
HADİS DERSLERİ 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 

Eûzü billâhi mine’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 Hadis-i Şerif’inde buyuruyor: 
 

İNSANIN TABİATI 

 

“Allah Azze ve Celle, beş yıl yağmuru kesip de sonra yağdırırsa, insanların bir 
taifesi kafir olup şöyle deyiverirler: “Yağmur dolu bulutlar sayesinde yağmura kavuştuk.””   

İnsanların tabiatını söylüyor Peygamber Efendimiz. Allah Azze ve Celle beş sene 
yağmur yağdırmasa, o kadar bulut geçer yağmur yağmaz. Yağdığı vakit de Allah yağdırdı 
demiyorlar; yok bulutlardan oldu, şu oldu, bu oldu diyorlar. İnsanın tabiatı bu. Bir taife 
var; bir şey olunca adamlar Müslümanı tutacağına, Allah’a inanacağına gidip elin kâfirini 
tutuyorlar. Bunlar da kâfir sayılır. Onlar devamlı zararda olan insanlardır. Allah isterse 
yağdırır, isterse yağdırmaz. Bulut gelip geçiyor, her sene aynı şey oluyor, değişik bir şey 
yok. Allah yağ derse yağıyor, yağma dese senelerce yağmayabiliyor.       

 

EFENDİMİZİN İLMİ
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“Ah benim bildiklerimi bir bilseniz, az güler, çok ağlardınız.” : Peygamber 
Efendimiz’in gördüğünü tabi insanlar göremez. İnsanlar vakitlerini yaşar. 

 

ÖLÜMDEN SONRASI 

 

“Ölümden sonra karşılaşacak olduğunuz şeyleri bir bilseniz, iştahla hiç yemek 
yemezdiniz. Kana kana asla su içemezdiniz. Soğuk veya sıcaktan korunmak için evlere 
girmezdiniz. Tepelere tırmanır, göğüslerinizi kayalara çarpardınız ve kendinize ağlardınız.” 
:  

Şimdi hayat insanlar için güzel. Ne kadar kötü olsa da yine insanlar için hayat güzel. 
Dünya hayatından sonrası tabi daha zor, epeyce zor şeyler var. Onun için bir bilseniz ne 
yemekten, ne içmekten, ne bir şeyden; yani hayattan hiç bir lezzet almazsınız. Peygamber 
Efendimiz’in gördüğü gibi görseydiniz hiç bir şeyden lezzet almazdınız, devamlı 
ağlardınız. 

 

HAKKIYLA KORKMAK 

 

            “Eğer Allah’tan hakkıyla korksaydınız, öyle bir ilim öğrenirdiniz ki, artık bilgisizlik 
semtinizden geçemezdi. Allah’ı hakkıyla bilseydiniz yaptığınız dualardan dolayı 
dağlar yerinden oynar, çökerdi.”:  
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İnsanlar Allah’tan korkmuyor, dediğini hafife alıyor, onun için ilim sahibi 
olmuyor. Ama O’ndan korksaydınız, esas hakiki ilim o vakit olur. Ondan sonra cehl, 
marifetsizlik olmaz. Öyle olunca da duanız kabul olur, dağlar bile sizin duanızla eriyebilir. 

 

HAKKIYLA BİLMEK 

 

“Eğer Allah Azze ve Celle’yi hakkıyla bilseydiniz, denizlerin üstünde 
yürürdünüz. Duanız sayesinde dağlar çökerdi. Eğer Allah’tan gereği gibi korksaydınız, 
öyle bir ilim edinirdiniz ki artık bilgisizlik yanınıza uğrayamazdı.” : Evliyaların kerametleri, 
Peygamberlerin mucizeleri böyle oluyor; Allah’ın bilgisiyle, Allah’ı tanımakla oluyor. 
Denizin üstünde yürüyen çok evliya, peygamber duyulmuş; kerametleri söylenmiş. 
Dualarından dağlar çökerdi. Allah’tan gereği gibi korksaydınız cahillik, cehalet 
yanınıza uğramazdı. 

“Ne var ki, bu dereceye kimse ulaşamamıştır.” buyurdu Peygamber Efendimiz. 

““Ey Allah’ın Rasulü! Sen de mi?” diye sordular.” : Sahabe-i Kiram da insanlar 
öğrensinler diye hikmetli sualler sorarlar. 

