
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: 

 

KERTENKELE DELİĞİ 

 

          “Mü’min kertenkele deliğinde bile olsa (Yani o kadar dar yerde bile olsa) Allah 
orada ona (sabrını ölçmek için) eziyet verecek birini yollar.” : 

            Yani mü’mine dünyada rahat yok. Ne kadar rahatım dese de illa bir 
imtihan olacak. Onu da Allah’tan bilmeniz çok iyi olur, insan rahat eder. Mü’min o kadar 
dar bir yere kaçıp da kimseyle görüşmüyorum, etmiyorum dese bile; Allah muhakkak 
birisini eziyet versin, orada bir imtihan yapsın diye gönderir. 

BEZ TİCARETİ 

 

          “Cennette ticaret olsaydı, bez ticaretini emrederdim. Çünkü Ebu Bekir Sıddık (r.a) 
bez ticareti yapardı.” : 



         Bez ticareti denilen kumaş ticaretidir. Cennette ticaret yoktur ama olsaydı en iyi, en 
güzel ticaret bu olurdu. Hazreti Ebu Bekir (r.a.) en iyisini yaptığı için Efendimiz de (s.a.v.) 
böyle bir hadis söylemiştir. Dünya için de bu ticaret makbuldür. 

YEMEK SATMAK 

 

             “Eğer cennette ticaret olsaydı, bez satarlardı. Eğer cehennemde ticaret olsaydı, 
yemek satarlardı. Kim kırk gece yemek satarsa kalbinden merhamet çıkarılır.” : 

               Demek ki daha dikkatli olmak lazım. Yemek işini yapan insanlar çok dikkat 
etmesi lazım çünkü her türlü hile hurda içine karışabiliyor. Bu yüzden cehennemlik 
olabilirler. Şeyh Efendi Hazretleri de (k.s.) bundan ötürü devamlı küçüklüğümüzden beri 
“Dışarıdan yemek almayın, dışarıda yemek yemeyin!” diye söylerdi. 

KOCANIN HAKKI 

 

               “Eğer bir kimseye başka birine secde etmesini emredecek olsaydım,” : Allah’tan 
başka kimseye secde olmaz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “birine secde emredilecek 
olsaydı” demiş.  

“mutlaka kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Muhammed’in nefsi yed-i 
kudretinde olana yemin olsun ki” : Peygamber Efendimiz (s.a.v) Allah’a yemin ediyor.  



“kadın kocasının bütün haklarını vermedikçe, Rabbinin hakkını vermiş sayılmaz.” : Tabi 
helal olan her şeyin. Kocası olduğundan bütün mesuliyet ondadır. Onun yedirilmesi, 
içirilmesi, her şey kocasının mesuliyetindedir. Bunun karşılığında hanım da şükredip de 
ona yardımcı olacak. Birbirlerine yardımcı olacaklar ki hem dünyada hem ahirette rahat 
etsinler. 

SIHHAT VE SELAMET 

 

            “Âdemoğlunun sıhhat ve selametten başka bir şeyi olmasaydı, bunlar bile öldürücü 
hastalık olarak kendine kâfi gelirdi.” :  

             Muhakkak herkes en sonunda ölecek ama insan devamlı sıhhat ve afiyette 
olmuyor. Bazen hastalık oluyor. Türlü hastalıklar var, türlü haller var ama muhakkak en 
sonunda ölüm olacak. Bütün hayatını sağlıkla, sıhhatle geçirsen bile; Allah vesile olur, 
onlar bile ölümüne neden olabilir. 

MEHDİ ALEYHİSSELAM 

 

              “Eğer dünyanın zevaline bir gün kalsa, Allah mutlaka muhakkak o günü uzatır 
da” : Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) söyledikleri şeyler muhakkak olacak. Bu bizim 
itikadımızın içindedir. Ona inanmak imandandır. Mehdi Aleyhisselam ve İsa 
Aleyhisselam’ın zuhurları olacak. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir gün bile kalsa diyor, 
Allah o günü uzatır. Allah her şeye kadirdir. Bir günü yüz sene de yapabilir, on sene de, bir 
sene de yapabilir. Allah’ın elinde. Hiçbir şey Allah’a zor değil.  



             “Allah muhakkak o günü uzatır da Ehl-i Beytimden adı adıma, babasının adı 
babamın adına muvafık olan bir adam gönderir.” : Mehdi Aleyhisselam Muhammed-ül 
Mehdi’dir. Babasının adı da Abdullah’tır.  

