
 

 
 
 

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: 

 
6380. “Allah buyuruyor ki: Kim karşılığında kendine verecek bir şeyi 

bulamayan bir güçsüze iyilik yaparsa, onun karşılığını mutlaka ona ben veririm.” 
Yani bir insana hayır yaptın, yardım ettin ama o insan fakir hiçbir şeyi yok karşılığında 
verecek bir kudreti yok, imkânı yok onun karşılığını Allah verir, Allah’ın verdiği de en 
hayırlısı odur. 

 
6381. “Allah Tebarake ve Teâlâ kıyamette şöyle buyurur; ey Âdem! Kalk 

ümmetinden dokuz yüz doksan dokuzunu cehenneme, birini de cennete hazırla.” 
Yani Âdem Aleyhisselam ümmetinden bin kişiden biri cennete gidecek.  

“Bunun üzerine Ashab-ı Kiram yere kapanıp ağlamaya başladılar. Resulullah 
şöyle buyurdu; kaldırın başınızı nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki diğer 
milletler içinde benim ümmetim, siyah öküzün derisinde bulunan beyaz bir kıl 
gibidir.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ümmeti, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
hürmetine onlardan ayrıdır. Onların işleri zor, bizim işimiz kolay Allah’ın izniyle. 

 

 

 



 

 

 

 

6382. “Allah Teâlâ buyuruyor; Benim için sevişenlere muhabbetim sabit 
olmuştur.” Allah’ın muhabbeti o insanlara birbirlerini severlerse Allah için severlerse o 
insanlara Allah’ın muhabbeti de sabit olur. 

“Benim için karşılıklı mebzulâne para harcayanlara da muhabbetim sabit 
olmuştur.” Allah rızası için para, mal verenlere onlar da Allah’ın muhabbetine nail 
olmuştur, sabittir. 

“Benim için birbirlerine sadık kalanlara muhabbetim sabit olmuştur.” 
Sadakatle birbirlerine destek verenlere, destek olanlara Allah’ın muhabbeti sabittir. 

“Benim için yardımcılara da muhabbetim sabit olmuştur.” Birbirine yardım 
edip, destek olanlara da muhabbetim sabit olmuştur diyor.  

“Herhangi bir mü’min -erkek olsun kadın olsun- henüz erginlik çağına 
ermeyen üç çocuğunu üst üste Allah’a takdim ederse (yani kendinden önce 
ölürlerse) Allah onlara olan rahmeti sayesinde onu muhakkak cennete koyar.”  

 
6383. “Rabbiniz şöyle buyuruyor; ey Âdemoğlu! Kendini ibadetime ver” 

Allah’ın ibadetine ver. 

“Ki kalbini gönül zenginliği ile doldurayım.” Gönül zenginliği mühimdir, gönül 
zenginliği olmayan insan sırf bütün dünya onun olsun bir işe yaramaz. 

 



 

 

 

“Ellerini rızıkla doldurayım.” Allah rızası için ibadet eden, Allah’ı düşünüp de 
birinci düşüncesi Allah olan için hem gönlü zengin olur hem elleri rızıkla dolu olur. 

“Ey Âdemoğlu! Benden uzaklaşma ki kalbini ihtiyaçla ve ellerini de işle 
doldururum.” Allah’tan uzaklaşınca o vakit kalbi hiç, huzursuz olur. Elleri de devamlı iş 
yapmaya uğraşır ki rızık gelsin o artık boşuna uğraşmış olur. 

 

 
6384. “Allahü Teâlâ buyuruyor:” Allah Azze ve Celle. 

“Ben namazı ancak azametime tevazu gösteren mahlûkatıma karşı 
böbürlenmeyen, gündüzünü zikrimle geçiren, günaha ısrarlı bir halde yatmayan, 
açı doyuran, garibi barındıran, küçüğe acıyan, büyüğe saygı gösteren kimseden 
kabul ederim.”  

Bunlar zor yapılacak şeyler değil ama insan tevazu göstermez kibrinin bütün vakit 
insanlara zulmederek yahut hatasını kabul etmeden olursa o vakit kabul olmaz, bunları 
yapacak ki namaz kabul olsun. 

“İşte o, Benden diler, ben de dileğini veririm. Bana dua eder, duasını kabul 
ederim. Bana yalvarır, yakarır, Ben de onu esirgerim. O, Benim katımda cennetteki 
Firdevs gibidir ne kendisi ne de meyveleri değişip bozulmaz.”  

Bu insan, cennette bütün meyveler, sebzeler, çiçekler, bağlar, bahçeler devamlı güzel 
vaziyette bu insanda Allah katında olunca böyle ne değişir ne helak olur. Devamlı makbul 
olur Allah indinde. 

 

 

 

 



 

 

 

 
6385. “Allah Azze ve Celle buyuruyor: Benimle meşgul olması kulumun en 

önem verdiği bir iş olursa,” Bu, zaten bizim insanoğlunun öyle olması lazım. Allah’la 
meşguliyeti en birinci en ehemmiyetli bir iş odur. Bundan daha mühim, ehemmiyetli bir iş 
olamaz. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki öyle olursa, Allah’la meşguliyet kulun en önem 
verdiği bir iş olursa;  

“Onun arzu ve lezzetini zikrimde kılarım.” Hani öyle olunca Allah’ı zikrettikçe 
lezzet alır, zevk alır. 

“Bir de arzu ve lezzetini zikrimde kılarsam, o artık bana âşık olur. Ben de ona 
âşık olurum.” Diyor Allah Azze ve Celle. Allah’a âşık en iyi en daim en makbul aşk Allah 
Azze ve Celle’ye.   

