
HADİS DERSLERİ 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  

Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 

Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz Hadis-i Şerif’inde buyuruyor: 
 

AZGINLIK 

 

 “İnsanlar, kendilerinden azmadıkça helak olmazlar.” :  

               Allah herkese güzel ve doğru bir yolda gitmesi için bu hayatı vermiş. Ama 
insanlar nefislerine ve şeytana uyarak azarlar. Böyle olunca hem kendilerine kötülük 
yaparlar hem de başkalarına. O vakit de helak olurlar. İnsanlar azmasa başlarına bir bela 
gelmez. 

 

KADERDEN KAÇMAK 

 

 “Kaderden kaçmak, insana katiyyen bir yarar sağlamaz.”: Yani bir şey olduğunda: 
“Şurada olsaydım, burada olmasaydım...” demenin bir faydası yok, kaçamazsın. Bir şey 
olacağı vakit olur, Allah’ın kaderidir o. Kaderden kaçmak kişiye bir yarar sağlamaz.  

“Ancak başa gelen ve henüz gelmeyen bir musibete karşı yapılan dua fayda verir.”: 
Yani olmuş artık. Bir şey olup başına geldikten sonra ondan kaçamazsın. Ama ilerisi için 
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dua edebilirsin. Allah duaları kabul eder ve dua etmek fayda verir diyor. Peygamber 
Efendimiz’in ağzından hak sözler çıkar. Kader meselesi Allah’ın ilminde olan bir şeydir. 
Peygamber Efendimiz de bir yol gösteriyor ki o fayda verir. Dua kadere karşı fayda verir.  

“Onun için ey Allah’ın kulları! Duadan ayrılmayın.” : Yani duadan usanmayın, 
bıkmayın, devamlı dua yapın ki Allah sizi muhafaza etsin. Hepimizi, çoluk çocuğumuzu, 
tüm Müslümanlar’ı Allah muhafaza etsin diye devamlı duada bulunun. 

 

İFLAH OLMAYACAK KAVİM 

 

             “Başlarına kadın geçiren kavim katiyyen iflah olmaz.”:  

               Hüküm, sultanlık, başkanlık filan zor işlerdir. Bunlar hanımlara uygun değildir. 
Allah kadınlar için başka bir vazife vermiş. O vazifeye razı olsalar onlar da rahat eder, 
başkaları da rahat eder. Yok ben sizin başınıza amir olacağım, emir olacağım, sultan 
olacağım, cumhurbaşkanı olacağım derse kendisinin de işine yaramaz, başkasının da işine 
yaramaz. 

 

KÖTÜYE GİDEN ZAMAN 

 

 “Zaman şiddetten başka bir şey artırmaz. İnsanlarda da cimrilik artar. Kıyamet de 
kötü ve şerli kimselerden başkası üzerine kopmaz. (Yani şerlilerin üzerine kopacaktır)” :  

                Zaman gün geçtikçe daha beter oluyor. Peygamber Efendimiz’in zamanı en 
hayırlı zamandır. Ondan sonra devamlı daha kötüye gitmiştir ki kıyamet kopana kadar 
devam eder. Kıyamet de kötü insanların başına kopacaktır. 

2 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 



DÜRÜST LİDER 

 

 “Bir millet, sapmış ve saptırıcı dahi olsa, liderleri dürüst ve yol gösterici oldukları 
müddetçe, katiyyen helak olmaz. Evet, bir millet sapık ve kötü olsa bile, liderleri dürüst ve 
yol gösterici oldukları sürece asla helak olmaz.” :  

