
 

 
 

 
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: 

 

 

ZİYARETİN FAZİLETİ 

 

 
 

“Bir Müslüman sabahleyin bir Müslümanı ziyaret ederse, yetmiş bin melek akşama 

kadar ona dua eder. Akşamleyin ziyaret ederse, sabaha kadar yetmiş bin melek ona dua 

eder. Ona bu sebeple de cennette bir bahçe verilir.” :  

 

Burada böyle tefsir edilmiş ama hasta Müslümanı ziyaret ederse bu sevaba nail olur. 

Hasta Müslümanı ziyaret etmek bu kadar faziletlidir. Hasta ziyaretinde tabi saatlerce 

oturulmaz, beş dakika ziyaret edip çıksa gene yetmiş bin melek ona bereket indirir, dua 

eder, cennette de o insana bir bahçe verilir. Müslümanlar birbirlerine gitsinler diye Allah 

onlara ikram ediyor.  

 

EL SIKIŞMANIN FAZİLETİ 

 

 
 

“İki Müslüman karşılaşıp da el sıkışırlarsa, daha ayrılmadan Allah onları bağışlar.” : 

 

 

 



 

 

 

 

Bazen bazı insanlar hiç lüzumsuz şeyler çıkarıyor; “Musafaha yapmak caiz değildir, 

camide musafaha olmaz.” diyorlar. Camide olmayıp da nerede olsun? Cami en mübarek 

yerdir. Camide musafaha yapmak, dışarda musafaha yapmaya göre daha da güzeldir. 

Namaz kılmak yirmi yedi kat daha faziletlidir.  

Musafaha yapsan kötü bir şey mi olacak? Müslümanlar lüzumsuz işlerle uğraşıyor. 

Nerede musafaha ederse etsin. Mescitte musafaha yapmayın diye burada yazıyor mu? 

Allah mı söylüyor yapmayın diye? Yok öyle bir şey. Kolaylık gösterin, her şeyde itiraz 

etmeyin. Şeytan her şeye itiraz eder.  

 

MUHKEM BİR KALE 

 

 
 

“İki Müslümanın henüz akıl-baliğ olmamış üç çocuğu ölürse, bu onlar için 

cehenneme karşı muhkem bir kale olmuş olur.” :  

  

İki Müslüman dediği yani karı koca. Allah kimseye vermesin ama bazen çocuklar 

ölüyor. Üç çocuğu ölen olursa, onlar bir kalede, ne şeytan geçebilir oradan ne başka bir 

şey. Hiçbiri cehenneme hiç gitmezler diyor.  

 

“Ey Allah’ın Resulü! İki olursa?”  

“İki olursa da öyle.”  

“Ya bir olursa?”  

“Bir olursa dahi durum değişmez. Ancak ilk anda bu musibete karşı rıza gösterip 

kimseye şikâyette bulunmadıysa” buyurdu: 

 

Şimdi insanlara şeytan öyle bir şey yapıyor ki hem musibet gelmiş oluyor, bela 

gelmiş oluyor, Allah etmesin bir çocuk gidiyor, bir de şeytan onun ecrini götürüyor. Sırf 

bu musibet kalıyor insana, o vakit tam bela olmuş oluyor.  

 

 



 

 

 

 

Allah kimseye vermesin, bir şey oldu mu Allah’tan geldi deyip, o musibete 

sabrederse, Allah işte onu cennetle müjdeliyor, cehennemden azat ediyor. Kalenin içine 

düşman girebilir mi? Giremez. Öyle insanın olduğu yere cehennem de giremez.  

 

ÜÇ ÇOCUK 

 

 
 

“İki Müslümanın henüz ergenlik çağına ermemiş üç çocuğu ölürse, Allah onlara 

acıması sayesinde babalarını cennete koyar.” : 

 

Yani Müslüman bir kimsenin başına, Allah etmesin bu musibet geldikten sonra 

Allah günahlarını affeder, o insanı cennetlik eder. 

 

 

ATEŞ YÜZÜ GÖRMEZLER 

 

 
 

“İki Müslüman kişi, aralarında iki veya üç çocuk vefat eder de sabredip karşılığını 

yalnız Allah’tan beklerlerse, katiyen ateş yüzü görmezler.” 