“Birbirimize âşık olursak onunla benim aramdaki perdeyi kaldırırım.” Allah 
Azze ve Celle buyuruyor ki; “Bu hal artık onun umumi hali olur.” Daim her zaman 
Allah’la beraber Allah’ın aşkıyla olur.  

“İnsanlar yanıldığında o yanılmaz.” İnsanlar başka şeye âşık olunca her gün bin 
defa yanılırlar, Allah’la olan yanılmaz. 

“İşte böyle olanların sözleri Peygamberlerin sözleri gibidir. Gerçek kahraman 
işte onlardır. Onlar o kişilerdir ki yer ehline bir azap vermek istediğim zaman 
kendilerini hatırlarım da azaptan vazgeçerim.” Onların sayesinde merhamet, rahmet 
iner insanlara yoksa onlar olmasa hepsini silip süpürür Allah Azze ve Celle. 

 
 



 

 

 

6386. “Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: Kulumun defterine bakın. Benden 
cenneti isteyeni görürseniz mutlaka ona veririm. Kim de bana cehennemden 
sığınmışsa, onu da ondan kurtarırım.” Allah’tan istedikten sonra Allah veriyor. 

 
6387. “Bela, her gün; nereye yöneleyim der.” Yani bela, 

“Allah Azze ve Celle ona şöyle hitap eder; dostlarıma,” Çünkü en büyük bela 
Peygamberlere gelir ondan sonra daha zayıflara daha şeylere. En büyük dost, Allah’ın 
dostları Peygamberler. 

“Bana itaat edenlere. En iyilerini seninle imtihana çekerim.” Bu bela değil 
imtihandır, Allah kaldıramayacağımız imtihan vermesin.  

“Sabırlarını denerim, seninle günahlarını temizlerim, seninle derecelerini 
yükseltirim.” Bu Allah vermesin de bir şey olunca onların hem dereceleri yükselir hem 
günahları affolunur hem Allah yanından daha yakın olur.  

“Reha yani ferah;” Yani belanın tersi iyi, nimet, nimet denmez ona da. 

“Nereye yöneleyim? Der. Allah Azze ve Celle ona şöyle hitap eder; 
düşmanlarıma, bana asi gelenlere. Bununla daha da azmalarını murad ederim. 
Bununla günahlarını bir misline çıkarırım. Seninle onlara acele ederim. 
Gafletlerinden dolayı seninle, onların malını mülkünü çoğaltırım.” İşte insanoğlu 
malı mülkü fakirken bazen öyle oluyor ki daha Allah’a yakın, Allah’tan korkar. Bolluk, 
bereket içinde olursa kendisinden zanneder ama o Allah’a şükretmezse esas bela odur, onun 
karşılığında cehenneme mazhar olur Allah muhafaza etsin. 

 
 



 

 

 

6388. “Hastanın inlemesi kayda geçer. Eğer sabırlı olursa inlemesi sevap 
haline intikal eder.” Hastalar sabrediyor, ağrıdan sızıdan inliyorsa o da sevap olarak yazılır 
kendisine. 

“Eğer şikâyetçi ise, bu bir şikâyet haline inkılap eder, karşılığında hiç sevap 
alamaz.” Hasta olan daima hamdde olsun, şikâyet etmesin çünkü boşuna ağrı sızı çekmiş 
olur, öteki türlü sevap yazılır. 

 
6389. “Ahir zamanda öyle bir kavim gelecek ki tıpkı güvercinlerin kursağı 

gibi siyaha boyanacaklar. İşte bunlar cennet kokusunu bulamazlar.” Bu yani saçlarını 
erkekler olarak siyaha boyamaları münasip değil erkeklere, kadınlar boyayabilir, şey yapabilir 
ama erkekler için bahusus siyah olarak Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tavsiye etmemiş. 

 
6390. “Kâhinlerin birinden bir adam gelecekte Kur’an-ı Kerim’i bir okutma 

okutacak ki ondan sonra onun kadar okutan olmayacak.”  Yani kâhinler de Kur’an’ı 
biliyorlar ama içindekini ahkâmlarını yapmıyorlar, İslam’a girmiyorlar. Yani bazen öyle çok 
iyi konuşan insanlar var, anlatan insanlar var ama sırf ağzında kalbinde bir şey yok. Onların 
kendilerine bile faydası yok. 

 
6391. “Ümmetimde iki adam olacak: Onlardan birisi Vehb b. Münebbih’tir ki 

Allah ona hikmeti ihsan etmiştir.” Allah vergisi olarak o insana hikmeti vermiş Allah 
Azze ve Celle. Ondan hikmet faydalanır insanlar. 

“Öteki de Gayelandır ki fitne içinde kaynamaktadır. Bunun ümmetim 
üzerindeki fitnesi şeytanın fitnesinden daha şiddetlidir.” Yani iki çeşit insan var birisi 
Allah’ın vergisiyle yani hikmet var konuştuğunda ondan büyük faydalar olur. Allah’ın 
ihsanıdır o hikmeti ona ihsan etmiş ümmete de faydası olur.  



 

 

 

İkincisi de fitnedir. Onun fitnesi de şeytandan daha beterdir. Allah muhafaza etsin 
cümlemizi. Bu fitne çok şimdi bu zamanda konuşurlar insanlar, temiz insanlar da bazı 
insanlar onlara kanıp yoldan çıkarlar bu fitne odur yani. Kendisine kalsa bir şey değil de 
başkalarına zarar veriyor. Allah şerlerinden muhafaza etsin. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 
Lillahi Teâlel Fatiha  

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

26 Kasım 2019 /29 Rebiülevvel 1441 Tarihli Hadis Dersi 
Beylerbeyi Dergâhı 


