
 

 
 
 

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: 
 

 

 
5396. “Kim günde yüz kere; “Sübhânellâhi ve bi hamdih” derse, 

denizköpükleri kadar dahi olsa günahları affedilir.” 

 

 

5397. “Kim Cuma günü namazdan sonra kalkmadan, oturduğu yerde yüz 
kere; “Sübhânellâhi ve bi hamdihî sübhânellâhil azıymi ve bi hamdihî 
estağfirullâh” derse, kendisinin yüz bin, ebeveyninin de yirmi dört bin günahı 
affedilir.” 

 

 
5398. “Kim sabah kalkınca, bin kere; “Sübhânellâhi ve bi hamdih” derse, 

kendini Allah’tan satın almış olur.” 



 

 

 

Kendi azat olmuş olur. Bunlar hep işte mücevherler. Kazanacak insan, ahiret için 
para geçmez, bunlar ahiret için.  

 

 

5399. “Kim; “Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül 
hamdü bi yedihil hayru ve hüve alâ külli şey’in kadiyr” derse, on köle azat 
etmişçesine sevap kazanır.” 

Allah’a şükür bu çoğunu, tarikatımızda zaten yapıyor, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in söylediklerinin dışında bir şey yok Allah’a şükür bizim Nakşibendi Tarikatı 
Aliye’de. Onlar işte ara ara gözüküyor ama meşayihler, ta Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’den gelen şeydir bunlar.  

Bunlar çünkü sabah namazında da okunuyor yüz kere; “Sübhanallahi vebi hamdih 
sübhanallahi’l azim estağfirullah” Ötekiler de okunuyor, her sabah namazından sonra da 
okuyoruz; “Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve 
alâ külli şey’in kadiyr” diye, onu on kere okuyoruz. Hepsini Allah’a şükür, yani bu tarikata 
intisabı olan insanlar bütün faziletleri kazanıyorlar. Hem dünyada da bereketli oluyor 
ahireti de kazanmış oluyor. 

 

 
5400. “Kim Rab olarak Allah’ı, din olarak İslam’ı, peygamber (diğer bir 

rivayetle Resul) olarak Muhammed’i kabul edip; “Hoşnut oldum” derse, cenneti 
hak etmiş olur.” 

Muhammed Nebiyyen ve Resule diyoruz, bazılarında nebi yazmış, bazıları resul 
diye biz doğrudan Muhammed Nebiyyen ve Resule diye söylettiriyorlar.  

 

 



 

 

 

 

5401. “Kim akşamleyin; “Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil erdı 
lâ fis semâi ve hüves semiy’ul aliym” Üç kere.  

“Derse, öbür akşama kadar ona hiçbir ani bela isabet etmez.” Bunu da 
söylemek lazım ki şimdi dünya çok kötü durumda bunu her akşam söylemek lazım; 
“Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil erdı lâ fis semâi ve hüves semiy’ul aliym” üç 
kere söyleyeceksiniz inşallah ani bela filan gelmesin. 

 

 
5402. “Kim evinden çıktığı zaman; “Bismillâhi tevekkeltü alellâhi lâ havle ve 

lâ kuvvete illâ billâh” derse, ona; “Kimse sana ilişemez, artık sen korunmuş 
oldun” denir ve şeytan da ondan uzaklaşır.” 

Bunu da İslam’ın adabı var, eve girerken, çıkarken boş laf edeceğine, bu şeyleri 
söylemek hem koruma olur hem bereket olur hem şeytandan kurtulmuş olur. 

 

 
5403. “Kim on kere; “Eşhedü en lâ ilâhe ilellâhü vahdehû lâ şerike lehû 

ilâhen vâhiden ehaden sameden lem yettehız sâhibeten ve lâ veleden ve lem yekün 
lehû küfüven ehad” derse, onun için kırk milyon sevap kayda geçirilir.” 