              “Zulümle dolu olan yeryüzünü adalet ve huzurla doldurur.” :  

              Ne kadar zulüm varsa, ne kadar kötülük varsa; Müslümanlar hiç üzülmesinler, 
ümitlerini kesmesinler. Allah Mehdi Aleyhisselam’ı gönderecek. Bu küfür âlemi şimdi, 
garibim Müslümanlardan üç kat daha fazladır. İsterse yüz kat fazla olsunlar, mühim değil. 
Allah Mü’minlerle beraberdir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v), “Sonunda bütün dünya 
Müslüman olacak.” diye müjdesi var. Allah’ın izniyle öyle olacak. 

KENDİNİ BEĞENMİŞLİK 

 

                “Eğer günah işliyor olmasaydınız, hakkınızda bundan daha büyüğünden 
korkardım. Kendinizi beğenmişlik, kendinizi beğenmişlik.” :  

                İhvanlar bize geliyor ve çoğu insan nefsimden memnun değilim diyor. “Günah 
işliyoruz, kötü insanız.” gibi şeyler söylüyorlar. Allah’a şükür. Kendini öyle bileceksin. İyi 
oldum deyince insan kendini beğeniyor. Kendini beğenmişlik günah işlemekten daha 
büyük günah, daha büyük bir kabahattir. 

HZ. ÖMER 

 

             “Eğer ben size gönderilmeseydim,” : Peygamber Efendimiz (s.a.v) ben size 
peygamber olarak gönderilmiş olmasaydım diyor.  



“muhakkak Ömer gönderilirdi.” : Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hazreti Ömer’den (r.a.) 
bahsediyor.  

“Allah Azze ve Celle kendisini muvaffak kılacak, doğrultacak iki melek te’yid etmiştir ki 
hata ettiği zaman onu doğruya çevirirler.”  

             Hazreti Ebu Bekir (r.a.) Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) halifesiydi ve çok 
yumuşak bir insandı. Murtar, irtitad hareketi oldu. Yani dinden dönme hareketi. Ne için 
dinden döndüler? Zekât vermeyeceğiz diye. Bir zekât parasını vermemek için çoğu insan 
dinden çıktı. Hazreti Ebu Bekir (r.a.) de: “Bir kuruşunu eksik verseniz, son adama kadar 
sizinle savaşırım.” dedi. O kadar yumuşak bir insan savaş ilan etti. Hepsini yine dine 
döndürdü, dine dönmeyenleri cehenneme gönderdi.  

Ondan sonra da Hazreti Ömer geldi. Hazreti Ömer de İslam devletinin esaslarını; 
nizam, intizamın hepsini ve adaleti tesis etti. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) burada 
bahsettiği; melekler onu doğrultuyorlar, yanlış yaptırtmıyorlardı. Çünkü baştan yanlış 
olsaydı, şimdiye hiçbir şey kalmazdı. Hazreti Ömer yoldan en ufak bir sapmaya meydan 
vermedi. Kesin bir şekilde emretti ve dümdüz olunmasını sağladı. Onun için, onun 
zamanında fitne çıkamadı. 

HZ. ÂDEM (A.S)’IN GÖZYAŞLARI 

 

              “Eğer Âdem Aleyhisselam’ın gözyaşları çocuklarının gözyaşları ile tartılsaydı, 
onun gözyaşları hepsinden ağır gelirdi.” :  

              Yani o kadar zordur. İnsan dünyada bir yerden bir yere gitse, daha kötü yere 
gidince üzüntüden ölür. Âdem Aleyhisselam cennetten inmiş. Rabbül Âlemin’le muhatap 
olurdu. Ondan mahrum olup da böyle bir yere inince Hazreti Adem Aleyhisselam üç yüz 
sene ağladı. 

ÂLİMLERİN MÜREKKEBİ

 



            “Eğer Âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanları ile tartılsa, mutlaka âlimlerin 
mürekkebi şehitlerin kanlarına ağır basar.” :  

             Allah Azze ve Celle için şehidin kanı en kıymetli şeydir. Ama âlimlerin mürekkebi, 
insanları hidayete erdirecek kitapları yazmaları sebebiyle Allah Azze ve Celle’nin yanında 
daha kıymetlidir. 

CEZA VE RAHMET 

 

               “Mü’min Allah katındaki cezadan haberdar olsaydı, hiç kimse cennete tamah 
etmezdi. Kâfir, Allah katındaki rahmetin bolluğunu bir bilseydi, hiç kimse cennetten ümit 
kesmezdi.” :  

               Yani Allah’ın rahmeti o kadar büyük. Herkes cennete gideceğim diye sevinirdi. 
Ama şimdi insanlar inançsız, imansızdır. 

