
	

 
 
 

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:	
	

	

VEBADAN	KORUNMAK	İÇİN	

	

“Kim sarı yakuttan yüzük edinirse, taundan (vebadan) kurtulur.” :  

Yahut veba gelmez kendisine. Taşların da değişik etkileri var. Yakut daha değişik, 
kırmızı oluyor da sarısı vebadan korur.  

 

GUSÜL	ABDESTİ	

 
“Kim cesedinde cenabetten yıkanırken kıl kadar bir yer terk ederse, ona 

ateşle şöyle şöyle azap yapılır.” :  

Yani insan yıkandığı, gusül yaptığı vakit, her tarafının iyice ıslanması lazım, her 
tarafına su gelmesi lazım.  

 

CUMA	NAMAZI	

 



	

 

 

 

“Kim özürsüz Cuma namazını terk ederse, bir dinar sadaka versin. 
Bulamazsa yarım dinar versin.” :  

Yani Cumaya özürsüz gitmediği zaman sadaka versin ki Allah o insanı affetsin.  

 

YILANLARLA	HARP	

 
“Kim yılanların saldırısından korkup onlara ilişmezse, o bizden değildir. 

Çünkü biz onlara harp ilan ettiğimiz günden beri katiyen kendileriyle barış 
anlaşması yapmadık.” : 

Yani yılan dediği, her türlü şerre devamlı aman vermemek lazım. Şimdi yılan 
kalmadı zaten de Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bunu hem zahiri olarak hem de manevi 
olarak söylüyor. “Bana değmeyen yılan bin yaşasın.” derler ya; yok, o bir gün gelip sana da 
zarar verir. Onun için onları muhakkak, devamlı bertaraf edin.  

 

GİYİM	KUŞAMDA	TEVAZU	

 
“Kim sırf Allah’a karşı mütevazı olmak için gücü yettiği halde güzel 

elbiseler giymez de terk ederse, Allah onu kıyamet gününde herkesin huzurunda 
çağırıp: ‘Haydi, cennet elbiselerinden istediğini giy.’ diye ona hitap edecektir.” :  

Eskiden elbise daha kıymetliydi, çok kıymetliydi çünkü herkes alamazdı. El ile 
dokunurdu, yetiştirmesi zordu, yapması zordu, pahalıydı. Fakirler giyemezdi, zengin 
olduğu vakit, alıp giyerdi. Herkes bu adam zengin diye bakardı, bilirdi. Ama onu Allah için 
terk edince, Allah ona iman hüllelerinden giydirir, cennette istediğini alır.  

 

 



	

 

 

Şimdiki zamanda da millet normal elbise giymiyor, illa da üstünde bir isim olacak, 
meşhur bir isim olacak. Ona göre giysin ki gösteriş olsun. Eskiden ufacık bir şey 
koyarlardı, şimdi insanların kafasına o kadar girmişler ki artık insanlarla dalga geçiyorlar. O 
ufacık isim kocaman olmuş, bu kadar, bütün göğsünü alıyor. İnsanlar da “Bak ben bunu 
giydim, bu kadar para verdim.” diye hava atıyor.  

Pahalı elbiseleri terk edip de Allah için giyene, Allah indinden giydirir. Ahiret libası 
daha güzeldir inşallah. 

 

CENNETTE	KÖŞKLER	

 
“Kim batıl olan yalanı terk ederse, Allah ona cennetin kenarında bir bina 

yapar.” : 

Zaten yalan batıldır, onu da terk edene Allah (c.c.) cennetin kenarında bir ev yapar.  

“Kim haklı olduğu halde mücadeleyi (tartışmayı, münakaşayı) terk ederse, 
Allah ona cennetin ortasında bir köşk yapar.” :   

O da kolay değildir. Hadi yalanı bırakmak bir şeydir de haklı olduğu halde 
münakaşa etmemesi daha zordur. Onun için, cennetin ortasında ona bir köşk yapar.  

“Kim ahlakını güzelleştirirse, Allah ona cennetin en üst köşesinde bir köşk 
konduruverir.” 

 

SARHOŞLUĞUN	ZARARI	

 



	

 

 

“Kim sarhoşluk sebebi ile namazı terk ederse, sanki bütün dünya 
içindekilerle birlikte kendisininmiş de onu yitirmiş gibi olur.” :  

Yani zannetmeyin ki günah işlemek kolaydır, hafife alınmasın. Namaz kılan adam 
sarhoş olmuş, namazı kaçırmış, bütün dünya onunmuş da onu kaybetmiş kadar zararı 
vardır o adamın.  

“Kim üst üste sarhoş olarak, dört kere bırakırsa mutlaka Allah ona Hebal 
çamurundan içirir.” :  

demiş Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Arapça’ya o 
kadar vakıftı ki bütün kelimeleri bilir. Sahabeler çoğu zaman bu nedir diye sorarlardı. 

“Hebal çamuru nedir?” diye sordu Sahabeler. 

“Cehennem ehlinin irinleridir, pisliğidir.” buyurdu.  

İrin veya abdest bozan pis ne varsa, o hebal çamurudur. Dört defa Allah’a asi gelip 
de namaz bırakırsa, ona o şeyden muhakkak içirilir. İçki bu kadar kötüdür. Müptela 
olanları Allah terk ettirsin, kimseyi de müptela etmesin inşallah.  

