
 

 
 
 

HADİS DERSLERİ 
 

EsselamuAleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racimBismillâhirrahmânirrahim.  

VesselatuVesselamu 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: 

 

6121. “Ey Ebu Bekir! Allah sana Rıdvan-ı Ekber’i verdi.” Diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) Hazreti Ebu Bekir Efendimize.  

“Rıdvan-ı Ekber nedir? Diye sordu.” Hazreti Ebu Bekir diyor. 

“Onun Rıdvan-ı Ekber’i halka umumi olarak tecelli etmesi, sana da özel 
olarak tecelli etmesidir, buyurdu.” Hazreti Ebu Bekir’in makamı o kadar büyük ona 
özel olarak tecelli ediyor Allah Azze ve Celle. 

 
6122. “Ey Ebu Bekir! Allah, Âdem’i yarattığı günden beni gönderinceye 

kadar, bana iman edenlerin sevabını bana vermiştir.” Ta Âdem Aleyhisselam’dan 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hep bütün iman edenlerin sevabını Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e Allah vermiştir. 

“Ey Ebu Bekir! Allah sana da beni gönderdiği günden itibaren kıyamete 
kadar bana iman edeceklerin sevabını vermiştir.” Ebu Bekir Hazretleri’nin makamı 
bu kadar yüksek bu kadar, Ebu Bekir, sıddıktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in her daim 
yanındaydı. Allah Azze ve Celle de Kur’an’da da ona çok methetti, onun Kur’an’da da 
zikri geçmiştir Ebu Bekir Hazretleri’nin. 

 



 

 

 

 

6123. “Ey Ebu Bekir! Şüphesiz Allah sana ‘Sıddîk’ adını vermiştir.” Sıddık 
demek yani tasdik eden, inanan, iman eden, yüzde yüz, yüzde milyon olarak iman edendir 
demek sıddık. En halis iman eden, en dost olan Allah Azze ve Celle tarafından konulmuş 
bir isimdir. Onun için bu bazı Allah hidayet versin, bazı insanlar var, bunlara kötü söz 
söyler, bazen söver de. O büyük bir hataya düşüyorlar, büyük günaha giriyorlar ne Allah 
sever onları ne Peygamber sever.  

Onlar bir de yani bu işler çok acayip şeytan insanı kandırır. Sen zaten o zamanda 
yaşamamışsın. Sen daha kendin abdest, namaz hiçbir şey bilmiyorsun, kalkıp da bu 
mübareklere söversin ne akılsızlık ya ne akılsızlık! Senin işin mi o? Sen kendi işine bak.  

 
6124. “Ey Ebu Eyyüb!” Bizim Eyyüb Sultan Hazretleri’ne söylüyor. Bu mübarek 

sultanımıza buradaki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona hitap ediyor.  

“Dikkat et! Sana Allah’ın ve Rasulü’nin hoşnut olacağı bir sadakayı 
gösteriyorum.” Diyor. Nedir sadaka? Yani ne kadar, bu sadaka Allah’ın razı olacağı 
sadaka nedir diyor, bu kadar büyük bir sadaka. 

“Araları açıldığında insanları barıştırırsın, birbirlerinden uzak 
durduklarında da onları yaklaştırırsın.” Diyor yani küslerin, soğuk olanların aralarını 
bulmak, çok büyük bir sadaka. O Allah’la Peygamber Efendimiz (s.a.v.) razı olur, memnun 
olur bu insandan, bunu yapandan, parayla pulla değil bazen daha mühim şeyler vardır.  

 
6125. “Ey Ebu Eyyüb! Benim duyduğumu duyabiliyor musun? Ben kabirde 

işkence gören Yahudilerin seslerini duyuyorum.” Peygamber Efendimiz Hazretleri 
(s.a.v.) bu da mucize hem Ebu Eyyüb Hazretleri’nin kerameti o da duyuyor çünkü.  

