
	

 
 
 

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:	
	

	

KUR’AN	ÖĞRENMENİN	ECRİ	

	

“Kim gençliğinde Kur’an öğrenirse, o etine ve kanına işler. (Yani demir 
levha üzerine işlenen yazıya benzer, silinmez.)” :  

Yani küçükken hafıza kuvvetli olur, o silinmez Allah’ın izniyle. 

“Kim ihtiyarlık çağında zahmetle, okumaya yönelerek Kur’an öğrenirse iki 
kere ecir alır.” :  

Eskiden bu kadar Kur’an öğretmiyorlardı. Çoğu insan, 30-40 yahut 40-50 
yaşlarında olanların ya da daha yaşlı olanların çoğu öğrenemediler. Onlar öğrenirse, iki kat 
ecir alır. “Biz öğrenmedik, artık bizden geçti.” demeyin, muhakkak Kur’an’ı öğrenin, iki 
kat ecir almış olursunuz. Kur’an öğrenilirse hem iki kat ecir alınmış olur hem de insanın içi 
nur olur, aklı da daha mükemmel olur.  

 

40	HADİS	

 
“Kim Allah’ın rızasını kastederek - ümmetin helalini, haramını ondan 

öğrenmesi için - kırk hadis öğrenirse, Allah kıyamet gününde onu âlim olarak 
haşreder.” :  



	

 

 

Şimdi çok kırk hadis kitapları var. Onları medreselerde, kurslarda ezberletirler. Onu 
kim ezberleyip de haramını helalini ümmete öğretirse, o âlimlerden sayılır. Âlimin ecri de 
normal insandan daha fazladır. 

 

CENNET	KOKUSUNU	ALAMAZ	

 
“Kim insanlara gösteriş için güzel konuşmayı öğrenirse, cennet kokusunu 

alamaz.” : 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisine göre, insanlara sırf gösteriş olsun diye 
güzel konuşursa cennetin kokusunu alamaz diyor.   

“Onun kokusu, beş yüz yıllık yerden geldiği halde…” :  

Yani cennetin kokusu o kadar güzel ki o kadar uzaktan, beş yüz yıllık yerden gelir. 
Ama bu sırf gösteriş için olursa, onu bile alamaz.  

 

MAĞFİRET	EDER	

 
“Kim ilimden bir harf öğrenirse Allah onu mutlaka affeder.” :  

Mağfiret eder yani ilim için bir harf bile öğrense Allah onu affeder. 

“Kim Allah için bir dost edinirse Allah onu mağfiret eder. Kim abdestli 
yatarsa Allah onu bağışlar.” :  

Onu da affeder, mağfiret eder. Gece yatarken abdestli yatmak hem mağfirete vesile 
olur hem sevap kazanmış olursunuz.  

“Kim kardeşinin yüzüne merhamet nazarı ile bakarsa Allah onu mağfiret 
buyurur. Kim bir işe başlarken: “Bismillâh” derse, Allah onu bağışlar.” :  



	

 

 

CEHENNEMDEKİ	YERİNE	HAZIRLANSIN	

 
“Kim bana karşı bir yalan uydurursa (demediğimi dedi derse) :  

Yani “Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu hadisi dedi” derse, 

“ya da dediğimi reddederse, ateşteki yerine hazırlansın.” :  

Yani cehennemdeki yerine hazırlansın. 

 

İSLAM’DA	TEMİZLİK	

 
“Kim abdest alınan ve suyu içilen bir nehrin kenarına teğavvut ederse (def-i 

hacet yaparsa),” :  

Teğavvut dediği yani büyük abdest bozarsa. 

“Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun.” :  

diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Bu insanlar bir de Müslümanlığı beğenmezler, 
çevreci derler, bilmem ne derler. Müslümanlık işte bu kadar katîdir. Temiz suya, temizliğe 
çok dikkat etmemiz lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendi söylüyor, “Allah’ın laneti 
bu insanların üzerine olsun.” diyor. 

Yani bir şey yaptın mı muhakkak başkasını düşüneceksin, bu insanları 
düşüneceksin, her şeyi düşüneceksin. Denize yahut oraya buraya atılan pislikleri de en 
azına indirmen lazım. Deterjan dediğin, bilmem ne dediğin, onların da her birisi kaç tane 
hayvan öldürüyor denizlerde, en asgariye indirmek lazım, çok dikkat etmek lazım.  

