
 

 
 
 

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: 
 

 
5421. “Kim on kere; “Lâ ilâhe ilellâhü vahdehû lâ şerîke lehû ilâhen vâhiden 

sameden lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad” derse, 
kendisine üç milyon sevap yazılır.” Kim fazla söylerse Allah fazla yazar.” 

 

 
5422. “Kim sabahleyin üç kere; “Eûzü bilâhis semiy’ıl alîmi mineş şeytânir 

raciym” deyip, Haşr Suresi’nin sonundan üç ayet okursa,” “Huvallahüllezi” yani 
okuyor. Yani sabah namazından sonra okunuyor zaten camilerde, akşam namazından 
sonra da okunuyor. 

“Allah ona yetmiş bin melek vekil eder.” Yani onun emrine verir ki, 

“Akşama kadar onun için Allah’tan mağfiret dilerler. Şayet o gün ölürse, 
şehit olarak ölür. Kim bunu akşamleyin okursa aynı durum ve mertebede olur.” 

  



 

 

 

Sabahtan akşama kadar o yetmiş bin melek onu istiğfar eder, Allah’tan mağfiret 
dilerler. O ölürse de şehit olmuş olur akşam da okuduğu vakit gene aynı şekilde yetmiş bin 
melek sabaha kadar onun için istiğfar ederler, tövbe ederler Allah katında, o ölürse gene 
şehit olarak ölmüş olur. 

 

 
5423. “Kim sabahleyin veya akşamleyin;” Bu seyyidil istiğfardır bu 

okuduğumuz, bunu derse; 

“Allâhümme ente rabbî lâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve 
va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûü leke bi ni’metike aleyye ve 
ebûü bi zenbî fağfir lî fe innehû lâ yağfiruz zünûbe illa ente” derse, o gün veya o 
gece ölürse cennete girer.” Bunu söyleyen insan gündüz yahut gece olursa söylerse 
muhakkak cennete girer.  

 

 

5424. “Kim akşamleyin; “Sallellâhü alâ nûhın ve alâ nuhın esselâm” derse, o 
gecenin akrebi onu katiyen sokmaz.” Bunda “Selâmun alâ nûhın fîl âlemîn” diye ayet 
var onu da yazıp, eve asarsa o haşerelerden muhafaza olur insan.  

 

 



 

 

 

5425. “Kim ihlas içinde; Lâ ilâhe illallâh derse cennete girer. Ey Allah’ın 
Rasulü, nedir bunun ihlası? Diye sordular. Bunun ihlası,” Diye Efendimiz cevap 
verdi,  

“Sizi her türlü menhiyattan uzaklaştırmasıdır. Buyurdu.” Yani “Lâ ilâhe 
illallâh” deyip de ondan sonra günah işlersen, o ihlaslı değilsin demek. Sen “Lâ ilâhe 
illallâh” deyip de bütün kötülüklerden uzak durursan o vakit ihlasla söylemiş olursun. 

 

 
5426. “Kim ezan okunurken; “Doğru söyleyenlere merhaba, namaza 

merhaba!” Derse, Allah ona binlerce sevap yazar. Binlerce günahını affeder, 
binlerce de derecesini âli kılar.” 

 

 
5427. “Kim; “Lâ ilâhe ilellâhü kable külli şey*” Lâ ilâhe ilellâhü ba’de külli 

şey’* Lâ ilâhe ilellâhü yebkâ rabbünâ ve yefnî küllü şey’*” derse, her türlü keder ve 
üzüntüden kurtulur.” 

Bunun manası “Lâ ilâhe illallâh”, her şeyden önce “Lâ ilâhe illallâh”, “Lâ ilâhe 
illallâh”, her şeyden sonra gene “Lâ ilâhe illallâh”. “Lâ ilâhe illallâh”, Allah kalır, her şey 
fani olur, diye. Bunu söyleyen insan üzüntüden kederden kurtulur. Yani bunu söyleyip de 
manasını anlayın. İlk başta Allah sonra da Allah, Ondan başka kalacak adam yok. Hepsi, 
herkes ölüp sonra dirilecek ama Allah bakidir, değişmez. 

 

 



 

 

 

5428. “Kim her gün; “Allâhümmâğfirlî ve lil mü’minîne vel mü’minât” 
derse, her mü’mine karşılık bir sevap alır.” 

Ben, Allah beni affet, mü’min ve mü’mineleri affet derse, onların her mü’min ve 
mü’mine için bir sevap yazılır ona da.  

 

 

5429. “Akşamleyin her kim; Allah’ı Rab, İslam’ı din, Muhammed’i 
peygamber olarak kabul edip, hoşnut oldum” derse, imanın hakikatine ermiş 
olur.” 

 

 
5430. “Kim; “Sübhânellâhi ve bi hamdihî ve estağfirullâhe ve etûbü ileyh” 

derse, olduğu gibi yazılır,” Orada yukarıda biraz demek yanlış yazılmış. 

