
 

 
 
 

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: 
 

 
5222. “Hidayet yoluna çağıran kişi, o yola uyanların sevabı gibi sevap alır ve 

onların sevaplarından hiçbir şeyi eksiltmez. Sapıklık yoluna çağıran kişi, o sapıklığa 
düşen kişilerin günahları gibi günah kazanır ve onların günahlarından hiçbir şey 
eksiltmez.” 

Bu insanları doğru yola, hidayete emreden, o yolu gösteren insan. O insanlar yola 
girip de hidayete erişince, onlara da sevap var, yolu gösteren insana da aynı sevap var ama 
onların sevaplarını alıp da o hidayete vesile olan kişiye verilmez. Allah verir aynı, yani 
onlardan, sevaplarından hiçbir şey eksilmez. Onun da sevabı aynı olur. 

Yok, kötü yolu gösterip de insanları dalalete, kötülüğe götüren insan da aynı şekilde 
onlara nasıl günah kazandırdıysa, her birisi için kendisine de aynı yazılır. Onların 
günahlarından da eksilmez çünkü normalde bir sevap işleyen insan, on misli sevap Allah 
yazar kendisine, günah işleyene tek günah işler.  

O kendine mahsustur ama başkasını günaha sevk eden, günaha teşvik eden insan, 
onun da cezası daha büyük oluyor ki her insan için o kadar günah kazanmış oluyor, o 
insanların da günahları, yani biz verdik de kurtulduk yok, bu adam bize gösterdi bizim 
günahımız azalacak bizden yok. Gene aynı günah yazılıyor o adama.  

Ona dikkat etmek lazım günah işleyince insan, bazen bilmeden de işler, bilerek de 
işler kimseye göstermesin. Ona bir örnek olmasın başkasına ki sen bir kötülük yapıp da 
başkası senden öğrenirse, o günahı sana da yazılıyor. Buna da dikkat etmek lazım.  

 



 

 

 

 

5223. “İnsanları bir söz veya bir amele çağırıp da kendi yapmazsa, o bu 
halinden vazgeçinceye ya da dediği ve çağırdığı şey ile amel edinceye kadar Allah’ın 
gazabında olur.” 

İnsanları iyiliğe çağırıyor, kendisi kötülük yapıyor. Söylediği şeyi tatbik etmiyor, Allah 
ondan razı olmaz ta ki o yaptığı, söylediği söze uysun yahut yaptığı işten vazgeçsin diye. 
İyiliğe çağırdın mı iyilik yapacaksın, tam tersini yapmayacaksın.  

 

 
5224. “Kardeşinin arkasından dua eden kimseye, vazifeli melek; “Amîn! Sana 

da aynısı!” Diye mukabele eder.” 

Yani mü’min kardeşine dua edersin, o orada olmadan, içinden dua ederken de 
edebilirsin. Öyle deyince o melek de âmin der ki Allah kabul eder muhakkak, sana da aynısını 
der.  

 

 
5225. “Birinin adından başka çirkin bir lakapla çağırana, melekler lanet 

eder.” 

 
5226. “Kim davete icabet etmezse, Allah’a ve Rasulü’ne asi gelmiş olur. 

Davetsiz yere giden hırsız olarak girmiş, çapulcu olarak çıkmış olur.” 

Yani davetsiz yere de gitmek iyi değil. İnsanlar davet edecek insanı biliyor, istemezse 
sen oraya hırsız olarak girmiş oluyorsun, çapulcu olarak çıkmış oluyorsun.  



 

 

 

 

5227. “Üç çocuğunu defnedip de sabreden kişiye Allah cehennemi haram 
kılar.” 

Yani üç çocuğu vefat edip de defneden, ona Allah cehennemi haram kılar. 

 

 
5228. “Oruçlu iken kusmak kendiliğinden gelirse, kaza yoktur. Kasten 

kusarsa orucunu kaza etsin.” 

Kustuğu vakit kaza gerekmez, devam eder ama kendi elini, parmağını sokup da 
kusarsa o vakit kaza yapması lazım.  

 

 
5229. “Allah’ı zikreden kimsenin, Allah korkusundan gözleri yaşla dolup, 

yaşları yere düşerse, Allah onu kıyamet gününde katiyen azaplandırmaz.” 

 

 
5230. “Kim iyi rüya görürse, Allah’a hamdetsin, şükretsin.” Yani iyi rüya 

gördün muhakkak Allah’a şükret, hamdet ki o, bir hayır gelir ondan.  

“Kim kötü rüya görürse, Allah’a sığınsın,” “Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim” 
desin,  

“Onu kimseye anlatmasın çünkü o, ona bir zarar veremez.”  



 

 

 

Bazı insanlar kötü rüya gördüm diyor, kalkıp herkese anlatıyor. O iyi değil, gördün 
mü orada “Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim” de, kimseye 
anlatmadıktan sonra zarar gelmezmiş işte Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek 
sözüdür.  

 

 
5231. “Kim hoşlandığı bir şeyi görüp; “Mâ şâellâhü lâ kuvvete illâ billâh” 

derse, ona göz (nazar) değmez.” 