Temizlik mühimdir çünkü oraya yaptığın vakit, başkası o sudan içerse, mikroptan 
da ölebilir. Yani onun için çok büyük bir vebali var, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bu 
insanlara lanet etmiş.  

 

 



	

 

 

Müslümanlara temizlik yakışır, pislik yakışmaz. Başkası atmış bile olsa, sen alırsan, 
temizlik yaparsan onun sevabını kazanmış olursun. 

 

DİNİ	TAHSİL	YAPMANIN	MÜKAFATI	

 
“Kim Allah’ın dinini anlamak için tahsil yaparsa, Allah onun üzüntüsünü 

giderir ve onu ummadığı yerlerden rızıklandırır.” :  

Yani Allah için fıkıh öğrenen, dinini öğrenen insanın bir tasası, gamı kalmaz; rızkını 
da hiç ummadığı yerden Allah verir.  

 

KADER	HAKKINDA	KONUŞMANIN	CEZASI	

 
Bu meseleyi de gösteriş için çok insan yapar, çok tehlikeli bir meseledir. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) çok güzel söylüyor burada:  

 “Dünyada kim kaderden bahsederse, kıyamet günü ondan sorulur. Hata 
ederse helak olur.” :  

Kaderden anlatan insanlar bol keseden atıyorlar. Bu meselelerden, ruhtan, 
kaderden anlatan insanlar atıyorlar. Etrafta da cahil insan çok, “Ne güzel konuştu.” diye 
etraflarında dolanıyorlar. Ama bu konuşan insandan kıyamet günü sorulacak. Çoğu da 
zaten hata yapmıştır. Hata ederse helak olur, cehenneme gider.  

“Kim (kadere inanır da) kader hakkında konuşmazsa kıyamet gününde 
ondan sorulmaz.” : 

Bir şey demediyse sorun değil. “Kadere inanıyoruz, Allah’ın ilmidir bu, biz 
karışmayız.” derse sorun değil. “Kadere karışmayın!” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
Bilsen de bilmesen de konuşma. O vakit o sualden muafsın sen, Kıyamet Günü illa 
sorulacak diye bir şey yok.  

 



	

 

 

Ama konuşan için sorulacak; “Sen böyle dedin, nasıl böyle?” “Yok, şöyle, böyle…” 
derken, “Hadi al bunu cehenneme.” diyecekler. Ama o konuşmayan ondan emin olacak. 
Fazla konuşmaya, fazla tantanaya hiç gerek yok. 

 

FARSÇA	KONUŞMAK	

 
“Kim Farsça konuşursa cinneti artar, kişiliği azalır.” :  

Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Allah bilir ne hikmetle söylemiş. Bazı şeylerde 
değişik hikmetler var. Çünkü mektuplar gelip giderdi. Bir Sahabe vardı, adını tam 
hatırlamıyorum. Ona Farsça öğren dedi, on beş günde Farsça öğrendi. Sonra İbranice 
öğren dedi kendisine, onu da yazarak, okuyarak öğrendi. Mektuplarını onlar yazardı. 

  

KEHANETLE	SEFERE	ÇIKMAYANIN	SONU	

 
Kim kehanette, şeamette bulunup da sefere çıkmazsa, kıyamet gününde 

cennet derecelerini göremez.” :  

Yani bir kehanet yapıp da “Bugün çıkmayalım, bugün kötü bir gündür, şöyle 
gördüm, yok kedi gördüm, yok köpek gördüm, bilmem ne yaptım…” deyip de o gün 
çıkacak olduğu halde sefere çıkmazsa yahut kahve falına bakıp çıkmazsa, o vakit cennet 
derecelerini göremez.  

 

 

 

 

 

 



	

 

 

TEVAZUDA	BULUNMAK	

 
 

“Kim Allah için tevazuda bulunursa Allah onu yükseltir. O kendi nefsinde 
küçük olur, insanların nazarında ise büyük olur.” :  

Yani insan Allah için tevazu ediyor, kendini hakikaten insanların gördüğü gibi 
büyük saymıyor. “Biz Allah’ın kuluyuz, hepimiz aynıyız, kibire gerek yok” diye kendini 
küçük görüyor. Bu insan, insanların nazarında büyük olur yani kendini, haddini bilen 
insanı diğer insanlar büyük görür.  

