
 

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,  

Medet ya Mevlana Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
 
Gale Resulullah(s.a.v.) Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz buyuruyor: 
 

ELHAMDÜLİLLAH DEMENİN KIYMETİ 

 

“Eğer dünya bütün mevcudiyetiyle ümmetimden bir adamın elbisesi olsa, sonra 
adam bir kere: “Elhamdülillah” dese. “Elhamdülillah” onların hepsinden üstün olur.” :  

Dünya malı hiç kıymetli değildir. Allah’ın zikri, Allah’a hamd etmek, şükretmek 
bütün dünyadan daha hayırlıdır. Dünya hiç bir şeydir. Millet de dünyayı bırakmak 
istemiyor. Hiç bir iyilik yapmak istemiyor. Efendimizin nasihati şudur ki: Daha dikkatli 
olun, Allah’ı unutmayın. 

 

ZAKKUM 

 

“Eğer cehennemdeki zakkumdan bir damla dar-ı dünyaya damlasa,” : Bir ağaçtır ve 
cehennem ehlinin yediği şeydir zakkum. Kur’an’da bahsi geçen çok korkunç bir ağaçtır. 
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Hem görünüşü korkunçtur, hem tadı çok berbattır. İşte bir damlası dünyaya düşse diyor 
Peygamber Efendimiz:  

“dünya ehline yaşayışlarını zehreder.” : Her şey zehrolur.  

“Ya yiyeceği bu olan kimsenin hali nice olur?” : Bunun bir damlası bütün dünyanın 
yiyeceklerini zehirler. Cehennemde onu yiyorlar. Zehr-i zakkum derler, işte bu zakkumdur.  

 Muhakkak ki o (zakkum ağacı), cahîmin (cehennemin)“ إِنََّھا َشَجَرةٌ  تَْخُرجُ  فِي أَْصلِ  اْلَجِحیمِ           
dibinde çıkan bir ağaçtır.” (37/SÂFFÂT-64) Dalları, yaprakları şeytanların başı gibidir. 
Ondan yiyip de karınlarını, işkembelerini dolduracak diyor. Bazı insanlar zehirle intahar 
ediyor. Zehir geçtiği yeri parçalıyor. İnsanların bu hadis ve ayetleri iyi düşünmesi lazım. 
Nasıl cehennemden uzak duracağız diye düşünüp, ellerinden geleni yapsınlar ki bu hale 
düşmesinler. 

 

CEHENNEMDEN BİR KIVILCIM 

 

 “Eğer cehennemden bir kıvılcım yeryüzüne düşecek olsa, sıcaklığının şiddeti ve 
kokusunun çirkinliği doğu ile batı arasını bir anda dolduruverir.” :  

 Kıvılcım ufacık bir şey sayılır ama Cehennemden dünyaya düşerse hem sıcaktan 
durulmaz, hem çok pis kokusu bütün dünyayı doldurur. Bildiğimiz lağımdan da beter. 

 

CEHENNEMİN DERİNLİĞİ 

 

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



 

 “Eğer yüklü on deve kadar ağırlıkta olan bir kaya parçası cehennemin ağzından 
atılsa,”: Yani cehennemin ağzından on beş yirmi ton gibi bir kaya atılsa diyor.  

“70 mevsim (senede) dibine varamaz.”: O kadar derin. Yetmiş seneden bahsediyor ama  
“Harif” dediği sonbahardır. O senelerin kötülüğünü göstermek için, sonbahar insanlara 
göre sevimsiz bir mevsim olduğundan “Harif”kelimesi ile ifade edilmiş.  

  

“Nihayet Vesam kuyusuna ulaşır. “Vesam kuyusu nedir?” diye sordular.” : Sahabe 
efendilerimiz daha önce duymamışlar.  

““Bu, cehennemdeki ateş ehlinin irininin içine aktığı iki kuyunun adıdır.” buyurdu.” : Yani 
cehennem ehli yalnız ateşle eziyet görmeyecek. Cehennem ehlinden o kuyulara iltihaplar, 
irinler akacak. En pis kuyudur bu bahsi geçen. 

 

KORUNMA 

 

 “Biriniz bir yerde konaklayıp da “Eûzu bi kelimâtillâhit tâmmâti min şerri mâ 
haleka” derse, oradan ayrılıncaya kadar hiç bir şey ona zarar veremez. “ :  

Görünür mahlukat var, görünmez mahlukat var. Haşerat var, yılan, çiyan var, hayvanat 
var, kötü insanlar var. Gittiği vakit bunu okursa rahat gidip gelir, rahat konaklar, bir şey 
olmaz Allah’ın izniyle. 
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YETMEYECEK TAAT 

 

“Eğer bir adam doğduğu günden beri ölünceye kadar Allah’ın taatında yüzüstü 
süründürülüp saç ağartsa,” : Yani doğduğu günden öldüğü güne kadar yüz üstü sürünüp 
saçı ağarana kadar ibadet yapsa, o kadar eziyet çekse,  

“kıyamet günü bunu küçümseyecek,” : Yani bu kadar ibadet yaptım bu hiç bir 
şeydir diyecek.  