KENDİNİ BEĞENMEK 

 

            “Eğer mü’min yaptığı amelle övünüp kendini beğenmiş olmasa, günahtan hıfz 
edilip ona katiyyen yeltenmez.” :  

             Yani insan “Ben namaz kılıyorum. Geceleri kalkıyorum, namaz kılıyorum. Şu 
kadar ibadet yapıyorum, şu kadar oruç tutuyorum…” diye kendini beğenmiş olunca, 
beğenmeseydi günahtan masum olurdu. Masum dediğimiz ona günah işletilmezdi. Ama 
günahtan daha büyük bir şey var. Günah işlemekten daha büyük olan şey, kendini 
beğenmişlik ve amelini beğenmektir.  



            “Ne var ki günah onun için kendini beğenmişlikten daha iyidir.” 

BAŞINIZDAKİLER 

 

           “Eğer siz başınızdaki emirlerinize sövmemiş olsaydınız, Allah onlara bir ateş 
gönderip helak ederdi. Allah ancak onları, sizin onları sövmeniz sebebiyle koruyor.” :  

           Yani başınızdaki beğenmediğiniz, kötü yahut zalim insanlara çoğu insan ister 
istemez söver. Sövmeseniz, Allah’a havale etseniz, Allah ateş gönderip hepsini yakar. Ama 
sövmenizden dolayı onlar da geçinip gidiyorlar. 

GÜNAH İŞLEMEK 

 

             “Eğer siz günah işlemezseniz, Allah başka bir kavim getirir, onlar günah işlerler. 
Allah’tan günahlarının affını talep ederler, Allah da onları bağışlar.” :  

             Yani insanoğlu dediğimiz gibi günah işler. Günahsız insan yok. Ama af dileyince, 
Allah onları affeder. Onun için bu hadisler insana bir şey anlatmak içindir. “Ben bu kadar 
günah işledim, artık benim affım yok.” diye insanlar ümitsizliğe kapılmasın diye söylenmiş. 
Dağlar kadar günah işlesen bile, tövbe ettikten sonra yine Allah affeder. 

 

 

 

 

 



ONLAR OLMASAYDI 

 

             “Eğer Allah’ın çok rükû eden kulları, meme emen sabiler, otlayan hayvanlar 
olmasaydı, üzerinize azab döküldükçe dökülürdü, tamamen perişan olurdunuz.” :  

              Yani namaz kılanların, sabilerin hürmetlerine; hayvanat, haşerat hürmetine azap 
olmuyor. Onlar tesbih çekiyor, onların hürmeti var. Olmasaydı, Allah üstünüze oluklar 
gibi azap dökerdi. 

HACER-ÜL ESVED 

 

              “Taşa (yani taş dediği Hacer-ül Esved’e) cahiliyet kirlerinden bir şey 
dokunmasaydı, ona sürünen sakat ve hastalar mutlaka şifa bulurlardı.” : Hacer-ül Esved 
öyle bir taş ama o vakit cahil insanların, Allah’a şirk koşanların günahları üstüne geldi. O 
tesir şimdi de var ama azaldı tabi.  

              “Yeryüzünde ondan başka cennetten gelmiş hiçbir şey yoktur.” : O cennetten 
gelen bir taştır. Ondan başka cennetten gelen hiçbir şey yoktur. 

 

 

 

 

 



KÖPEKLER 

 

               “Eğer köpekler yaratıklardan bir cins yaratık olmasaydı, mutlaka onların 
öldürülmesini emrederdim. O cinsten her koyu siyah olanı öldürün. Her hangi bir ev halkı 
eve bir köpek bağlarsa, amelinden her gün bir kırat eksilir. Av köpeği, ekini ve koyunları 
koruyan köpekler müstesna.” :  

               Yani köpeği alıp da evin içine koymayın. Faydalı değil zararlıdır. Her şeyin 
kullanılacağı bir yer var. Köpekler bekçi olarak, çoban köpeği olarak çeşit şeylerde 
kullanılabilir. Ama evde besleyip de senin ona hizmetçi olmana gerek yok. 

SİYAH KÖPEKLER 

 

             “Eğer köpekler ümmetlerden bir ümmet olmasaydı,” : Köpekler de bir ümmettir 
demek ki. “onlardan her koyu siyah olanın öldürülmesini emrederdim. Köpeklerden her 
gözü dönmüş olanı öldürün.” : Yani kuduz olan köpekleri öldürmeye müsaade var. Zaten 
onu yapıyorlar.  

 “Çünkü o cindendir ve mel’undur.” : Siyah olan köpeklere cin girebiliyor. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl  

              El Fatiha 


