
 

 
 
 

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: 

 

 

ÇOK FAZİLETLİ AMELLER 

 

“Kim oruç tutarsa, kim hasta ziyaret ederse, kim cenazenin ardında giderse, kim 

bunları bir gün içinde yaparsa cennete girer.” :  

Yani hepsini yapmak gerekiyor. Oruçluyken, iyi işler yapmak gerekiyor. Bir de 

bunlar hem güzel hem de faziletli şeylerdir. Oruç tutmak, hasta ziyareti yapmak, cenazenin 

arkasından gitmek çok faziletli şeylerdir. O insan bunları yapınca cenneti hak eder.  

 

40 SENELİK GÜNAH 

 

“Kim Cuma günü (Perşembe ve Cumartesi günlerini eklemek suretiyle) oruç 

tutarsa, hasta ziyaret ederse, yoksul doyurursa, cenazenin kaldırılmasına yardım ederse, 

kırk senelik günah artık ona bir şey yapamaz.” :  

Yani o kadar faziletli amellerdir. O kimse o kadar fazilete ermiş olur ki kırk senelik 

günah affolmuş olur.  

 

 

 



 

 

 

 

MAĞFİRETE MAZHAR OLUR 

 

“Kim, malında veya cesedinde bir bela ile karşılaşıp da bunu gizleyerek insanlara 

açıp yakınmazsa, Allah mutlaka onu mağfiret buyurur.” :  

Yani bir şey olduğu vakit sızlanıp, millete dertlenmekten bahsediyor. Çoğu insan 

öyle yapar ama yapmazsa, dertlenmezse, Allah’la kendi arasında bırakırsa, Allah onun 

günahlarını affeder. 

 

GÜNAHLARI AFFOLUR 

 

“Kim cisminin yarım diyeti (kan pahası) kadar (başkası tarafından) bir musibete 

uğratılır da affederse, günahlarının yarısı affedilir. Eğer vücudunun üçte biri veya dörtte 

biri uğratılırsa, günahının bağışlanması da ona göre olur.” :  

Yani karşı taraftan sana bir şey oldu. Kısasa kısas var, bir de onun diyeti var 

İslam’da. Onun diyetini affedenin o kadar günahları affolur, daha fazla olursa daha fazla 

affolur. 

 

4 MÜSLÜMANA İKRAM ETMEK 

 

“Kim dört Müslümanı misafir edip de onlara evlerindeki gibi yedirip, içirip, 

giydirirse, bir köle azat etmiş kadar sevap alır.” :  

 



 

 

 

Misafire ikram etmek güzel bir haslettir, İslam’ın teşvik ettiği hasletlerdendir. 

Şimdiki evler misafir gelmesin diye yapılmış. Eski evlerde misafirin yeri ayrıydı; yedirip, 

içirip, onun ihtiyacını görüp gönderebilirdin. Ama şimdi öyle olmuş ki koca evler var ama 

misafir almaya hiç müsait değil.  

Şeytan her türlü kötülüğü öğretir. Hatta çaktırmadan misafir eve gelmesin yahut 

kalmasın diye evler bu tip yapıldı. Eskiden tabi farklıydı ama son dönemde yapılan evler 

böyle. Eskiden vardı, gelen misafire ayrı yer olurdu, misafir hiç yük olmadan kalabilirdi. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in burada söylediği; onları yedirip, içirip, üstlerine de güzel 

bir elbise verirse, o vakit bir köle azat etmiş gibi olur. Şimdi köle yok ama onun fazileti 

var.  

 

NİYET ETMENİN KIYMETİ 

 

“Sabahleyin Allah’a bir itaatte bulunmayı niyet ederek kalkan kişi, o gün ona asi 

olsa bile o günün ecrini alır.” :  

Yani Allah’a itaat edeceğim diye evden niyet edip çıkın. Tabi O’na asi gelmek 

demek, O’nun emirlerini yerine getirmemek demektir. Öyle olsa bile, Allah o günün ecrini 

kendine itaat etmiş gibi verir. 

 

ALLAH’A İTAAT ZİKİRDİR 

 

“Kim Allah’a itaat ederse Allah’ı zikretmiş olur. Namazı, orucu, Kur’an okuması az 

olsa bile.” :  

Yani Allah’a itaat eden Allah’ı zikretmiş olur. “Beni zikredin!” diye Allah (c.c.) 

emrediyor. Allah’a itaat etmek Allah’ı zikirdir.  

