
 

 
 
 

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: 
 

 
5243. “Kim dünyaya rağbet ederse ve rağbetini ona çoğaltırsa, Allah onun 

kalbini dünyaya olan rağbeti oranında kör eder.” 

İnsan dünya için, sırf dünya muhabbeti, dünya matahına rağbet ederse, ne kadar 
rağbeti varsa, o kadar da Allah onun basiretini, kalbini kör eder yani hakikati göstermez, sırf 
dünya gözünde olur. 

“Kim dünyada zahit olup ondaki ümidini eksiltirse, Allah ona öğrenmeden 
ilim ve hidayet verir.” 

İnsan, onun kalp gözünü açar ki o, ilim ondadır,  Allah o ilmi açar o insana, hidayete 
de erer. Dünyaya rağbet etmedikten sonra Allah göz, kalplerini, ilim kapılarını açar ona. 

 

 
5244. “Kim ümmetime yumuşak davranırsa, Allah da ona rıfk ile muamele 

eder.” Allah ona merhamet eder, insanlara eziyet etmeden, yumuşak davranıp da onların 
hallerine göre muamele eden insana, Allah ona da o merhametle muamele eder.  

“Kim ümmetime sert davranırsa, Allah ona sert muamele eder.” Kim de 
insanlara, ümmete, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ümmetine zorluk çıkarırsa, Allah da ona 
zorluk çıkarır. Her şeyleri kolaylaştırın diyor, kolaylaştırın, kolay olsun ki herkese Allah da 
sana, işlerini kolaylaştırsın, sana sert olmasın. 



 

 

 

 
5245. “Kim denize dalgalı iken açılırsa, o himaye edilmez. Kim evin üstünde 

açık olarak yatarsa ve ölürse o da müdafaa edilmez.” 

Yani dün yolculuğa çıkarsan, deniz yolculuğu bilhassa dalgalı olarak binersen, ben 
Allah’a tevekkül edip de bindim dersen, öyle olmaz, Allah seni korumaz diyor çünkü belli 
dalgalı deniz, fırtınalı binme, tehlikeye girme. Kim de açık olarak yatarsa da ölürse ona da 
aynı şekilde yani kendi kendine etmiş olur.  

Yani bu, bir şey yapılacaksa biraz da düşünmek lazım belli, deniz fırtınalı iki metre 
gidemezsin, kırılıp, batarsın ondan sonra ben Allah’a tevekkül ettim, bindim dersen olmaz. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tehlike yapmayın. Soğukta örtü varsa üstüne örteceksin çünkü 
bu senin vücudun da sana emanettir, Allah’ın bir emanetidir ona ne gibi ihtiyaç varsa, onu 
yapacaksın.  

 

 
5246. “Kim hayvana binip de; “Sübhânellezî sehhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ 

lehû mukrinîn” i okur da inmeden ölürse, şehit olarak ölür.” 

Yani bunu arabaya da binerken, trene de binerken, uçağa da binerken her şeye 
binerken bunu söylemek sünnettir. Bunu da söylemek “Sübhânellezî sehhara lenâ hâzâ ve 
mâ künnâ lehû mukrinîn” diyeceksin.  

 

 
5247. “Düşmana bir ok atan kimse, düşmana ulaştığında isabet etsin, 

etmesin bir köle azat etmiş kadar sevap alır.”  

Allah yolunda bu bir ok atmak bile bu kadar sevaba vesile oluyor.  

 



 

 

 

 

5248. “Kim kabrimi ziyaret ederse, ona şefaatçi veya şahit olurum.” 

Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kabrini ziyaret etmek, şefaatine vesile oluyor. 
Bu bizim Ehli Sünnet Vel Cemaatin itikadı budur. Ama şimdi bozuk itikatlar var, şefaati 
kabul etmiyorlar. Kendileri bilir, kendileri kabul etmesinler, şefaate nail olmasınlar. Biz onu 
kabul ediyoruz, Peygamber (s.a.v.) hem şefaatçi olur, hem şahit olur ki bu ümmetim beni 
ziyaret etti diye.  

“Haremeyn’in birinde ölen kişiyi Allah kıyamette emniyet içinde olanlarla 
birlikte diriltir.” Yani Mekke, Medine de vefat eden insanlar, onlar kıyamet günü emn-ü 
aman da korku olmadan haşrolurlar.  

 

 
5249. “Öldükten sonra beni kim ziyaret ederse, sağlığımda ziyaret etmiş gibi 

olur. İki Harem’den birinde ölen kişi,” Gene yani bu Mekke, Medine’de. 

“Kıyamette emniyet ve huzur içinde olanlar arasında diriltilir.” 

