
 

 

Euzü billahi mineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym. 

Esselatu vesselamu ala Muhammedin seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet ya Resulullah. Medet ya Meşayihina, destur. Medet Ya Mevlana Şeyh Muhammed Nazım el 
Hakkani, destur 

 

Gale Resulullah(s.a.v.) : Efendimiz Hadis-i Şerifinde buyuruyor. 

60 YILLIK İBADET 

 

“Kişinin Allah yolundaki ilay-i kelimetullah için safta bir saat nöbette durması, altmış 
yıllık ibadetten efdaldir.” 

Yani Allah yolunda Müslümanlar’ı müdafaa etmek, Allah’ın kelimesini ila etmek için. 

Asker de aynı şey sayılır. Allah rızası için askere giden çocuklar da niyetlerini öyle 
yapsınlar. İlay-i kelimetullah için askere gidiyoruz desinler. O her saat, altmış sene 
durmadan makbul ibadet yapmaktan daha efdaldir. 

“En hayırlı, faziletli şeyler zor olandır”. Allah yolunda savaşmak kolay değil. İbadet 
de kolay değil ama bazen de oluyor. Savaşmak için oraya gidince çoğu insan kaçmak ister. 
Onun için sabitkadem kılıp da orada durmak, nöbet tutmak, geri dönmemek, 60 seneden 
daha hayırlı her saati için. 

CENNETİN AĞAÇLARI 
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“İsra (Miraç) gecesi İbrahim(as) ile karşılaştım.” diyor Peygamber Efendimiz. 
Gökyüzüne çıktığı vakit Peygamber Efendimiz bütün peygamberlerle görüştü. 

“(Hz) İbrahim de bana dedi ki: Ey Muhammed!(SAV). Ümmetine benden selam 
söyle. Onlara şunu bildir: Cennetin toprağı güzel, suyu tatlı, kendisi dümdüz bir yerdir. 
Ağaçları “Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” der.” 

Yani bunu diyen insanlara, Ümmeti Muhammed’e müjde veriyor İbrahim A.S. 
Ümmetin imanı sağlam olması için bu sözü söylüyor. 

KIYAMET GÜNÜ

 

“O gün (kıyamet günü) herkesin kendisini meşgul edecek bir işi vardır. Erkekler 
kadınlara, kadınlar da erkeklere (kabirden kalktıklarında) bakmaz. Herkes işiyle meşgul olur. 
O günün şiddetinden kimse kimseyi göremez.” 

Yani istediği kadar güzel olsun ancak insan kendine bakar orada. Kabirden bazı 
insanlar hiç bir şeysiz kalkacak. Derecelerine göre bazıları kefenle, bazıları da kefensiz 
kalkacak. Öyle olduğu vaziyette bile kimsenin kendinden başkasına bakacak hali yoktur. O 
kadar şiddetli bir gündür. O kadar korkunç, heybetli bir gündür kıyamet günü. 

İnsanlar bugünkü gibi zannediyor ama yok ne kadar şiddetli olsa, savaş olsa, ne 
olursa olsun yine insanın nefsi oluyor bu dünyada. Ama orada her şey hak olduğu için 
pişmanlıktan dolayı, korkudan dolayı kimse gözünü kırpamıyor. 

ÜMMETİMİN AFETİ

 

“Her şeyin kendini ifsat eden bir afeti vardır.” 
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Yani her yaratılan şeyin onu bozacak, onu telef edecek muhakkak bir şeyi vardır. 
Mesela demir paslanır, yavaş yavaş çürür gider. Bilmem söylerler, bazı şeyler 5000 senede 
gider, birisi 10 senede gider, birisi 5 senede gider. Yani her şeyi bozan, ifsat eden bir şey 
vardır. Onu eritip götürür, ifsat eder, aynı bırakmaz. Ona afet deniyor. 

“Afetlerin en büyüğü Ümmetime isabet edecek olan şu afettir.” 

Yani başka ümmetlere de afetler gelmiş, onları da ifsat etmiştir. 

“Dünyayı, dinar ve dirhemi sevmeleridir.” Peygamber Efendimiz’in Ümmeti için en 
büyük afet dünyadır. Dünyayı sevmeleridir. Yani parayı sevmeleri. 

“Ey Ebu Hureyre! Onların biriktirenlerinin çoğunda hayır yoktur.” 

Yani para için, sırf dünyayı sevip de dünyada para toplamak için yaratılmadık. Çoğu 
yapıyor bunu. Topluyor parayı, kendine bile harcayamıyor. Onlar helak olmuş olanlardır, 
onlarda hayır yoktur. 

“Ancak Allah’ın onları Hak yolunda harcattığı kimseler müstesna.” 

Burada çok mühim bir nokta vardır. Allah onları Hak yolunda harcattırdı. Çoğu var, 
harcayamıyor, veremiyorum diyor, adam diliyle söylüyor. Zenginim ama para 
harcayamıyorum diyor. Ne faydası var. Allah hepimize o şeyi versin ki Hak yolunda 
harcayalım, sırf nefsimize toplamayalım. 