O da bu insanların şansları diyelim artık. Sizin de gördüğünüz gibi, Osmanlı’dan 
ayrılan devletlere, Osmanlı’dan beri bir tane doğru dürüst insan gelmedi. Ne kadar 
yaramaz adam varsa başlarına geçti. Birisi gidiyor, daha beteri geliyor. Gelen gideni aratır 
derler. Allah’a şükür bizim burada ecdadımızın bereketiyle gittikçe daha iyisi geldi. Allah 
daim etsin. Bu da Allah’ın bir lütfudur, keremidir. Nereye baksan başa gelenler kötü. 
Ürdün hariç. Çünkü Ürdün Kralı, Peygamber Efendimiz’in sülalesi olan Haşimi 
sülalesinden, doğrudan O’nun sülalesinden gelmiştir. Ürdün’de hükmeden Efendimiz’in 
torunlarıdır. Allah’a şükür ta başından beri, Kral Abdullah’tan beri öyle güzel gidiyor. 
Ondan önce dedeleri, Osmanlı’ya hıyanet demeyelim de kandırıldılar. Sonra onun cezasını 
da çekti garipler. Dedeleri Kıbrıs’ta rahmetlik oldu. Onlar da demek tövbe ettiler. Ürdün 
hariç hepsinde, nereye baksan gideni arıyorlar. Ne kadar kötü olsa, daha kötüsü geliyor. 

 

İFTARIN VAKTİ 

 

 “Ümmetim, iftarlarında yıldızların doğmasını beklemedikleri sürece, sünnetim 
üzere olacaktır. (İftarları hemen vaktinde bozan insanlar hayır üzerindedirler.)” :  
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Peygamber Efendimiz burada insanlar için çok mühim şeyler söylüyor. Hepsi 
mühim şeylerdir. Her birinde binlerce mana var bu hadislerde. Akşam olup güneş batınca, 
daha sofi olan bazı insanlar daha emniyetli, temkinli olalım diye yıldızlar çıkana kadar 
oruçlarını bozmuyorlar. Yıldızları görünce, o vakit oruçlarını bozuyorlar. Bir tayfa var 
onlar hep öyle yaparlar. Burada öyle olmuyor. Peygamber Efendimiz iftar oldu mu hemen 
iftar edin, ondan sonra namazınızı kılarsınız diyor. Yani beklerseniz iyi yapmıyorsunuz. 
Sen yarım saat aç susuz beklesen hiç bir faydası yok. Peygamber Efendimiz’in sünnetinden 
çıkmış oluyorsun. Hem günaha girmiş oluyorsun hem sünnet üzerine olmuyorsun. Bu 
yıldızı bekleyenler hariç hepsi sünnetimdedir diyor Efendimiz. Peygamber Efendimiz’in 
bu en hafifinden gösterdiği bir şeydir. Başka şeyler, çok daha mühim şeyler de var. 
İnsanlar sen müşriksin, sen şusun, sen busun diye kesiliyor, öldürülüyor. Düşünün ki sırf 
iftarı bekletseniz sünnetin dışına çıkıyorsunuz. Artık diğerleri dinden de çıkmış oluyor. 

 

SELAMLAŞMAK 

 

 “Birbirinizi sevmedikçe, tam olarak iman etmiş sayılmazsınız. Sizi birbirinize 
sevdirecek şeyi, dikkat edin, size bildiriyorum.” : Peygamber Efendimiz birbirinizi sevin 
diyor, birbirinizi nasıl seveceğinizi de size gösteriyor.  

“Aranızda selamı yayın.” : İnsan, karşısında birini görüp hemen selam verince diğer 
kişi de “Ve Aleykümselam” der ve yumuşar. Kendisine selam verilmesinden memnun 
olur. O zaman muhabbet çoğalır. 

“Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin olsun ki, birbirinize merhamet 
etmedikçe cennete giremezsiniz.”: Yani birbirinize merhamet edeceksiniz, eziyet 
vermeyeceksiniz. 

“Ey Allah’ın Resulü! Hepimiz merhametliyiz.” dediler: Sahabeler birbirimizi 
severiz, birbirimize merhamet ederiz dediler. Yok dedi Peygamber Efendimiz. Sahabeler 
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öğrenmek için, ümmete de talim olsun diye, Allah’ın hikmetiyle bazen böyle sualler 
sorarlardı.  

Peygamber Efendimiz de: “Öyle belirli kimselere merhamet etmek, merhamet 
değildir.” dedi: Yani bir kısım insanlara merhamet etmek; sevmek, merhamet etmek 
değildir.  