 

40	HADİS	

 
“Ölümünden sonra ardında kim kırk hadis (eser olarak) bırakırsa, o 

cennette benim arkadaşım olur.”:  

Onun için sahabelerin çoğu kırk tane hadis biliyorlardı. Kırk hadis diye kitaplar da 
çok var. Onlar da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in cennet arkadaşı olur.  

 

MASİYETİ	TERK	ETMEK	

 
“Allah korkusundan kim bir masiyeti terk ederse, Allah onu (dünya ve 

ukbada) hoşnut eder.” :  

Yani masiyet yapmak kolaydır ama onu terk etmek zordur. Terk ederse, onun 
karşılığında Allah ona daha hoşnut olacağı şeyler verir.  



	

 

 

ZEKAT	VERMEMENİN	CEZASI	

 
“Kim geride zekâtını vermediği bir hazine bırakırsa kıyamet günü o, başı 

kel, büyük bir ejderha haline gelir ve ona; ‘Vay malına! İşte ben o biriktirip de 
zekâtını vermeden bıraktığın hazinenim.’ der. Ardına düşer, elini yutar, çiğner, 
sonra bütün cesedi yutar.” :  

Yani böyle arkadan mal toplayıp da faydası var zannetmeyin. Helalinden bırakırsan 
onun faydası var ama başkasının hakkı zekâttır, başka insanların da hakkı vardır. 
Muhakkak onların hakkını verip de arkadan hak olmadan bırakın. Yoksa kıyamet günü 
var, hesap verilecek, hesap verilmeden önce de bir hayli azap var, işkence var.  

 

CUMA	NAMAZINI	TERK	ETMEK	

 
“Kim özürsüz üç Cuma namazını terk ederse, ameli münafıklardan yazılır.” 

 

MÜNAFIK	KALBİ	

 
“Kim üst üste üç kere zarureti olmadan cumayı terk ederse, kalbi münafık 

kalbine çevrilerek mühürlenir.” 

 

 



	

 

 

DÜNYALIK	İÇİN	EĞİLİNCE	

 
“Güçlü kimseye dünyalık elde etmek için eğilen kimsenin, dünyada da 

ahirette de Allah yüzüne bakmaz.” :  

Allah ondan yüz çevirir. Yani bir şey istersen Allah’tan isteyeceksin. 

 

ALLAH’IN	GAZABINI	CELBEDER	

 
“Kim kendini büyültür, yürümesinde böbürlenirse, Allah’ı kendisine karşı 

gazaplanmış olarak bulur.” 

 

ONA	MUHTAÇ	KILINIR	

 
“Kişi ne ile ilgilenirse ona muhtaç kılınır.” :  

Yani insan bir şeye takıldı mı muhakkak kalbi oraya takıldığı için ceza olarak Allah 
ona muhtaç kılar.  

 

İKİ	HADİSİN	FAYDASI	

 
 



	

 

 

“Kim iki hadis öğrenir, onunla kendi faydalanır, başkasına da faydalanması 
için öğretirse, bu onun için altmış yıllık ibadetten daha hayırlıdır.” :  

Hadis öğrenince ondan hem kendisi faydalanacak, hem başkası faydalanacak. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisleri faydadır, hepimize faydadır, hem dünya hem de 
ahiret için. 

 

GÜZEL	KONUŞMAK	

 
“İnsanların kalbini kazanmak için kim güzel konuşmayı öğrenirse, Allah 

kıyamette onun hiçbir şeyini kabul etmez.” :  

Allah için değil de insanlar beni sevsin diye iyi ve güzel konuşursa, Allah onun 
amelini kabul etmiş olmaz, bir faydası da olmaz. 

 

ATEŞTEKİ	YERİNİ	HAZIRLASIN	

 
“Kim Allah’ın rızası dışında, Allah’tan başkasını murad ederek ilim 

öğrenirse, ateşteki yerine hazırlansın.” :  

İlim öğrendin mi Allah için olacak. Allah rızası dışında olunca, o ilim sayılmaz. O 
insan onu cehennem için öğrenmiş oluyor.  

 

İLİM	TAHSİLİ	

 
 



	

 

 

“Kim âlimlere karşı övünmek, beyinsizlerle mücadele, münakaşa etmek ya 
da insanların dikkatlerini kendine çekmek için ilim tahsil ederse, Allah onu 
cehenneme sokar.” 

 

İLİMLE	AMEL	ETMEK	

 
“Kim bir bab ilim öğrenirse, (onunla amel edilsin veya edilmesin) bu onun 

için bin rekât namazdan efdaldir.” :  

Yani ilim öğrenmek çok faziletli bir şeydir ama dediğimiz gibi Allah için öğrenecek. 
Orada öğrenmiş, onunla amel etmiş yahut etmemiş, öyle olsa bile bin rekâttan daha 
faziletlidir.  

“Kim onunla amel edip başkasına da öğrenirse, hem kendi sevabını hem de 
kıyamete kadar onunla amel edeceklerin sevaplarını da elde eder.” :  

Yani hem kendisinin sevabını hem de başkalarının sevabını Allah kendisine verir.  

 
 
 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Hüseyin Hıfzı Efendi ve Hacı Mustafa Turabi’nin ruhları için, cümlemizin geçmişlerinin ruhları için,  
Lillahi tealel Fatiha 

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

 26 Temmuz 2016/22 Şevval 1437 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 


