
 

 
 
 

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: 
 

 

5466. “Kim şu dört huyundan vazgeçmek şartı ile yüz kere “Kul hüvellâhü 
ehad”ı okursa, Allah onun elli yıllık hatasını bağışlar. Zulmen kan akıtmaktan, 
haksız yere başkasının malını almaktan, zinadan ve içkiden.” 

 

 
5467. “Kim bin kere “Kul hüvellâhü ehad”ı okursa, kendini Allah’tan satın 

almış olur.” Kendini azat etmiş olur yani. 

 

 
5468. “Kim her farz namazının ardından on kere “Kul hüvellâhü ehad”ı 

okursa, Allah ona rıdvanını ve mağfiretini sabit kılar.”  

Allah mağfiret eder, ondan razı olur. 

 

 



 

 

 

 

5469. “Kim Cuma namazından sonra yedi kere “Kul hüvellâhü ehad, Kul 
eûzu bi rabbil felak, Kul eûzü bi rabbin nâs” surelerini okursa, diğer cumaya 
kadar Allah onu her türlü kötülükten korur.” 

Cumadan cumaya selamette olur insan, bunları okuyan insan. Cuma namazından 
sonra okunacak. 

 

 
5470. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurmuş ki: “Kim bir gecede bin ayet 

okursa, Allah’a kavuştuğunda onu kendisinden hoşnut olarak bulur.” Hoşnut 
olarak, burada Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in da’hed dediği gülerek diyor. Allah güler 
mi? Diyordu, Allah Azze ve Celle olur yani razı demek yani olur, memnun olur insandan. 
Sahabeler sormuş;  

“Ey Allah’ın Rasulü, bin ayet okumaya kimin gücü yeter? Diye sordular.” 
Bin ayet dediğimiz yani beş altı cüzden fazla olabilir bazen. Sahabeler, zor geldi kendilerine 
ki. 

“Bunun üzerine hemen “Bismilllâhirrahmânirrahıym Elhâkümüt tekâsür” 
suresini sonuna kadar okudu. Sonra şöyle buyurdu: “Nefsim yed-i kudretinde 
olana yemin olsun ki bu bin ayete denktir.” Bize Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
kolaylık da gösterdi “Elhâkümüt tekâsür”ü okumak bin ayete bedeldir geceleyin. 
Yatmadan önce onu okumak lazım, okumak güzeldir.  

 

 



 

 

 

 

5471. “Kim Müslüman kardeşinin dünya işlerinden birini görürse, Allah 
onun yetmiş iki hacetini görüverir ki bu hacetlerin en kolayı mağfirettir.” 

Artık yani Allah’ın affı, mağfireti en kolayı demek, ne kadar büyük bir sevaptır bu 
yapılan, insanın yani bir kardeşinin, Müslüman kardeşinin bir işini halletmesi kolay bir şey 
değil. İnsan bazen çok kolay, hafif bir şey oluyor. O bile Allah’ın indinde büyük bir şey 
oluyor, sevaba mazhar oluyorsunuz. 

 

 
5472. “Kim günah olmadıkça, kardeşinin bir hacetini görürse, bütün ömür 

boyu Allah’ın hizmetinde bulunan kişi gibi olur.” 

Yani bir arkadaşının bir ihtiyacı var, bir haceti var onu yapan insan, ama bu insanın 
beni buraya götür de kumarhaneye gideceğim beni atıver oraya. Bu şey değil, Allah ona 
sevap yazmaz. Benim bir işim var, buraya kadar yani mecbur olduk, sana muhtaç olduk, 
bana yardım et diye gelen insana, ona yardım ederse Allah için o vakit Allah’ın hizmetinde 
bütün ömrünü adamış gibi olursun. İyilik yolunda kötülüğe götürmek, insan mü’min 
kardeşine iyilik yapmış olmaz, kötülük yapmış olur.  

 

 

5473. “Kimin malı az, çoluk çocuğu çok, namazı güzel olup Müslümanların 
aleyhinde de bulunmamış ise kıyamet gününde geldiğinde ben ve o şu iki parmak 
gibi yan yana oluruz.” 

Yani böyle Peygamber (s.a.v.) işaret etti ki (sağ el işaret parmağıyla orta parmağını 
gösteriyor) malı çok değil, fakir ama idareli kimse, öyle muhtaç değil. Çocukları da çok 
onları da Allah yolunda büyüten insan, namazı da güzel kılan, Müslümanın aleyhine iş 
yapmayan.  



 

 

 

Bu çok mühimdir bu zamanda insanlar karıştırıyor. Müslüman ne olursa 
Müslümanın aleyhine iş yapmayacak. Allah’a karşı gelmeyecek, Ulu’l emre itaat edecek. 
Ulu’l emir gene salih insanlar olmasa bile onlara bile itaat etmek vaciptir ama ulu’l emir 
salih insanlar, Müslüman insanlar, namazında, niyazında, hacında olan insanlara karşı 
gelmek çok daha büyük bir vebaldir. Öyle inanan insanlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
yanına yaklaşamaz ama öyle olmayan insanlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibi 
iki parmak yapışık gibi beraber oluruz dedi.  

 

 
5474. “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, hanımını hamama 

sokmasın. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa içki içilen sofraya 
oturmasın. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, yanında mahremi 
olmayan kadınla baş başa kalmasın çünkü üçüncüleri şeytan olur.” 