“Asıl merhamet genel olan merhamettir. Genel olan merhamettir.” buyurdu. Bütün 
insanlara merhamet edin diye iki defa söyledi. Kimi görürsen selam ver, gülümse, iyi 
davran. 

 

İÇKİNİN KÖTÜLÜĞÜ 

 

 “Kul, içki içmedikçe dininin geniş sahasında olur.” : Yani içki kötü bir şeydir. Din 
genişliktir, her tarafı ferahtır, rahatlıktır, genişliktir. Yani içkiye gerek yok demek istiyor 
Peygamber Efendimiz. İçki içip de sevineyim, ferah edeyim diye bir şey yok.   

“İçki içtiği zaman, Allah onun perdesini yırtar.” : Yani kişide utanma perdesi 
kalmaz, o perde gider.  

“Şeytan, her kötüye sevketmek, her iyiden men etmek için, onun dostu, kulağı, 
gözü ve ayağı olur (adeta şeytanın esiri olur.)” : Yani kısacası şeytan olup dolaşır ortalıkta. 
Gerçekten farkında olmadan her pisliği, her haltı yapar. 

KIRKLAR

 

5 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 



 “Yeryüzü, Halilurrahmân gibi(kullara acıyan),” : Halilurrahmân İbrahim 
Aleyhisselam’dır. İbrahim Aleyhisselam çok merhametliydi, çok şefkatli bir peygamberdi. 
Ulul azim peygamberlerdendi.  

“kırk abdal kişiden katiyyen hali kalmaz.” : Hadis’te bahsedilen Kırklar’dır. Bazı 
akılsız insanlar var; evliyaları kabul etmezler, kırkları kabul etmezler. “Kırklar kim?” diye 
sorarlarsa işte Hadis-i Şerif. 

“Onların sayesinde size yağmur verilir, onların sayesinde zafere kavuşturulursunuz. 
Onlardan biri ölür ölmez, derhal Allah yerine başka birini tayin eder.”: Muhakkak kırk 
tane olması lazımdır. Yeryüzü onlardan eksik olmaz. Şeyh Efendi devamlı derdi ki: “Biri 
vefat etti mi hemen yenisi tayin olur.” Ta kıyamete kadar böyle olur. Onlar olmasa bu 
yağış, yağmur hiç bir şey olmaz. 

 

HİLAFET 

 

 “Hilafet, Deccal’e teslim edilinceye dek, o amcam Abbas’ın neslinde olacaktır.” : 
Yani halifelik. 

 

KUREYŞ 

 

 “Hepsi Kureyş’ten olan on iki kişi söz sahibi oldukça, bu din aziz, dimdik, hasmına 
galip bir halde duracaktır.” : Kureyş dediği, Peygamber Efendimiz’in neslinden olanlardır. 
Allah’ın hikmeti bütün halifeler ve Osmanlı da Peygamber Efendimiz’in neslinden, 
Kureyş’ten geliyor. Allah her insanı, her cemaati bir amaç için yaratmış; bir hususiyetleri 
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var, vazifeleri var. Bunları da demek ki ümmetin başında olsunlar ki bereket olsun diye 
yarattı. Nerede olurlarsa bereket ordadır. 

 

DECCAL İLE MELHAME-İ KÜBRA 

 

 “Bu ümmetin üstünde Deccal ile Melhame’nin(çetin harp) kılıcı birleşmeyecektir.” : 
Melhame-i Kübra(Büyük Harp) olunca Deccal daha çıkmamış olur. Melhame-i Kübra’dan 
sonra Mehdi Aleyhisselam çıkar ve Deccal gelir. İlk başta Melhama-i Kübra olur sonra 
Deccal çıkar. İkisi birden olmayacak. 

 

DECCAL 

 

 “Elbette insanlar Deccal’den dağlara kaçacaklar.” : Çok Deccal var ama hakiki 
Deccal daha çıkmadı. Küçük Deccaller var şimdi. Onlardan çok çıktı. 

