
 

 
 
 

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: 

 
5547. “Her kim hayvanın arkasından (onu yormamak) amacıyla yürürse, bir 

köle azat etmiş gibi olur.” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in merhametine bakın, hayvana bile eziyet olmasın 
diye, eziyet olmasın diye onun üstüne binmeyip de arkasından giden için bir köle azat 
etmiş gibi oluyor. O sevaba nail oluyor. 

 
5548. “Kim bir Müslümanın işinde koşup, onu tamamlarsa,” Bir iş var adam 

işine yardımcı olursa Müslüman kardeşinin, tamamlarsa onu,  

“Allah onu beş bin melekle gölgelendirir. Ona dua ederler, onun için 
Allah’tan rahmet dilerler. Sabah ise akşama kadar, akşam ise sabaha kadar, 
ayağını her kaldırdıkça bir sevap yazılır, her yere bastıkça da bir günah, 
defterinden düşülür.” 

 Bu kadar faziletli insanın, Müslüman kardeşine yardımcı olması, yardım etmesi, 
birbirlerine yardım etmeleri Müslümanların, Allah indinde çok büyük, Allah’ı memnun 
eder, O da ikram eder beş bin melek o gün hem dua ederler, hem ona gölge gibi olurlar.  

 

 

 



 

 

 

 
5549. “Müslüman kardeşinin işine koşan kişiye, Allah her adımında yetmiş 

sevap yazar, yetmiş günahını siler.” Affeder.  

 “Ondan ayrıldığı yere dönünceye kadar böyle devam eder. Eğer onun işi 
kendi sayesinde görülürse, annesinin doğurduğu günde olduğu gibi tüm 
günahlarından sıyrılıp, çıkar. O arada ölürse hesap vermeksizin doğru cennete 
girer.” 

Her adıma yetmiş sevap, yetmiş günah da affolur ta nereye, evine dönene kadar o 
yazılır. Ondan sonra da bu Müslümanın işini halletmiş olursa, daha da faziletli olur, bütün 
günahları affolur. Yok, yahut halletmeden yapsa bile o işe gitti diye gene yetmiş sevap alır, 
yetmiş günah da affolur. O arada da bir şey olursa vefat ederse o vakit cennete hesapsız 
girer. Hesap sorulmaz, kıyamet günü. 

 

 
5550. “Kim Müslüman kardeşinin işine koşup, görüverirse, bu kendisi için 

on senelik itikâftan hayırlıdır. Kim Allah rızası için bir gün itikâfta bulunursa, 
Allah onunla cehennem arasında üç hendek kılar ki her hendek arası mağrip ile 
maşrık gibidir.” 

Bu Müslümanın Müslümana yardım etmesinin ne kadar faziletli olduğunu 
gösteriyor. Şimdi yardım eden insanlar, yardıma koşan insanlar eskisi gibi değil, eskiden 
daha fazla yardımcı olurlardı. Kendi aralarında da, köylerde birbirlerine yardım ederlerdi. 
Böyle yardım olunca hem kendileri sevap alıyorlar hem işleri halloluyor hem sevgi oluyor 
Müslümanların arasında.  

Bir de o işi tamamlarsa on sene itikâf yapmış gibi oluyor. İtikâf on sene nasıl? 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) burada bir izah ediyor; “Bir gün itikâf, cehennemle arası üç  



 

 

 

hendek gibi” diyor. O kadar geniş o hendekler ki yani doğudan batıya kadar hendek o 
kadar geniş, o kadar uzak olur insan bir gün için. Artık bu on senenin faziletini düşünün. 
Cehennemin hiç yanına bile uğramaz Allah’ın izniyle. 

 
5551. “Kim zalimle ona (zalim olduğunu bildiği halde) yardım etmek için 

yürürse, İslam’dan çıkmış olur.” Zalimle beraber olmayın, zalimle olacaksanız, onu 
zulmünden men etmek niyetiyle yahut ona nasihat etmek için. Sakın böyle yapma, böyle 
etme diye o olabilir de ama onun zulmüne yardım etmeye kalkarsan İslam’dan çıkmış 
olursun diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 
5552. “Kim gece karanlığında mescide giderse, Allah ona kıyamet gününde 

bir nur ihsan eder.” Geceleyin, eskiden şimdiki gibi de değil çok karanlık olurdu ne 
elektrik vardı ne ışık vardı, ay olmadığı geceler hakikaten çok karanlık olurdu. O gecelerde 
giden. Şimdi artık gece oldu mu gene aynı sevabı Allah’ın izniyle, Allah verir. Kıyamet 
günü nur olur onlara geceleyin mescitlere giden insanlara.  

