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

DECCAL 

 

“Deccal, sizin gibi ya da sizden iyi olan bir kavme erişecektir. Allah önü ben, sonu 
Meryem oğlu İsa olan bir ümmeti katiyen rüsva etmez.” :  

Deccal bütün dünyayı gezecek. Müslümanlara büyük, en büyük fitne Deccal 
fitnesidir. Ama Efendimiz(s.a.v) müjde veriyor ki başında Peygamber Efendimiz(s.a.v), 
sonu da İsa Aleyhisselam olan ümmet hayatta rüsva olmaz, bir kötülük olmaz Allah’ın 
izniyle. İsa Aleyhisselam gökten inecek ve hükmü sürecek.  

Şimdi yaşadığımız günler çok kötü günlerdir, İslam aleyhine günlerdir. Ama 
Peygamber Efendimiz’e(s.a.v) tabi olanlar devamlı emniyettedir, zararda değildir. Zararda 
olan Deccal, yahut şeytana tabi olanlardır. 

  

İSTİRCA 
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“Biriniz her şeyde istirca (İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciun) etsin.” : Biz Allah’ın 
kullarıyız. Allah bizim sahibimiz, O’na döneceğiz. Bu her musibet için, her şey için olur. 
Yani onu söylemek caizdir, güzeldir. Çünkü bizim elimizde bir şey yok. Her şey 
Allah’ın elindedir. 

 “Hatta pabucunun bağında bile. Çünkü bu da musibetlerden sayılır.” : Pabucunun 
bağı kopsa bile denebilir. Biz Allah’ın kullarıyız, bizim elimizde bir şey yok.  

 

GERÇEK MÜMİN 

 

             “Yanında komşusu aç dururken, kendisi doyan gerçek mü’min değildir.” : 
Yani konu komşuya yardım etmen lazım. Eskiden konaklar vardı, ihtiyacı olan oraya 
gelirdi. Şimdi zenginler ayrı yerlerde oturuyorlar. Fakirler giremiyor oraya.  

 

BASİRETİ KÖR 

 

“Gözü kör olan kör değildir. Asıl kör olan basireti (kalp gözü) kör olan kişidir.” :  

Körlük Allah’ın bir musibetidir. Ama ne körler var ki salihtirler. Kur’an 
hafızlarıdır, dinlerine bağlıdır. Ama gözleri açık olup da hakikati görmeyenler, 
onlardır kör olan. Kalp gözü kör olan kişilerdir.  
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HAKİKİ MÜ’MİN 

 

“Mü’min hiçbir zaman gıybet edici, lanetleyici, terbiyesiz, çirkin sözlü olamaz.” :  

Yani Mü’min güzel sıfatlı olur. Herkesle iyi geçinen insandır. Zarar görse bile 
bağırıp çağırmaz, lanet etmez. Ne kadar haklı da olsan lanet etmek, lanetleyici sözleri 
ağzına almak güzel değildir. 

 Şeyh Efendi lanet etmemek için şeytana bile, Allah kendisine müstahak 
olanı versin derdi. Lanet okumasın diye şeytana bile öyle söylerdi. Onun için 
mü’min, hakiki mü’min halim selim olur, terbiyeli olur. Terbiyesiz olmaz, ağzından çirkin 
söz çıkmaz. 

 

İHSAN VE FAZİLET 

 

“İhsan ve fazilet iyi giyinmek, kılık-kıyafeti yerinde olmakta değil, gönül rahatlığı ve 
ağır başlılıktadır.” :  

Bazı insanlar hava olsun diye güzel elbiseler giyer, hava atar. Kendi dış görünüşü 
güzel olur ama bakarsın içinde hiç bir şey yok. Yani kıymetsiz insandır. Önemli olan 
insanın içidir, zatıdır. Üstündeki elbiseler iyi olmasa bile; insan elbisesiyle değil, zatıyla 
vakarlı ve ağırbaşlı olur. 
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GÜZEL İFADE 

 

“Güzel ifade çok konuşmakta olmaz.” : Bazı insanlar saatlerce konuşur. İnsanlar 
konuşulandan bıkar. “Yeter” derler artık, gına gelir insanlara. 

 “Allah ve Resulü’nün sevdiği hususları ayırt edebilmekle olur.” : Yani kısa da 
konuşsa, Allah’ın sevdiği, Hz. Peygamber’in sevdiği şeyleri anlatıp da insanların aklında 
kalsa, o daha güzeldir.   

“Lisan aczi, acz sayılmaz. Asıl acizlik Hakk’ı tanımamaktır.” : İnsan 
konuşmakta zorluk çekerse, o bir şey sayılmaz. Ama Hakk’ı tanımayan insan istediği 
kadar güzel konuşsun, Hakk’ı tanımadıktan sonra esas aciz odur.  

