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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: 

 

MUSAFAHA 

 

“Bu (musafaha yapmak) tanıtma sayılmaz. Kendi adını, babasının adını, kabilesinin 

adını bilmen gerekir. Hastalanırsa onu ziyaret edersin, ölürse cenazesinde bulunursun.” :  

Yani bir Müslümanla tanıştığın vakit, güzel tanışman lazım. “Kimdir? Kimdendir? 

Kabilesi kimdir?” diye iyice öğreneceksin. Musafaha güzeldir ama onun devamı var. 

Müslümanlar cemaat olsun, birbirlerini tanısınlar diye Efendimiz tarif ediyor, tanışma 

böyle olur diyor.  

 

SELAM 

 

“Süvari olan yayaya, yaya olan oturana, az cemaat çok cemaata selam versin.” : Yani 

atta olan yaya olana, yaya olan oturana, oturmuş olana selam verecek. Az olan cemaat çok 

cemaate selam versin diyor Efendimiz(s.a.v.) 
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 “Selam verenin selamını alan kimse sevap alır. Selam almayan kimse sevap almaz.” 

: Bir cemaate birisi selam verirse, bir kişi de aleykümselam derse o cemaat vacip olanı 

yapmış olur. Ama hiç biri selamı almazsa, o vakit günaha girmiş olurlar. Çünkü selamı 

almak vaciptir. Birisi selamı alırsa, sevabı o kazanır. Hepsi “Ve Aleyküm Selam” derse, 

hepsi de sevap kazanır.  

 

SELAMIN ADABI 

 

“Küçük büyüğe, yoldan geçen oturana, az cemaat çok cemaata selam versin.” :  

İslam adap üzerine kaimdir. Küçük büyüğe hürmet edecek, o selam verecek. Yolda 

giden oturana, az cemaat çok cemaate selam versin diyor Efendimiz(s.a.v.). Edep böyledir, 

İslam terbiyesi böyledir. 

 

OTURARAK NAMAZ KILMAK 

 

“Biriniz dinç iken ayakta kılsın. Takatsiz, güçsüz olduğu zaman otursun da öyle 

oturarak kılsın.” :  

Namazda farz olan ayakta olmaktır. Ama özür var, yaşlılık var. Kişi ayakta 

duramıyorsa oturarak da kılabilir. Nafile namazlarda insan oturarak kılabilir. Ama onu 

özürsüz yaptığında yarı sevap oluyor. 

Mesela sabah namazının sünneti özürsüz olarak oturarak kılınmaz. Çünkü sabah 

namazının sünneti, Sünnet-i Müekkededir. Öğlen namazının ilk ve son sünnetleri de aynı 

sabah namazı gibi. İkindinin sünnetinde ise oturarak olabilir. Akşamın son sünnetinde 

olmaz. Ayakta durmak lazım, özürsüz olmaz.  

Kişi yoruluyorsa, oturarak kılarsa yarı sevap alır. Ama özürlüyken oturup da kılarsa 

tam sevap almış olur.  
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CEHENNEM ODUNU 

 

“İman mutlaka galip gelip, küfür yerine dönecek.” : Yani iman, İslam çoğalacak. 

Peygamber Efendimiz daha Müslümanlar azınlıkken bu şeyleri söylüyor. Nübüvvet demek 

ileriyi söylemek demek. Peygamber Efendimiz tabii görmüş de söylüyor. İman galip gelip, 

ordan küfür tükenip gidecek.  

“Denizler İslam’da dalgalanacak. (Yani deniz dalgaları gibi İslam dalgalanacaktır.)” : 

Denizlerde de cihat yapacaklar.  

“Sonra insanlara öyle bir zaman gelip çatacak ki Kur’an öğrenecekler, öğretecekler, 

okuyacaklar, sonra şöyle diyecekler: “Okuduk, anladık. Kimmiş bizden daha hayırlı olan? 

Acaba onlarda hayır var mı?”” : Yani, “biz okuduk, bildik, bizden daha hayırlı olan var 

mı?” diye böbürlenecekler. 

““Ya Resulullah kimdir bunlar?” diye sordular. “Onlar sizdendir. (bu ümmettendir) 

Onlar cehennem odunudurlar.”” :  

Çünkü kibirlendiler. Çıkıp biz biliyoruz diye cahil insanların, bilmeyen insanların 

sapıtmalarına yol açtılar. Kur’an’ı anlamayan insanlara Kur’an’ı başka türlü anlattılar. Şimdi 

bu gördüğümüz insanlar nasıl anlatıyor bilmiyoruz. Adamlar ne kadar da sapıtıyor! 

