
 

 
 
 

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: 

 
6324. “Süvari olan, yayaya selam verir. Yürüyen de oturana, sayıca az olan çok 

olana selam verir.” Bu İslam’ın adabıdır. Şimdi insanlar çoğu bilmiyor nasıl kim yapacak? 
Gelen, eve gelen selam verecek ki geliyor bazıları ters oluyor. Bunlar adap böyledir. Süvari 
olan yürüyene selam verecek, yürüyen oturana, sayıca az insan olursa çok olanlara selam 
verecekler.  

 
6325. “Süvari olan yaya olana selam verir.” Gene ata binmiş olan yaya olana 

selam verir. Orada bir hikmet var atta olan rahattır ötekisi yürüyor yorgundur, onun selamı 
vermesi efdaldir. 

“Yaya yürüyen, oturana selam verir. Sayıca az olan çok olana selam verir.” 
Çünkü üç beş kişi gelse onlar selam verirler çok olana, ama çoklar hepsi selam verse olmaz. 

“Kim selama karşılık verirse onun için bir sevap vesilesi olur.” Allah Azze ve 
Celle her fırsatı Müslümana sevap kazansın diye bir vesile yapmış. O selam veriyor bazen 
bazı, çoğu insan anlamıyorsun kibrinden mi duymuyor mu? Selam verirsin selamını almaz. 
O da işte sevabı.  

“Kim de selama karşılık vermezse bizden değildir.” Diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.), sen beğenmediğin adam sana selam verirse selamını almamazlık yapma 
çünkü o vakit sen Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den değilsin. Yani ümmetinden değilsin o 
kötüdür. Selam verirsen hem sevap kazanmış olursun hem Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
yanında olursun, karşısında olmazsın. 



 

 

 

 
6326. “Kıyamette bir şehit, ehl-i beytinden (ev halkı ve akrabasından) tam 

yetmiş kişiye şefaat edecektir.” Şefaat edeceği yani cehenneme müstahak olan insanları 
kurtaracaktır şefaat budur. Şehidin mertebesi yüksektir hem Allah katında hem faydası 
kıyamet günü akrabasına, ev halkına büyük bir fayda olacaktır çünkü şehit en kıymetli, 
canından kıymetli bir şey yok insanın onu Allah rızası için vermiş onun karşılığını kat kat 
veriyor Allah Azze ve Celle. 

 
6327. “Üçe kadar aksıran kimseye ‘Yerhamükellâh’ denir.” Yani üç defa 

hapşırdı ona o ilk başta elhamdülillah diyecek ondan sonra yerhamükellâh. 

“Üçten fazla aksırırsa muhayyersin. İstersen ‘Yerhamükellâh’ dersin. 
İstersen demezsin.” Yani üçe kadar onu söylemen sana sevap kazanmana vesile olur daha 
fazla olursa ister söylersin, ister söylemezsin bazen alerji oluyor üç tane yapıyor beş tane 
yapıyor on tane birden gidiyor artık o üçe kadar yeter yani. 

 
6328. “Her birinizin her azasına her gün bir sadaka gerekir.” Bizim üç yüz 

altmış azamız var onun her gün her birine bir saka vermek lazım diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.).  

“Her namaz ona bir sadakadır,” Yani sabah namazı kıldın ona bir sakadır. Öğlen 
kıldın sadakadır, akşam hepsi sadakadır o azalar için. 

“Oruç da bir sadaka, hac da bir sadaka, tesbih de bir sadaka, tekbir de bir 
sadaka, tahmid de bir sadaka sevabı alır.” Yani onların sadakası parayla da olur bu 
ibadetle de olur. Onun sadakasının muhakkak her gün verilmesi lazım. 

“Ayrıca iki rekât duha namazı” Duha dediği kuşluk namazı.  

 



 

 

 

“Azalarındaki sadakaya kâfi gelir onun yerini tutar.” Yani iki rekât kuşluk 
namazı kıldınız mı bu azalarınızın sadakasını vermiş olursunuz o gün. 

 
6329. “Allah şu üçten razı olur;” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tabiri 

“yedhekullah”, Allah güler diyor. Bazen soruyorlar Allah güler mi? Allah işte yani onun 
hikmetiyle demek razı olur, hoşnut olur. Bu üç kişi kimdir? 

