
 

 
 
 

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: 
 

 
5377. “Kim mescide bir kandil asarsa, o kandil sönünceye kadar yetmiş bin 

melek onun için Allah’tan mağfiret dilerler.” 

Bu camiye, mescide yapılan hizmetler o kadar mükâfat bulacak Allah’ın izniyle. 
Yani bir mum bile assa diyor, o yetmiş bin melek sönene kadar ona tövbe istiğfar eder. 

 

 
5378. “Bir kimse yakinen Allah’ı, Rabbi ve beni de Peygamberi bilse, Allah 

onun etini cehenneme haram kılar.” 

Yakinen bileceksin zaten onu bilen insan, Allah’ın emrini, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in sünnetini takip eder. O cehennem görmez, cehennem haramdır o insana. 

 

5379. “Kim sabahleyin mescide sadece iyi bir şeyi öğrenmeye veya öğretmeye 
giderse, o tam bir umre yapmış gibi sevap alır.” Yani hayır hem öğrensin yahut 
öğretmek için giderse, bir umre sevabını tam hem de, kazanmış olur. 



 

 

 

“Kim öğleden sonra mescide bir hayır öğrenmeye yahut öğretmeye giderse, 
o da tam bir hac yapmış gibi sevap alır.” Mescitlere gidip gelmek çok sevaptır, 
hayırdır, Allah veriyor. Allah her tarafta mescitte çok, mescitleri garip bırakmamak lazım, 
mescitlere gitmek bu faziletlere kavuşmaya vesile oluyor. 

 

 
5380.  “Kim mescide devam ederse, Allah ona her gidip geldikçe cennette 

bir konak hazırlar.” Cennet geniştir, Allah da cömerttir. Nasıl her defa camiye gidip 
gelirken olur mu diyecek? Yok, verir Allah Azze ve Celle. 

 

 
5381. “Kim sabahleyin ilim öğrenmek için erkenden çıkarsa, dönünceye 

kadar o kişi Allah yolunda olur. Şüphe yok ki melekler ilim talep edene kanatlarını 
gererler.” 

Allah yolunda gitmiş oluyor o, ilim için, Allah’ın yoludur, Allah da onu makbul 
kabul ediyor, Benim yolumda gitmiş gibi sayıyor Allah Azze ve Celle. 

 

 
5382. “İlim talep etmek için kim yola koyulursa, melekler ona dua ederler, 

geçimi bereketli olur, rızkından hiçbir şey eksilmez, onun için o bilakis bereketli 
olur.” 

Allah, bu ilim böyle şimdiki insanların istedikleri ilim değil, Allah’ın ilmidir bu. İlim 
budur, Allah’ı bildiren, Allah’a götüren ilim, ilimdir. Ötekiler Allah’tan uzaklaştıran, 
imanını zayıflatan, onlar ilim değil, onlar cehalettir. Onların hiçbir şeyi yok, öyle yaparlar, o 
yolda giden insanların ne bereketi kalır ne beti kalır. Ondan sonra rızkımız ne için  



 

 

 

Azalıyor diyor çünkü sen Allah yolunda bir adım bile atsan, bir kelime bile öğrensen, sen 
ilim istiyorsun demektir ki seni talibi ilim yazarlar, senin bereketin artar, maişetin düzelir, 
rızkın eksilmez, bereketli olur. 

 

 
5383. “Kim Cuma günü elbisesini yıkar, kendisi de yıkanır, (boy abdesti 

alır) erkenden bir şeye binmeden camiye yürüyerek gider, hutbeye yetişir, sonra 
imama yaklaşarak hutbeyi sükût içinde konuşmadan dinlerse, evinden camiye 
kadar attığı her adım başında bir senelik oruç ve gece ibadeti sevabı alır.” 

Onun için biraz yürümek de daha iyi çünkü adım attıkça insan bu kadar sevap 
kazanıyor. Bu Cuma günü, mübarek gündür, onda yapılacak şeyler böyle hem yıkanmak, 
elbise yıkamak ondan sonra imama yetişmek. Bazıları özürsüz olarak yetişmeyen insanlar, 
onlar sevaptan eksiliyor. Özrü oluyor işte adam çalışıyor, vazifededir, izin vermiyorlar 
ancak imama yetişebilirse hutbede, ancak yetişiyor onlara da mazurdur, onları kabul eder 
ama özürsüz olarak işi olmadan, imamın dediğine fazla uzatıyor derse o vakit sevabından 
eksilmiş olur. 

 

 

5384. “Kim ümmetimi aldatırsa, Allah’ın meleklerin ve bütün insanların 
laneti üzerine olsun. 

“Ey Allah’ın Resulü, aldatmak nasıl olur? Diye sordular.” Sahabe 
Efendilerimiz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’de buyurdu ki; 

“Onlara yapacakları bir bidat ihdas etmekle olur. Buyurdular.” Dinde 
olmayan bir şey yapıp da bunu yapın, bunu şey yapın diye insanları o yolda götüren insan, 
insanları kandırmış oluyor.  

