
 

 
 
 

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: 
 

 
5295. “Fatiha okunmaya başladığında kim orada namazda bulunursa, Allah 

yolunda yapılan bir savaşta bulunmuş gibi olur. Kim hatim edildiğinde hazır 
olursa ganimetler taksim edilirken orada bulunan kişi gibi olur.” 

Bu sırf maddi menfaat değil de esas menfaat ahiret için yani bu biz okuyoruz 
zannediyoruz ki kolay bir şey. Allah her okuduğumuz Fatiha’yı, Hatimleri böyle bir yani 
Allah’ın yolunda savaş yapmış gibi sevap veriyor. O hatim olduğunda ganimetler verilmiş 
gibi oluyor o kadar feyz, bereket sevap alıyoruz. Müslüman insan Allah’ın şanslı kuludur, 
şikâyet etmemesi lazım ki Allah bizi Müslüman insan yarattı, Müslüman yarattı. Başka şey 
de yaratabilirdi Allah muhafaza büyük bir nimettir bunlar.  

 

 
5296. “Kim farz namazları kırk gün, iftitah tekbirine yetişerek cemaatle 

kılarsa ona cennet vacip olur.” 

Yani bu cemaat namazına da dikkat etmek lazım vaktinde gelip de o tekbir alınca 
yani cemaatle, imam tekbir alınca hemen arkasında tekbire yetiştin mi cemaatin tamamına 
yetişmiş oluyorsun. Birinci tekbiri kaçırırsan o vakit biraz daha senin faziletin, sevabın 
daha az oluyor. Onun için buna dikkat etmek lazım, cemaate yetişecek insan vaktinde 
yetişsin.  

 



 

 

 

 
5297. “Kim Müslümanların sınırlarından birinde, bayramlarından birine 

hazır olsa, İslam ülkesindeki uçan kuşların üzerindeki tüyler sayısınca sevap alır.” 

Bayram günü millet bayram yapıyor, o asker mücahit orada onları bekliyor. Onlar o 
dünyevi saadetten mahrum olmuşlar ama ahiret, Allah onlara ahirette her uçan kuşun 
kanadı, tüyü kadar sevap yazılmış olur. Hiçbir şeyin yaptığı iş zayi olmaz, her şey yazılıyor, 
her şeyde Allah ona, insanlara bir yerine milyonlarca veriyor demek.  

 

 
5298. “Kim Ramazan orucunu iman ederek, ihlas içinde tutarsa, bütün 

geçmiş günahları affolunur.” 

 

 
5299. “Kim Ramazan orucunu tutup ona, Şevval ayından da altı gün eklerse, 

bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur.” Çünkü o otuz gün, her günü on güne bedel, 
bu da altı gün olunca atmış gün oluyor üç yüz atmış gün oluyor. O da bütün seneyi tutmuş 
gibi oluyor. 

 

 
5300. “Kim her aydan üç gün oruç tutarsa, bütün yılı oruç tutmuş gibi ecre 

nail olur.” 



 

 

 

 
5301. “Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah onunla ateş arasında 

yedi hendek kılar ki her hendek arası yedi kat gökle, yedi kat yer kadardır.” 

 

 
5302. “Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, o gün sebebiyle Allah onunla 

ateş arasını yetmiş yıllık yol kadar uzaklaştırır.” 

 

 
5303. “Kim Arife günü oruç tutarsa, Allah onun bir geçmiş, bir de gelecek 

sene olmak üzere iki yıllık günahını bağışlar.” 

Oruç tutmak o kadar faziletli işte, bazı günler de daha faziletli. Hangisi? İşte arife 
günü bu kadar faziletli hem gelmiş, hem gelecek günahları affolur.  

 

 
5304. “Kim Ramazan orucunu farzlarını bilerek, kaçınması gerekli olan 

şeylerden uzak durarak tutarsa bu ondan önce işlediği günahlara kefaret olur.” 
Kefaret, günahları affolur. 

 

 



 

 

 

 
5305. “Kim bir gün nafile orucu tutarsa, kendisine yer dolusu altın verilse 

bile hesap günü kendisine verilecek ecrin yerini tutamaz.” 

 

 
5306. “Kimseye bildirmeden bir gün nafile orucu tutan kimseye Allah 

cennetten başka herhangi bir mükâfatı vermekte razı olmaz.” Kimseye söylemeden 
oruç tutuyor ama millete yayın etmeden onun daha büyük bir ecri var. 

 

 
5307. “Kim Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü oruç tutup da sonra Cuma 

günü az veya çok bir tasaddukta bulunursa işlediği her günah affedilir. 
Annesinden doğduğu günde olduğu gibi bütün hatalardan berî olur.” Tertemiz olur 
yani. 