 

 



 

 

 

 

5404. “Kim her gün yüz kere; “Lâ ilâhe ilellâhü melikül hakkul mübîn” 
derse, bu kendisi için fakirliğe karşı bir güvenç,” Bunu diyen fakirlik görmez, Allah’ın 
izniyle.  

“Kabirde yalnızlığını giderecek bir arkadaş olur.” Kabrin vahşeti korkunçtur, 
o vahşet gider, üns olur, rahatlık olur kabirde. Hem fakirlikten korunmuş olur hem 
kabirdeki o yalnızlığı, ürkekliği, o zor şeyi gidermiş olur, sana orada bir arkadaş gibi olmuş 
olur.  

“Ayrıca bu kelime ile rızkın elde edilmesi için çalışmış ve cennet kapısını 
çalmış olur.” Bu hem zenginlik getirir hem cennet kapısını çalmış yani vurmuş gibi 
oluyorsun yani cennet kapısına kadar yetişiyorsun. 

 

 
5405. “Kim sabahleyin; “Eûzü billâhis semiy’ıl alîmi mineş şeytânir raciym” 

derse, akşama kadar şeytandan kurtulmuş olur.” 

 

 

5406. “Kim sabah, akşam yedi defa; “Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi 
tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym” derse, Allah onu dünya ve ahiret 
üzüntülerinden kurtarır.” Bir de bunu orada şey yapmamış, bu şeyi söyleyen insan şimdi 
hulusi kalple söylemen lazım çoğu şeyleri ama burada Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ister 



 

 

 

hulusi kalple söyle, ister nasıl ister, söyleyeceksen söyle gene Allah sana bu şey dünya hem 
ahiret üzüntülerinden kurtarır. Ben yaptım da olmadı deme sen nasıl olursa yap diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 
5407. “Kim; “Lâ ilâhe ilellâhü vahdehû lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül 

hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadiyr” derse, bunu hiçbir amel geçemez ve bunun 
sayesinde hiçbir günahı da kalmaz.” Bunlar çok büyük hazinelerdir bunlar hem günahı 
affediyor hem bundan daha iyi amel olmuyor yani. 

 

 
5408. “Kim yatağına geldiğinde üç kere; “Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ 

hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh” derse, denizköpükleri kadar, ağaç 
yapraklarının sayısınca, kum yığınları kadar dünya günlerinin sayısınca dahi olsa 
Allah bütün günahlarını affeder.” Benim günahım yok deyip de tövbe istiğfar etmeye 
çekinme, vazgeçme, geri kalma herkesin günahı var. Günahsız çıkalım Allah’ın huzuruna 
inşallah. 

 



 

 

 

5409. “Kim abdestli olarak yatağına geldiği zaman;” Yani yatarken de abdestli 
yatmak lazım çünkü o ibadet yapmış gibi oluyor.   

“Elhamdülillâhillezî alâ fe kahera vel hamdü lillâhillezî yuhyil mevtâ ve 
hüve alâ külli şey’in kadiyr” derse, annesinin kendini doğurduğu günde olduğu 
gibi tüm günahlarından sıyrılıp çıkar.” 

 

 
5410. “Kim; “Cezallâhü muhammeden annâ mâ hüve ehlüh” derse, yetmiş 

kâtibi (meleği) bin sabah (sevap yazmaktan) yormuş olur.”  

Bu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet demektir. Allah, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e hediyeler versin. O’na diye yani onun tam şeyi yaptığı kendi ehil olduğu şeyin 
karşılığını versin diyor, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e. Bunu söyleyen insan, yetmiş bin 
melek kâtiben artık yorulmaz o normalde de artık o kadar sevabı var ki bin gün yazarlar, 
yorulurlar artık. 

 

 
5411. “Kim; “Allâhümme einnî alâ edâi şükrike ve zikriker ve husni 

ibâdetik” derse, tam dua etmiş olur.”  

