
 

 
 
 

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: 

 
6136. “Ey âdemoğlu! Dünyadaki rızkına razı ol çünkü ölecek kişi için az 

azık bile çoktur.” Sen fazla rızık alıp da ne yapacaksın? Bir işe yaramaz ancak ahirete 
yarar. O çok olan ahiret içindir ama sen çok alıp da ahirete bir şey yapmadıktan sonra bir 
faydası yoktur. Onun için Allah ne verdiyse razı ol, fazlasını verdiyse sen ahiretine gönder. 

 
6137. “Ey âdemoğlu! Dünyayı ne yapacaksın? Helalinden hesap vereceksin. 

Haram ise serapa azaptır.” Haram olursa o vakit doğrudan azap olacak, cehennem 
olacak. Onun için dünyada istediğin vakit helalinden al ki hesabı kolay olsun. Haramdan 
da sakın, cehennemden sakınırsın.  

 
6138. “Ey Havale oğlu! Hilafetin mukaddes yere indiğini gördüğün zaman, 

depremler, sıkıntılar ve büyük fitneler yaklaşmış demektir. O gün kıyamet 
insanlara şu ellerimle başın arasında olan mesafeden daha yakındır.” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ahir zamanı söylüyor. Kıyamet de yakındır diyor daha 
çok var kıyamete derler ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çok yakın der. Kur’an-ı 
Azimüşşan yakın der onun için kıyamet, zaten ahir zamanda yaşıyoruz çok yaklaştı. Allah 
muhafaza etsin, selametle inşallah hayırlı günlere yetişiriz inşallah.  



 

 

 

 

6139. “Ey Ektem!” Ektem dediğimiz Sahabenin adıydı. 

“Ahlakını güzelleştirecek kavimle gazaya çık.” Hatta gazaya harbe çıktığın 
vakit iyi insanlarla çık ki ahlakın daha güzelleşsin.  

“Arkadaşlarına yumuşak davran. Arkadaşlıkta en iyi sayı dörttür.” Yani 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor dört kişi olunca arkadaşlar en iyisi odur diyor.  

“En iyi öncü kırktır.” Yani kırk asker, kırk kişi. 

“En iyi müfreze dört yüzdür. En iyi ordu, dört bindir. On iki bin kişilik ordu 
katiyen azlığından dolayı yenik düşmez.” Diyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Allah 
Azze ve Celle savaşı, harbi de nasıl yapılacak nasıl olacak diye göstermiş. İşte dört, kırk, 
dört yüz, dört bin, on iki bin diye şey yapıyor. 

 
6140. “Ey Esma! Kadın hayız görecek çağa geldi mi, ondan ancak yüzünün 

ve ellerinin görülmesi doğru olur, başka yeri değil.” 

 
6141. “Ey Fatıma’nın babası! Secdeyi çoğalt çünkü herhangi bir Müslüman 

Allah için bir secde yaptığı zaman, Allah mutlaka onun bir derecesini yükseltir.” 
Secde insanın Allah Azze ve Celle’ye en yakın olduğu vakittir. 

“Ey Fatıma’nın babası! Eğer sen bana kavuşmak istersen, secdeleri çoğalt.” 
Namazda secdeyi çoğalt diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

 



 

 

 

 
6142.  “Ey Ümmü Harise!” Oğlu için söylüyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

“Şüphesiz o, cennet içinde cennetlerdir. Senin oğlun Firdevs-i Âlâ’yı elde 
etmiştir. Firdevs; cennetin tepesi, ortası ve en kıymetli yeridir.” Onun oğlu şehit 
olmuştu, Peygamber Efendimiz (s.a.v.), onu müjdeliyor cennetle.  

 

6143. “Ey Ümmü Rafi’! Namaza kalktığın zaman, Allah’ı on kere tesbih et, 
on kere: ‘Lâ ilâhe illellâh’ de, on kere ona hamd et,” Elhamdülillah 

“On kere ona tekbir getir, on kere ona istiğfarda bulun çünkü sen on kere 
tesbih ettiğin zaman; ‘Bu benim içindir’ der.” Allah Azze ve Celle. 

“On kere: ‘Lâ ilâhe illellâh’ dediğin zaman: ‘Bu da benim içindir’ der.” Allah 
Azze ve Celle. 

“On kere hamd ettiğinde: ‘Bu da benim içindir’ der.” Allah Azze ve Celle 

“On kere istiğfar getirdiğin zaman; ‘Haydi seni bağışladım’ der.” Allah 
mağfiret eder sana. 