 

 



 

 

 

 
6126. “Ey Ebu Eyyüb! Onu İranlı diye ayıplama. Eğer din Süreyya 

(yıldızında) asılı olsa dahi Fars çocukları” Yani o Arap olmayan insanlar, çocuklar,  

“Onu rahatlıkla okuyabilirlerdi.” Bazen Arapça bilmedikleri için başka, Arap 
olmayanlar ayıplarlar onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki dikkat edin onları 
ayıplamayın, onların imanları o kadar yüksek ki ta yıldızlara kadar yetişebilir yani.  

Şeyh Ali Efendi de bu şeye bir talik yaptı burada; bu şey için Hazreti Ebu Hanife 
Hazretleri için çünkü o acemdi, acemiydi yani Arap olmayan insandı onun için söylenmiş 
bir hadistir bu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mucizesi, bu da onun mertebesine 
delalettir.  

 
6127. “Ey Ebu Cuhayfe!” Bu da sahabedir.  

“İştahından biraz kıs” Yani çok açgözlü olma, iştahlı olma diyor.  

“Çünkü kıyamette en uzun süre aç kalacak olanlar, dünyada en çok 
doyanlardır.” Onun için yani yemekten doymadan kalkmak sünnettir. 

 

6128. “Ey Ebü’d Derdâ!” Ebu’d Derda Hazretleri. 

“İhya etmek için geceler arasında Cuma gecesini tahsis etme.” Yani daha 
başka gecelerde kalk diyor.  

 “Oruç tutmak için diğer günleri bırakıp da yalnız Cuma günü tahsis etme.” 
Onun için sırf Cuma tutmak iyi değil ya Cuma, Cumartesi yahut Perşembe, Cuma tutmak 
daha evladır.  

 

 



 

 

 

 

6129. “Ey Ebü’d Derdâ! Cesedinin” Yani vücudundun da   

“Senin üzerinde bir hakkı vardır.” İnsanın cesedi demir değil, taş değil onun da 
bir hakkı var, onun da istirahat etmesi lazım diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Onun da 
hakkı var sana. Yıpratma kendini.  

“Ailenin senin üzerinde hakkı vardır.” Sen tek değilsin, evliysen çoluk çocuğun 
varsa, hanımın varsa onlara da bakmaya, onların da hakkı vardır.  

Allah’ın “Rabbinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Öyleyse her hak sahibine 
hakkını ver.” Şeyh Efendi’nin dediği “Hakkanî” dediği bundan geliyor, her hak sahibine 
hakkını vereceksin, kimsenin hakkını yemeyeceksin. 

“Oruç tut, iftar et,” Bütün vakit oruç tutmaya gerek yok, vücudun o kadar 
dayanmaz. Biraz tutarsın birkaç gün tutarsın daha sonra oruç tutmazsın. 

“Gece namaza kalk,” Gece namazına kalk tabi ondan sonra “uyu.” Diyor, yani 
bütün gece uyumadan durma diyor. Gene istirahat et, kalktıktan sonra, namazını kıldıktan 
sonra.  

“Hanımınla da cinsi temasta bulun. (Onu ihmal etme).” Sen, ben evliyim, 
Allah yolundayım, hanıma hiç yaklaşmamak diye bir şey olmaz. Ona da hakkı vardır, 
onlara da bulunmak lazım. Yani bunlar haktır. İnsan nedir hak? Kimin hakkı var, kimin 
hakkı yok onlara dikkat etmek lazım.  

 
6130. “Ey Ebu Zerr! Ben seni güçsüz görüyorum.” Zayıf görüyorum diyor 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ebu Zerr Hazretlerine.  

“Kendim için istediğimi senin için de isterim. İki kişiye dahi olsa emir 
olma. Yetim malını katiyen üstüne alma.” Onun için Hazreti Ebu Zerr Hazretleri en 
son çöle çekilmiş, orada yaşamış, orada vefat etmiş. Hatta kimse yokmuş, cenazeyi bazı 
Allah’ın hikmeti Hacdan dönen Sahabeler kaldırmış kendisini.  