“Namazda saf olan cemaat.” Yani farz namazında safta duran cemaat için Allah 
onlardan razı olur. 

“Arkadaşlarının safında düşmanla çarpışan kişi.” Yani harpte saf olup 
düşmanla çarpışan kişi kaçmayıp, beraber durup, orada sabit duran kişi Allah ondan da razı 
olur. 

“Bir de gecenin karanlığında kalkıp namaz kılan Müslüman.”  

 
6330. “Hayvanın sebep olduğu zararın üçte ikisini önde binen öder. Arkada 

binen ise üçte birini öder.” Bir tarlaya girip de zarar verirse o önde giden insan üçte ikisini 
o ödemesi lazım çünkü o yolu gösteriyor, o zararı o başlatmış. Ondan sonra gidenler de üçte 
birini ödemesi lazım tarla sahibine, hak sahibine. 

 
6331. “Abdest şu yedi şey dolayısıyla tekrar alınır; idrarın yedi damla 

damlaması,” diyor yedi damla idrar çıkarsa abdest bozulur onu şey yapıyor. 

“Kanın akması,” Kanın akarsa, akmazsa bir şey değil. 

 



 

 

 

“Kusma,” Ağzın dolu olarak kusarsan, az bir şey kusarsan bir şey değil ama çok 
olursa abdest bozar. 

“Ağzı doldurabilecek kusmuk gelmesi ve onun tekrar yutulması, yaslanarak 
uyku,” Yani uzanıp uyursan abdest gider. Oturduğun yerde düşmeden uyursan abdest 
bozulmaz. 

“Namazda atılan kahkaha” Yani gülsen bir şey değil ama kahkaha sesi duyulacak 
gibi olursa namaz zaten bozulmuş oluyor, abdest de bozulur o vakit. 

“Ve kanın çıkması hallerinde.” 

 
6332.  “Kişi kölesinden dilediği kadarını azat eder.” Adamın köleleri var, 

istediği kadarını azat edebilir. Yok, bu azat edemezsin diye bir şey yok. 

“Dilerse üç, dilerse dört, dilerse beş kendisi ile Allah arasında güçlük yoktur.” 

 
6333. “Dağ başında koyun güttüğü halde namaz için ezan okuyup namaz 

kılan koyun çobanından Allah hoşlanır ve şöyle der;” Dağ başında kimse yok çoban ne 
yapsın ezan da okuyor, kametini getiriyor, namaz da kılıyor, Allah hoşnut oluyor bu 
insandan. 

“Şu kuluma bakın! Ezan okuyup namaz kılıyor, Benden korkuyor. Ben de 
kulumu bağışladım ve cennetime koydum.” Diyor. O insan kazanmış ne şeyleri var ne 
holdingleri var ne arabası var ne şeyi var o fayda eden şeyi yapmış Allah’ın rahmetine 
kavuşmuş, Allah’ın cennetine kavuşmuş o insan. 

 



 

 

 

6334. “Allah Teâla, kulundan; ‘Rabbim beni bağışla’ dediği zaman hoşlanır 
ve şöyle buyurur; Kulum, benden başka kimsenin günahlarını affetmeyeceğini 
bildi.” Diyor yani devamlı tövbe istiğfar tövbe istiğfar Allah’ın hoşuna gider, hoşnut olur 
bizden. 

 
6335. “Günahkârlar ateşe imanlarının eksikliği nispetinde azap görürler.” 

Yani imanları kuvvetli olsa zaten cehenneme girmeyecekler, iman eksikliğinden dolayı 
cehenneme girmişler. O da ateşte imanlarının eksik olduğu kadar cehennemde kalırlar.  

 
6336. “Cennette bir mü’mine kadınla cinsi münasebette bulunması için tam 

yüz kişilik kuvvet verilir.” 

 
6337. “Kıyamet gününde insanlar terleri yerde yetmiş arşın gidinceye kadar 

terleyecekler ve kulaklarına varıncaya kadar tere boğulacaklar.” Kıyamet çok müthiş 
bir gündür, zor bir gündür o sırf terden yetmiş arşın dediği bir buçuk metre, yüz metre kadar 
ter yerin altına gidecek ondan sonra yetmiyor yükselecek boğazına kadar terlerin içinde 
kalacaklar insanlar. Tabi bunlar imansız olanlar, imanlı olanlar hiç bu eziyetleri 
çekmeyecekler, imansız olanlar bütün bu eziyetlere maruz kalacaklar.  