 

CİHAD 

 

“Cihad, kişinin Allah yolunda kılıç sallaması değildir.” : Şimdi cihad diyorlar, hiç 
alakası olmayan şeyler yapıyorlar. Cihadın şartları var. Sen kendi kafana göre, kalkıp da 
cihad yapacağım diye oraya buraya milleti öldürmeye gidemezsin. Zarar ziyan vermeye 
hakkın yoktur. 

 “Asıl cihad, ana babasına bakan, çoluk çocuğuna bakan kimsede tahakkuk 
eder ki o kişi gerçek bir cihatta sayılır.” : Helal rızk peşinde koşmak, iyi insanlar 
yetiştirmek, ana babasının rızasını almaktır cihad. Peygamber Efendimiz(s.a.v) bu da 
cihad sayılıyor diyor.  
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Şimdi çoğu insan gençleri cihad diye kandırıyor. Savaştan başka cihad anlamıyorlar. 
Peygamber Efendimiz’e on beş veyahut on üç sene sonra cihat emri geldi. Onun da 
şartları var. Kendi kafana göre olmaz. 

“Kimseye muhtaç olmamak için çalışan kişi de cihatta sayılır.” : Ondan 
bundan para dilenmeye kalkmadan kendi ihtiyacını karşılayan kişi, o da cihatta 
sayılır.  

 

HİDAYET VE ANLAYIŞ 

 

“Kur’an tilavetle, ilim de rivayetle tam okunmuş sayılmaz. Asıl Kur’an hidayetle, 
ilim de anlayışla okunduğu zaman tam okunmuş sayılır.” : Çok okuyanlar oluyor, güzel 
okuyanlar oluyor. Ama yaptıklarına bakarsan, hiç alakası olmayan işler yapıyorlar. 

 İlim dersen; maşallah Profesörler çok, doktorlar, alimler çok. Ama ilim de 
hidayetle, dirayetle oluyor. Allah Kur’an’daki ayetleri insanları hidayete vesile kılarsa, o 
vakit Kur’an’ın hakkını vermiş olurlar. Dirayet dediği; anlayışla, kalpten gelen ilimdir.  

 

LA İLAHE İLLALLAH 

 

““Lâ ilâhe illallah” diyenler, kabirlerinde, mahşerlerinde, neşredildikleri yerde 
katiyen yalnız kalmayacaklar.” : İnsanı kabre koyuyoruz. Bu insan tek başına kaldı diye 
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hüzün geliyor insana. Yok, öyle değil. Peygamber Efendimiz(s.a.v) müjdeyi veriyor. “Lâ 
ilâhe illallah” diyenler yalnız değiller.   

“Sanki ben şu anda: “Lâ ilâhe illallah” diyenleri görüyorum. “ : Peygamber 
Efendimiz(s.a.v)  görüyor tabi.  

“Kabirlerinden çıkmış, başlarındaki toprağı silkeleyerek şöyle diyorlar; “Hamd 
bizden üzüntüyü gideren Allah’a mahsustur.”“ : Allah’a hamd ediyorlar ki hiçbir şey 
olmamış gibi, hüzünsüz ayaktadırlar.  

 

LA İLAHE İLLALLAH 

 

““Lâ ilâhe illallah” diyenler kabirlerinde yalnızlık çekmeyecekler.” : Çoğu 
insan, ”Kabirde karanlıkta kalırım, şöyle yaparım, böyle yaparım, tek başıma kalırım.” diye 
korkar. Peygamber Efendimiz(s.a.v) müjdeyi veriyor ki sıkıntı olmayacak, yalnızlık 
çekmeyecekler.   

“Sanki onlara bakıyorum. Yer yarılmış, “Lâ ilâhe illallah” diyorlar ve insanlar 
karanlık içindedirler.” : Başka insanlar karanlık, hüzün, eziyet içinde ama bunlar mahşer 
gününde “Lâ ilâhe illallah” deyip kalkıyorlar. 

 

ASIL ZENGİNLİK 

 

“Zenginlik mal zenginliğinde değil, gönül zenginliğindedir.” : Çoğu zengin 
görürsün; fakir insandan daha fazla mala koşturuyor, arsız insandan daha fazla arsızlık 
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yapar. Onların gönülleri zengin değildir, gönülleri fakirdir. Gönül zengini olan, beş kuruşu 
dahi olmasa kimseye tenezzül etmez. Esas zengin onlardır. 

 

ZEKAT 

 

“Müslümanın kölelerinde ve atlarında zekat yoktur.” : Başka malı olunca zekat 
veriyor. Eskiden kölelik vardı, şimdi yok. Ama atları varsa, onlara zekat yoktur.  