Şeyhim, hocayım, mocayım deyip de hanımlarla beraber tek kalmak olmaz. Kim 
olursa olsun onun için biz de tembih ediyoruz devamlı yani hanımlar girdiği vakit 
muhakkak birisi olsun. Öyle şey olmuyor çünkü insanlar tek başına olunca şeytan, bir şey 
olmasa bile şeytan orada hazır olur o meclisin bir faydası olmaz, bereketi olmaz. Yani 
bereket için gelen insan bile o, ne bereket alır ne şifa olur ona muhakkak yanında bir kişi 
olması lazım. 

 

5475. “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna iyilik etsin.” 
Komşuya iyilik etmek işte emirdir Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emri, komşularla iyi 
geçinmek lazım. 



 

 

 

“Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa konuğuna” misafirine 
“İkramda bulunsun. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayrı söylesin 
yahut da sükût etsin.” Yani hayır söylemeyecekse, kötülük söyleyecekse söylemesin, 
sussun. Hayır söyleyecekse konuşsun. 

 

 
5476. “Kim bayram namazını kılmadan önce kurbanını keserse, yerine bir 

tane daha kessin. Kim kesmemişse ‘Bismillâh’ diyerek kessin.” 

Yani kurban namazı kılınmadan önce kurban sayılmıyor onun için onun yerine 
kurban kesmek lazım. Onu kesmeyen de ‘bismillâh’ deyip de kessin. 

 

 
5477. “Kimin hali vakti yerinde ise evlensin çünkü bu gözü ve ferci 

haramdan daha iyi sakındırır. Buna gücü yetmiyorsa oruç tutmalıdır zira oruçta 
şehveti kırıcı haslet vardır.” 

Yani hali vakti yerinde olan muhakkak fazla beklemeden evlensin çünkü hem 
gözünü hem her tarafını daha iyi ki harama girmez ama hali vakti yerinde değil ne yapsın? 
Fazla yemesin, yapabilirse oruç tutsun. 

 

 
5478. “Kimin saçı varsa ona ikram etsin. Uzun saçlı olan insan. 

“‘Ona ikram nasıl olur ey Allah’ın Rasulü?’ Diye sordular. ‘Her gün onu 
yağlayıp taramakla’ buyurdu.” Yani böyle saçma sapan yahut karmakarışık olmasın. Saç 
bakımı da yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetidir. Yani bu bazı şeyler var çok  



 

 

 

kolay şeyler ki insan onlarda da sünneti niyet ederse, ona bile yüz şehit ecri, alır. Saç 
taramak bile bir sünnettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünneti olarak saçımı 
tarıyorum, sakalımı tarıyorum diye sünneti icra etmek ona bir bu kadar fazilet getirir 
insana. 

 
5479. “Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa, misafirlerine ikramda 

bulunsun. ‘Misafire ikram nasıl olur?’ Diye sordular. ‘Misafire üç gün ikram edilir. 
Üç günü aşarsa artık yaptığı ikram bir sadaka sayılır.’ Diye buyurdu.  

 Yani misafire ikram dediğimiz, ikramda tekellüf yoktur. Senin evde yiyebildiğin 
kadar ona da yedireceksin. Ona fazla yaparsan, yani senin yediğinden fazla, ev halkının 
yediğinden fazla yaparsan, olur da mükellef değilsin öyle yapmaya.  

 
5480. “(Ey kadınlar!) Sizden her kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa, 

erkekler başlarını secdeden kaldırıp, iyice oturmadıkça, başını secdeden 
kaldırmasın çünkü erkeklerin elbiseleri dar olduğundan avret yerlerine gözleri 
ilişebilir.” 

İmam bazen acele ediyor kadınlar yahut hepsi de olabiliyor da imam başını 
kaldırmadan, siz başınızı kaldırmayın. İmam Allahuekber dedikten sonra siz kalkarsınız 
rükûa gidersiniz, secdeye gidersiniz.  

 
5481. “Kim ilmin ardında olursa, cennet de onun ardında olur.” Cennet onun 

peşinde koşturur, onu ister. 

“Kim de masiyetin peşine düşerse cehennem de onun peşine yakalamak 
için düşer.” Yani nasıl ilim, iyilik talep edersen cennet senin peşinde koşturur. Kötülük  



 

 

 

istersen, kötü yollara gidersen o vakit de cehennem senin peşine düşer ki seni yakalamak 
ister.

 
5482. “Kim bir amelde bulunup da hastalık veya yolculuk onu ondan 

alıkorsa, sağlıklı ve mukim iken yaptığı amelin daha iyisi yazılır ona.” 

Yolculuğa gitmeden önce bütün sünnetleri yapıyor, namazı, nafileleri kılıyor ama 
hastalık oldu kılamadı, yolculuğa gitti vakit bulamadı, onlar boşa gitmez. Allah onu hem 
yazar hem de daha iyisini yazar kendisine. 

 
5483. “İlmi olan ilminden, malı olan da malından tasadduk etsin.” 

Âlim insanların sadakaları ilmi öğretmek, yaymak. Öteki zengin olan insanlar da 
malından tasadduk eder. Yani ilmin de sadakası var, zekâtı var o da insanlara öğretmektir. 
Sorup da, bir âlime sorup da cevabını vermezse o, ona günah yazılır ki sen sadakanı 
vermedin. İlminin zekâtını, sadakasını vermedin onu vermen lazım. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 28 Şubat 2017/01 Cemaziyelahir 1438 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


