
 

 
 
 

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: 
 

 
5325. “Kim Cuma gecesi, Fatiha ile on beş kere “İzâ zülzilet” suresini 

okuyarak iki rekât namaz kılarsa, Allah onu kabir azabından, kıyametin dehşetli 
anlarından korur.” İster bunu yatmadan önce kılar veyahut teheccüdde de kılabilir yani. 

 

 
5326. “Kim, kendisini fuhşiyat ve münkerden alıkoymayan, doğruya 

yöneltmeyen bir namaz kılarsa, bu onu Allah’a yaklaştırması şöyle dursun, ondan 
daha da uzaklaştırır.” 

Yani insan namaz kıldığı vakit kötülükten uzak durması lazım, “innes salâte tenhâ 
anil fahşâi vel munker” diyor, ayet de var. Namaz kötülükten, münkerden nehyeder. Onu 
kılıp da gene kötülük yapan insan Allah’a yaklaşmaz, uzaklaşır. O namazın hikmeti Allah’a 
yaklaştırmaktır mühim olan. Yani insan en yakın vakit secdede, namazda Allah’a en yakın 
anıdır, farzı kabul olur, yani farz kılıyorsan, kabul olur ama o esas faydası olan Allah’a 
yakınlık olması, olmuyor. O kötülükten, kötü işleri yapıp da namaza durmak, Allah’tan 
uzaklaştırır insanı. 

 

 

 



 

 

 

 

5327. “Kim bana bir kere salat-ü selam getirirse, Allah ona on rahmet eder, 
on hatasını affeder, on da derecesini yükseltir.” 

Bu Efendimiz (s.a.v.)’e salat-u selam getiren için o kadar fazilet var, o kadar 
Allah’ın sevgisine mazhar, keremine nail olur ama tabi bu şeytan bu şeyi sevmez. 
Muhakkak insanı; yok, sen bu kadar da yapmana gerek yok, hatta daha ileri gidip şirk 
yapıyorsun diye çoğu zaman şimdiki çok bilmiş insanlar yapıyorlar. Biz dinimizi 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den öğreniyoruz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediğine 
inanmak, dinin esasıdır. 

 

 

5328. “Kim günde bana yüz kere salat-ü selam getirirse, Allah Teâlâ yetmişi 
ahiretten, otuzu da dünyasına ait olan yüz ihtiyacını verir.” 

Hem ahiret için orada bulacağınız güzellik olur, ihsan olur, Allah’ın ihsanı. Bir de 
dünyası için de Allah Azze ve Celle salat-u selam getiren insanın, dünyadaki ihtiyaçlarını da 
giderir. 

 

 
5329. “Kim namaz kılıp, içinde Ümmül Kur’an’ı (Fatiha’yı) okumazsa, o 

namaz noksandır, noksandır, tam değildir.”  

Fatiha okumadan namaz olmuyor, noksan oluyor. 

 

 



 

 

 

 
5330. “Kim gaflet içinde riya yaparak namaz kılarsa, (gizli) şirk etmiş olur. 

Kim gösteriş yaparak oruç tutarsa, şirk etmiş olur.” Gizli şirk etmiş olur.  

“Kim gösteriş için sadaka verirse, şirk etmiş olur.”  

Gizli şirk etmiş olur diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Allah için yapacaksınız 
işte bu insanlar görsün deyince o vakit Allah rızası olmayınca, başka şeyler de olunca 
içinde o gizli şirk olur. Yani hafif bir şirk olur içinde muhakkak ama Allah için olunca 
Allah onun ecrini verir, onun insana faydası dokunur. 

 

 
5331. “Kim Allah ve meleklerden başka kimsenin görmediği tenha bir yerde 

iki rekât namaz kılarsa ona ateşten beraat yazılır.” 

Bu gösteriş değil sırf Allah rızası için insanlardan uzak, kimse ben namaz kıldım da 
görsünler demezse, o cehennemden azat olmuş olur. 

 

 
5332. “Kim dünyada bir resim yaparsa,” Yani heykel gibi bir şey yaparsa, 

“Kıyamet gününde ona ruh üfürmekle emredilecektir.” Yani sen heykel yaptın 
üfle buna da bakalım.  

“Oysa o üfürücü değildir. (Yani bunu yapmasına imkân yoktur.)” Bunun için 
bu heykel, canlı biçimde heykel yapmak iyi değil.  

 

 



 

 

 

 
5333. “Kim bunu ve bunu -dilini (kötü söz ve haram yemeden) ve eteğini 

(zinadan) korursa- onun cennete girmesine ben kefilim.” En kötü şey insanda 
bunlardır yani. 