 

 

ÂDİL SULTAN 

 

 
 

 



 

 

 

 

“Herhangi bir melik,” : Melik dediği sultan, başkan, kim olursa olsun.  

 

“akrabasını ziyaret edip halkına âdil davranırsa Allah mülkünü sağlamlaştırır, bol 

sevap verir. Dönüşünü iyi kılar, hesabını hafifletir.” : 

 

 Yani dönüş, Allah’a dönüşünü iyi kılar, o mühimdir. Allah’a nasıl döneceğiz? İyi 

dönmemiz lazım. Onu da Allah (c.c.), bu iyi amelleri yapan sultana, başkana kolaylaştırır, 

hesabını hafifletir. Çünkü onların hesapları çok ağırdır. 

Bu dünyada sultanlık yapanın, başkanlık yapanın, ahiretini çok daha fazla 

düşünmesi lazım çünkü onların hesabı ağırdır. Ama onun da Allah kolay yanını göstermiş, 

âdil davranıp da iyi işler yapan insanın hesabı hafif olur. Çünkü Allah için hizmet 

ediyorum diyecek, bu insanlara hizmet edecek, İslam’a hizmet edecek.   

 

 

HAZRETİ ÖMER BİN HATTAB 

 

 
 

“Hiçbir Peygamber yoktur ki, ümmeti arasında bir veya iki öğretici bulunmasın. 

Eğer benim ümmetim içinde bir tane bulunursa o da Hattab’ın oğludur. Çünkü hak 

Ömer’in kalbine de diline de tahakkuk etmektedir.” : 

 

Hazreti Ömer bin Hattab (r.a.). Yani bütün eski ümmetlerde Peygamberlerden 

sonra veya onların vaktinde Allah’tan gelen bir kitabın veya sahifenin izahatını yapacak 

veya öğretecek olan insanlar muhakkak varmış.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de Hazreti Ömer bin Hattab (r.a.) Hazretleri’ni 

söylüyor. Çünkü O’nun hakikaten Peygamber Efendimiz’den (s.a.v.) sonra çok büyük 

hizmetleri var. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında kayıt kuyut yoktu. Hazreti Ömer 

(r.a.) zamanında hepsi yapıldı. Kim haktır, kim batıldır işi çok sıkı tuttu.  

Baştan sıkı tutulmazsa daha zor olacaktı çünkü Hazreti Ömer Efendimiz (r.a.) 

zamanında sahabelerin, kurraların yarısından fazlası vardı. Tabi bir ara çok savaşlar oldu, 

onların arasından çok şehit oldu ama Hazreti Ömer (r.a.) gene zapturapta aldı. Bütün 

devletin bu kırtasiye işleri denen, divan denen kayıt kuyut olan şeyleri O’nun zamanında 

yapıldı. Hatta teravih namazı bile cemaatle kılınmıyordu, O’nun zamanında cemaate 

başlandı. 



 

 

  

 

PEYGAMBERLERİN BENZERLERİ 

 

 
 

“Hiçbir peygamber yoktur ki, onun ümmetimde bir benzeri bulunmasın.” : Yani 

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ümmetinde bütün Peygamberlerin benzeri var. 

 

“Ebu Bekir Hazretleri, Hazreti İbrahim Aleyhisselam’a benzer.” : Çok çünkü halim 

selim, Allah’a tevekküllü, sıddık. 

  

“Hazreti Ömer (r.a.) Musa Aleyhisselam’a,” : Musa Aleyhisselam’ın benzeridir, O 

da celalliydi. Hazreti Musa’da celal sıfatı vardı.  

 

“Hazreti Osman (r.a.) Hazreti Harun’un benzeridir.” : O da Musa Aleyhisselam’ın 

kardeşi Hazreti Harun’a benzer. O daha halim selimdi, onun için Ben-i İsrail O’nu daha 

fazla tutardı. Ama O’nu bile fitneye karıştırmak istediler.  

 

“Ali bin Ebu Talip (r.a.) de benim benzerimdir.” : Hazreti Ali (r.a.), Peygamber 

Efendimiz (s.a.v)’in benzeridir.  