Bu güzel dua çok, Allah bizi, Senin şükrüne, zikrine, güzel ibadet yapmamıza 
yardım etsin demektir bu dua. Bu dua, tam duadır diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 

 



 

 

 

5412. “Kim; “Lâ ilâhe ente sübhâneke amiltü sûen ve zalemtü nefsi fe tüb 
aleyye inneke entet tevvâbür rahıym” derse, harpten kaçmış dahi olsa tüm 
günahları bağışlanır.” 

 
5413. “Kim “Lâmelif”i çekerek; Yani “laa ilahe illlaallaaah” (uzatarak) 

“Lâ ilâhe illellâh” derse, dört bin günahı bir anda yıkılıverir.” 

 

 
5414. “Kim üç kere; “Lâ ilâhe illellâhül haliymül keriymü sübhânellâhi 

rabbis semâvâtis seb’ı ve rabbil arşil azıym” derse, Kadir gecesini idrak etmiş gibi 
ecre nail olur.” 

 
5415. “Kim ihlas içinde, yürekten; “Lâ ilâhe illallâh” derse, cennete girer. 

“Herkese müjde verelim mi?” diye sordular. “Buna güvenip başka bir amelde 
bulunmamalarından korkarım” buyurdu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

 
5416. “Kim “Lâ ilâhe illellâh” derse, Allah katında kendisine verilmiş bir söz 

kaydedilir. Kim; “Sübhânellâhi ve bi hamdihî” derse, ona yüz yirmi dört bin sevap 
yazılır.” Bunlar teraziyi doldurur diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kıyamet günü. 



 

 

 

 

5417. “Kim her gün üç kere; “Salevâtüllâhi alâ âdeme” derse, günahları 
denizköpüğü kadar dahi olsa bağışlanır ve cennette Âdem Aleyhisselam’a arkadaş 
olur.” 

Âdem Aleyhisselam’a İslam hürmet eder, başkaları edepsizlik eder. Yok, bizi 
cennetten çıkardı, şey yaptı, bu sapık olan dinlerini değiştirmiş olan Hristiyanlar, 
Yahudiler, Âdem Aleyhisselam’ı sevmez, Cibril’i (a.s.) sevmez. Acayip bir şey, onlarda da 
var, bizim bu Sahabeyi seven, ehli beyti sevmeyen gibi onlarda da bu var. Âdem 
Aleyhisselam, Allah’ın peygamberi, birinci insan, Allah’ın sevgili kulu yani ona salavat 
getirince günahlarımız bağışlanıyor. İslam dini, edep dini, hürmet dinidir.  

 

 
5418. “Kim sabah kalkınca; “Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâtilletî lâ 

yücâvizühünne berrun ve lâ fâcirun min şerri mâ haleka ve berae ve zerae” 

 “Min şerri sakaleyn” diyor.  

“Onu derse, akşama kadar cin ve insanların şerrinden kurtulur, akrep veya 
yılan sokarsa kendisine hiçbir zarar vermez. Akşamleyin söylerse sabaha kadar 
aynı durum hâsıl olur.” Bunların hepsi hem dünya için hem ahiret için faydalı. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5419. “Kim Yahudi, Nasranî ve Mecusi toplantılarında; “Eşhedü en lâ ilâhe 
illallâh ve enne mâ dûnellâhi merbûbün makhûrün” derse, Allah ona onların 
sayısınca sevap verir.” 

Orada “Eşhedü en lâ ilâhe illallah” deyip, ondan gayrısı batıldır demek. Bunu derse, 
onlar ne kadar adam varsa orada, onların sevabı kadar ecir verilir ona. 

 

 

5420. “Kim güneş doğmadan yüz kere, güneş batmadan da yüz kere; 
“Sübhânellâhi ve bi hamdihî” derse yüz deve kurban etmesinden daha efdal olur.” 

 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
10 Ocak 2017/12 Rebîülahir 1438 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