 



 

 

 

 
6131. “Ey Ebu Zerr! Mescitte senin gözüne en yüksek gelen adama bir 

bak.” Yani mevki olarak böyle heybet olarak bir bak demiş, Ebu Zerr Hazretleri bakmış:  

“Baktım,” diyor. “Üzerinde kıymetli elbise bulunan bir adam gördüm. 
‘Budur işte’ dedim.” Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)buyuruyor:  

“Rasulü Ekrem: ‘Şimdi, mescitte en düşük kişiye bak’ buyurdu.” Yani en 
gariban kişiye bak gibisinden diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

“Baktım, üzerinde yırtık elbise bulunan bir adam gördüm ve: ‘İşte bu adam’ 
dedim. Rasulullah bunun üzerine şöyle buyurdu: ‘Nefsim yed-i kudretinde olana 
yemin olsun ki bu kıyamette onun gibi yer dolusu büyüklük taslayan adamdan 
daha hayırlıdır.” Bütün dünya o adam kadar olsa onların kıymeti yok, Allah yanında o 
garibanın kıymeti kadar diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yeminle söylüyor. Yani onun 
için dünya metaına kıymet vermeyin. Varsa da gene de Allah’ı unutmamak lazım.   

 

 
6132. “Ey Ebu Rezîn! Bir Müslüman, Müslüman kardeşini ziyaret ettiği 

zaman onu tam yetmiş bin melek uğurlar ve şöyle dua ederler: ‘Allah’ım! Senin 
rızan için ziyaret ettiğinden dolayı ona lütfünle tecelli et.’”  

Yani o kadar kıymetlidir bir Müslümanın bir Müslümanı ziyaret etmesi yetmiş bin 
melek maşallah.  

 



 

 

 

 

6133. “Ey Ebu Rezîn! Dolunayı gördüğünüzde siz onu pırıl pırıl görmüyor 
musunuz? O sadece Allah’ın yarattıklarından bir tanesidir. Allah daha yüce, daha 
büyüktür. (Kıyamet günü Rabbimizi görebilecek miyiz ve bunu ne ile istidlâl 
ederiz diye sorulduğunda yukarıdaki hadis rivayet edilmiştir.)” 

Allah Azze ve Celle cennette, cennet ahalisine tecelli ettiği vakit nasıl olur diye 
sormuşlar da, Allah’ın tecellisi artık en müminlerin sevdikleri şey. Her Cuma tecelli eder 
Allah Azze ve Celle kıyamet yani cennet ehline. Onlar da sevinerek seyrederler tecellisini. 

 
6134. “Ey Âdemoğlu! Nimetin tamamı nedir bilir misin?” Nimet nedir? 

Nimetler işte bu dünyada gördüğümüz şeyler ondan daha mühim olan, her şey nimettir 
ama tamamı: 

“Nimetin tamamı; ateşten kurtulmak, cennete girmektir.” Bu da şeydir 
nimet, lütfün tamamıdır.  

 
6135. “Ey Âdemoğlu! Şüphesiz sen Allah’ın azabı ile kalkmak istemezsin 

değil mi?” Yani Allah’ın azabıyla kalkmak istemezsin onun için: 

“Şu halde şöyle demelisin,” Yani bunu devamlı demelisin:  

“Rabbenâ âtinâ fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben 
nâr.” Allah bizi dünyada ve ahirette sevabıyla, nimetiyle lütfeyle, ahirette de azabından, 
ateşinden koru diyor. Allah hepimizi korusun, Allah cennet ehlinden etsin.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl                      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
Lillahi Teâlel Fatiha                                26 Haziran 2018 /12 Şevval 1439 Tarihli Hadis Dersi 

Beylerbeyi Dergâhı 