ALLAH İSTERSE 
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 “Kendisinden çocuk meydana gelecek meniyi, kayanın üstüne döksen, Allah Celle 
Celalühu yaratmak istediğini yaratır ve hiç şüphe yok ki Allah Celle Celalühu yaratacağı 
canı yaratır.” : Şöyle yaptım, böyle yaptım diye çocuğu olmayan insanlar bir hayli 
uğraşıyorlar. O Allah istemeyince olmuyor.  

 

ÂDEM(AS)’IN AĞLAMASI 

 

 “Davud Aleyhisselam’ın ve bütün yeryüzü halkının ağlaması,”: Davud Aleyhisselam 
da Allah onu affetsin diye çok ağladı. Yeryüzündeki bütün insanlar da ağladılar. 

“Adem Aleyhisselam’ın ağlamasına denk değildir.” : Çünkü Adem Aleyhisselam cennetten 
indi. Cennetten inmesinden daha fazla Allah’ın emrine asi geldiği için ağladı, tövbe etti. 
Adem Aleyhisselam’ın ağlaması hepsinden daha fazlaymış. 

 

MÜ’MİNİN KIYMETİ 

 

 “Eğer gök ve yer ehli bir mü’minin kasden kanını akıtmasında birleşseler,”: Bütün 
insanlar bir mü’min insanı öldürmek için birleşseler, 

“mutlaka Allah onların hepsini cehenneme yüzüstü atıverir.” : Yani Mü’min o kadar 
kıymetlidir. Bugünlerde bunu yapanlar mü’minlerin canına sinek kadar kıymet vermiyor. 
Allah Azze ve Celle için ne kadar kıymetlidir ki bütün insanlar bir mü’mini öldürmek için 
birleşseler, Allah hepsini cehenneme atar. 
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MÜSLÜMAN’IN KIYMETİ 

 

 “Eğer gök ve yer ehli bir Müslüman’ın öldürülmesinde birleşse, Allah hepsini 
yüzükoyun cehenneme atıverir. “ 

 

HURİLER 

 

 “Eğer bir huri parmaklarından birini gösterse, her ruh sahibi onun kokusunu 
duyardı.” : Yani Allah Azze ve Celle hurileri o kadar güzel yaratmıştır. İnsanlar bu 
dünyada işe yaramaz şeylerin peşinde koşturuyorlar. Bu dünya fanidir. O ebedi olarak 
orada olacak. 

 

CENNET HANIMLARI 
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 “Cennet hanımlarından biri, yeryüzüne bakacak olursa, bütün yeryüzü misk kokusu 
ile dolar, güneş ve ayın ziyası (ışığı) kalmaz, gerçekten sönüverir.” 

 

CENNET EHLİNİN GÜZELLİĞİ 

 

 “Eğer cennettekilerden biri yeryüzüne bir tırnağını gösterecek olursa, doğu ile batı 
arası aydınlığa boğulur.” : Cennet ehlinin bir tırnağı diyor. 

“Eğer cennet ehlinden bir ayak görünse, bilezikleri güneşin ışığını söndürür. Tıpkı 
güneşin yıldızların ışığını söndürdüğü gibi.” : Nasıl gündüz vakti güneş varken yıldızlar 
gözükmez. O insanın bir tırnağı, bileziği göründüğü vakit ortalık aydınlık olur, hiç bir şey 
görünmez, güneşin ışığı söner.  

Allah Azze ve Celle büyüktür. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Az önce 
söylediklerimizi Allah’ın izniyle yapması zor değil. Kimsenin kanına girmeyeceksin, 
kimseye zarar vermeyeceksin, kötülük yapmayacaksın. Hepimize Allah’ın izniyle nasip 
olur. Kimi seversen onunla beraber olursun. Biz Peygamber Efendimiz’i seviyoruz, 
Meşayıhları seviyoruz, Şeyh Efendimiz’i seviyoruz. İnşallah ahirette de cennette de beraber 
oluruz. 

Ve MinAllahu Tevfik 

El Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazetleri’nin  

06 Ocak 2015 Tarihli Hadis Dersi 
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