
	

 
 
 

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:	
	

	

HAKKIYLA	TEVEKKÜL	ETMEK	

 
“Kim Allah’a hakkıyla tevekkül ederse, Allah onun sıkıntısını giderir, 

ummadığı yerden rızkını verir. Kim de kendini dünyaya kaptırırsa, Allah onu 
daima dünyaya muhtaç kılar.” :  

Allah’a tevekkül etmek; “Nasıl yani? Ben şimdi nasıl geçineceğim, nasıl edeceğim?” 
diye insanlar kendi kendilerine söylenir. Zannederler ki biz böyle yapsak rızkımız gelir. 
Tabi rızık için de çalışmak lazım yahut her şey için bir gayret lazım ama en mühim şey 
Allah’a tevekkül edip, Allah’a inanmaktır. Rezzak Allah’tır. O istedikten sonra hiç 
ummadığın yerden rızkın gelir ama sen rızkın peşine, dünya peşine düşüp de Allah’a 
inanmazsan, Allah da seni dünyaya bırakır ki o, eziyetten başka bir şey değildir, bütün 
vakit muhtaç kalırsın. 

	

LANET	ÜZERİNE	OLUR	

 
“Kim ileri gelenlerin izni olmadan bir kavmin başına geçerse, Allah’ın, 

meleklerin ve bütün insanların laneti üzerine olur. Ayrıca kıyamette de hiçbir şeyi 
kabul edilmez.” : 

 



	

 

 

Yani zorla, zorbalıkla kalkıp da milletin, insanların başına gelmek olmaz. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında sahabeler Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 
sorardı. Hazreti Ebu Bekir (r.a.)’i seçtiler, ondan sonra Hazreti Ömer (r.a.)’i seçtiler, 
Hazreti Osman (r.a.)’ı seçtiler, Hazreti Ali (r.a.)’yi seçtiler, öyle.  

Yani seçecek insanların da kıymetli insanlar olması lazım ki iyi insan seçsinler. 
Kalkıp da insanlara yapmak istediklerini dayatmayla, darbeyle marbeyle olmaz bu. Allah’ın 
laneti üzerlerine olur. Meleklerin ve bütün insanların lanetine mazhar olmuş olur bu 
insanlar. Kıyamet gününde de yaptığı hiçbir işin kıymeti yoktur. 

 

ALLAH’IN	GAZABI	ÜZERİNE	OLUR	

 
“Kim izinlerini almadan bir kavmin azatlı kölesini dost edinirse yahut bir 

caniyi barındırırsa, Allah’ın gazabı onun üzerine olur. Ayrıca kıyamette Allah onun 
hiçbir şeyini kabul etmez.” :  

Yani hıyanet yapan insanın Allah’ın gazabı üzerine olur. İnsan kendi kafasına göre 
iş yapamaz. Allah’ın emri, Peygamber (s.a.v.)’in emri nedir? Şeriat var, kanun var, ona göre 
davranacaksın. Onun dışına çıktın mı Allah’ın lanetine mazhar olursun. Yapılan işe de hiç 
fayda olmaz. 

 

KIYAMETTE	BEŞ	ŞEYLE	GELEN 

 
“Kim kıyamette şu beşle gelirse, yüzü cennetten çevrilmez:” :  

Yani kıyamet günü beş şeyle gelen insan cennetlik olur. 

“Allah için, dini için, kitabı için, Resulü için ve bütün Müslüman cemaat 
için nasihatte bulunmak.” :  

Bu beş şeyi yapan insan cennetliktir. 

 

 



	

 

 

 

ÜÇ	ŞEYDEN	UZAK	OLAN	

 
“Kim kıyamet günü şu üçten beri (uzak) olarak gelirse cennete girer:” : 

O, cennetlik olur, birincisi; 

“Kibir,” : Kibir çok büyük bir günahtır, çok büyük bir ayıptır.  