 
6144. “Ey Ümmü Seleme! Hiçbir insan yok ki kalbi Allah’ın kudret 

parmaklarından iki kudret parmağı arasında olmasın. Dilerse onu doğrultur, 
dilerse kaydırır.” Bu çok mühimdir Allah muhafaza etsin. Ne kadar hani bazen insanlar 
çok kötü görürse insanı yahut çoluk çocuklar bazen insanları üzer, şey yapar. O Allah’ın 
elindedir, Allah onun kalbini değiştirir, ıslah eder. Bazen de iyi gibi görürsün o da Allah 



 

 

 

 muhafaza Allah onu kaydırır, yoldan çıkarır. Allah hepimizi sağlam duranlardan eylesin, 
sabitkadem kılınanlardan eylesin. 

 

6145. “Ey Ümmü Ulâ! Sevin!” Diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

“Çünkü Müslümanın hastalığı hatalarını, ateşin altın ve gümüşün pasını 
giderdiği gibi giderir.” Müslüman hastalanınca ona günah gelmez yani kirlenmez bilakis 
Müslüman altın, gümüş gibidir üstünde ne kadar pislikler varsa, ateşe koydun mu pislikler 
yanar, gider. Altın, gümüş daha saf çıkar ortaya.  

 
6146. “Ey Ümmü Atiyye! Ziyafet verdiğinde tam ver, kısma çünkü bu, yüzü 

daha ak eder. Kocanın yanında somurtma, sevinçli ve neşeli ol.” Diyor bu da 
mühimdir kadın, kocası gelince söylenip söylenip durur ondan sonra adam da muhabbet 
kalmaz. Onun için bu Peygamber Efendimiz (s.a.v.).’in nasihatleri, hadisleri çok insanlara 
bahusus Müslümanlara saadet vesilesidir.  

 
6147. “Ey Ümmü Kays! Bu makbereyi” Kabristanı,  

“Görüyor musun? Kıyamet gününde oradan Allah yetmiş bin kişiyi ayın on 
dördü gibi diriltecek ve hesaba çekilmeden cennete girecekler. (Bâkî kabristanını 
kastediyor.)” 

Hemen Medine’de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yanında olan o kabristan. 
Bütün sahabeler, Salihler, Ehl-i Beyt, Hazreti Osman, Ezvac-ı Tahirat, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek torunları orası yetmiş bin hepsi ay gibi parıl parıl parlayıp da 
onlara zaten hesab mesab gerekemez, doğrudan cennete girerler. 



 

 

 

 
6148. “Ey Enes! Bir iş yapmak istediğin zaman yedi kez Rabbine istihare et. 

Sonra kalbine doğana bak. Ne doğarsa hayır ondadır.” Diyor şimdi insanlar istihare 
yaptı mı artık kendileri yapmıyorlar, geliyor sen yap bana. Ben nerede yapacağım, ben 
zaten (gülüyor) akşam ne dediğimi sabah unutuyorum. Onun için istihare yapacak olan bir 
defa değil, yedi defa yapacak ondan sonra da kalbine geleni yapacak inşallah.  

 

6149. “Ey Enes! Kim üç gün ateşlenirse,” Şimdi bu aralarda bu grip var herkes 
ateşten kırılıyor. Onunla Peygamber Efendimiz (s.a.v.) müjde veriyor burada. 

“Annesinin doğurduğu günde olduğu gibi günahlarından sıyrılıp çıkar.” O 
kadar şeydir bu boşuna gitmiyor, insanlar ne yapacaklarını şaşırıyor. Hiç akıllarına gelmiyor 
ki burada sevap vardır, Allah’ın rızalığı vardır. O hiç akıllarına gelmiyor. O kadar nereden 
geldi diyor yok bundan mı bulaştı yok hangi hayvanın gribi, hangi tavuğun gribi diye 
saçma sapan şeyler söyleyip dururlar. Bu, Allah’tan gelmiş, Allah senin günahlarını affetsin 
diye şey yapıyor. 

“On gün hastalanırsa” On gün ateşi olursa, 

“Kendisine gökten şöyle nida edilir: “Geçmiş günahların bağışlandı Haydi 
amele yeniden başla.” Yeniden günah yapabilirsin. (Gülüyor) 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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Beylerbeyi Dergâhı 