 

 
5334. “Kim gönül hoşluğu ile kurban keser ve sevabını ancak Allah’tan 

beklerse bu kendisi için cehenneme karşı bir siper olur.” 

 

 
5335. “Kim kölesini şer’î haddin dışında,” Şimdi köle yok da şeriat dediği içki 

içti, bir hırsızlık yaptı, zina yaptı, dövülür o vakit ama bunu yapmamış gariban köle adamın 
canı sıkılmış dövmüş. 

“Kanı akıncaya kadar döverse, kefareti,” Ne kefaret olacak bu adama nasıl?  

“O köleyi azat etmektir.” Hürriyetini vermektir. 

 

 
5336. “Kim kölesini zalimane döverse, kıyamette kendisine kısas 

yapılacaktır.” 

 Yani kıyamette kısas yapılmasını istemezse o vakit onu azat edecek. 

 

 



 

 

 

 
5337. “Bir kimse akrabasından veya başkasından olan bir yetimi, yetim 

kendisini kurtarana kadar uhdesine alsa, o kimseye cennet vacip olur” 

 Yetim on beş yaşına gelince yani akıl baliğ olunca artık yetimlikten çıkmış olur. 
Şimdi yetim yirmi, otuz yaşında babası olan insan yetim sayılmıyor da şimdi herkes öyle 
yetim diyebiliyor ama yetim işte akıl baliğ olmayan çocuklara denir. 

 

 
5338. “Evi daraltan, yol kesen, mü’mine eziyet eden kişinin cihadı 

sayılmaz.” 

Bu cihat etmek şimdi mühim şeydir, milleti kandırıyorlar. Müslüman, Müslümana 
eziyet veriyorlar, Müslüman memleketine zarar veriyorlar ondan sonra cihat diyorlar. Cihat 
böyle olmaz, cihadın adabı, usulü var. Bu her tarafta ezan okunuyor, millet namaza 
gidiyor, sen ona eziyet verip de cihat ettim diyen, akılsızdır, o cihat değildir demek. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), o cihat değildir, fitnedir, başka bir şey değil. 

 

 
5339. “Kim Beyt-i Şerif’i elli kere tavaf ederse, annesinin doğurduğu 

gündeki gibi günahtan sıyrılıp çıkar.” 

Kâbe’yi tavaf eden elli kere hiç günahı kalmaz. Umreye yahut Hacca giden insan 
işte o bütün günahlarımız affolsun diye niyet eder. İnsan, kul hakkı olmadıktan sonra 
bütün günahlar affolacak diye inanarak gitmesi lazım. Şimdi Allah’ın vaadi, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in sözüdür. Hac, Umre yapıp da tavaflar yapıp da ondan sonra gelip de 
söylemesin ki benim böyle günahım var, şöyle günahım var hepsi affolmuştur ama kul 
hakkı varsa onun affetmesi lazım sizi, yoksa öteki ne yapmışsan Allah affetmiştir. 

 



 

 

 

 
5340. “Kim Beyt-i Şerif’i yedi kere tavaf ettikten sonra gelip Makâm’ın 

arkasında iki rekât namaz kılar” Makam dediği Hazreti İbrahim makamında iki rekât 
namaz kılar.  

“Ve zemzem suyundan içerse günahları ne kadar çok olursa olsun, Allah 
hepsini affeder.” 

Ne kadar varsa diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yani bu kul hakkından bade ne 
gelirse hepsi affolur Allah’ın izniyle. Şunu bunu sormaya gerek yok bazıları tafsilat ister, 
hepsi affolmuş. Allah’a inanıp, O’nun söylediğini kabul etmek lazım yok, şu âlim böyle 
söyledi, bu âlim böyle söyledi. Yok, öyle âlimin söyleyeceği, ancak kul hakkına Allah 
karışmam diyor çünkü o Benim hakkım değildir, başkasına zulmetmem git ondan hakkını 
affetmeyi, helal etmeyi iste, hakkı varsa ver, helalliğini al. Ondan kalanı hepsi affolmuştur. 

 

 
5341. “Kim bu beyti şartlarına riayetle yedi kere tavaf ederse, her adımında 

bir sevap alır, bir günahı da affedilir, bir de derecesi yükseltilir. Ayrıca bir köle azat 
etmişçesine de sevap alır.” 

Umreye gidiyorlar, daha fazla millet otelde kalıyor. Eskiden oteller kötüydü, otelde 
fazla kalamıyordu insan mecburen şeye gidiyordu. Şimdi çok rahat içinde televizyonu da 
var, kliması da var, yemek, içmek her şey var, namaza bile zor iniyor şimdi. Umreye gittim 
diyorlar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
5342. “Kim helalinden, kimseden dilenmeden çoluk çocuğunun rızkı ve 

komşularına da şefkat göstermek için dünyada çalışırsa,” Dünyalık isterse helalinden 
yani çoluk çocuk hem konu komşuya da faydalı olsun diye. 