Yani herkes bazen başkasının malını görsen de gene maşallah diyeceksin ki gözün 
değmesin. Bazı insanlar oluyor öyle ondan sonra söylüyor bu insanın gözü değer çünkü 
hakikaten oluyor bazen hu der, şey yapar, a der bir acayip sesler çıkarırlar, o nazar değer.  

Gördün mü bir şey Müslümanın adabından, kimseye zarar gelmesin diye “Mâ 
şâellâhü lâ kuvvete illâ billâh” diyeceksin. Bu çok mühimdir çünkü nazar haktır diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bunu herkes söylesin yani.  

 

 
5232. “Kim belaya yakalanmış birini görüp de”  

İnsan bir musibette bir güzel olmayan hastalıktı bilmem kazaydı, belaydı ne olursa, 
onu görüp de ona; 

 “Elhamdülillâhillezî âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin 
mimmen haleka tefdıylâ” derse, o bela ne kadar büyük olursa olsun ona 
dokunmaz.” 

 

 

 



 

 

 

 
5233. “Beni rüyada gören, beni uyanıklığında görmüş gibidir. Beni rüyada 

gören, gerçekten beni görmüş olur çünkü şeytan benim kılığıma giremez.” 

Efendimiz (s.a.v.)’i. 

 

 

5234. “Beni rüyada gören, beni görmüştür çünkü şeytan benim kılığıma 
bürünemez. Ebu Bekir’i rüyasında gören de onu görmüştür çünkü şeytan onun da 
kılığına giremez.” 

Bu da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in de insanlar nadir gören oluyor rüyada, o 
rüyayı gören zaten saadet ehlidir çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i hakikaten görmüş 
gibi işte kendi ifadesiyle, mübarek sözüyle söylüyor.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i görüp de muhabbetle, O (s.a.v.)’nun muhabbetinde 
olan insan, saadettedir. En güzel hediyedir yani Allah’ın bu insana hayatı boyunca 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i görmesi. Bir de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, Ebu Bekir 
Sıddık (r.a.)’yı, onu görmek de büyük bir şereftir, yüksek mertebesini gösteriyor.  

 

 

5235. “Kim beni rüyada görürse, o cehenneme girmez.” 

Çünkü saadet ehlidir ona cehennem olmaz, saadet ehline.  

 

 



 

 

 

 

5236. “Kim beni rüyada görürse beni görmüştür. Ben her kılıkta görülürüm.” 

Yani bazen gelirler söylerler Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i gördük ama sureti Şeyh 
Efendi’ye benziyor. Haktır o yani o işte Peygamber Efendimiz (s.a.v.) her türlü değişik 
surette gözükebiliyor.  

 

 
5237. “Kimi, Ebu Bekir ile Ömer’i kötü anarken görürseniz, öldürün” 

Tabi şimdi öldürmek olmaz, bu şeyde ama o vakit, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
zamanında çünkü o başta fitneyi kessin diye o vakit hemen onu öldürün diyor.  

“Çünkü o beni ve İslam’ı kötülemek istemiştir.” 

E tabi yani şimdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in az önce gene rüyasında şeytan Ebu 
Bekir Hazretleri (r.a.)’nın kılığına girmez deyip de Ebu Bekir Hazretleri (r.a.)’ya lanet edene 
ne derler? Demek ki İslam’ın kalbine hançeri saplamış oluyor insan. Onun ne itikadı var, ne 
ameli var şeytanın peşinden giden insanlardır demek. Allah ıslah eylesin, Allah akıl fikir 
versin.   

 

 
5238. “Kim bir mü’mini korkutursa, miktarı (süresi) bin yıl olan bir günde 

Allah onun korkusunu artırır, ister affedilmiş olsun ister azap edilmiş olsun.” 

Müslümana, mü’mine eziyet yapmak, iyi değil. Onun muhakkak hesabı verilecektir.  

 

 



 

 

 
5239. “Kim küçük çocuğu terbiye edip ona; “Lâ ilâhe illelâh” demesini 

öğretinceye kadar büyütürse, Allah (c.c.) o kimseye hesap sormaz.” Onun için 
çocuklara, bebeklere anne, baba demeden önce Allah demeyi öğretin.  

 

 
5240. “Kim Müslüman kardeşinin ırzını (gıyabında) korursa, Allah onu 

muhakkak cehennemden azat eder.” 

 

 
5241. “Kime güzel yüz, güzel ahlâk, saliha kadın ve cömertlik ihsan edilirse, 

ona hem dünya hem ahiret nasibi verilmiştir.” Hem dünya hem ahiret hayrı verilmiştir 
o insana. Ona Allah’ın hediyesidir o.  

 

 
5242. “Kim Allah’ın verdiği az rızka razı olursa, Allah onun az ameline razı 

olur.” Allah seni fakir yapmış fazla amel de yapmasa, hayırlı işler de yapmasa Allah ondan 
razı olur çünkü razı oldu, rızkına razı oldu, Allah’ın verdiği rızka razı oldu. 

 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 15 Kasım 2016/15 Safer 1438 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


