nefis karşısına çıkar, şeytan karşısına çıkar, bin tane mazeret uydurur ki 

yapmasın diye. Kendisinde hiç kabahat yok. Bütün kabahat, estağfirullah el aziym, Allah 

Azze ve Celle namaz kılalım diye ne için bu kadar zor bir emir verdi?  

 

KUŞLARIN YEDİĞİ 

 

“Birinizin ekininden ya da meyvesinden, herhangi bir kuş veya yırtıcı hayvan yerse, 

onun için bunda da ecir vardır.” : 

Yani bahçede meyve var, meyveleri bazen kuşlar gelip üstten yiyor, bazen başka 

şeyler de yiyor. Bizim Kıbrıs’ta bazen bakıyorsun, portakalın içini oymuş. Kuş mu yaptı 

bunu? Yok, dört ayaklı, uzun kuyruklu bir hayvan yapıyor bu şeyi. Narları da aynı şekilde. 

Onlar boşa gitmiyor, onların da ecri var. Onların nasipleridir yiyorlar, onun da ecri var.    

 

GÜZEL AHLAK 

 

“Mizana güzel ahlaktan ağır gelen hiçbir şey konmaz. Güzel ahlak sahibi, bu 

meziyetiyle oruç tutup namaz kılanların derecesine ulaşır.” :  

Yani insanlara iyi davranmak, insanlarla iyi geçinmek, onların haklarına, 

hukuklarına riayet etmek güzel ahlaktır. Oruç tutup namaz kılan insanların derecesine 

ulaşır. Yani onlar kadar yapmasa da az bile yapsa, o ahlakından dolayı onların derecesine 

yetişir.   

 

 



 

 

 

 

GÜNAHLARI ÖRTÜLÜR 

 

 

“Mü’mine isabet eden yorgunluk, üzüntü, hastalık hatta keder sebebiyle Allah 

günahlarını örter.” : 

Yani mü’minin hali güzeldir. Allah’a iman eden, Allah’ı, Peygamber (s.a.v.)’i kabul 

eden insan mü’mindir. İnsan keder yapmasın. Dünyada ne olursa hepsi onun faydasınadır. 

Hiçbir şeyden zararımız yok Allah’ın izniyle.  

  

EN SEVİMLİ DAVRANIŞ 

 

“Allah katında, Müslüman kardeşinin gönlüne sevinç sokmandan daha sevimli bir 

şey yoktur.” : 

Yani güzel bir sözle bile onu sevindirsen, Allah (c.c.) çok memnun olur yani 

sevinir. Allah Azze ve Celle, insanların kavgalı, kardeşlerin kavgalı olmasını istemez.  

 

ÜÇ OYUN 

 

“Melekler ancak üç oyunda hazır bulunurlar:” : 

Türlü türlü oyunlar var. Şimdi tavla var, başka bir hayli oyunlar var. Tavladan başka 

bir hayli bilgisayar oyunları çıktı. Onların hiç birinde melekler hazır bulunmaz. Sırf üç tane 

şeyde bulunurlar, memnun olurlar.  



 

 

 

“a- Kişinin hanımı ile oynaması” : Yani muhabbetleri çoğalsın diye şakalaşması, 

oynaması. Orada melekler hazır bulunurlar, sevinirler çünkü helaldir.  

“b- Atını terbiye,” : Ata binmek gibi onda da hazır bulunurlar, o da mübarek bir 

iştir.  

“c- Ok atma oyunu” : Bir de ok atmak, o da mübarektir. Yani onun için, onlara 

başlarken Fatiha ile başlıyoruz, hem ok atarken hem de ata binerken.  

 

KÂFİRLER 

 

“Cin ve insanların kâfirlerinden başka bütün varlıklar, benim Allah Resulü 

olduğumu bilirler.” : 

Yani ne kadar mahlûkat varsa düşünün, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Allah’ın 

Resulü olduğunu biliyorlar. Cinden ve insanlardan olan bu kefereler bütün mahlûklardan 

daha aşağıdır.  

 

ALLAH’IN SEVDİĞİ VE BUĞZ ETTİĞİ ŞEYLER 

 

“Allah’ın en çok sevdiği şey, tövbekâr gençtir.” : 

Gençler hakikaten en zor zamanlarını yaşarlar. Şimdi deli derler, delikanlı diyorlar. 

Deliliklerini zapt edip de Allah yolunda, Allah’a iman edenler Allah Azze ve Celle’nin 

yanında en sevilen insanlardır.  

 

 



 

 

 

Buna karşılık, “Allah’ın en buğz ettiği şey yaşlı adamın masiyete devam etmesidir.” :  

Ahı gitmiş vahı kalmış derler. Daha da inat ediyor, kendini eski gençlikteki hali gibi 

zannediyor, her türlü pisliği yapıyor. O da Allah’ın katında en buğz olunan şeydir. 

İnsanların yanında da buğz olunur, insanlar da öyle insandan uzak dururlar. 

“Allah’ın en hoşlandığı sevap, Cuma gecesi veya günü işlenen sevaptır.” : 

Cuma gecesi ne yaparsanız; hadra, zikir, Kur’an, sadaka, insanlara iyilik, ailene 

ikram, misafire ikram, ne varsa çok sevaptır ve Allah’ın yanında en güzeli Cuma günü, 

Cuma gecesi yapılandır.  