      “Kim Allah’a asi gelirse onu anmamış olur; namazı, orucu, Kur’an okuması olsa bile.”  

 



 

 

 

İTAAT 

 

“Bana itaat eden Allah’a itaat etmiş olur.” : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e itaat 

eden tabi Allah’a itaat etmiş oluyor.  

“Bana başkaldıran Allah’a başkaldırmış olur.” : Yani Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.)’in söylediklerini kabul etmeyen, O’na başkaldırmış oluyor ve Allah’a başkaldırmış 

oluyor.  

“Emire itaat eden bana itaat etmiş olur.” : Emir dediği, memleketin hâkimi, sultanı, 

cumhurbaşkanı yani kim emir sahibiyse onlar emirdir. Onlara itaat etmek Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)’e itaat etmek gibidir. 

“Emire başkaldıran bana başkaldırmış olur.” : Bunlar çok mühim şeylerdir. 

Bugünlerde memleketimizde bunu çok yapanlar var. Müslümanız diyorlar, kendi kafalarına 

göre emire başkaldırıyorlar. Bunu, beş vakit namazında olan insana yapıyorlar. 

“Hükümdar bir siperdir, arkasında düşmanla savaşılır.” : Yani o başta olan insan 

siperdir, bütün Müslümanların onun arkasında tek vücut olması lazım. Onun arkasında 

düşmanla savaşılır. 

“ve onunla kişi kendini korur.” : Şimdi bazı insanlar hiçbir şey beğenmez. “Şu 

böyle olsaydı, şöyle olsaydı…” diye konuşurlar. Sende o meziyet olsaydı zaten sen emir 

olurdun, sen başkan olurdun. Oturduğun yerde otur, hiç olmazsa Allah’a itaatsizlik yapma, 

emire itaat et, günaha girme.  

“Eğer takvayı emredip adil davranırsa karşılığında sevap alır,” : Yani bu emir, 

başımızda olan insan, takva yani Allah’tan korkmayı emredip, adaletle davranırsa sevap 

alır. 

“Eğer bunu yapmazsa karşılığında günah kazanmış olur.” :  

Yani kim olursa olsun başa gelene itaat etmek lazım. Artık takvaysa ne mutlu bize 

ama takva değilse gene itaat edeceğiz. Onun hesabını Allah görecek, günahının karşılığında 

Allah’ın karşısında hesap verecek.  

 



 

 

 

Onun için, burada en mühim şey herkesin kendi işine bakması. Herkes kendi işine 

baksa zaten memleket cennet olur. Çünkü herkes lüzumsuz işlere karışıyor, hem kendini 

helak ediyor hem başkasına zarar veriyor.  

 

HASTANIN ORUCU 

 

“Üç gün ardı ardına oruç tutabilen kimseye Ramazan orucu farz olur.” :  

Yani hasta adam üç gün tutabilirse Ramazan orucu ona farz olur. Yok, tutamıyorsa 

daha sonra iyileşince tutar.  

 

BİR MÜSLÜMANA ATINI VERMENİN ECRİ 

 

“Bir kimse bir Müslümana aygırını verse, o da bir yavru edinse, yükü ile beraber 

yetmiş atı Allah yolunda tasadduk etmiş gibi sevap alır. At doğmazsa, bir atı Allah yolunda 

tasadduk etmiş gibi ecir alır.” : 

Yani bu atı Allah rızası için bir Müslümana verirse, o doğurunca, Allah yolunda, 

cihat yolunda yetmiş defa gitmiş gibi sadaka alır, sevap kazanır. Yok, doğurmazsa gene de 

Allah onun ecrini verir.  

 

MÜSLÜMAN KARDEŞİNE İKRAM ETMENİN FAZİLETİ 

 



 

 

 

 

“Kim Müslüman kardeşine ekmek yedirip doyurursa, su içirip susuzluğunu 

giderirse, Allah onu cehennemden yedi hendek uzaklaştırır ki her bir hendek yüz yıllık 

yoldur.” : Yani o kadar uzak. 

 

BİR MÜ’MİNİN AÇLIĞINI GİDERMEK 

 

“Bir mü’minin açlığını gideren kişiyi Allah cennetin öyle bir kapısından alır ki o 

kapıdan ancak kendisi gibi aç doyuranlar girebilir.” 