“Kim büyüklük taslarsa,” : 

Yani “Ben şuyum, ben buyum, ben şöyle vahiy alıyorum, bu mübarekle 
görünüyorum…” gibi şeyler derse.  

“Allah onun kıymetini düşürür. O kendini büyük görür, oysa insanlar 
nazarında küçük olur.” : 

İnsanlara kendisini ne kadar şişirirse, insanlar kendisini o kadar alaya alır, küçük 
görür.  

“Hatta köpek veya domuzdan daha aşağıdadır.” 

 

ABDEST	DUASI	

 
 

 



	

 

 

“Kim erkânına riayet ederek güzel bir abdest alıp, bitiminde; 
“Sübhânekellâhümme ve bi hamdik Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve 
etûbü ileyk” derse bu mühürlenip,”  

Mühür olup, üstüne mühür konup.  

“Arş’ın altına konur, kıyamete kadar açılmaz.” :   

O mühür orada kırılmaz, ta kıyamete kadar kalır. 

 

SEKİZ	CENNET	KAPISI	AÇILIR	

 
“ Kim güzelce bir abdest alıp da göğe bakarak” : 

Ötekisine göre bunu söylemesi daha kolay. 

“‘Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh ve eşhedü enne 
Muhammeden abdühû ve rasûlüh’ derse, ona sekiz cennet kapısı açılır. İstediği 
kapıdan içeriye girer.” : 

Zaten abdest aldıktan sonra Kelime-i Şehadet getiriyoruz.  

 

ABDESTTEN	SONRA	KURULANMAK	

 
“Kim abdest alıp da temiz bir havlu ile kurulanırsa bunda bir sakınca 

yoktur. Bunu yapmazsa efdaldir çünkü abdest de kıyamet gününde öbür amellerle 
birlikte tartılacaktır.” :  

Yani senin o abdestin de tartılır, silmemesi daha efdaldir. 

 



	

 

 

ABDEST	NAMAZI	

 
“Kim benim bu abdestim gibi abdest alıp da iki rekât huşû içinde namaz 

kılarsa, Allah onun günahlarını affeder.” 

 

CEMAATLE	NAMAZ	

 
“Kim güzelce bir abdest alıp da sonra farz namaza gidip onu cemaatle 

birlikte kılarsa, Allah onun günahlarını affeder.” : 

Günahları hafife almamak lazım, günahlar ağırlıktır. Yani bir günahın bile 
üstümüze kalması iyi değildir. Onun için her vakit Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği 
gibi güzelce abdest alıyoruz, Allah’ın izniyle günahlarımız af oluyor.  

 

GÜNAHLARI	DÖKÜLÜR	

 
“Kim güzelce bir abdest alırsa, cesedinden tırnaklarına varıncaya kadar 

günahları çıkıp dökülür.” 

 

ABDEST	ALIRKEN	

 



	

 

 

“Kim abdest alırsa silkinsin (sümkürsün). Kim taşla istinca yaparsa tek 
sayıda taşla yapsın.” :  

Taşla istinca kalmadı. 

 

CEHENNEM	70	SENE	UZAKLAŞIR	

 
“Kim güzelce bir abdest alıp da Müslüman kardeşini ziyaret ederse, 

cehennem ondan yetmiş sene kadar uzaklaşır.” : 

Abdestin faziletleri. 

	

GUSÜLDEN	SONRA	ABDEST	ALMAK	

 
“Gusülden sonra abdest alan bizden değildir.” : 

Gusül zaten abdesttir, boy abdesti. Cuma guslü değil de Cuma guslünde abdest 
ister de bu vacip olan gusül. 

 

HUŞU	İÇİNDE	NAMAZ	

  
“Kim güzelce abdest alıp da yanılmadan lehve kaçmadan huşû içinde 

namaz kılarsa, o namazdan önce işlemiş olduğu bütün günahları ondan bertaraf 
edilir.” 

 
 



	

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

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

 09 Ağustos 2016/06 Zilkâde 1437 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 