 

 
5308. “Kim Zînet (Muharrem ayının onuncu) günü oruç tutarsa, senenin 

orucundan kaçırmış olduğu orucun sevabını elde etmiş olur.” 

Aşure günü kastediliyor çünkü o yevmizine, bizden önceki kavimlerde o tutardı, 
onun ziynet günü diyorlar yani süs günü, bayram günü gibi sayarlardı. Onu tutan, bütün  



 

 

 

senede ne kadar kaçırmış olduğu oruçlar varsa, onların yerine geçer, tabi aşure günü bir 
gün önceden yahut iki gün olması lazım bir gün sonradan ama esas faziletli olan aşure 
günü bugün.  

 

 
5309. “Kim şiddetli bir fakirliğe sabrederse, Allah onu Firdevs’ten dilediği 

yerde iskân eder.” Firdevs dediği cennet, Cennet-ül Firdevs, en yüksek cennetlerden. 

 

 
5310. “Allah’a inanan kurtulur.” Allah’a iman bu necattır yani bu kurtuluştur 

başka, Allah’a inanmadın mı senin hiç kurtuluşun yok.  

“O’nu hakkıyla bilen takvaya erer.” Takva dediği Allah’tan korkar, kötülükler 
yapmaz. 

“O’nu seven hayâ sahibi olur.” Allah’ı seven hayâ sahibi olur, utanır hep iyilik 
yapmak ister. 

“O’nun taksimatına razı olan kimseye muhtaç olmaz.” O da çok mühim bir 
şeydir. Allah’ın taksimatına razı olan, kimseye Allah muhtaç etmez kendisini. Bana, Benim 
taksim ettiğime razı olduktan sonra kimseye muhtaç etmem der Allah Azze ve Celle. 

“O’ndan korkan emin olur.” Allah’tan korkan emin olur, kimseden korkmaz. 
Allah’tan korkan insan, kimseden korkmaz.  

“O’na boyun eğen, başarır.” Her işi başarır Allah’a boyun eğen, Allah’la olan 
insan.  

“O’na tevekkül eden, yetinir.” Allah’a tevekkül eden, her zaman yetinmiştir. 

 



 

 

  

“Kimin de yatarken, kalkarken bütün gayesi; “Lâ ilâhe illallah” olursa, 
şüphesiz ki bu kelime onu devamlı olarak ahirete teşvik eder. Oradaki zahmet ve 
meşakkate karşı uyarır.” 

 

 
5311. “Öğlen namazının ilk rekâtını kaçırmamak şartı ile her kim cemaat 

mescidinden kırk gün namaz kılarsa, cehennemden azat olduğu yazılır.” 

 

 
5312. “Kim cemaat mescidinde yatsı namazının birinci rekâtını kaçırmamak 

şartıyla kırk gün namaz kılarsa, Allah onun cehennemden azat olduğunu 
kaydeder.” Bu da öyle. 

 

 
5313. “Kim kırk gün Allah için, birinci tekbire yetişerek cemaatle namaz 

kılarsa, ona iki beraat yazılır, ateşten berat, nifaktan berat.” Bir yazı verilir ki bu 
adam cehennemden uzak oldu, nifaktan da münafıklıktan da uzaktır. Nifak, o şey yoktur 
bu insanda. 

 
5314. “Kim kırk gün sabah ve yatsı namazını cemaatle kılarsa, eline iki 

ferman verilir, ateşten berat, nifaktan berat.” Bu kırk gün mühimdir ona göre yani bu 
Allah’ın bir hikmeti var ki bu kırk gün devam eden demek ki hayat boyu öyle devam  



 

 

 

edecek. Onun için ona muhakkak bir berat verilir eline yani bir ferman verilir ki bu insan 
münafık değildir, bu insan cehennemden azatlıdır diye.  

 

 

5315. “Kim ikindi namazını kılıp da oturup akşama kadar hayırla meşgul 
olsa, bu onun için İsmail oğullarından sekiz köle azat etmekten daha efdaldir.” 

Büyük bir fazilettir bu ikindiden sonra oturup, akşama kadar hayır yapmak. Bir 
hayırla meşgul dediği her türlü ibadet olur, Kur’an olur, tespih olur, o kadar faziletli ki 
İsmail oğulları dediği İbrahim Aleyhisselam’ın sülalesinden gelen sekiz tane köleyi azat 
etmiş gibi olur. 