 

YEMEK DUASI 

 

“Yemek yiyen kişi şöyle dua etsin: ‘Allâhümme bârik lenâ fîhi ve et’ımnâ hayran 

minh.’” :  

Yani herhangi bir yemek yediğin vakit; “Allah bu yemeği bize bereketli kılsın, daha 

hayırlısını da yedirsin” diye dua etmeyi tavsiye ediyor. Ondan sonra da; 

“Süt içtikten sonra da şöyle desin: ‘Allâhümme bârik lenâ fîhi ve zidnâ minhü.’” :  

“Bu süt bize bereketli olsun, daha da ziyade olsun, sütten daha hayırlı bir şey yok.” 

diyor.  

“Çünkü yemenin ve içmenin yerini sütten başka hiçbir şey tutamaz. (Zemzem suyu 

müstesna)” 

 

 

 



 

 

 

MAHREMİYETE SAYGI 

 

“Kim izni olmadan kardeşinin mektubunu okursa, cehenneme girmesini icap 

ettiren şeye bakmış olur.” :  

Yani insanın mahremiyeti var, sırrı var; kimse izinsiz bir şey yapamaz. İzinsiz yapan 

cehenneme yaklaşır.  

 

MAHREMİYET 

 

“Bir kimse izinleri olmadan bir kavmin evine bakarsa, onun gözünü çıkarmaları 

artık onların hakkıdır.” : Yani o kadar mahremiyet var.  

 

ALLAH YOLUNDA 

 

“Bir gazinin başını gölgelendirenin başını kıyamette Allah Azze ve Celle 

gölgelendirir.” :  

Yani savaşa giden gazi insanın başına, başını örtecek gibi bir şey verip de güneşten 

koruyan insan; o kıyamette ki gölge yok, Allah Azze ve Celle o insanı gölgelendirir.  

“Kim bir gaziyi Allah yolunda teçhiz ederse,” : Yani onun yiyeceğini, içeceğini, 

silahını hepsini verirse, 

“gazi ölünceye yahut sağ salim dönünceye kadar aynen onun gibi ecir alır.” :  



 

 

 

Yani Allah yolunda cihat eden mücahit ölürse, şehit olursa yahut sağ salim geri 

dönerse, o seferi müddetinde her gün onun ecri var. Yardım eden insan o ecrin aynısını 

alır, sevap kazanır.  

“Kim içinde Allah’ın adının zikredileceği bir mescit bina ederse Allah ona cennette 

bir köşk yapar.” :  

Yani cami yapmanın hem dünyada faydası var hem ahirette, yaptıran kimsenin 

cennette de köşkü olur.  

 

KIYAMET GÜNÜ GÖLGELENİR 

 

“Allah yolunda bir mücahide, sıkıntı içindeki bir borçluya, kendini azat etmek için 

çalışan bir köleye yardım eden kişiyi, Allah kendi gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı 

gün gölgelendirir.” :  

Kıyamet günü hiç gölge olmayacak, güneş de şimdiki güneşin bin misli daha fazla 

yakacak.  

 

ZULMÜN CEZASI 

 

“Kim bir Müslümanın kanının akıtılmasında yarım kelime ile bile yardımcı olmuşsa, 

kıyamet günü iki gözünün arasına, ‘Allah’ın rahmetinden umudu kalmayan kişi’ ibaresi 

yazılacaktır.” :  

Bu bahsedilen mevzu zalim ülkelerde çok olur. Adamı bir kelime ile ortadan 

kaldırırlar. İnsanın sinek kadar kıymeti yok. Burada yaşıyoruz, şükretmek lazım. Allah’a 

şükür ki bu memlekette yaşıyoruz. Öyle Müslüman memleketler var ki bir kelimeyle 

 

 



 

 

 

 

adamı ortadan kaldırırlar, eseri bile kalmaz.  

Kıyamet günü hiçbir şey boşa gitmeyecek. Zannetmesinler ki dünyada menfaat 

ettik. Sırf yarım kelimeyle bile olsa onun alnında, “Bu adam Allah’ın rahmetinden umudu 

kalmayan insandır” yazacak ve doğrudan cehenneme gidecek.  

 

 

ALLAH’IN GAZABI 

 

“Kim zulümle görülen haksız bir davaya zulümle yardımcı olursa, bu kötü 

hareketinden vazgeçinceye kadar Allah’ın gazabında olur.” :  

Bu şeylere çok dikkat etmek lazım. Şahitlikti, mahkemeydi; ahbaptır, kardeştir, 

akrabadır diye kimseye haksız yere yardım etmeyin çünkü ona yardım etmiyorsunuz, onu 

daha fazla günaha sokuyorsunuz. Siz de hiç suçunuz olmadan Allah’ın gazabına 

uğruyorsunuz.  