““Ben de. Allah Azze ve Celle, kendiişlerine, birinin vakıf olmasından daha 
yücedir.” (Hiç bir kimse O’nun Zatı’nın kühnünü bilemez.) buyurdu.” :  

Şeyh Efendi bu konuya değinmişti. Şimdi bazı insanlar Peygamber Efendimiz her 
şeye vakıftır diyorlar. Peygamber Efendimiz’in de bir sınırı var. Allah Azze ve 
Celle’nin idrak ve bilinme ihtimali yok. Kimsenin bilmesine, idrak etmesine; ihata, 
ihata değil de en ufak bir şeyine ulaşmasına imkân yok. Peygamber Efendimiz’in maksadı 
burada odur. Her şeyin, herkesin bir sınırı var. Bu Selefi, Vahabi denen taife biz nerede 
şirk olacağını, nerede şirk olmayacağını biliriz derler. Peygamber Efendimiz çok güzel 
göstermiş ve söylemiş. Peygamber Efendimiz’i sevmeyle şirk oldu diye bir şey yok. 
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Evliyaları sevmekle şirk oldu diye bir şey yok. Her şeyin ve herkesin bir sınırı var, 
bir haddi var. Allah Azze ve Celle hepsinden yücedir. 

 

KISMET 

 

“Sana İsrafil, Cebrail, Mikail, Hamele-i Arş (yani Arş’ı kaldıran melekler), ben de 
(Peygamber Efendimiz) içlerinde olduğum halde dua etseler bile sen yine Allah’ın yazdığı 
kadınla evlenirsin.“ 

 

RABBİMİZİN İFTİHARI 

 

“Siz namazı beklerken, Rabbinizin gökten bir kapı açıp da meleklere meclisinizi 
göstererek sizinle iftihar ettiğini bir görseniz.” :  

Allah Azze ve Celle namazı bekleyen insanlarla melekler arasında iftahar 
eder. Artık bundan daha güzel bir şey olamaz. İnsan aciz ve günahkar haliyle orada 
namaza duruyor. Allah o noksanlıklara bakmaz. Sizi gösterir ve sizinle iftahar eder. 
Allah’ın bizimle iftahar etmesinden daha güzel bir şey olamaz. 
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İNSANOĞLUNUN AÇGÖZLÜLÜĞÜ 

 

“Eğer Âdemoğluna iki vadi dolusu para akıtılsa,” : Bizim buradan(Beylerbeyi 
Bedevi Tekkesi) aşağıya, denize kadar geçtiğimiz yol bir vadidir. Onun gibi iki tane vadiye, 
tepeye kadar dolu para akıtılsa; düşünün ki artık onun birisini milyon, milyar senede 
bitiremezsin. İki tane olsa, 

“bir üçüncüsünü ister.” : Öyle bir açgözlülük var insanoğlunda. 

“Âdemoğlunu topraktan başkası doyuramaz.” : Bir toprak onu doyuracak, 
başka doyurmayacak. 

“Allah tevbe edenlerin tevbesini şüphe yok ki kabul eder.” : Ne yapsan ne 
etsen de tevbe kapısı açıktır. Allah tevbeyi kabul eder. Ben şöyle kötülük yaptım, böyle 
kötülük yaptım deyip tevbe etmemezlik yapma; yine tevbe et. Allah tevbeni kabul eder. 

 

ZENGİNİN ZULMÜ

 

“Zenginlerin zekâtlarının fakirlere kâfi gelmeyeceğini Allah biliyor ve onların 
dışında da fakirlere rızk veriyor. Fakirler aç kalınca, bilin ki zenginlerin zulümleri 
sebebiyledir.” :  

Zaten zekât çok azdır ama onu bile vermiyorlar. Onu vermeyince de fakirler onlara 
muhtaç değil ama yine onların yaptığından dolayı aç kalırlar. Allah Azze ve Celle sırf 
zenginler zekât vermiyor diye insanları aç bırakmıyor. Allah kendi hazinesinden veriyor, 
fakirler aç kalmıyor. Fakirler aç kalınca o zenginlerin zalimliğinden oluyor.  
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HAYVANLAR BİLSEYDİ 

 

“Eğer hayvanlar ölüm hakkında, âdemoğlunun bildiğini bilselerdi, insanlar onların 
semiz etlerini yiyemezlerdi.”: Yani hayvanlar bir şey yemezdi, bir deri bir kemik kalırdı. 
İnsanoğlu da hiç et yiyemezdi. 

