
 

 
 
 

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: 
 

İTİKÂF 

 

“Kim Ramazan‟da on gün itikâfa girerse, iki hac, iki umre yapmış gibi sevap alır.” :  

Ramazanın son on günü itikâf etmek Peygamber Efendimiz‟in (s.a.v.) devamlı 

yaptığı bir sünnettir. Farz-ı kifâyedir yani o memlekette bir kişi yaparsa, o farz ötekilerden 

düşmüş olur. Bir kişi yapmazsa, onun günahı herkese olur. Bir kişi bile olduktan sonra o 

herkesten düşmüş olur ama onu yapması da çok büyük bir fazilettir.  

Ramazan‟da itikâfa giren iki hac iki umre yapmış gibi olur. İtikâfın erkekler için 

camide yapılması lazım. O kimse on gün camiden çıkmayacak, bir abdeste çıkacak, kalan 

vakit camide olacak. Hanımlar için de kendi evlerinde ayrı bir bölüm olacak ki onlar orada 

on günü öyle tamamlasınlar.  

Soru: Tek gün veya 2-3 gün olur mu? 

Yok, aslı on gün. Olur da Peygamber Efendimiz‟in (s.a.v.) esas sünneti on gündür, 

O‟nun yaptığı on gündür ama bir gün, iki gün yapmak isteyen için de olur. Hatta camiye 

girdiği vakit de “İtikâf sünnetine niyet ettim.” diye girmek de güzel bir şeydir. Niyet iyi, 

Allah o niyete göre de verir.  

 

BİR MAZLUMU KURTARMAK 

 



 

 

 

“Kim kederliyi (aciz veya bir mazlumu) kurtarırsa, Allah onun için 73 mağfiret 

yazar. Bunlardan biri sayesinde bütün işlerini düzeltir. 72‟si de kıyamette Allah katında 

birer derece haline gelir.” :  

Birçok ihtiyaç sahibi insan var. Bir insan ne gibi bir yardıma muhtaçsa, ona yardım 

edip de kurtarana 73 mağfiret var. Bir tanesi ile o insanın dünyadaki bütün işleri rast gider.  

Çoğu insan; “İşlerim rast gitmiyor. Ne yapalım, ne edelim?” diye soruyor. Demek 

ki bir sebep oluyor. Kendisinden başkasını düşünmeyip, kimseye yardım etmeyince, Allah 

da ona yardım etmez. Ama yardım edince, bu mağfiretin birisi yalnız bu, kalanı da ahirette. 

Onun ise bunlardan çok daha büyük faydası olur inşallah. 

 

ALLAH YOLUNDA 

 

“Allah yolunda ayakları tozlanan kişinin cesedini Allah cehenneme haram kılar.” :  

Her şeye Allah için gideceksin, ne yaparsan Allah için yapacaksın. Allah‟ın izniyle 

sana ahirette ateşten koruma olur, cehennemden koruma olur. 

 

GIYBETİN KEFARETİ 

 

“Kim Müslüman kardeşine gıybet ederse, sonra onun için Allah‟tan mağfiret dilerse 

bu onun için bir kefaret olur.” :  

Bu da çok mühim bir hadistir çünkü hepimiz Allah affetsin onu yapıyoruz. Bu da 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)‟in bize rahmetinden, şefkatinden güzel bir hadistir. Hepimiz 

buna dikkat edelim. 

Kime gıybet ettiyse; “Allah bu kardeşimi affetsin, Allah mağfiret etsin.” dese veya 

“Ben de tövbe ettim, Allah bana da mağfiret etsin, ona da mağfiret etsin.” derse, o kefaret 

olur Allah‟ın izniyle. Gıybet yapmak güzel bir şey değil ama herkes yaptığı için Peygamber 

Efendimiz‟den (s.a.v.) tavsiye olarak hepimizin aklında olsun.  

 



 

 

 

Bazen gıybet oluyor, bazen de başkalarına tembih etmek, uyarmak gibi oluyor ki 

artık ikisinin arasında hangisi gıybettir, hangisi tembihtir diye çoğu zaman insan bilmiyor. 

Onun için en güzeli, başkasının hakkında bir şey konuştun mu “Allah ona mağfiret etsin, 

beni de affetsin.” diye dua edeceksiniz.  

 

RAHMET KAPISI KAPANIR 

 

“Kim fakir ve ihtiyaç sahibi olan bir Müslümanın yüzüne kapıyı kaparsa, Allah da 

onun ihtiyaçlarına karşı gök (rahmet) kapısını kapar.” :  

Yani fakir fukaraya sen dikkat etmezsen, onu kovarsan, kapıyı yüzüne kapatırsan, 

Allah da sana kendi kapısını kapatır. Allah (c.c.) kapısını kapatmasın inşallah. 