Kur’an’ın tam tersini yapıyorlar. “Biz öğrendik, biz biliyoruz” diye çıkıyorlar. Efendimiz’in 

dediği gibi, onlar cehennem odunudur. 
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ANA BABAYA İYİLİK 

 

“Anne - babasına iyilik yapan kişi, dilediğini yapsın. Artık cehenneme girmez. Asi 

olan kişi istediği kadar amelde bulunsun, katiyen cennete giremez.“ :  

Anne - babasına iyilik yapan kimse Allah’ın dediğini yapmasa bile cehenneme 

girmez, sonu hayırlıdır. Çünkü anne babasının duası var.  

Anne - babasına asi olan insan da istediği kadar “hayır hasenat yaptım, şöyle 

yaptım, böyle yaptım…” desin, katiyen cennete giremez. Çünkü anne - babasının 

bedduasını almış. Anne - baba çok mühimdir.  

 

DİNDEN ÇIKANLAR 

 

“Ümmetimden bir takım insanlar mutlaka Kur’an okuyacaklar. Ne yazık ki 

İslam’dan, okun yaydan çıktığı gibi çıkacaklardır.” :  

 İşte bu günlerde görüyoruz o insanları. Allah diyor; milleti, Müslümanları 

kesiyorlar. Hz. Peygamber’e salavat getireni kesiyorlar. Kur’an’ı sizden daha çok biliyorlar. 

Bütün Kur’an’ı ezbere biliyorlar, binlerce de hadis biliyorlar ama okun yaydan çıktığı gibi 

dinden çıkar o insanlar. Ne için? Çünkü başlarında mürşid yok, şeytan var. 
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UYUMADAN ÖNCE 

 

“Biriniz uyumak istediğinde şöyle desin (yani uyuyacağı vakit dua etsin) : “Allah’a 

iman ettim, şeytanı tanımıyorum. Allah’ın vaadi gerçektir. Peygamberler de doğru 

söylemiştir. Allâhümme tübtü ileyke ve ene minel müslimîn. Allâhümme innî eûzü bike 

min tavârikı hâzel leyli illâ târikun yatruku bi hayr.”” (Allah’ım! Sana tövbe ettim ve ben 

Müslümanlardanım. Allah’ım! Geceleri şerle gelecek mahlukatının şerrinden Sana 

sığınırım. Hayırla gelen müstesna) :  

Gece vakti gelen kötü şeyler oluyor. Bazen insanlar gece yatıyor, sabah başka türlü 

kalkıyor. Onun için yatmadan önce bu duaları etmek güzel, muhafaza altında olursunuz. 

 

DÜNYADAN AZIĞINIZ 

 

“Bana kavuşuncaya kadar birinizin dünyadan alacağı azığı, süvarinin azığı gibi 

olsun.” :  

Yani boş gelmeyin. Ahirete boş gelmeyin. Çünkü ahiret uzun bir yolculuk, 

doldurun. Doldurun dediğimiz, hayır hasenat yapın, sevap işleyin ki Peygamber 

Efendimiz’in karşısına boş gelmeyin. 
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CUMA 

 

“Cuma gecesi ve günü yirmi dört saattir. Onun her saatinde Allah, cehennemi hak 

etmiş olan tam altı yüz bin kişiyi cehennemden azat eder.” :  

Yani Cuma gecesi dediğimiz, Perşembe akşam namazından sonra başlar, Cuma 

günü akşam biter. O vakit Cumartesi başlamış olur. Yirmi dört saattir. Allah (c.c.) her 

saatte cehenneme müstahak olan altı yüz bin kişiyi affeder. Biz değiliz inşallah, Allah 

muhafaza. Müstahak olan insanları Allah (c.c.) azat eder. Öyle merhametli bir Rabbimiz 

var. Onun için rahmetinden ümit kesmeyin. Bu müjdelere sevinin. 

 

ŞARAP 

 

“Ümmetimden bir takım insanlar şarap içecekler, ona isminden başka isim 

takacaklar.” : Şarap demeyecekler de başka şey söyleyecekler.  