 

“Meryemoğlu İsa’yı görmekten hoşlanan kimse varsa, Ebu Zerri’l-Ğıfâri’ye (r.a.) 

baksın.” : Ebu Zerri’l-Ğıfâri’nin burada makamı var.  

 

 

NİMET VE MUSİBET 

 

 



 

 

 

 

“Zamanında gelen herhangi bir nimeti kul hamd ile karşılarsa, Allah onun sevabını 

mutlaka ona yeniler. Gelen herhangi bir musibeti kul: “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciun” 

diyerek karşılarsa Allah mutlaka onun ecir ve sevabını yeniler.” : 

 

Yani nimetlere herkes hamd etsin. Onun hem sevabı yenilenir hem daim olur.  

 

LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAH 

 

 
 

“Semadan inen ve semaya çıkan hiçbir melek yoktur ki, “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ 

billâh” demesin.” : 

 

Gökyüzünden inip çıkması kolay değil. Adamlar bir tane tenekeyi havaya fırlatmak 

için bir devlet bütçesi koyuyor. Allah Azze ve Celle’nin kudretine yetişilemez.  

“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” demek, hiç bir şey Allah’a zor değildir demek. 

Her şey, kuvvet de kudret de Allah’ındır deyince hiçbir şeye ihtiyaç olmuyor, melekler inip 

çıkabiliyor o vakit.  

 

SADAKA, BAĞIŞLAMA, TEVAZU 

 

 
 

“Sadaka malı eksiltmez.” : Yani sadaka vereceğim de malım eksilecek diye 

korkmayın, sadaka malı eksiltmez diyor Peygamber Efendimiz(s.a.v.). 

 

“Bağışlayan kuluna Allah şeref kazandırır.” : Yani karşındaki hata yapınca onu 

bağışlarsan orada senin şerefin, kadrin ziyade olur.  

 

 

 

 



 

 

 

 

“Allah için tevazuda bulunan kişiyi Allah yükseltir.” : Allah için tevazu yapacaksın, 

başka bir şey için değil. 

 

BAŞKA BİR KİTAP 

 

 
 

“Ne bu bana ulaşan yazılarınız! Allah’ın kitabı ile birlikte kitap mı olurmuş? 

Yapmayın bunu!” :  

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) orada galiba bir hadis okudu. Başka bir kitap mı 

yazıyorlar? Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) zamanında karışıklık olmasın diye Kur’an’dan 

başka bir şey yazılmazdı. Hadisler de yazılmazdı, hadisler sonradan yazılmaya başladı.   

 

“Allah gazap eder de bir gecede kitabından hiçbir şey bırakmaz. Kalplerde de 

ondan hiçbir harf bırakmaz. Allah kime bir iyilik yapmak isterse, onun kalbine: “Lâ ilâhe 

illallâh” kelimesini yerleştirir.” : 

 

 Yani başka bir kitap yazılırsa, o vakit Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Allah Kur’an-ı 

Kerim’in hepsini alır, bir şey bırakmaz demiş. O da kıyamet alametlerinden, en son 

kıyamet işaretlerindendir. Kur’an’daki bütün kelimelerden hiçbir harf kalmayacak, sayfalar 

bembeyaz olacak. Hafızların da ruhları kabz olacak, bir şey kalmayacak. Bu, kıyamete çok 

az kala olacak.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AHDE VEFASIZLIK, FUHUŞ VE ZEKÂT VERMEMEK 

 

 
 

“Ahde vefasızlığın yaygın hal aldığı bir millette cinayet çok olur.” :  

 

Yani sözünde durmamak odur. Subhanallah, maalesef sözde durmamak bütün bu 

savaş olan ülkelerde çok var. Sarık, sakal falan var, namaz niyaz her şey var ama sözde 

durma yok. Yani bunu burada söylüyoruz, hakikaten böyledir. Sadaka Resulullah demek 

Resulullah doğru söyledi demektir. Bu ülkelerde cinayet, ölüm çok var. Sözde durmak çok 

mühimdir, ahde vefa etmek mühimdir.  