İLERLEYİŞ VE GERİ GİDİŞ 

 

“Her şeyin bir ilerleyişi (ilerleyişi de ikbal demek, yani yükseliş) bir de geri gidişi 
vardır. Kabilenin hepsinin fakih olması, dinin ilerleyişinin alametidir.” 

Yani bir kabile, millet, olduğu gibi Allah yolunda ise hepsi dinini imanını bilir. Bu 
dinin ilerlediğini gösteriyor. O kabilede tabi bir veya iki kuru kafalı kimse olabilir. Onlar  
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hariç bütün kabilenin dini iyi anlamasıdır. Yani ne kadar da olsa yine çıkar bir iki kişi ki, bu 
şeyden anlamaz, kendi havalarına göre gider. Onlar istisnadır. Bu, dinin ilerleyişidir. 

“Dinin geri gidişi, bir veya iki fakih olan kişi hariç, tüm kabilenin o dini 
anlamamasıdır. O iki kimsenin de (kabilesi tarafından) sözleri geçmez ve zelil 
görünmeleridir. İnançları ve gayelerinde hiçbir yardımcı bulamamalarıdır.” 

Bu da dinin gerileyişidir. Yani bir iki kişi hariç bütün hepsi artık yoldan çıkmışlar. Bu 
bir iki kişiye de itibar olmaz. Ne itibar görür ne de hürmet edilir. 

KUR’AN’IN ZİYNETİ

 

“Her şeyin bir ziyneti vardır. Kuran’ın ziyneti de güzel sestir.” 

Yani Kâri’lerin güzel seslileri daha efdal olur. Onun için şimdiye kadar ümmeti 
Muhammed bu sünnet üzerine gidiyor. Çok güzel sesli kâriler var. Güzel Kur’an okuyanlar 
itibar görüyor. O bidat falan değildir. 

İMANIN TEMELİ

 

“Her şeyin bir esası (temeli) vardır. İmanın temeli veradır.” Vera dediği Allah’tan 
korkmadır. 

“Her şeyin fer’i (dalı) vardır. İmanın fer’i (dalı) sabırdır.” 

Yani her şeye sabredeceğiz, isyan etmeyeceğiz. Cahil insanlar var. Ne için böyle 
oluyor, ne için şöyle oluyor diyerek sabretmeden isyan ediyorlar. O, imanlarının tamam 
olmamasından dolayıdır. 
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“Her şeyin bir hörgücü (tepesi) vardır. Bu ümmetin hörgücü amcam Abbas’tır. 
Herkesin bir torunu vardır. Bu ümmetin torunu Hasan ile Hüseyin’dir.” 

Peygamber Efendimiz’in torunları olduğu için herkes onları küçük zanneder. Torun 
deyince çocuk gibi veya genç zannederler. Hâlbuki her ikisi de şehit oldukları zaman 50 
yaşının üzerindeydi. Ama Peygamber Efendimiz’in mucizesi olarak, torunları olarak 
biliniyor onlar. 

“Her şeyin bir kanadı vardır. Bu ümmetin kanadı Ebu Bekir ile Ömer’dir.” 

Efendimiz bir Hadis-i Şerifi’nde onlarsız yapamam demiştir. Onların da büyük 
vazifeleri vardı. Onları inkâr eden insanların imanlarından da, İslamları’ndan da şüphe edilir. 
İman başkadır, İslam başkadır. İslam, herkes Müslüman’dır ama mümin olan, hakiki imanı 
olan insanlar çok azdır. 

“Her şeyin bir kalkanı vardır. Bu ümmetin kalkanı Ali Bin Ebu Talip’tir.” Hz Ali 
Efendimiz’dir.  

İMANIN HAKİKATİ

 

“Her şeyin bir hakikati vardır. Kul imanın hakikatine, başına gelen şeyde kendisinin 
hatası olmadığını, ancak başına gelenin kaderde yazılmış olduğunu, hatasından ötürü başına 
gelmeyen şeyin de kaderde öyle yazılı olduğunu bilmedikçe ulaşamaz” 

Bu hakikat membaıdır. Peygamber Efendimiz hakikati söylüyor ki herkes bunu iyi 
anlasın. İnsanın başına bir şey geldiğinde, kendi hatamdan mı geldi acaba diye çoğu insan 
vesvese yapar. Yok, vesvese yapma. Bu olacaktı, mukadderdi, Allah bana yazmıştı. “Ben 2 
dakika önce 2 dakika sonra gelseydim.” Olmaz, sen burada olacaktın, bu başına gelecekti. 

Bu Hadis-i Şerif’i çok iyi anlayıp da inanan rahat eder. Ne gelirse Allah’tan geldi. 
Buna inanan kendi kendine içini yemez. Acaba ben yapsaydım, şöyle yapsaydım, böyle 
yapsaydım diye pişmanlık duymaz. Yok, sen doğru yolda git. Bir şey geldiyse o Allah’tandır 
de,  hiç üzülme. Bu olacaktı, oldu diyeceksin. Başka şey yok. İyi şey gelirse, o da aynı şekilde. 
Hepsi Allah’tandır. 
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BEDENİN ZEKATI 

 

“Her şeyin bir zekâtı (sadakası) vardır. Bedenin zekâtı (sadakası) ise oruçtur.” 