“Allah onu kıyamet günü yüzü dolunayı andıran bir şekilde diriltir.” Bu helal 
rızık. Çoluk, çocuğuna bakmak da kötü bir şey değil. Herkesin onu talep etmesi lazım yani 
o kadar ahirette dolunay gibi nurlu çıkar. 

“Kim de haramdan mal edinirse ve durmadan da bununla övünürse, 
kıyamette Allah’ı kendisine gazap etmiş olarak bulur.” 

 

 
5343. “Kim Allah’ın katındaki rıza ve muhabbeti talep ederse, sema (gök) 

gölgeliği, yer de yatağı olur. Dünyanın ziynet ve işlerinden hiçbirini önemsemez. 
Ne ekin ekmek ihtiyacı ve yerine göre ne de yemek ve ağaç dikmek ihtiyacı olur. 
Hâlbuki o Allah’a tevekkül ederek meyveleri yer ve onun rızasını talep eder. Allah 
da semavatı ve arzı onun rızkı için kefil kılar. Onlar çalışırlar. Helalinden rızkını 
ona getirirler. O da ölünceye kadar hesapsız harcar.” 

Allah’a tevekkül edip, böyle bazı kullar var, herkes yapamıyor bu şeyi. Allah’ın 
indinden talep ediyor her şeyi, Allah müyesser ediyor kendisine. Rızkını da yorulmadan  



 

 

 

veriyor, işlemeden veriyor. Herkesten de daha fazla rızkı oluyor. Bu, Allah’ın rızasına, 
Allah’ın kaderine tam tevekkül etmiş insan olandır. 

 

 

5344. “Kim âlimlere karşı övünmek, beyinsizlerle mücadele etmek amacı ile 
ilim talep ederse, cennet kokusunu duyup, koklayamaz.” 

İlim yapacak; “ben âlimim” diye bu, bir mesele söylerler o hemen atlar onlara 
cevap olarak verir. “Oo ne kadar âlim” desinler diye ister bu ilmi yahut akılsızlarla uğraşıp 
onlar da bunu büyük âlim zannetsin deyince. O, Allah rızası için değil de onun için 
cennetin kokusunu alamaz bu insan. 

 

 
5345. “Kim beyinsizlerle mücadele etmek,” Yani münakaşa etmek.  

“Âlimlere karşı bilgisinin çok olduğunu göstermek ve insanların dikkat ve 
sevgilerini kendine çekmek gayesi ile ilim talep ederse, cehennemdeki yerine 
hazırlansın.” Şimdiki insanlar öyle olmuş yani bir gösteriş, gösteriş başka şey yok. O 
gösteriş de insanı en sonunda cehenneme götürür, diyor. 

 

 
5346. “Kim ilim talep ederse, bu durumu geçmiş günahlarına kefaret olur.” 

Allah rızası için ilim talep ettin mi o da sana büyük faydadır, bütün günahlarına, 
eski günahların affolur. 

 

 



 

 

 

 
5347. “Kim Allah’tan başkası için ilim talep ederse yahut ilmi ile Allah’tan 

başkasını kastederse, cehennemdeki yerine hazırlansın.” 

 
5348. “Allah, ilim tahsil edenin rızkına kefildir.” Onun için bu talebeyi ilim, 

onların rızıkları bitmez muhakkak Allah gönderir onlara.  

 
5349. “Kim kendini yahut kendisinden sonrakileri ıslah etmek için ilimden 

bir bab tahsil ederse, Allah onun için büyük yığınlar kadar sevap yazar.” 

İlmi ne için ister insan? Bilmediğim bir şey var benim halim iyi midir, değil midir 
diye onun için tahsil eden insan böyle bu kadar kum, çöldeki kumlar kadar ecir alır diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
5350. “Kim ahiret işi ile dünyalık isterse, yüzü karartılır, şanı yok edilir, ismi 

cehennem ehlinin listesine alınır.” Bu tip insanlar bu ahir zamanda çok var. Her tarafta 
çıkıyorlar insanların da itikadını bozuyorlar onun için Allah onları cehennem ehlinden 
yazmıştır. Çünkü hem biliyor âlimdir ama para için ahiretini satıyor o vakit rezil oluyor 
hem dünyada hem ahirette de cehenneme girmiş oluyor. 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

 20 Aralık 2016/15 Safer 1438 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 