“Başları ucunda çalgılar çalınacak, kadınlar oynatılacak. Allah onları yerle bir 

edecek, maymunlar ve domuzlar şekline sokacak.”  
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CUMAYI TERK ETMEK 

 

“Vallahi o kavimler Cumaları terk etmekten vazgeçmelidirler. Aksi halde Allah 

kalplerini mühürler ve gafillerden olurlar.” :  

Cuma namazına gitmeyenler, mazeretsiz üç Cuma gitmeyen bu hale düşer. Kalpleri 

mühürlenir. Artık bir hayır gelmez onlardan. Gafillerden yazılırlar.  

 

KARDEŞE YARDIM 

 

“Kişi kardeşine zalim olsun, mazlum olsun yardım etsin.” : Zalime nasıl yardım 

edileceğini söylüyor Peygamber Efendimiz.  

“Zalim ise onu zulmünden alıkoysun,” : Ona öyle yardım etmiş oluyor. O insanı 

büyük bir günahtan koruyor. Başkasının hakkına girmesin diye onu korumuş oluyor. Ona 

iyilik etmiş oluyor.  

“bu ona yardım olur. Mazlum ise ona yardım etsin.” : Mazluma da yardım et ki 

zalim onu ezmesin. Böylece mazlum da ezilmez, zalim de günaha girmez. 
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AFİYET EHLİ 

 

“Afiyet ehli, Kıyamet gününde Allah’ın bela ehline verdiği mükâfatı gördüklerinde, 

derilerinin makaslarla doğranmış olmasını dileyeceklerdir. (Ama iş, işten geçecek.)” :  

Yani insan dünyada hasta olunca, bir belaya uğrayınca şikayet etmesin. Kıyamet 

gününde o belaya müptela insanları, hastalık veya her türlü belalara uğramış insanları 

görünce derilerinin doğranmasını dileyecekler. Yani o kadar sevap veriyor Allah Azze ve 

Celle.  

Ama Allah afiyetten bırakmasın inşallah, imtihan etmesin bizi. 

 

ÜMMETE CEZALAR 

 

“Bu ümmete yerle bir olmak, başlarına taş yağmak ve hayvan şekline dönme 

hadiseleri olacaktır. Bu, içki içtikleri, şarkıcı kadınlar edindikleri, bir de çalgılar çaldıkları 

zaman olacaktır.”  

 

ABBASİLER 
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“Abbasoğulları’ndan hükümdarlar olacak, ümmetimin başına geçecekler. Allah 

onlarla İslam dinini aziz kılacak.” :  

Efendimiz’in gene daha sonradan olacak bir şeyi söylemesi. Abbasoğulları, 

Abbasiler demek. Onlar Emeviler’den sonra geldiler. Epeyce İslam’a, Müslümanlara 

hizmet ettiler. Herkesi aziz kıldılar. Çünkü İslam’da hangisi takva ehliyse onun yükselmesi 

lazım.  

Şimdi söylemek iyi değil ama Peygamber Efendimiz’in hadisi geldi diye söylüyoruz. 

Tek Ömer bin Abdulaziz Hazretleri’dir. Beşinci hulefa-i Raşidin derlerdi ona. Ondan 

sonrakilerde Araplarla, sonradan Müslüman olanlar arasında epeyce bir ayrım yapılıyordu. 

Abbasoğulları gelince, hepsi Müslüman azizdir, hiçbir fark yoktur aralarında. Ancak 

hangisi daha takva sahibi, hangisi Allah’a daha çok itaat eden insan ise o daha yüksektir. 

 

KADİR GECESİ 

 

“Kadir gecesi açık ve mülâyim, soğuğu, sıcağı olmayan hoş bir gecedir. O gecenin 

sabahında yeryüzüne nazil olan melaikenin nurunun tesirinden güneş kızıl ve ziyası az 

olarak doğar.” : 

Kadir gecesini anlatıyor Peygamber Efendimiz(s.a.v.). İşte o da senede bir gece 

oluyor. Ekseriyetle de Ramazan ayında oluyor. Birinden sonuna kadar da olabilir ama 

yirmisinden sonra olma ihtimali daha fazladır. 

 

KADİR GECESİ’NİN İŞARETLERİ 
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“Kadir gecesi aydınlık bir gecedir. Sıcak değildir, soğuk değildir, bulutsuz ve 

yağmursuzdur. O gece rüzgar da olmaz. O gecede şeytanlar yıldızla kovalanmaz. Güneşin 

şuasız doğması o günün bariz belirtilerindendir.” : Bunlar Kadir Gecesi’nin işaretleridir. 

Güneş de sabah fazla aydınlık olarak doğmaz.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl  

          Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 