“daha çok sevap ve mükafata nail olmak için tekrar dünyaya döndürülmeyi 
dileyecek.” : Yani insan ne kadar ibadet etse de daha fazlasını yapmış olmayı isteyecek. 

           

ALLAH İÇİN SEVMEK 

 

 “Biri doğu, diğeri batıda iki kişi Allah yolunda birbirlerini severlerse, Allah onları 
kıyamet gününde bir araya getirir ve birine: “ İşte benim için kendine muhabbet beslediğin 
adam” diye hitap eder.” :  

Allah için sevenler, kıyamet günü beraber olur. Onun için bu insanlar birbirlerini böyle 
seviyor. Mesela şu memlekette Allah’ın sevdiği kulu var, onu seviyorum dersen, kıyamet 
günü muhakkak onunla olursun. Peygamberimizi seviyoruz deyince, onunla da beraber 
oluruz Allah’ın izniyle. 
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ŞEYTANDAN KORUNMAK 

 

 “Biriniz ailesiyle cinsi münasebette bulunacağı zaman: “Bismillâhi Allâhümme 
cennibneş şeytâne ve cennibiş şeytâne ma rezaktenâ” derse, bu münasebetten sonra 
Allah’ın takdiri ile kadın hamile kalırsa, çocuğuna şeytan katiyyen bir şey yapamaz.” :  

Bu mühim bir şeydir. Bazı insanlara “Besmelesiz” derler. Çok aksi, huysuz, bereketsiz olur 
besmelesiz insanlar. Onun için helalinden hanımıyla buluşup, münasebette bulunduğu 
vakit besmele ve bu dua muhakkak olsun ki hayırlı nesiller çıksın. 

 

GİZLİ AMEL 

 

 “Biriniz tavanı ve kapısı olmayan bir kaya içinde amelde bulunsa, onun ameli 
insanların görmesi için aynı şekilde meydana çıkar.” :  

Allah gösterir. Hiç bir hayır saklı kalmaz. Allah muhakkak insanlara onun mükafatını 
gösterir. Allah için yapacaksınız, kalkıp da gösteriş yapayım diye değil. 
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ORUCUN SEVABI 

 

 “Bir adam bir gün nafile orucu tutup, sonra yer dolusu altın verse de hesap 
sırasında yine o orucun sevabına erişmiş olamaz. (O oruç karşılığı sevabı Allah’tan başkası 
takdir edip veremez.)” 

 

GÜNAH İŞLEMEK 

 

“Eğer kullar günah işlemeseler,” : Bütün ümmet günahsız olsa, günah işlemeden 
otursalar,  

“Allah günah işleyecek kullar yaratır. Onlar günah işlerler (sonra tövbe ederler). 
Allah da onların günahlarını bağışlar. Çünkü Ğafuûr (çok bağışlayıcı) olan da Rahıym (çok 
merhametli edici) olan da O’dur.” :  

İnsanlar ümitsiz olmasınlar. Ne kadar günah işlemiş, kabahat yapmış olsalar da 
tövbe ettikten sonra Allah affeder, mağfiret eder. Efendimiz buyuruyor: “Siz günah 
işleyip, tövbe ettikçe Allah sizi affeder.” Tövbe edin, zaten hepimiz günahkarız. Onun için 
hiç ümitsizliğe kapılmayın. Ne kadar günah işlemişse de yine tövbe etmeye baksınlar. Bazı 
insan “falanca insan buraya niye geliyor, falanca insan ne yapıyor?” diye sorar. İşte Allah 
Azze ve Celle diyor ki: “Günah işlesinler, tövbe etsinler, ben affederim”. Bir başka 
Hadiste hakikaten, samimi olarak, yüzde yüz tövbe etmiş bir insanın yaptığı günahlar 
sevaba çevrilir diye bahsediliyor. O müjde de var. Onun için Allah’ın rahmetinden, 
affından hiç ümitsizliğe düşmeyin. 
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DAĞI ERİTİR 

 

“Eğer inanmış bir adam onu: “E fe hasibtüm ennemâ halaknâküm abesen ve 
enneküm ileynâ lâ türceûn (Mü'minün suresi, 115)” ayetinden başlayarak surenin sonuna 
kadar bir dağa okusa, dağ yerinde duramaz erirdi.” :  

Öyle iyi adamlar var. Peygamber Efendimiz’in söylediği Allah’ın sevgili kulları var. 
Bu ayet kuvvetli, herkes okuyabilir ama onu Ricalullah’tan, Allah’ın sevgili kullarından 
birisi okursa o dağı eritir. Burada Evliyaların kuvvetini, Allah’ın kudretini gösteriyor. Biz 
tarikat ehli, şeriata bağlı kimseler olarak bunlara inanmamız vaciptir, farzdır. O 
Vahabiler’e, Selefiler’e bakmayın. 