 

 
5316. “Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra oturup güneş 

doğuncaya kadar Allah’ı zikreder, sonra kalkıp iki rekât namaz kılarsa, gerçekten 
bu kendisi için tam bir hac, tam bir umre sevabı gibi olur.” 

Sabah namazından sonra oturup da işrahı bekleyip de onu kıldıktan sonra bu kadar 
ecir oluyor insana, hem hac hem umre gibi. Şimdiki insanlar umreye gidiyor, umrede 
namazı kılıp, yatağına gidiyor. Şimdi artık oteller de rahat oldu hiç inmeye gerek duymuyor 
sıcağa, kalabalığa inmiyor. Oradan yukarıdan kılıp, yatıyor. İnsanlar bu zevklerine, 
rahatlıklarına düşmüş artık. 

 

 

5317. “Yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını ihya etmiş olur.”  



 

 

 

Bir insan yatsı namazını camide, cemaatle kılınca gecenin yarısını ihya etmiş olur 
gibi. 

“Yatsı ile sabah namazını cemaatle kılan bütün geceyi ibadetle geçirmiş 
gibi olur.” Bu dediğimiz cemaat adamlar için erkekler için hanımların kalkıp da camiye 
gitmeleri olmaz, onlar evde kılınca onlar da aynı ecri alıyor. 

 

 
5318. “Kim sabah namazını cemaatle kılıp da mihrabında oturarak yüz kere; 

‘Kul hüvellâhü ehad’ı okursa, Allah kimsenin görmediği, Allah ile kendi arasında 
bilinen günahlarını affeder.” 

Yani Allah Azze ve Celle bütün günahları affeder, hiç ondan ümidinizi kesmeyin. 
Böyle insanın bildiği bilmediği günahlar varsa, bunu yaptı mı Allah hepsini affetmiş olur. 
Bazı insan da vesvese ediyor olur mu olmaz mı işte Allah Azze ve Celle, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) bu müjdeyi veriyor bize. 

 

 
5319. “Kim sabah namazını kılıp, namazgâhında oturarak En’am Suresi’nin 

ilk üç ayetini okursa, Allah ona yetmiş meleği vekil eder. Onun için kıyamete 
kadar Allah’ı tespih edip, istiğfarda bulunurlar.”  

Kolay yani üç ayet yarım dakika bile tutmaz. 

 

 



 

 

 

5320. “Kim akşamdan sonra konuşmadan iki rekât namaz kılarsa, namazı 
illiyyînde (yedinci kat semada) kayda geçer.” 

İşte bizim kıldığımız bu sünnettir yani akşam namazının sünnetidir o kadar faziletli 
onun için bizim Hanefi mezhebinde müekked sünnettir. 

 

 
5321. “Kim akşamdan sonra kimse ile konuşmadan, birinci rekâtında Fatiha 

ile “Kul yâ eyyühel kâfirun”u, ikinci rekâtta Fatiha ile İhlas’ı okuyarak iki rekât 
namaz kılarsa, yılanın derisinden çıkıp soyulduğu gibi günahlarından sıyrılır.” 

Allah’a şükür bizim mezhep de müekkeddir diye kılınıyor ama kendileri 
Müslümanlara müşrik diyen insanlar, sünnet münnet kılmıyorlar, hiç bunlara itibar 
etmiyorlar.  

-Efendim bu Evvabin namazı mı? (soruluyor) 

Yok, akşam namazının sünneti, evvabin ondan sonra hemen akşamın farzını 
kıldıktan sonra konuşmadan kalkıp onu kılıyoruz zaten. Birinci rekâtta Kafirun suresini, 
ikinci de İhlas okuyacaksınız, kolay zaten fazla bir şey değil. 

 

 
5322. “Kim akşamla yatsı arasında her rekâtında Fatiha ile “Kul hüvellâhü 

ehad”ı okuyarak, yirmi rekât namaz kılarsa, Allah onun kendisini, malını, çoluk 
çocuğunu korur, dünya ve ahiret mutluluğu da ihsan eder.” 

İşte bu Evvabin namazıdır altı rekâttan, yirmi rekâta kadar. Halvette yirmi rekâttı 
bizim onu kıldığımız, normalde altı rekât oluyor.  

 



 

 

 

 
5323. “Kim akşamdan sonra kötü bir laf etmeden altı rekât namaz kılarsa, 

bu onun için on iki yıllık ibadete bedel olur.” 

Evvabin namazı işte bu kadar sevabı var. 

 

 
5324. “Kim akşamdan sonra altı rekât namaz kılarsa, denizköpükleri gibi 

olsa da günahları affedilir.” 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 06 Aralık 2016//06 Rebîülevvel 1438 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