 

ASIL YOKSUL 

 

             “Bir veya iki lokma ile geri çevirdiğin kişi yoksul değil, asıl yoksul ihtiyacı olduğu 
halde insanlardan ısrarla isteyemeyen kişidir.”  :  

              Kur’an’da   َِۜطعَاِم اْلِمْس۪كین (taâmil miskîn ) diyor. Miskin, ihtiyacı olduğu halde 
kimseden istemeyen insandır. Ötekiler, isteyenler, onlar miskin sayılmaz. Türkçede 
kullandığımız miskin kelimesi işe yaramayan, tembel insan oluyor. Ama hadiste geçen 
miskin Allah’ın sevdiği kullarıdır. 
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ASIL YOKSUL 

 

“İnsanları dolaşıp da bir-iki lokma ya da bir-iki hurma ile geri dönen yoksul, yoksul 
değildir. Asıl yoksul o kimsedir ki gerçekten muhtaçtır. Kendisine sadaka verilmesi için bir 
çare aramaktan acizdir.” : Yani kendisini fakirim diye göstermek istemez. O aklına bile 
gelmez.   

“Kalkıp insanlardan dilenmeyi başaramaz.” : Kalkıp onu da kendine yediremez. 
Öteki yoksul değildir. Esas buna vermek çok büyük bir fazilettir. Onları bulup da sadakayı 
onlara vermek lazım.  

 

ASIL GÜÇLÜ 

 

“İnsanları yenen güçlü değildir.” : Yani güçlü kuvvetli değildir. Herkesi yenen 
pehlivan sayılmaz.  

“Asıl güçlü, öfke anında nefsini yenendir.” : Nefsini zapt eden, öfkesini zapt 
eden insan. Esas kahraman, esas pehlivan odur. 
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ÜSTÜN KİMSE 

 

“Bütün ömrünü Müslüman olarak geçirip: “Allahuekber, Elhamdülillâh, 
Subhanallah, Lâ ilâhe illallah” diyen bir Mü’minden Allah katında üstün hiç kimse yoktur.”  

Yani uzun yaşayıp da bir şey yapmamışsa bir faydası yok. Ama böyle çok yaşasanız, 
yani yaşlı olsanız da ölümü dilemeyin. Bu yolla devamlı, son nefesimize kadar tekbir, 
tehlil, tesbihle geçirelim. Allah’ın yanında sevgili kul, üstün kul olalım inşallah.  

 

HAYRET EDİLECEK KİMSE 

 

“Beni görüp iman edenlere hayret edilmez.” : Peygamber Efendimiz’i (s.a.v), 
mübarek nurunu görüp de iman edenlere şaşılmaz. O’nu gören ve iman etmeyenler, 
O’nun hakikatini görmemiştir. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler O’nun hakikatini görmemiştir. 
Onun için iman etmediler.  

“Asıl hayret edilecek kimseler o insanlardır ki, Evrak’ı görüp de ,” : Evrak dediği 
Kur’an-ı Kerim’dir.  

“O’na başından sonuna kadar şüphe ve tereddüt göstermeden iman edenlerdir.” : 
Yani Sahabelerden sonra gelen insanlardır. Onları methediyor Peygamber 
Efendimiz(s.a.v). 

BAKARA SURESİ 
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            “Cin azgınlarını Bakara Suresi’ndeki şu ayetten fazla hiçbir şey yıldıramaz.” : Kötü 
cinler oluyor, insanlara musallat oluyorlar. “ 

“Ve ilâhüküm ilâhün vâhid” den itibaren iki ayet.” : O ayet, bir de ardındaki ayet.  

 

MÜ’MİNİN KOKUSU 

 

“Mü’minin kokusundan daha güzel hiçbir şey yoktur. Onun kokusu ufuklardan bile 
alınabilir. Kokusu, ameli ve ona olan övgüdür.” : Yani ne kadar ameli yüksekse, o kadar 
güzel kokusu oluyor mü’minin.  

 

DİL 

 

“Dilden daha çetin azap görecek hiç bir aza yoktur.” : Yani insanın azaları 
içinde en çok azap görecek olan dildir.  

“Dil: “Ey Rabbim! Cesede vermediğin bir azapla beni azaplandırdın.” diyecek. 
Allah Teala şu mukabelede bulunacak: “Senden bir kelime çıktı, doğuya ve batıya ulaştı ve 
bu sebeple kanlar döküldü.” “ : Dilin bir kelimesi ile binlerce, milyonlarca kişi ölebiliyor. 
Ortalık karışıyor, fitne çıkıyor, her türlü şey çıkıyor. Onun için en büyük azabı dil çekiyor.  

“İzzetim hakkı için,” : Allah Azze ve Celle yemin ediyor.  
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“hiç bir azaya vermediğim azapla seni cezalandıracağım.” : Herkes diline dikkat 
etsin. Konuştuğuna dikkat etsin. Yalan söylemesin, fitne yapmasın. Dil en tehlikeli azadır. 