“hıyanet ve borç.” :  

Kibri kimse sevmez. Allah da kibirli insanı sevmez, kimse de onu sevmez. Bir de 
cehennemin, cehennem ehlinin sıfatıdır o. Hıyaneti biliriz, hainlik yapan hıyanet etmiş 
olur. Üçüncüsü de borç. Yani “Borç aldım ama öldüm, gittim, kurtuldum.” diye bir şey 
yok. Kıyamet günü onun da cezasını çekecek. 

 

EFENDİMİZ	(S.A.V.)’İ	ZİYARET	ETMENİN	MÜKAFATI	

 
“Yegane gayesi beni ziyaret etmek olup da bu niyetle gelip beni ziyaret 

eden kimseye kıyamet gününde mutlaka şefaatçi olurum.” : 

Allah’a şükür zaten bütün Müslümanlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i Allah için, 
O’nun sevgisiyle ziyarete gidiyorlar. Ziyarete giden insanlara da Peygamberi (s.a.v.) şefaat 
eder. Şimdi bazı insanlar var, kabir ziyareti olmaz diyorlar. O şaşkın insanlar bu şefaatten 
mahrum kalır.  

Bizim amellerimiz, hayırlı işlerimiz ne kadar çok olsa da dağlar gibi olsa bile 
kıymetsizdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şefaati olmadıktan sonra insan tehlikeye 
girer. Ama O’nun şefaati olduktan sonra hiç korkumuz yoktur Allah’ın izniyle.  

 

 

 



	

 

 

İLİM	TAHSİL	ETMENİN	MÜKAFATI	

 
“İslam’a hizmet amacıyla ilim tahsil ederken ölen kimse ile peygamberler 

arasında cennette sadece bir derece vardır.” :  

Yani Allah için ilim talep edip de insanlara faydalı olayım derken vefat eden insanın 
derecesi o kadar yüksek olur ki peygamberler ile arasında bir derece vardır. 

 

BİR	DERECE	ÜSTÜN	

 
“İslam’ı ihya etmek için ilim tahsil ederken eceli gelen kimseye, 

peygamberler sadece bir derece üstün olurlar.” :  

İlim talebesi olmanın fazileti bu kadar yüksektir. 

 

ALLAH’IN	GAZABINDA	OLUR	

 
“Kim bilmeden, anlamadan bir davada mücadele ederse, bu huyundan 

vazgeçinceye kadar Allah’ın gazabında olur.” : 

 Şimdi herkes her şeyi biliyor ama bir mesele olur, alleme-i cihan gibi fetva verir, 
güya biliyor gibi insanlarla münakaşa eder ama o büyük bir hatadır. Allah ona razı değil. 
Ondan vazgeçene kadar Allah’ın gazabına, öfkesine mazhar olur.  

 

 

 



	

 

 

ONUN	GİBİDİR	

 
“Kim müşrikle mücâmaat eder ve onunla beraber sakin olursa, o da onun 

gibidir.” 

Yani müşrikten uzak durmak daha iyidir.  

 

RIZIK	KAPISI	

 
“Muhtaç olduğu halde açlığını ve ihtiyacını insanlardan gizleyip, halini 

sadece Allah’a arz eden kimseye, Allah bir senelik helalinden rızık kapısı açar.” 

 

ALLAH’TAN	TEMİNATI	VARDIR	

 
“Allah yolunda savaşanın Allah’tan teminatı vardır.” : 

Yanİ Allah’ın cihad edene teminatı vardır ki bu insan cennetliktir. 

“Hastayı ziyaret edenin Allah’tan teminatı vardır.” : 

Hastayı ziyaret etmek de büyük bir sevaptır, mükafatı büyüktür.  

“Sabah akşam camiye devam edenin de Allah’tan teminatı vardır. Kim 
kimseyi gıybet etmeden evinde oturursa onun da Allah’tan teminatı vardır. Kim 
emirin yanına vakar ve saygı ile girerse onun kefili de Allah olur.” 

 



	

 

 

BÖBÜRLENEREK	YÜRÜMEK	

 
“Kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse, Allah kıyamette onun yüzüne 

bakmaz.” : 

Eskiden elbise çok pahalı bir şeydi, gurur ve kibir sahipleri elbiselerini kibirden 
uzun yaparlardı, öyle kibirle yerde sürüyerek giderlerdi. O kendini çok büyük zanneder 
ama kıyamette Allah ona hiç nazar etmez.  