 



 

 

 

 
5385. “Cumayı kaçıran kişi,” Cuma namazını kaçıran kişi,  

“Bir dinar sadaka versin, bulamazsa yarım dinar versin.”  

Cuma namazını kaçırmak, hiç olmazsa onun sevabına nail olmak için Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) bir yol gösteriyor, kaçırdım da hadi ne yapalım üzüldük demeyin, onun 
karşılığında bir sadaka verin. 

 

 
5386. “Kim dünyadan Allah’ın birliğine iman etmiş, O’na hiçbir ortak 

koşmamış, namaz kılmış, zekât vermiş bir halde ayrılırsa, Allah ondan razı olmuş 
bir şekilde ayrılmış olur.” 

Bu herkesin başına gelecek şeydir, ona hazırlıklı olmamız lazım. Allah tabi Allah’a 
şükür hiç birimiz şerik koşmuyoruz, yani bu memlekette, İslam âleminde ama namaz 
kılmayan çok, zekâtını vermeyen daha çok, onları yapmak lazım. Ona dikkat etmek lazım 
ki çünkü gideceğimiz yer belli, Allah’ın huzuruna çıkacağız, Allah bizden razı olarak 
çıkmak lazım. 

 

 
5387. “Kim ruhu cesedinden ayrılırken” Yani ölürken ruh, cesetten ayrılıyor.  

“Şu üç şeyden beri ise” Onlardan temiz olsa yani şu üç şeyden temiz olursa,  

“Cennete girer;” Birincisi; “Kibir,” Kibir kötü şeydir, kibir Allah’a mahsustur 
başka hiç kimse ne Peygamberler kibir yaptı, ne peygamberlerin şahı Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) kibir yaptı ne başka Peygamber kibir yaptı. Yapacaksa onlar yapabilirdi. 
Onun için yani kibir hiç makbul bir sıfat değil. O, insanda olursa cennete girmesi 
uzayacak. 



 

 

 

İkincisi; “Borç” Borç alıyorsun, aldığın borcu ödeyebilirsen, ödersin. 
Ödeyemezsen onun karşılığını vereceksin, üçüncüsü;  

“Hıyanet.” Hainlik, onun da hesabı var, yani büyük bir vebaldir. Büyük kötü bir 
sıfattır ya haktır, insanda varsa tez zamanda tövbe istiğfar edip, bazılarında tabi kibir 
mesela tövbe istiğfar edip de vazgeçersen olur ama borç, sahibine vereceksin. Hıyanet 
ettiysen ondan da bir şey varsa, onlardan da helallik istemek lazım. 

 

 
5388. “Kim cemaatten (Müslüman topluluğundan) ayrılırsa, o ateştedir.” 

Bu bizim bu günlere işaret ediyor şimdi ayrılık zamanı değil, hep tek emir altında 
itaat etmemiz lazım. Başkaldırmak zamanı değil, ona başkaldıran cehennemdedir diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

“Çünkü Allah;” Ayet-i Kerime söylüyor.  

“Yoksa bunalmışsa, kendisine dua ve iltica ettiği zaman icabet eden, 
fenalığı gideren, sizi yeryüzünün hükümdarı kılan mı? Allah ile beraber bir ilah 
ha? Siz ne kıt düşünüyorsunuz.” Bu ayeti kerimenin meali. “Emmey yücîbül mudtarra 
iza deahü ve yekşifüs sue ve yec’alüküm hulefael ard” 

“Buyurmuştur. Demek ki hilafet Allah’tandır.” Bu başınızda olan, Allah 
koymuş bu insanı başınıza, 

“Eğer hayırlı olursa O’na götürür. Şer ise o şer sebebi ile muaheze olunur. 
Allah Teâlâ’nın emrettiği şeyde sana taat gerekir.”  

Bu insanı başına koydu hayır yapmışsa, hepinize hayır olur, yok, şer yapmışsa, o 
yaptığı şerri Allah Azze ve Celle ona soracak. Onun cezasını Allah verecek, sana itaat 
düşüyor çünkü herkes beğenmediği şeye başkaldırırsa çorba gibi olur memleket, herkes 
mağdur olur, yani terör her türlü kötülük olabilir. Nizam, intizam söz dinlemek 
Müslümanın yapacağı şeydir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emiridir, Allah’ın emridir.  

 



 

 

 

 

5389. “Kim dilencilik kapısı açarsa, Allah dünyada da ahirette de ona 
fakirlik kapısı açar. Kim Allah’ın rızasını kastederek ihsan kapısı açarsa, Allah ona 
hem dünya hem de ahiret iyiliğini ihsan eder.” 

Yani verene Allah verir, öteki türlü kimseden istemek güzel değildir. Onu Allah 
sevmez, onu yapana da fakirlik kapısı açılır. Onun için daha fazla, ihtiyaç olsa bile fazla 
istemek iyi değildir. Devamlı Allah’a yalvarıp, Allah için vermek lazım yani dünya, ahiret 
hayrını verir.  