 

 

ZALİME YARDIM ETMENİN KARŞILIĞI 

 

“Batıl ile hakkı yenmek isteyen zalime kim yardım ederse, Allah’ın ve Resulü’nün 

zimmetinden (temize çıkarmasından) berîdir.” :  

Yani batılla hakkı yenmek isteyen zalim kim varsa, ona yardım eden insanın Allah 

da Hz. Peygamber (s.a.v.) de düşmanıdır.  

 

 

 



 

 

 

70 ŞEHİT ECRİNE NAİL OLUR 

 

“Kim bir kelime ile dahi olsa bir Müslümana yardım ederse yahut onun için bir 

adım yürürse, kıyamet gününde Allah onu Nebilerle, Resullerle birlikte emin bir halde 

haşreder ve ona bu sebeple Allah yolunda öldürülmüş yetmiş şehit ecrini ihsan eder.”  

 

73 RAHMET 

 

“Kim bir mü’minin bir ihtiyacının giderilmesinde yardımcı olursa, Allah ona 

dünyasını doğrultacak yetmiş üç rahmet ihsan eder. Ayrıca yetmiş üç rahmeti de cennet 

derecelerinde onun için saklar.” :  

Yani dünyada yetmiş üç tane, ahirette de yetmiş üç tane ayrı saklanmış rahmet ve 

berekete nail olur.  

 

BİR KÖLEYİ AZAT ETMEK 

 

“Her kim Müslüman bir köleyi azat ederse, onun her bir azasına karşılık Allah 

Teâlâ bir azasını ateşten azat eder. Hatta fercine karşılık fercini bile azat eder.” :  

Yani ne varsa, ne günah işlemişse hepsi ona karşılık azat olur.  

 



 

 

 

AZAT EDEN AZAT OLUR 

 

 

“Kim bir kölede bulunan hissesini diğer hisselerin kıymetini de sahiplerine vererek 

azat ederse, tümü azat olup, ona göre derece alır. Yalnız kendi hissesi kadar azat ederse, 

azat ettiği nispette cehennemden azat olur ve o oranda sevap alır.” :  

Eskiden köleler alınıp satılıyordu. Tabi şimdi öyle bir şey kalmadı. Bazen köleyi 

ortak olarak da alıyorlardı. Kendi hissesini azat edip, bir de ötekilerin hisselerini de verip 

azat ederse hepsini azat etmiş olur. Yok, o kadar yoksa, kendi hissesini azat ederse, o da o 

kadar ecir alır. 

 

İSLAM’IN DIŞINA ÇIKAR 

 

“Kim dalalet sancağına inanırsa yahut bir ilmi gizlerse ya da bir zalime bile bile 

yardım ederse İslam’dan berî olur.” : Yani İslam’ın dışına çıkmış olur. 

 

BİDAT EHLİNE NASIL DAVRANILIR 

 



 

 

 

“Kim bidat sahibinden nefret ederek yüz çevirirse, Allah onun kalbini iman ve 

sükûn ile doldurur.” :  

Yani bidat ehlini güzel karşılamak iyi değil, ona hiç bakmamak daha iyi.  

“Kim bidat sahibini o kötü bidatinden alıkoyarsa, en büyük korku gününde 

(kıyamet günü) Allah onu korkudan berî kılar. Bidat sahibini kim küçümserse, Allah onu 

yüz derece yükseltir. Kim de bidat sahibine selam verirse yahut onu güler yüzle karşılarsa 

ya da onun sevdiği bir tarzda karşılarsa, Muhammed’e (s.a.v.) indirilen kitabı hafife almış 

olur.” : 

Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e indirilen Kur’an’ı hafife almış olur. Yani en 

iyisi bidat sahibiyle hiç görüşmemek, yüzlerine bile bakmak iyi değil. Çoğu zaman bidat 

sahipleri televizyona çıkıyorlar; “Yok, Kur’an böyledir; yok, Peygamber (s.a.v.) şöyledir…” 

diye konuşuyorlar. Onlara hiç bakmamak daha iyi diyor. Şeyh Efendimiz de derdi ki: 

“Onlar çıktı mı hiç bakmayın onlara. Konuşsunlar, havlasınlar dursunlar.”  

 

 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 

 

Hüseyin Hıfsı Efendi ve Hacı Mustafa Turabi’nin ruhları için, cümlemizin geçmişlerinin ruhları için,  

Lillahi tealel Fatiha 
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 01 Mart 2016/21 Cemâziyelevvel 1437 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