 

SADAKA	VERMENİN	FAYDASI	

 
“Kim cesedindeki yara için bir sadaka verirse, verdiği sadaka oranında 

günahları dökülür.” : 

Yani bir yara aldı, ona sadaka verirse hem şifa olur hem günahları da af olmuş olur.  

 

DERTLERİ	BERTARAF	OLUR	

 
“Kim bütün dertlerini bir dert haline -ahiret derdi haline-getirirse Allah 

onun diğer dertlerini bertaraf eder.” : 

Dünyada dertsiz insan yok, kafasında muhakkak herkesin bir derdi, bir şey var. 
Yani hafif olabilir, kuvvetli olabilir ama onlar mühim değildir, ahiretin derdini düşünmek 
lazım. Onu düşünürse öteki dertler de bertaraf olur. 

“Kim de dünya dertlerini çoğaltırsa, dünyanın hangi vadisinde helak olursa 
olsun, Allah aldırmaz. (O kişiye sahip çıkmaz)” : 



	

 

 

Yok, Allah’ı unutup da esas olan derde bakmazsa, başka dertlere bakarsa, o vakit 
ufak dertler çok büyük gibi gözükür kendisine. Allah bakmadıktan sonra bir faydası olmaz, 
nerede olursa olsun helak olup gider.  

 

TEK	KEDER	

 
“Bütün gam ve kederleri tek keder haline getiren kimsenin dünya ve ahiret 

üzüntülerini Allah bertaraf eder.” :  

Yani gam, keder onlar mühim değil, mühim olan Allah’ın rızasıdır. Onu dert etmek 
lazım. Allah bizden razı olsun diye devamlı onu düşünmek lazım. Öteki dertler bir şey 
değil, onlar bertaraf olur. Ufacık bir şey bile insanı rahatsız edebilir. Başkası “Buna mı 
üzülüyorsun, bunu dert etme.” der ama Allah’ı unuttuktan sonra ufacık bir şey bile insanı 
mahvetmeye yetebilir.  

“Çeşitli kederleri bulunan kimsenin dünya vadilerinden herhangi birisinde 
helak olmasına Allah aldırmaz.”   

 

TEMİZ	KALPLİ	İNSAN	

 
“Deniz kenarında oturup Müslümanların iyiliğini düşünen temiz yürekli 

insana, denize her bakışında Allah bir sevap yazar.” : 

Denize bakmak sevaptır diyorlar ama oturup da iyi niyetle, Müslümanlara iyilik 
yapayım diye denize bakarsan sevap olur. Onun için denize her baktığında, Allah o insana 
bir sevap yazar. 

 

 

 



	

 

 

GÜNAHLARI	AFFEDİLİR	

 
“Camide (veya evinde sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra) duha 

namazını kılıncaya kadar oturan kişinin günahları deniz köpükleri kadar olsa bile 
affedilir.” 

	

İZİN	ALMAK	

 
“Bir kimsenin yanına bir cemaat gelip oturursa, onlardan izin almadan 

kalkmasın.” : 

Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu dediği edeptir, nezakettir.  

“İki kişiyi bir mescitte konuşurken görürse, onlardan izin almadan 
oturmasın.” :  

Olabilir, insanlar istemeyebilir yahut bir şey konuşuyorlardır, onlardan izin almadan 
oturması iyi olmaz. Oturma diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

“İki kişinin arasına girip onlardan izin almadan aralarına oturmasın.” 

 

MELEKLER	DUA	EDER	

 
 

 



	

 

 

“Mescitte oturup namazı bekleyen kişi namazda sayılır ve melekler onun 
için -o konuşmadıkça- şöyle dua ederler: ‘Allah’ım onu affet! Allah’ım onu 
esirge!’” 

Melekler o insana dua eder. 

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

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

 06 Eylül 2016/04 Zilhicce 1437 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 