 
5553. “Her kim, yakın bir akrabasına köle olarak sahip olursa, o akrabası 

hür olur.”  

Tabi şimdi artık köle kalmadı da bu eski köle olduğu zaman bir akrabası ona esir 
olarak yahut köle olarak gelirse o hür hükmündedir. Yani artık köleliği kalmaz. 

 

 



 

 

 

5554. “Bir kimse dersinden uyuya kalsa, kalkmak istediği halde uyuya 
kalırsa, onun uykusu Allah’ın kendisine lütfettiği bir sadakadır. (Okuyacağı) 
dersinin ecrini de alır.” 

Geceleyin Kur’an okuyacak yahut başka Delalül hayrat yahut tesbihat çekecek. 
Uyuya kaldı o insan ama uyurken de kalkıp yaparım diye niyet ettiyse bile onu yapmayınca, 
o sadaka, Allah’ın sadakası olur ona. O okumadığı yahut yapmadığı derslerin de ecrini 
almış olur. 

 
5555. “Kim kendisini koruyacak bir şeyi bulunmadığı halde damda yatarsa 

ve düşerse, bundan kimse mesul değildir. Kim denize dalgalıyken açılırsa yine 
kimse ondan sorumlu tutulmaz.” 

Bu kendi kabahatidir, ona kimse onun bir cezasını, diyetini ödemeye gerek yok. O 
kendi kendini tehlikeye atmış onun için yani mesuliyet kimsede değildir diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). 

 
5556. “Kim oturduğu yerde uyursa ona abdest gerekmez. Yanını koyarak 

yatarsa, (böyle bir uyku abdest bozacağından) ona abdest almak gerekir.” 

Oturduğu yerde bağdaş kurduğu halde uyursa, o bir şey değil de yana yatıp da 
olursa, o vakit abdest gitmiş olur, uyuduğu vakit insanın.  

 

 
5557. “Bir kimse tespih çekerken, tekbir getirirken, “Lâ ilâhe illallah” 

derken yahut “Elhamdülillâh” derken uyursa, kıyamet gününde bunları söyleyerek  



 

 

 

dirilecektir. Kim de gaflet içinde uyursa, o gaflet üzere dirilir. Onun için uyurken 
kendinizi zikir üzerine uyumaya alıştırın.” 

Uyuduğu vakit insan, ayet okumasa bile muhakkak Kelime-i Şehadet getirsin “Lâ 
ilâhe illallah” desin “Elhamdülillâh” desin ki o kıyamet günü o vaziyette kalkar çünkü 
uyuduğumuz vakit bir nevi ölümdür, uyandığımız vakit de diriliş gibi oluyor. Kıyamette 
kalkmış gibi oluyor, o da her gün yaptığımız için kıyamette de inşallah aynı şekilde olur. 
Yok, kafayı koyup da hiçbir şey söylemeden yatarsan o vakit gaflette olursun, alışmış 
olmazsın. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in nasihati alıştırın kendinizi, gaflette 
olmayın.

 
5558. “Kim Allah’a itaat etmeyi nezretmişse,” Nezretmiş demek adamışsa ben 

Allah’a itaat etmeye adamışım kendimi diye. 

“Yerine getirip ona itaat etsin.” Yani adağına itaat etsin.  

“Kim Allah’a asi gelmeyi adarsa, ona asi olmasın.” Yani itaat de yapabilirsin 
ama Allah’a asi olacağım diye adak diye olmaz o. Onu yapmasın diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). Yani adak yaptım diye onu yapacağım batıl bir adaktır o, olmaz. 

 

 
5559. “Kim bir nezirde” Yani adakta “Bulunup, adını koymazsa onun 

kefareti yemin kefareti gibidir.” Yani adadın diyor ama ne adadı ya unuttu yahut 
bilmiyor, onun da kefareti yemin kefareti gibi olur. Üç gün oruç yahut oruç tutamayan da 
fakirleri yedirmek. 

“Kim bir masiyet adağında bulunursa, onun kefareti yemin kefaretidir.” O 
da bir masiyet yapacağım diye adak olursa ya hiç olmaz hiç gerekmez yahut yaparsa da 
yemin kefareti gibidir ona. 

“Kim altından kalkamayacağı bir adakta bulunursa, onun kefareti de yemin 
kefareti gibidir.” Çok büyük bir adak yapmış insan, onu yapamaz. Yapamayacağı için  

 



 

 

 

onun kefareti de yemin kefareti gibi üç gün oruç tutup yahut fakirlere yemek yedirmek 
gibi. 