 

DÜNYANIN KIYMETİ 

 

“Eğer dünyanın Allah katında bir sivrisinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kâfirlere 
ondan bir yudum su bile vermezdi.” :  

Şimdi görüyoruz dünyada güya zengin kâfirler, gayrimüslimler var. Bir adamın 
yediğini yirmi kişi yiyemez. Bir de gazeteler de yazıyor: Yok Amerikalı senede şu kadar süt 
içermiş, biz şu kadar içeriz. Ötekisi şu kadar et yer, biz bu kadar yeriz. Hakikaten adamın 
yediği yirmi kişilik bir yemek. Yirmi kişilik yemeği yiyor herif. Sütünü içiyor, onu yiyor, 
bunu yiyor… Bu nasıl oluyor? Haşa, derler ki adalet yok mu? Var ama dünya 
kıymetsizdir. Kıymeti sivrisinek kanadı kadar bile yok. Sivrisinek kanadının kıymeti 
var mı ki? Bir ısırdı mı ezip, atıyorsun; ne kıymeti olacak? O kadar bile kıymeti olsaydı bu 
kâfirlere bir yudum su içirmezdi Allah Azze ve Celle. Yani dünya kıymetsizdir. 
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BESMELE 

 

“Eğer “Bismillâh” dersen, melekler seni havaya kaldırıp göğün içine sokarlar, 
insanlar da ardından öyle seyrederler.” : Yani Besmele’nin öyle kıymeti var. Melekler o 
kadar tazim ediyor, mertebeni o kadar yükseltiyor. 

 

DÜNYADAKİ TAŞLAR ADEDİNCE 

 

             “Eğer cehennem ehline “Siz burada dünyadaki taşlar sayısınca kalıcısınız.” 
denilse, sevinirler.“ : Misal olarak burada ne kadar mıcır, büyük küçük taş varsa; dünyada 
kaç milyar, trilyonlar vardır. Her birisine bir sene kalacaksanız dense, cehennem ehli 
sevinecek. Dünyada en ufak bir şeyde niye bu kadar bekledik diye kıyamet koparıyorlar. 
Ama cehennemde o kadar ateşin içinde, bu kadar sene sonra cehennemden çıkacaksınız 
deseler sevinecekler. 

“Eğer cennet ehline “Siz burada dünyadaki taşlar adedince kalıcısınız.” denilse, 
üzülürler. Çünkü onlar için orada ebediyet kılınmıştır.” :  

Bir de cennet ehline siz bu kadar milyar, trilyon sene kalacaksınız ondan sonra 
bitecek denilince o vakit üzülürler. Çünkü ebedidir. Sonsuza kadar Allah’ın bereketiyle 
öyle devam edecek inşallah. 
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CEHENNEM EHLİNİN NEFESİ 

 

“Eğer bu mescitte yüz bini aşkın insan olsa, içlerinde cehennem ehlinden biri 
bulunsa ve o bir nefes alsa, onun nefesinden çıkan şiddetli hararet onlara isabet etse, 
mescit içindekilerle birlikte yanıp kül olur.” :  

Yani öyle zor bir şeydir. Artık düşünün cehennemde o insanlar nasıl yanıyor! Şimdi 
ahir zamandır, çok hadiseler oluyor. O işleri yapanlar bedbaht insanlardır, talihsiz 
insanlardır çünkü çekecekleri var. Allah var, ahiret var, ölümden sonra hesap var, 
cennet var, cehennem var. Hepsi teker teker hesaba çekilecekler. Melekler her şeyi 
yazıyor. Hiç bir şeyini eksik etmeden; en ufak hareketini, en ufak sözünü yazıyorlar. 
Hesabı sorulacak. 

 

NAZAR 

 

“Eğer kaderi bir şey geçseydi, mutlaka göz(nazar),”: Nazar oluyor ya insanlar. 

“onu geçerdi. Yıkanmak istediğinizde yıkanın(yani nazarı isabet edenin elini 
yüzünü, dirseklerini ve ayaklarını yıkadığı su alınarak nazar isabet eden yıkanır.” : Yani kişi 
nazar olursa gusül de yapmak iyi gelir. 
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ŞİŞMAN İNSAN 

 

Peygamber Efendimiz bir tane şişman adam görmüş, göbeğini dürtmüş demiş ki: 
“Eğer bunun (şişmanlığının, göbeğinin) bir kısmı bunun(vücudun) dışında olsaydı, senin 
için daha iyi olurdu.” :  

Demek ki eskiden şişman adam zor bulunurdu. O vakit bile Peygamber 
Efendimiz şişmanlığın iyi olmadığını söylüyor.  

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl  

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazetleri’nin  

20 Ocak 2015 Tarihli Hadis Dersi 
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