 

CUMA GÜNÜ GUSÜL ABDESTİ ALMAK 

 

“Kim Cuma günü (gusül abdesti alarak) yıkanırsa, Allah onu günahlarından çıkarır 

ve kendisine: „Haydi amele yeniden başla‟ buyurur.” :  

Yani Cuma duş yapmak, banyo yapmak hem sevaptır hem bütün günahları 

affettiriyor. Çıkarır yani üstünden günahlar dökülür. “Haydi amele yeniden başla” dediği 

yani gene devam et, haftaya kadar gusül yap, gene temizlen diyor Allah Azze ve Celle. 

 

MÜSLÜMAN KARDEŞİNİ SAVUNMAK 

 

 



 

 

 

“Kim, yanında Müslüman kardeşi çekiştirildiğinde, onu savunmaya gücü yettiği 

halde savunmazsa, Allah onu hem dünyada hem ahirette zelil kılar.” : 

Yani iyi bir insan için senin yanında kalkıp da “Bu kötüdür.” filan derlerse, sen de 

bildiğin halde “Yok, öyle değil.” demezsen, Allah o vakit sana hem dünyada hem ahirette 

zillet verir.  

 

GÖK KAPILARI KAPANIR 

 

“Fakir, yoksul ve ihtiyaç sahiplerinin yüzüne her kim kapı kaparsa, kendi fakr-ü 

zaruretine, yoksulluğuna ve ihtiyaçlarına da Allah gök kapısını kapatır.” :   

Çünkü Allah her şeyin sahibidir. O, kapıyı kapatırsa kimse açamaz. Onun için 

kendini düşün, başkasını değil. Fakir fukarayı gördüğün vakit, sen de o durumda 

olabilirdin, onu düşün. Onun için buna dikkat edip de onlara elinden geldiği kadar yardım 

et. Allah kimseye takatinden fazla bir şey emretmemiş, teklif etmemiş. Elinden geldiği 

kadar onlara yardımcı olabilirsin, o vakit Allah da sana yardımcı olur. 

 

CAHİLE FETVA SORMAK 

 

“Kim ilimsiz fetva verirse, günahı fetva verdiği kimseyedir. (cahile fetva sorduğu 

için)” :  

Yani ilmi olmayan bir insana sen kalkıp da “Bu mesele nasıl? Bunun fetvası nasıl?” 

diye sorarsan, o yanlış cevap verdiği vakit, sen ona fetva sordun diye günahı sanadır. Fetva 

sorulacak insan belli, sorulmayacak belli. 

“Kim Müslüman kardeşine bile bile yanlış yol gösterirse ona ihanet etmiş olur.” :  

 

 



 

 

 

Yani birisi bir şey sorduğu vakit, istişare edildiği vakit bildiğin halde doğruyu 

söylemeyip de kıskançlıktan, yaramayan başka bir şey ya da ters bir şeyi gösterirsen ona 

hıyanet etmiş olursun. Onun da muhakkak bir cezası vardır.  

 

BİLMEDEN FETVA VERMEK 

 

“Bilmeden fetva veren kişiye gök ve yer melekleri lanet eder.” :  

Kime sorarsan sor, şimdi insanlara en zor gelen şey bilmiyorum demek. Çok zor 

gelir insanlara, hemen orada fetvayı verirler. Bizim millet maşallah hemen bütün 

memleketi de idare eder, askeri de idare eder, her şeyi halleder.  

Bilmiyoruz deyin, bilmediğiniz şey için bilmiyorum deyin, fetvasını vermeyin. Hem 

yeryüzü meleklerinin hem gökyüzü meleklerinin laneti var. Lanet öyle kolay bir şey değil, 

dikkat etmek lazım. 

 

HAK SAHİBİ 

 

“Kim iflas ederse yahut ölürse, bir adam da onun yanında kendi malını görürse, 

onu almakta herkesten çok hak sahibi olur.” :  

Bir kimse iflas etmiş veya ölmüş, orada da alacaklılar var. Bu adamın orada kumaşı 

yahut herhangi bir malı var, kendi malı belli. Onu almada o haklıdır. Yani başkalarının 

“Daha önce verdik, daha sonra verdik…” demesi mühim değil. Onun malıdır çünkü orada 

aynen duruyor. Eğer paraysa, zaten para belli olmuyor ama mal olduğu vakit bellidir, o 

adamın hakkıdır. Başkası alırsa hak yemiş olur. 