Yani onun için şimdi bu umreye götürüyorlar, hacca götürüyorlar filan eskiden sekiz 
gün kalırdı orada hacılar şimdi ne kadar kısaltırlarsa o kadar daha kısaltmaya uğraşıyorlar. 
Bu hacca gitmek kadar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in de ziyareti mühimdir çünkü ziyaret 
etmezsen, edepsizlik etmiş oluyorsun. Hem Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in o şefaatinden 
mahrum kalabilirsin çünkü sen oraya kadar gelmişsin, ziyaret etmezsen Peygamber (s.a.v.) 
senin yüzüne bakmaz, şefaat etmez.  

 

 



 

 

 

5250. “Her Cuma günü kim anne-babasını yahut onlardan birinin kabrini 
ziyaret edip Yâsîn Suresi’ni okursa, Allah o surenin her harfi sayısınca onun 
günahlarını bağışlar.” 

Şimdi bu akılsız Selefi, Vahabi denen tayfa bir de onlara akıllı insan diye bakan 
insanlar görsünler Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi. Yok, kabir ziyaret olunur, olmaz, 
şirktir, mirktir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) açık gösteriyor ki kendi kabrinden bade anne 
babanın kabrinde bile o kadar her harf, kelime değil de her harfi için günahları bağışlanıyor 
insanın.  

 

 
5251. “Bir kavmi ziyaret eden kimse ev sahiplerine imamlık etmesin. 

Onlardan (ev sahiplerinden) biri onlara imam olsun.” 

Evi ziyaret ettiğiniz vakit yani o ev sahibinin imamlık etmesi daha iyidir.  

 

 
5252. “Kim mü’min kardeşini ziyaret ederse, evine dönünceye kadar rahmet 

bahçelerinde olur. Kim mü’min bir hastayı ziyaret ederse, evine dönünceye kadar 
cennet bahçelerinde olur.” 

Yani orada oturuyorsun hem mü’min kardeşinle beraber hasbihal yapıyorsun yahut 
hastayı ziyaret ediyorsun, Allah seni bu dünyada da cennet bahçelerine koymuş oluyor.  

 

 
 5253. “Kim ebeveyninin” Yani babası, annesinin.  

“Yahut onlardan birinin kabrini her Cuma bir kere ziyaret ederse, Allah onu 
bağışlar ve o mutî olarak kaydedilir.”  



 

 

 

Anneye babaya mutî olarak o büyük bir vasıftır, güzel bir vasıftır, anneye babaya itaat 
eden çocuk çok makbul bir insandır Allah Azze ve Celle’nin katında, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in huzurunda. 

 

 

5254. “Kim anne babasının yahut onlardan birinin kabrini ihlas içinde ziyaret 
ederse, bu kabul edilmiş bir hacca denk olur.” O kadar bu faziletli, o kadar sevaba nail 
olur insan. Yani hac sevabına kadar nail oluyor insan.  

 “Devamlı olarak onları ziyaret ederse, (öldükten sonra) melekler onun 
kabrini ziyaret ederler.” Yine o insanın kabrini de melekler ziyaret ediyor. 

 

 
5255. “Bir kimsenin iyilik gördüğü insana karşılık vermesi gerekir.”  

Bu insanlıktır, Müslümanlığın emridir. Bir iyilik gördün mü, ona karşılık bir iyilik 
vereceksin yani o gereken bir şeydir. Hadi “Bunu yapmazsa” olabilir gücü yetmez ama 
buna karşılık bunu yapamıyor, bunu yapamazsa  

“Hiç olmazsa ona teşekkür etsin.” Teşekkür etmek de güzeldir yani yapamıyorum 
ama çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun, biz kusura bakma biz yapamadık.  

“Bunu da yapmazsa küfran-ı nimette bulunmuş olur.” Yani kötü demektir, yani 
nankör demektir. İslam iyi huyları öğretiyor, bu da güzel huylardan biri ki teşekkür desin 
yahut ona karşılık vereceksin yahut şey gibi haşa minel huzur dört ayaklılar gibi yaparsan, 
sen de nankör sayılırsın.  

 
5256. “Kim hâkimlik yapmak isterse,” Yani mahkemede hâkim olmak isterse,  



 

 

 

“Nefsine esir edilir.” Yani bu hâkimlik, hâkim olayım diye kendinizi hiçbir zaman 
ileri koymayın.  

“Kim buna zorlanırsa, onu yanıldığında doğrultacak bir melek iner.” 

Yani sen, ben istemiyorum hâkim olmayı ama etraftakiler seni münasip görmüşler, 
sen adaletle hükmedersin diye ısrar ettiler, sen de bu mevkie gel diye. Olursa, gelirse onu da 
Allah bir melek müvekkil eder ki yanlış yapmasın diye çünkü bu çok zor bir meseledir, 
dünyanın en zor şeyidir, hâkim olmak çünkü çoğu zaman bilerek yahut bilmeyerek yapsa da 
ona sorulacak, onun hesabı zordur.  