 

“Fuhuşun su yüzüne çıktığı bir millette Allah ölümü musallat kılar. Zekât vermeyen 

bir milletin de Allah yağmurunu keser.”  

 

 

YETMİŞ ŞEYTAN 

 

 
 

“Bir adam yetmiş şeytandan kurtarmadıkça sadakadan elinden bir şey çıkarmaz.” :   

 

Tabi sadaka vereceği için yetmiş şeytan onun elini tutar. Onun için çoğu insan 

“Elim cebime gidemiyor, veremiyorum.” diyor. Adamın yedi ceddine değil, yetmiş ceddine 

yetişecek kadar parası var ama veremiyor. Bazısı da veremez, Allah verenlerden eylesin. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BELANIN HÜKMÜ 

 

 
 

“Erkek-kadın herhangi bir mü’minin nefsinde, çocuğunda veya malında bela 

devamlı hüküm sürerse Allah’a günahsız kavuşur.” :  

 

Mü’min şikâyet etmesin, hiçbir şey boşa gitmiyor. İnsanların düşünmesi, anlaması 

lazım olan şey budur. Yani “Nedir bu başımıza gelen?” diye düşünürsen, demek Allah’a 

temiz gideceksin.   

 

İFFET, TOZ GÖZLÜLÜK VE SABIR 

 

 
 

“Sizden sakladığım hiçbir şey yoktur. Kim iffetli davranırsa Allah onu iffetli kılar.” : 

İffetini muhafaza eden insanı, Allah iffetli insanlardan sayar.  

 

“Kimin gözü tok olursa, Allah onu kimseye muhtaç etmez.” : Aç gözlülük çok kötü 

bir şeydir. Aç gözlü insanın gözü doymaz. Onun için, tok gözlü olmak lazım. Tok gözlü 

olunca Allah onu kimseye muhtaç etmez.  

 

“Kim sabretmeye çalışırsa Allah onu sabırlı kılar. Kişiye sabırdan daha geniş ve 

hayırlı bir şey verilmemiştir.” : Sabırlı olmak en hayırlı şeydir çünkü sabırla Allah’ın verdiği 

şeylere hemen karşı gelemezsin. Acaba bunun hikmeti nedir diye sabredersin. Onun için, 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hakikaten insanlara sabrı tavsiye ediyor, en hayırlı şey 

sabırdır diyor.  

 

 

 



 

 

 

 

NAZAR 

 

 
 

“Biriniz, kardeşinin gerek zatında, gerekse malında hoşlandığı bir şey görürse, 

“Allah mübarek etsin” demeyi esirgemesin.” : Allah mübarek eylesin, maşallah, Allah 

ziyade eylesin desin.  

 

“Çünkü göz (nazar) değdirme haktır.” : Onun için, kimseye zarar gelmesin diye 

muhakkak onu söyleyin. 

 

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN TAVSİYESİ 

 

 
 

“Sana tavsiye ettiğim şeyi dinleyip söylemekten seni alıkoyan nedir? Sabah-akşam 

şuna devam et: ‘Ya hayyü yâ kayyûmü bi rahmetike esteğıysü aslıh lî şe’nî küllehû ve lâ 

tekilnî ilâ nefsî tarfete ayn.’” :  

 

Bunu söylemek Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) tavsiyesidir. Sabah akşam yani 

bunu demesi “ya hayyü ya kayyum”, senin rahmetine sığınırım, bütün halimi ıslah et, 

nefsime bir göz açıp kapayana kadar bırakma demiş. Bu çok mühimdir, nefis insanı göz 

açıp kapayana kadar uçurumdan aşağı atar.  

 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 

          Hüseyin Hıfsi Efendi, Hacı Mustafa Turabi, ziyaret ettiğimiz mübarekler, inşallah Hazreti 
Hüseyin, Seyyideti Zeynep Hazretleri, Seyyideti Nefis Hazretleri, Ahmed Bedevi Hazretleri, İbrahim 
Dusuki Hazretleri, orada kalan çok sahabeler, evliyalar var, onların ruhları için, cümlemizin 
geçmişlerinin ruhları için, El Fatiha                           Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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