Oruç tutmazsan bedeninin zekâtını vermiş olmazsın. O vakit oruç tutmadın diye 
günaha da girmiş olursun. Hem de hastalık olur. 

TAKVANIN KAYNAĞI 

 

“Her şeyin bir kaynağı vardır. Takvanın kaynağı ariflerin kalpleridir.” 

Arifler, Allah’ın evliyaları, Allah’ın sevgili kullarıdır. O madenden, kaynaktan o takva 
çıkıyor, insanlara yayılıyor. Kaynak orasıdır. 

GÖKLERİN ANAHTARI

 

“Her şeyin bir anahtarı vardır. Göklerin anahtarı “La ilahe illallah” sözüdür.” 

İMANIN ÖZÜ

 

“Her şeyin bir özü vardır. İmanın özü namazdır.” 

Namaz olmayınca “İmanlıyım, kalbim temizdir, bütün duaları yapıyorum.” deme. 
“Ee namaz kılıyor musun” diye sorunca “Yok, işte kılmıyorum, ben bütün duaları  
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yapıyorum.” diyorlar. E o vakit hiçbir faydası yok. Dinin özü, dinin direği, her şeyi 
namazdır. Namazsız olmuyor. 

“Namazın özü de iftitah tekbiridir.” 

Hepimizin bildiği tekbir: Allahu ekber. O da namazın özüdür. 

VESVESE

 

“Her kalbin bir vesvesesi vardır.” 

Yani herkeste vesvese vardır. Bazı insanlar geliyor bende vesvese var diyor. Herkeste 
var diyoruz. Olmayan insan yok. Peygamber Efendimiz söylüyor: Herkesin vesvesesi vardır. 

“Eğer vesvese kalp perdesini yırtarsa, dil de onu konuşursa, kişi onunla sorumlu 
tutulur.” 

Yani vesvese kalpten çıkıp, dile aktarılıp, dışarıya konuşulursa o vakit ne dediğine 
göre günah yazılır. Artık derecesine göre bir cezası var onun. 

“Eğer kalp perdesini yırtmazsa, kalpte kalırsa, tabi ki dil de onu söylemez ve kişi 
günaha girmez.” Vesvese oldu mu ne olursa olsun hiç kimseye benim vesvesem şöyledir 
böyledir sakın deme. Çünkü günah bile olmasa söyleyince o daha da büyür. Onun için 
Efendimiz’in tavsiyesidir ki: Ne vesvese varsa kalpte kalsın. Herkeste var vesvese. Yani sırf 
sende değil. Onu unutma herkeste var. Vesvese şeytandandır. O istiyor ki sen çıkarıp da ya 
günaha giresin yahut hayatını allak bullak etsin. 

700 DEVE
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“Sen (Allah yolunda infak ettiğin bir devenin mukabilinde) kıyamet günü 700 
yularlanmış deve alacaksın.” 

Peygamber Efendimiz’e bir adam gelmiş, bu deveyi Allah rızası için veriyorum 
demiş. Peygamber Efendimiz de kıyamet gününde sana bu deve gibi 700 tane verilecek 
demiştir. Tabi ki onun ecri verilecektir. 

ONLARA HARCA 

 

“Onlara harcadığın kadar kıyamette ecir alacaksın. Onlara harca. (Kocasını ve 
çocuklarını kastediyor)” 

Bir tane zengin sahabe hanım çocuklarına harcadığı para ile ilgili Peygamber 
Efendimiz’e soru soruyor. Peygamber efendimiz de “Onlara harca, ondan ecir alırsın.” 
demiş. 

CEMAATIN SAYISI 

 

“İmam ve müezzin kendileriyle birlikte namaz kılanların ecri gibi ecre sahip 
olacaklardır.” 

Yani camide ne kadar fazla cemaat varsa, imam ile müezzin o kadar daha fazla sevap 
alacak. Camiye gelen her kişi için onlara da sevap geliyor. 

DİLENCİNİN HAKKI
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“Dilencinin, at üstünde dahi gelse, bir hakkı vardır.” 

Dilenciler şimdi zaten çok. Onun için üç beş kuruş, ne kadar verirseniz verin. Ama 
bazıları da çok arsız oluyor, beğenmiyor. Ona da artık sen vereceğini ver. Yani illa da ailenin, 
çocuklarının rızkının hepsini ona vereceksin diye bir şey yok. Az bir şey ver, yeter o kadar. 
Ticaret eden, ekmek satan adam 10 kuruş kazanıyor, öpüp başına koyuyor. Bunlara 10 kuruş 
versen kafana atıyor. Şimdi de insanlar böyle. Onun için, o hakkı gitsin senden de onlar ne 
yaparsa yapsın. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazetleri’nin  

25 Kasım 2014 Tarihli Hadis Dersi 
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