 

 
5257. “Kendisine yetecek kadar yiyeceği olmasına rağmen dilencilik yapan 

kimse, cehennem kıvılcımlarının çokluğunu istemiş olur. ‘Ey Allah’ın Resulü bu 
miktar nedir?’ Diye sordular. ‘Bir günlük yiyecek’ buyurdu.” 

Yani dilenen insan için bir günlük olursa o bir şey değil ama dilenip de paraları olan, 
toplayıp toplayıp saklarsa o da hep cehennem kıvılcımları olur.  

 

 
5258. “Kim sadakat içinde Allah’tan şehit olmayı dilerse, döşeğinde ölse dahi 

şehitler mertebesine ulaşır.” 

Hazreti Halid İbni Velid o şehit olmak istedi çok. Ölürken de dedi; “Vücudumda 
hiçbir karış bir yara olmadan; süngü yarası, ok yarası, kılıç yarası, hançer yarası yok ki ben 
burada develer gibi ölüyorum” demişti, yani o kadar üzülmüştü ama demek Allah Azze ve 
Celle onu da şehit mertebesine muhakkak yetiştirmiştir.  

 

 

 



 

 

 

 

5259. “Kim üç kere Allah’tan cenneti isterse, cennet şöyle der; Allah’ım onu 
cennete koy! Kim üç kere cehennemden sakınırsa, cehennem şöyle der; Allah’ım 
onu cehennemden kurtar.” 

 

 
5260. “Kim ilimden sual olunup da gizlerse, kıyamet günü Allah onu ateşten 

bir dizgine vurur.” 

Yani bir insan âlimdir, okumuştur. İnsan bir mesele sorar yahut bir şey ister, yok ben 
konuşmam derse. O da kıyamet günü nasıl atlara yular korlar, ateşten bir yular takılır o 
insana.  

 

 
5261. “Kim kızını veya velisi bulunduğu kadını bir sarhoşa verirse,” Yani içki 

içene verirse, “Onu ateşe sürüklemiş olur.” 

 

 
5262. “Köle, hayvan veya çocuklardan kim yaramazlık yaparsa, kulaklarına; 

“Efe ğayra dînillâhi yebğûn” ayetini okuyun.”  



 

 

 

Bu mühimdir şimdi çoluklar çocuklar hepsi şimdi biraz ahlakları değişik oluyor. Çoğu 
insan şikâyet ediyor. Öyle olunca bunu, bu ayeti okuyacağız. “Efe ğayra dînillâhi yebğûn” 

 

 
5263. “İnsan veya hayvandan kim yaramazlık yaparsa, kulaklarına ezan 

okuyun.” Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 
5264. “Zina yapan, imandan çıkar. Kendisine zor kullanılmadan içki içen de 

imandan çıkar. Kapkaççılık yapan da imandan çıkar.” 

 

 
5265. “Yaptığı günaha üzülen, işlediği sevaptan haz duyan kişi mü’mindir.” 

Bazı insanlar günah yapar, haberi yok günah yaptığından, hiç umuru değil. Sevaptan 
zaten işlediği yok. Onun için mü’min olan üzülür, günah yaptı mı üzülür, pişman olur. Sevap 
yaptı mı da ruhu huzur bulur, haz duyar o mü’min insandır.  

 

 
5266. “Müslüman kardeşinin ayıbını örtüp onu hoşnut eden kişiyi Allah hem 

dünyada hem ahirette hoşnut eder.” 



 

 

 

 
5267. “Kim Müslüman kardeşinin ayıp ve kusurlarını örterse, Allah da onun 

ayıbını dünyada ve ahirette örter.” 

Ayıbı, günahı olmayan insan yok onun için başkalarının ayıbına bakmak iyi değil, 
onun ayıbını kimseye söylemek de güzel değil, onu setredersen, Allah seni de setreder, senin 
günahlarını, ayıplarını setreder, hem dünyada hem ahirette çünkü dünyada setrolur da 
ahirette apaçık olur. O ahirette de setrolunur.  

“Kim Müslüman kardeşinin üzüntüsünü giderirse, Allah da onun kıyamet 
üzüntülerinden birini giderir.” Kıyamette de zor, üzüntü çok.  

“Kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılarsa, Allah da onun ihtiyacını 
karşılar.” Gene yardım edersin, Allah da sana yardım eder, Allah’ın yardımı çok daha iyidir 
insana kimsenin yardımından daha iyi. Kimse Allah’ın yardımı kadar yardım edemez. Allah 
yardım etsin hepimize inşallah.  

 

 
5268. “Benden sonra kim bir Müslümanı sevindirirse, kabrimde beni 

sevindirmiş olur.” Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i sevindirmiş olursun,  

“Kim de beni kabrimde sevindirirse, Allah da kıyamette onu sevindirir.” Allah 
hepimizi sevindirsin inşallah. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 22 Kasım 2016/22 Safer 1438 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