Onun için iman mühimdir, imanının kuvvetlenmesi için Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in sünnetini, adabını, Kendisine hürmet edip, Kendisini sevmek, imanımızı odur 
kuvvetlendiren. Öteki türlü yok, sen yaptın bunu küfre girdin, yok Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e tazim ettin küfre girdin diyenler onlar da iman yoktur. Onlar da sırf Müslümanız 
diye onlar da Allah bunları böyle bırakır, kendi amelleriyle beraber kurtarsınlar kendilerini 
ondan sonra.  

Bizim Allah’a zannımız iyidir. Allah’ın peygamberleriyle beraber Onun arşının, arş 
dediği kürsü ondan başka gölge yok kıyamet günü onun gölgesinin altında Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’le olanlar olacak, ötekiler böyle çeşit çeşit eziyetler sıkıntılar çekecekler. 
Onun için bu şeytan her türlü hak gözüküp, insanları imanlarından ediyor, halk saf  



 

 

 

 

Müslümanlar bilmeden etmeden cahilliklerinden bazı insanlar peşlerine düşer ne dünyada 
hayır eder ne ahirette hayır eder. Allah şerlerinden muhafaza etsin inşallah. 

 
6338. “Şehide altı haslet verilir;” Yani ilk daha kanı aktığı vakit bunlar şehide ikram 

edilir. 

“Kanının ilk damlasında bütün günah ve hataları örtülür.” Yani ne var ne yoksa 
bütün günahları silinir o şehidin. 

“Cennetteki yeri gösterilir. Huri ile evlendirilir. Kıyametin sıkıntısından 
kurtulur.” Az önce işte anlattığımız sıkıntılardan kurtulur. 

“Kabir azabı görmez. İman elbisesi giydirilir.” Şehadet çok büyük bir 
mertebedir. İnsanlar şehitlerin ailelerine Allah mübarek olsun, Allah sabır versin onlara da 
inşallah. 

 
6339. “Cehennem ehlinin vücudu o derece büyüyecek ki,” Allah oradaki 

insanları öyle bir büyük yapacak ki; 

“Kulak yumuşağıyla omuz arası yedi yüz yıllık mesafe olacak. Derisinin 
kalınlığı ise yetmiş arşını bulacak ve azı dişi ise Uhud Dağı gibi olacak.” Yani o 
kadar o cehennemde fazla eziyet çeksinler diye o kadar büyütecek Allah Azze ve Celle. 



 

 
 

 

6340. “Erkek çocuğa iki, kız çocuğa bir koyun (akika olacak) kurban kesilir. 
Kimin namına kestiğinizi de zikredin ve şöyle deyin; “Bismillâhi vallâhü ekber.” 
(Allah’ım! Falanın bu akikası Senin içindir ve Sanadır.)” Diye o kesilen akika kimin, 
hangi çocuk için kesilmişse yahut kız için kesilmişse onun ismi söylenip akika niyetiyle kesilir 
ve akika yenir. Çoğu insan karıştırıyor. Yenmeyen, hep yenir de kesen için yenmeyen şey 
adaktır. Akika yenir hatta yemesi iyi olur ki kuvvet olsun anneye bahusus. 

 
6341. “Biriniz uyuduğu zaman şeytan kafasının üstüne üç düğüm atar.” Yani 

insan uyuyor ya o vakit uyumadan önce bakıyorsun uyku gelmiyor ama uyudun mu üç tane 
düğüm atar. 

“Her düğüm atışında; koskoca bir gecen var uyu! Der.” Yani uyanmasın diye 
uzun gece var rahat rahat uyu der. 

“Kul uyandığı zaman Allah’ı zikrederse bir düğüm çözülür,” Kalkınca 
“Bismillah” deyip kalkınca birinci düğüm çözülür. 

“Abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Eğer namaz kılarsa bütün düğümler 
çözülür. Ruhen ve cismen dinç olarak girer sabaha aksi halde tembel ve uyuşuk bir 
halde kalkmış olur.” O kalkmayan, abdest alıp da o şeyleri yapmayan uyuşuk, kırgın, 
tembel bir vaziyette gününe başlamış olur. Öteki türlü bereketle başlamış olur işleri rast 
gider. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha 

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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