 

5560. “Kim namazı unutursa, hatırladığında kılsın. Allah” Azze ve Celle 
buyuruyor ki; “Beni hatırlaman için namaz kıl!” Buyurmuştur. 

Namazı unuttu, o yapabilir onu gene kılabilir çünkü Allah hatırlattı o namazı 
muhakkak kılsın, ihmal etmesin. 

 

5561. “Kim bir namazı unutup da onu ancak imamla beraber namaz 
kılarken hatırlarsa, imamla namazı bitirsin. Namazdan fariğ olduktan sonra o 
unuttuğu namazı iade etsin. Sonra da imamla beraber kıldığı namazı iade etsin. 
(Sahib-i tertibin durumu anlatılıyor.) 

Bu fıkhi meseldir, şey için okuduk bunu. Meselesi uzun şeydir yani burada hadis 
okurken daha sonra öyle bir şey olursa daha mufassal daha geniş bir şekilde anlatmak 
lazım. 

 
5562. “Kim kasten kardeşinin avret yerine bakarsa, Allah onun kırk gün 

namazını kabul etmez.” 

 



 

 

 

5563. “Kim bir Müslüman kardeşinin üzüntüsünü giderirse, Allah onun 
kıyamete bir üzüntüsünü bertaraf eder.” İnsanın bir müşkülü var, bir derdi var ona 
yardım edip de onu hallederse, Allah da kıyamet günü onun müşkülünü halleder. Kıyamet 
günü tabi en zor o gündür Allah yardım eder. 

“Kim bir mü’minin ayıp ve kusurunu örterse, Allah da onun ayıbını örter.” 
İnsan ayıpsız değildir onun için başkasının ayıplarını açmaya, söylemeye gerek yok bilakis 
imkân varsa onu hiç zikretmemek büyük bir fazilettir, Allah çünkü senin de ayıbını örter. 

“Kim bir mü’minin bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun sıkıntısını 
bertaraf eder.” Bu dünyada da olur, öteki, birincisi ahiret için bu da dünyada bir insanın 
sıkıntısı var onu hallederse, giderirse Allah bu insanın da sıkıntısını giderir.  

 
5564. “Kim Müslüman kardeşine gıyabında yardım ederse, Allah ona hem 

dünyada hem ahirette yardım eder.” 

Yani kardeşi, o Müslüman kardeşi bilmeden ona yardım eden insan daha 
makbuldür. Hem dünyada galip getirir Allah hem ahirette yardım eder.  

 

 
5565. “Lut kavminin yaptığını yapanı görürseniz, hem faili (yapanı) hem de 

mef’ûlün bihi (kendisine o menhus işi yaptıranı) öldürün. 

Bu şer’i hükümlerdir, şimdi şer’i hükümler olmadığı için bir şey olmuyor. Ama 
onlar da Allah’ın emridir ama emir de hâkim tarafından, İslam olursa o vakit sen kendi 
kafana göre de yapamazsın onu çünkü hükmü var şahitler var bir hayli mesele var. Öyle 
insanı birden kendi kafana göre yapmak olmaz. Hükmü verip de infaz edemezsin.  

Kaide var, şey var onlara da tabi olmak lazım kötü bir iştir bu, yani onu burada 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zikretmesi yani bu Avrupa bunların hakları var diyor, 
kimse elleyemez. Bırak şeyi söz bile söyleyemezsin bu heriflere şimdi öyle bir vaziyet etti ki 
bunların da zaten can damarı bu. Müslümanın hiç kabul edemeyeceği şeylerdir bunlar. 
Onları da inadına inadına Müslümanlara karşı sürüyorlar. Allah şerlerinden muhafaza 
etsin, bu bütün kötülüklerden bizi muhafaza etsin inşallah  



 

 

 

İnşallah bu akşam da Receb-i Şerif başlıyor. Mübarek olsun üç aylarımız, hayırlı 
bereketli olsun. İnşallah İslam’ın nusreti olsun, Müslümanlara nusret olsun. Küfür batsın, 
rezillik batsın. Ne gibi kötü şeyler varsa batsın.  

İslam temizdir, küfür pisliktir. Başka şey değildir bunu burada söylüyoruz. Onun 
için inşallah bu ay hayırlı bereketli geçsin, üç aylar bereketli geçsin “Allahümme barik lena fi 
recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in duasıdır. Tüm hayırlar 
gelsin, şerler de şeytan ve avanesine gitsin inşallah. 
Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

 28 Mart 2017/29 Cemaziyelahir 1438 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 