“Sonra Arş’a asılır. Sahibinin hiçbir günahı onu silemez. Nihayet Allah’a 
kavuştuğunda onu aynı dediği gibi mühürlenmiş olarak bulur.” 

 

 



 

 

 

5431. “Kim; “Elhamdü lillâhillezî tevâdaa küllü şey’in li azametıhî vel 
hamdü lillâhillezî hadaa küllü şey’in li mülkihî vel hamdü lillâhillezistesleme küllü 
şey’in li kudratih” derse, kendisine bir milyon sevap yazılır. Bin derecesi 
yükseltilir ve yetmiş bin melek görevlendirilip onun için kıyamete kadar Allah’tan 
mağfiret dilerler.” 

Bunun açıklaması burada, Elhamdülillah her şeyi Allah’ın azametine tevazu 
göstermiştir. Elhamdülillah her şey Allah’ın azametine, izzetine zelil olmuştur, Allah’tan 
başka aziz yok her şey ondan gayri, Allah’ın karşısında zelildir. “Vel hamdü lillâhillezî 
hadaa küllü şey’in azametıhî” Her şey Onun azametine boyun eğmiştir. “Vel hamdü 
lillâhillezistesleme küllü şey’in li kudratih” Onun kudretine her şey teslim olmuştur. Bu 
manaya geliyor bu denen, okunacak şey, bu kadar sevaba vesile olan buradaki dualar.  

 

 
5432. “Kim; “Lâ ilâhe illallâh” derse, yukarıya çıkar.” Yükseğe yani çıkar. 

“Hiçbir perde onun Allah’a ulaşmasını engelleyemez. Allah’a ulaşınca, 
bunu söyleyene bir nazar eyler. Allah bir muhavvide” Yani Allah’ın tekliğine,  

“Nazar kıldı mı mutlaka onu esirger.” Rahmet nazarıyla bakar. Allah her 
yerdedir ama bunun azametinin yüksekliğine, kadrinin yüksekliğine söylüyor, yükseldi diye. 

 

 
5433. “Kim; “Sübhânellâhi ve bi hamdih” derse, Allah onun için cennette 

kökü altından, dalları inciden olan bir ağaç diktirir.”  Bir ağaç değil burada 
Efendimiz bin ağaç diye yazmış hadiste bunlar bir, yok, bin ağaç o dediğimiz şekilde kökü 
altından, dalları inciden olan bin tane ağaç dikilir.  



 

 

 

“Meyveleri bakirelerin göğüsleri gibi olur. Ayrıca sütten yumuşak, baldan 
da tatlı olur. Dalından koparılan her meyvenin yerini bir başkası alıverir.” Yani 
şimdi herkes cennet meyveleri öyle, bir aldın mı onun yerine Allah hemen koyuyor, 
eksilmiyor. 

 

 
5434. “Kim sabahleyin; “Mâ şâellâhü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi 

eşhedü ennellâhe alâ külli şey’in kadiyr” derse, o günün bütün iyiliklerine kavuşur, 
şerrinden berî olur.” Şerlerden muhafaza olur.  

“Bunu gece söyleyene ise o gecenin bütün iyilikleri üzerine olur. 
Kötülüklerinden de berî olur.” 

 

 
5435. “Kim secde halindeyken, üç kere; “Rabbığfir lî rabbığfir lî” Yani 

Allah’ım beni affet. 

“Derse, daha başını kaldırmadan affa mazhar olur.” Bunun için bazı insanlar 
vesvese yapar, acaba Allah affeder mi? İşte bütün Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
şahitliğiyle, ağzından çıkan bu güzel sözler insanlara güzel bir müjde veriyor, Allah affeder, 
mağfiret eder hepimize. 

 



 

 

 

5436.  “Kim her gün bir defa; “Sübhânel kâimid dâim* Sübhânel hayyil 
kayyum* sübhânel hayyillezî lâ yemût* sübhânellâhil azıymi ve bi hamdihî* 
sübbûhun kuddûsün rabbül melâiketi ver rûh* sübhânel aliyyil a’lâ* sübhânehû ve 
Teâlâ” derse, cennetteki yerini görmeden veya kendine gösterilmeden ölmez.” 

Yani bu kadar mübarek dualar bunlar. 

 

 
5437. “Kim hanımına; “İnşallah sen boşsun”, kölesine; “İnşallah sen 

hürsün” derse yahut “İnşallah Beytullah’a kadar yürüyeceğim” derse, ona bir şey 
lazım gelmez.” 

Yani bunu söyleyen ben söyledim demiyor, Allah isterse diyor. Allah da, böyle sen 
kendin söyleyeceksin ki kabul olsun. Onun için onların hükmü yok. 

 

 
5438. “Kim ilmi olmadan Kur’an’ı tefsir etmeye çalışırsa, Cehennemde 

yerini hazırlasın.”  