 

 

 

 



 

 

 

ALIŞVERİŞTE KOLAYLIK GÖSTERMEK 

 

“Kim pişman olan kimsenin alışverişini feshederse (aldığını iade ederse), Allah 

kıyamet günü onun hata ve ayak kaymasını bertaraf eder.” :  

Alışveriş yaptınız, adam pişman oldu. Aslında sen haklısın yani ona malı geri 

vermekte bir mecburiyetin yok. Senin aldığın helaldir ama adam pişman oldu, sen de Allah 

rızası için geri verdin mi Allah ona karşılık kıyamet günü seni pişman etmez. Bu da güzel 

bir şeydir. Çoğu insan hakkım diye vermeyebilir ama verirse Allah da ona karşılık olarak 

kıyamet gününde mükâfat verecek.   

 

MÜŞRİKLERLE İKAMET 

 

“İslam‟ın zuhurundan sonra müşriklerle beraber ikamet edenler, İslam devletinin 

himayesinden berî olmuştur.” :  

Yani şirk diyarında oturduğun vakit, artık sen oranın kanunları ne ise ona tâbi 

olacaksın. İslam devleti orada senin işine karışamaz çünkü sen oraya oturmuşsun. İslam 

devletinin senin hakkında herhangi bir şey yapma mecburiyeti yok. Kanunlar ne ise o. 

Artık o dünyanın kanunları bazen müsaade ediyor, bazen müsaade etmiyor, onun için bir 

mesuliyet yok. 

 

YILDIZLARDAN İLİM ALMAK 

 

“Kim yıldızlardan ilim alırsa, büyüden bir parça ilim almış demektir. Fazla alırsa 

büyüden de öyle fazla almış olur.” :  

Müneccim dediği, nücum denir, yıldızlara bakmak demektir. Onlar da işte 

büyücüler, cinciler falandır. Ama yıldızlara bakıp da ilim almak değişik bir ilimdir. Gene o 

da büyüden, sihirden bir şubedir.  



 

 

 

CEHENNEM VACİP, CENNET DE HARAM OLUR 

 

“Kim yalan yemin ederek Müslüman kişinin hakkını alırsa, Allah ona cehennemi 

vacip, cenneti de haram kılar.” Bir adam sordu: “Ey Allah‟ın Resulü! Bu az bir şey ise?” 

“Misvak ağacından bir çöp dahi olsa.” buyurdu. :  

Şimdi çoğu insan bilerek ya da bilmeyerek, arkadaştır diye bir insanın hakkını alır. 

Çok hafife alırsınız ama Allah katında büyük bir şeydir, azametli şeydir yani. Günahın 

küçüğüne büyüğüne bakmayın.  

 

KÖPEK BESLEMEK 

 

“Av, çoban ve arazi köpeğinden başka kim bir köpek beslerse, bu onun ecrinden 

her gün iki kırat eksiltir.” :  

Yani köpek besleyebilirsin ama ihtiyaca göre. Süs için köpek gerekmez. Süs 

alacaksan, kedi koy evine. 

 

GÖZÜ AYDIN OLUR 

 

“Kim bir mü‟minin gözünü aydınlatırsa, Allah da kıyamette onun gözünü aydın 

kılar.” 

 



 

 

 

AŞURE GÜNÜNÜN HİKMETİ 

 

“Aşure günü her kim sırma taşından sürme sürünürse, gözleri katiyen ağrımaz.” :  

Bildiğimiz normal sürme, hacdan gelen sürmeler. Aşure günü sürerse, Allah‟ın 

izniyle gözü bir hastalık görmez. 

 

TEVEKKÜLDEN BERİ OLUR 

 

“Kim dağlarsa veya istirka (büyücülük) ederse, tevekkülden berî olmuş olur.”  

 

İSTİĞFAR ETMENİN FAYDASI 

 

“Kim çok istiğfarda bulunursa, Allah onun her üzüntüsünü giderir. Her darlığına 

bir çare gösterir, rızkını da hiç ummadığı yerden ihsan eder.” :   

Onun için, devamlı istiğfar etmek güzel şeydir. Hem sıkıntıları götürür hem 

darlığına çare olur, rızkını da artırır. Allah azze ve celle ummadığı yerden rızık verir. Çoğu 

insan bazen kendi umduğu yerden rızık bekler ama Allah başka yerden verir. 

 

 

 

 



 

 

 

ALLAH’I ÇOK ZİKRETMEK 

 

“Kim Allah‟ı çok zikrederse nifaktan (münafıklıktan) berî olur.” : 

Yani münafık sıfatından kurtulmuş olur.  

 

 

 

 

“Kim yaşlı bir Müslümana hürmet ederse Nuh Aleyhisselam‟a hürmet etmiş gibi 

olur.” :  

Nuh Aleyhisselam 1500 sene yaşadı. Peygamberlerin en yaşlısı olduğu için, Nuh 

Aleyhisselam‟a hürmet etmiş gibi olur.  

“Nuh‟a kavmi içinde ikram eden kimse de Allah‟a ikram etmiş olur.”  

 

 

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

Lillahi tealel Fatiha 
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 29 Mart 2016/20 Cemâziyelâhir 1437 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