“Allah’ın en buğz ettiği günah, Cuma gecesi veya günü işlenen günahtır.” : 

Bu da büyük günah ve Allah’ın gazabına mucip olan şeydir çünkü Cuma günü 

mübarek gündür, Allah’ın sevdiği gündür. Ona hürmet etmeyince, demek bu insan Allah’a 

karşı imansızdır, Allah’a karşı isyankârdır. O zaman Allah da ona gazabını indirir.  

  

ÂLİM 

 

“İblis’in belini kıran en etkin şey, bir kabile içinden çıkan âlimdir.” : 

Yani hakiki âlimler, iyi insanlar Allah’ın, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda 

giden, Allah için ilim talep eden, ilim öğreten âlimler şeytanın belini kırar.   

  

ÖLMEK İÇİN DOĞUYORUZ 

 

“Her sabah biri mutlaka şöyle bağırır:” : Her gün, her sabah bu şey oluyor.  

“Ey insanlar! Ölmek için doğurun.” : Çünkü her doğan ölecek. İnsan zannediyor ki 

yaşayacak. Ölmek için doğuyoruz.  

“Yok olmak için biriktirin.” : İstediğin kadar biriktir, en sonunda yok olacaksınız.  

 



 

 

 

 

“Harap olmak için yapın.” : Binalar yapın ama sonunda o da harap olacak, yani 

hiçbir şey kalmayacak.  

Böyledir, bu da büyük bir ibrettir ki insanlar dünya için dünyaya gelmiyorlar, ahiret 

için geliyorlar ki daha doğar doğmaz “ölmek için hazırlanın” diyor.  

 

EN EFDÂL SADAKA 

 

“En efdâl sadaka kötü hükümdarın yanında, köleye verilen sadakadır.” : Çünkü o 

zulüm görmüş insandır. Ona verilen sadaka en efdâl sadakadır.   

 

DOĞRU SÖZ 

 

“Doğru sözden daha üstün bir sadaka olamaz.” : İnsanlar doğruyu çoğu zaman ya 

kabul etmezler ya söylemezler.   

 

EN ÜSTÜN SADAKA 

 

“Kişinin kardeşine vereceği en üstün sadaka, ona öğreteceği ilimdir.” 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLAH’IN EN HOŞLANDIĞI SES 

 

“Allah’ın en hoşlandığı ses; günahını hatırladıkça, Allah korkusundan mahzun 

mahzun ‘Ya Rabbi’ diye haykıran ve pek üzgün olan kulunun sesidir.” :  

Yani eski günahlarına bile utanıp, “Ey Allah’ım beni affet” diyen insan. Allah Azze 

ve Celle böyle insanlardan hoşlanır. 

 

BOYUN EĞEN ÂLİM 

 

“Bir âlim, güçlü bir adamın her dediğine boyun eğerse, yaptığı her kötü işte ona 

ortak olursa, onunla birlikte cehennem ateşinde azap görecektir.” :  

Yani bir âlim, bir sultanın yahut güçlü bir kişinin yanında ona, yaptığına destek 

olup, fetva verirse muhakkak cehennemde ikisi beraber olur, ortak olacaklar.  

 

ALLAH İÇİN ZİYARET ETMEK 

 

“Bir kul kardeşini Allah için ziyaret ederse, gökten biri şöyle seslenir: ‘Çok güzel 

hareket ettin. Cennet sana helal olsun.’ Allah da Arş’ının melekûtunda şöyle buyurur: 

‘Kulum aslında onu değil beni ziyaret etti. Onu ağırlamam lazım. Ben de onu cennetimde 

ağırlayacağım.” : 



 

 

 

Yani bir insanın Müslüman kardeşine gitmesi büyük bir fazilettir, büyük bir 

sevaptır. Bu yapılan işten hem melekler hem Allah Azze ve Celle razı olur.  

 

ALLAH VE RESULÜ’NÜ SEVMEK 

 

“Allah ve Resulü’nü seven kimseye fakirlik, yüzüne sirayet eden sudan daha süratli 

gelir. Allah ve Resulü’nü seven kişi, belaya (harbe hazırlanır) gibi kalkanlı bir halde 

hazırlansın.”  

 

SANA DA AYNISI 

 

“Müslüman kardeşine dua eden kişiye melek; “Sana da aynısı” der.” : 

Yani bir kişiye, yüzüne değil de arkasından dua edince melekler, “Dua ettiğin gibi 

sana da aynısı olsun” derler.   

 

GÜNAH İŞLEYİNCE 

 

“Kul bir günah işlediği zaman, güzelce abdest alıp iki rekât namaz kılar da o 

günahının affını Allah’tan dilerse, mutlaka mağfur olur.” : 

 



 

 

 

Yani isteyerek veya istemeyerek bir günah işledin. Allah seni affetsin diye güzel bir 

abdest alıp, iki rekât namaz kılıp istiğfar edersen, Allah seni affeder.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 

El Fatiha 
 
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
03 Kasım 2015/21 Muharrem 1437 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