 

HER YENİ GÜN 

 

“Ademoğlunun üzerine gelen hiç bir gün yoktur ki, o günde bir münadi şöyle 
seslenmesin.” : Yeni bir gün olduğu vakit orada, Allah bir münadiyi seslendirir. Biz 
duymayız ama lisani hal ile söylüyor ki: 

“”Ey ademoğlu! Ben yeni bir mahlukum.”” : Gün de mahluktur. Allah her gün 
günleri yaratıyor. Bazı insanlar Allah’ı(c.c); sırf taşı, toprağı, hayvanı, insanı yaratır 
zannediyor. Öyle değil. Allah her şeyi yaratır. Zaman da bir mahluk, gün de bir mahluktur.  

O gün söylüyor ki: ““Ben yeni bir mahlukum. Yarın ben senin üzerine şahidim.”” : 
Yani diyor ki kıyamet gününde şahit olacağım. Bugün sen ne yaptıysan sana şahit 
olacağım.  

““Bende hayır işle ki, yarın lehine şehadet edeyim.”” : Yani bugün için şehadet 
edecek sana.  

““Eğer ben geçersem beni artık göremeyeceksin.”” : Geçer artık, nereden 
bulacaksın? 

 ”Gece de bunun gibi söyler.” : Gün öyle söyler, gece de söyler. İkincisini bulup da 
gününü değiştirmeye imkan yok.  
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EN İYİNİZ 

 

“En iyiniz, ahireti için dünyasını, dünyası için de ahiretini terk eden kimse değildir. 
Her ikisinden de nasibini alandır.” : Yani dünyayı tamamen bırakıp da sırf ahiret için 
uğraşmayın. Ahiret için dünyayı bırakırsınız ama dünya için ahireti bırakmayın. İkisini de 
müsavi olarak götüreceksiniz.  

“Çünkü dünya, kişiyi ahirete ulaştıran ve onu kazandırandır. İnsanlara yük 
olmayın.” : Dünyalık için çalışmasan, bu sefer insanlara yük olacaksın. O da iyi değildir. 
Onun için, ikisini de yapın diyor Peygamber Efendimiz(s.a.v) 

 

HZ. YAHYA (A.S) 

 

“Ben-i Adem’den hiç kimse yoktur ki hata işlemiş, yahut kastetmiş olmasın.” : Yani 
ne kadar Ademoğlu varsa, hata işlemiş veya kastetmiştir.(Peygamber Efendimiz(s.a.v) 
hariç ) 

“Ancak Zekeriyya oğlu Yahya müstesna.” : Ondan hata sadır olmamıştır. 
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ZİKİR 

 

“Cennet ehli hiçbir şeye pişmanlık duymayacak. Ancak zikirsiz geçirdiği 
zamanlara pişmanlık duyacak.” : Cennete gidince artık pişmanlık yoktur. Daha fazla iş 
yapsaydım, şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım demez. Onların hiç birini yapmayacak. 
Dünyada zikirsiz saat geçirdiyse, onu keşke yapmasaydım diyecek. 

 

BELA 

 

“Belayı nimet, refahı musibet kabul etmeyen kimse tam mü’min sayılmaz.” Yani 
iman sahibi sayılmaz. Belayı nimet sayacaksın, bolluğu da musibet.  

Belânın ardından, mutlaka rahatlık gelir.  

 فَِانَّ َمَع اْلعُْسِر یُْسراًۙ اِنَّ َمَع اْلعُْسِر یُْسراًۜ 
 
              (İNŞİRAH SURESİ 5,6)(Fe inne maal usri yusra. İnne maal usri yusrâ) 

Kur’an ‘da, sıkıntıdan sonra muhakkak güzellik gelir, ferahlık gelir diyor. 

“Ey Allah’ın Resulü! Bu nasıl olur?” dediler. 
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              “Refah, rahatlığın ardından da mutlaka bela gelir.” : Çok rahat olunca da insan 
Allah’ı unutur. Onun için de bela gelir. Peygamber Efendimiz’in(s.a.v) söylediklerinin 
hikmeti budur.  

“Namazdaki hali dışında, gam ve keder içinde olmayan mü’min imanı tam 
elde etmiş sayılmaz.” 

 “Niçin ey Allah’ın elçisi?” diye sordular.” 

 “Çünkü namazdaki insan Rabbine münacat ediyor. Namazın dışında ise ancak 
Ademoğlu ile hasbihal eder” buyurdu :  

Yani namazların dışında, insan devamlı kederdedir. Ama namazın içinde Allah’la 
beraber olduğu için ferahtadır; hüzün, gam gelmez. 

 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl  

              Hacı Mustafa Turabi ve bizim rahmetlik Nebil Efendi’nin ruhları için, 
cümlemizin geçmişlerinin ruhları için El Fatiha 
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