İşte bu büyük bir hadistir, bu günlerin insanlarına. Şimdi hadis de kabul etmezler, 
hep kabul etmiyorlardı ondan sonra hadisi de kabul etmiyorlar şimdi Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in. Kur’an’dan bakarız, alırız diyorlar. İşte ona, o insanların ancak 
cehennemde yerleri hazır olur başka şey değil çünkü yaptıkları sırf nefislerinin istediği gibi, 
şeytanın istediği şeyi yapıyorlar. Bu mühim bir hadistir bu zamanın kendilerini beğenmiş 
insanlarına, iki kelime okuyup da kendini âlim zannedip de Kur’an’ı, hadis okumadan, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e bakmadan, mezhebe bakmadan, Kur’an’ı tefsir eden 
insanlar için diyor. 

 



 

 

 

5439. “Kim kendi görüşü ile Kur’an’ı tefsire kalkışırsa, isabet etse dahi hata 
yapmış sayılır.” 

Bence diyorlar, bana göre şöyledir işte bu söylediği, o hak, doğru bile olsa o şey, o 
yanlıştır, ona fayda yoktur, ona bir şey vardır yani günah işlemiş olur. İslam adaptır, 
edeptir. Her şeyin usulü, adabı var, her şeyi böyle herkes kendi kafasına göre yaparsa İslam 
zarar görmez, Müslümanlar zarar görür. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
Müslümanlar zarar görmesin diye tembih ediyor bu her şeyi usulüne göre yapın, adabıyla 
yapın, edebiyle yapın, öğrenin ondan sonra insanlara öğretin.  

 

 
5440. “Kim güneş iyice yükselince, kalkıp abdest alarak iki rekât namaz 

kılarsa, bütün hataları bağışlanır. Diğer rivayet şöyledir, annesinin kendini 
doğurduğu günde olduğu gibi tüm günahlarından sıyrılıp, çıkar.” 

Yani bu kuşluk namazı artı işrak namazı. 

 

 
5441. “Kim riya ve gösterişte bulunursa, kıyamet günü Allah ceza olarak onu 

halk arasında gösterişte bulunduğunu ilan ederek, teşhir eder.” 

Bu adam riyacıydı, kalktı öyle riya için yaptı bunu. Bütün insanların içinde rezil olur 
mahşer günü, kıyamet günü. 

 

 
5442. “Kim Ramazan orucunu inanarak, karşılığını sadece Allah’tan 

bekleyerek tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” 

 



 

 

 

 
5443. “Kim Kadir gecesini inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek 

ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.” 

Geçmiş günahlar tabi daha sonra yapılacak günahlar için gene tövbe etmesi lazım 
insanın ama geçmişlerini Allah affediyor. 

 

 
5444. “Kim riya ve nam için ayakta durup çalım satarsa, o oturuncaya kadar 

Allah’ın gazabında olur.” 

Kalkıp da ben şöyleyim, ben böyleyim, millet beni şey yapsın diye duran adam, o 
durması orada nutuk atması yahut kendini göstermesi Allah’ın gazabında olur ta oturana 
kadar.  

 

 
5445. “Kim bir yılan veya akrebi öldürürse, bir kâfir öldürmüş gibi olur.” 

 

 
5446. “Kim Allah’ın ve Rasulü’nün himayesine mazhar olmuş bir zimmiyi 

öldürürse, Allah’ın verdiği himaye ahdini çiğnemiş olur ve yetmiş yıllık mesafeden 
kokusu geldiği halde, cennetin kokusunu alamaz.” 

 



 

 

 

Onun için bu gayrimüslimler, bu İslam memleketlerinde rahat yaşarlardı. Yüzlerce 
sene rahat yaşadılar her türlü himaye altında kaldılar, istedikleri gibi yaşadılar. Rahat, 
memnun yaşadılar çünkü Allah’ın emridir, onlara eziyet vermemek, sizin memlekettedir 
madem, o sizin himayenizde, Allah’ın, Peygamberimiz’in (s.a.v.) himayesindedir. Onlara 
eziyet vermeyin, onları her türlü kötülükten muhafaza edin diyor.  

Şimdi bu Peygamber (s.a.v.)’e hürmet etmeyenler ne Müslüman bakıyor ne 
gayrimüslim bakıyor bir de Müslüman olmayan memleketlerde, onlar da zaten 
Müslümanlara her türlü ezayı, cefayı veriyorlar. Eskiden hiçbir zaman onların 
memleketinde Müslümanlar oturamazdı. Oturanları ya öldürdüler, ya kaçırdılar. Onun için 
İslam merhamet dinidir, güzellik dinidir. Allah’a şükür, Allah İslam nimetini daim etsin 
bütün dünya Müslüman olur inşallah. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
17 Ocak 2017/19 Rebîülahir 1438 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