 

ALLAH KORUR 

 

”Biriniz bir yolculuk murad ederse, yahut bir yerde konaklarsa ve malını bırakıp 
etrafında (bir sopa veya parmakla belli olacak şekilde) bir çizgi çizerek: “Allâhü rabbî lâ 
şerîke leh” derse Allah onun malını korur.” :  

Eski zamanlarda kervanlarla çölde gidiliyordu. Böyle yapınca yolcuların mallarını 
Allah muhafaza ediyordu. Şimdi de aynı şeyi yapabiliriz. 
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3 HASLET 

 

“Bir kul gökler ve yerler dolusu iyi amelle Allah’ın huzuruna gelse, kendisinde şu üç 
haslet bulunduğu müddetçe zerre kadar bile kıymeti olmaz.” : Yani o yaptığı ibadetlerin, 
amellerin hiç bir kıymeti yok. Ne için kıymeti yok? Çünkü Allah için yapmadı, kendisi için 
yaptı diye. 

“1.Kendini beğenmişlik.” : Bu dünyada benden daha iyi bir insan yok diye 
düşünmek.  

“2.Mü’minlere eziyet” : Türkçemizde de güzel sözler var. “Kendine Müslüman” 
derler ya, o tip.  

“3.Allah’ın rahmetinden ümit kesmek.” : Bu kadar amel işledim, kendi amelimle 
kurtulacağım, Allah’ın rahmetine gerek yok demek.  

Efendimizin dediği bu üç haslet hiç birinin Allah için yapılmadığını gösteriyor. 
Halbuki biz aciz kullarız, müminler de kardeşlerimiz, Allah’ın rahmetine muhtacız, 
başka yapabileceğimiz bir şey yok dese, hepsi kabul olur. Dünya kadar ibadetin olup, en 
büyük abid olsan, dünyada bu şeyleri yaptıktan sonra hiç bir kıymeti yok. Allah’ın 
rahmetinden de hiç ümit kesmemek lazım. 

            

NİYET 

 

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



 

“Eğer bir adam gündüzünü oruçla, gecesini ibadetle geçirse, yine de Allah onu 
niyetine göre haşreder. Ya cennete yahut cehenneme.“ : Bunları kendi nefsi için yapıyorsa 
cehenneme gidecek. Allah için yapıyorsa cennete gidecek. Niyet odur. 

 

SADAKANIN ECRİ 

 

“Eğer sadaka yetmiş bin insanın elinde dolaşsa, sonuncusunun ecri, aynı 
birincisinin ecri gibi olur.” : Mesela iskat yapılıyor, sadaka birbirinin elinden geçiyor, hepsi 
aynı sevaba nail oluyor. En son tutup veren ile en önce veren aynı ecre nail oluyor. 
Allah’ın hazineleri tükenmez. 

 

TEVEKKÜL 

 

“Eğer siz Allah’a hakkıyla tevekkül etseniz, Allah sizi, sabah aç gidip akşam tok 
dönen kuş misali rızıklandırır.” : Bunlar çok nadir bulunur. Öyle tevekkül ehli var ama çok 
az, hiç yok gibidir. 
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GÜNAH 

 

Peygamber Efendimiz Sahabelere buyuruyor: “Eğer siz, yanımdan ayrıldığınız gibi 
(günahsız, pür-ü pak) olursanız,” : Sahabeler Peygamber meclisinde bulunurlardı. Melekler 
de orada bulunur. Allah’ın rahmeti onların üzerine inmiş oluyor. Bunun farkında olan da 
var olmayan da. Peygamber Efendimiz onun için bunu söylüyor.  

“Evlerinizde melekler ziyaretinize aşikare gelirler. Eğer günah işlemeseydiniz, Allah 
başka insanları günah işlesinler de onları affetsin diye yaratırdı.” 

 

MUSAFAHA 

 

“Eğer yanımdan çıktığınız gibi o hali muhafaza etseydiniz, sizinle Medine 
sokaklarında melekler musafaha ederlerdi.” :  

Yine Sahabelerine söylüyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz tabi her 
şeyi aşikare görüyor. Peygamber Efendimiz’in dediği gibi insan hem nefsini idare edecek 
hem de gayret edecek. Bizlere bunu gösteriyor. İnsan her zaman aynı halde olmaz. Zikir 
meclisinde, sohbet meclisinde başka olur; dışarı çıkınca değişir. Üzülmeyin diyor 
Peygamber Efendimiz. Siz günah işlemeseydiniz, Allah Azze ve Celle başka insanları 
günah işlesin ve affedeyim diye yaratırdı. Kusursuz, günahsız insan yok. Allah’ın mağfireti 
çok, rahmeti boldur. O müjdeyi, Peygamber Efendimiz bize veriyor. Biz de Peygamber 
Efendimizin Hadislerine, sözlerine inanmış insanlarız. Buna seviniyoruz.  
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Allah hepimizi doğru yoldan ayırmasın. Kusurlarımızı, günahlarımızı affetsin 
inşallah. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl  

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazetleri’nin  

13 Ocak 2015 Tarihli Hadis Dersi 
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