 

 
5390. “Kim Allah yolunda koyulup da ölürse veyahut öldürülürse yahut atı 

veya devesi kendisini çiğnerse yahut yılan, akrep gibi hayvanlar kendini sokarsa ya 
da döşeğinde herhangi bir tarzda ölürse (ölsün) mutlaka o şehittir ve onun için 
cennet vardır.” 

Bu Allah yolunda cihada gitmiş insan, bu şehit olur, nasıl gidecekse gitsin, Allah 
yolundadır, onu şehit sayarlar. Askere gidecek çocuklar da hep Allah rızası için, Allah 
yolunda gidiyoruz diye niyet etmek lazım çünkü o şehit olmasalar bile yani Allah hepsini 
muhafaza etsin. O her günü yüz sene ibadet gibi sayılır, Allah yolunda Müslüman 
memleketini muhafaza ediyor. Peygamber (s.a.v.) ümmetimizi muhafaza etmek için, Allah 
rızası için biz niyet ettik derse, o muhakkak o sevaba nail olur. 

 
5391. “Kim sahabelerden birini Ebu Bekir Hazretleri, Ömer Hazretleri, 

Osman ve Ali Hazretleri’nden (Allah onlardan razı olsun) üstün görürse, benim  



 

 

 

onlar hakkındaki dediğimi reddetmiş ve onların güzel vasıflarını yalanlamış ve 
benim yoluma muhalefet etmiş olur.” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), zaten sıralamış Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hazreti 
Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali halifeler. Başkaları, kim bunlara muhalefet ederse, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e muhalefet etmiş olur. Onun için doğru yol, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in yolu, en güzel yol. Kimdir diyecekseniz? Şimdi en son Osmanlıların 
yolu, Osmanlılar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aynen söylediği gibi onlara hürmet etti. 
Onun için bu kadar Allah’ın yardımına mazhar oldular. Bütün İslam âlemi onlara baktı, 
onlar, onlara baktı, yardım etti.  

Ama şimdi olanlar zaten açmak istemiyoruz fazla da yani iki taraf, ortada 
olmayanlar, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek sözüne, güzel sözüne muhalefet 
etmiştir. Çok fırkalar çıktı iki taraf dediğimiz iki taraf, bazıları ehli beyte sövüp saydı, 
ötekiler sahabelere sövüp saydı. Hâlbuki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) işte açıkça yüzlerce, 
binlerce, on binlerce Hadis var anlatıyor, bunlar anlamıyor. Ee ne yapalım? Allah 
muhafaza etsin, Allah akıl fikir versin diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. 

 

 
5392. “Kim i’lay-ı Kelimetullah için savaşırsa, Allah yolunda savaşmış olur.” 

 

 
5393. “Kim nefsini müdafaa ederken dövüşür, ölürse o şehittir. Kim malı 

uğrunda öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğrunda öldürülünceye kadar çarpışırsa, o 
da şehittir. Allah’ın yolunda öldürülen de şehittir.”  

Sırf savaşta ölen şehit, yalnız o şehit değil, şehitler başka türlü var. Sen kendini 
adam sana gelmiş, hücum etmiş sana öldürmeye hücum etmiş, sen de müdafaa ettin 
kendini ama gene orada seni öldürdü, sen şehitsin. Mal uğruna sen malını muhafaza için, 
yerini, bahçeni, evini muhafaza için adam hırsız, girmiş yahut bir şey gelmiş, seni orada 
Allah etmesin bıçak attı, bir şey yaptı öldün, gene şehitsin. Ailesi için çoluk çocuğun için  



 

 

 

orada gene böyle bir kötü insan gelip de ona hücum edip de kazayla yahut isteyerek, 
istemeyerek sen öldün, gene şehitsin. Tabi ondan başka zaten Allah yolunda olanlar hep 
şehittir zaten.  

 
5394. “Kim âmânın elinden tutup kırk adım götürürse, cenneti hak eder.” 

(Gülüyor) Allah maşallah bizim âmâlara dayanacak olan şeyler lazım. 
Dayanamadılar ta şeyden gelene kadar kavga, kıyamet. 

 

 
5395. “Kim günde yüz kere; “Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerike leh* lehül 

mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadiyr” derse, on köle azat etmiş 
gibi olur. Ona on sevap yazılır, on günahı da silinir, akşama kadar bu kelime onu 
şeytandan koruyacak bir silahı olur. Bundan daha çok amelde bulunmadıkça hiç 
kimse ondan üstün bir amel işlememiş olur.” 

Yüz kere söylemekten daha fazla söylemeyince, o gün ondan daha efdal bir şey 
olmaz ama daha fazla söyleyince o vakit daha fazla sevap kazanmış olur. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

 03 Ocak 2017/05 Rebîülahir 1438 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 


