
HADİS DERSLERİ 

 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’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: 

 

KİŞİNİN İHTİYACI 

 

“Ademoğlunun şu hasletlerin dışında bir şey demeye hakkı yoktur.” : Yani itiraz 

etmeye, şikayet etmeye hakkı yoktur. Ama bunları Allah’tan istemeye hakkı vardır.  

“Barınacağı bir ev,” : Kişinin evi yoktur, Allah’tan ev isteyebilir.   

“giyip avretini örteceği bir elbise,” : İnsanın elbise de giymesi lazım. Kendini 

setretmesi, namazı, niyazının kabul olması için önemlidir.  

“biraz ekmek ile su” : Bunlar oldu mu ona kafi gelir. Bunlar oldu mu şikayet 

etmeye gerek yok. Allah istediği kadar veriyor. Bunları verdi mi bereket olur inşallah.  

 

CENNETTEN GELEN 3 ŞEY 

 



“Yeryüzünde, cennetten ancak şu üç şey vardır” : Yani dünyaya da cennetten gelen 

bir şeyler vardır.  

“1-Acve denilen hurma ağacı” : Bu hurma ağacı mübarek bir ağaçtır, o cennetten 

gelmiştir.  

“2-Hacer-i Esved : Kabe’deki Hacer-i Esved, o da cennetten gelmiş.  

              “3-Cennetten bir bereket olarak Fırat nehrine dökülen yapraklar” : Fırat nehri de 

mübarek bir nehirdir. Ona da cennetin yaprakları dökülüyor. Allah’a şükür o bu 

memlekettedir. Acve Medine’de, Hacer-i Esved de Mekke’dedir. 

  

BAŞKA HÜKÜM 

 

“Yağma eden, çarpan ve haine pay yoktur. (Elleri kesilmez)” : Yani şeriatta el 

kesme var da bunlara el kesme yok. Çünkü bu suçu işleyenlerin hükmü başkadır.  

 

SECDEDE UYKU 

 

“Secde edici olarak uyuyan kimseye, iyice uzanıp yatmadıkça abdest lazım gelmez. 

Çünkü iyice uzanıp yatınca mafsalları gevşer.” : 

Yani insan secdeye gidince, secdeyi uzatırsa biraz uyku hali gelebilir. Ama o abdesti 

bozmaz. Ancak orada düşüp yatmış olsa, o vakit abdesti gider. 

 

 

 

 



BAŞKASININ SUÇU 

 

“Veled-i zinaya, ana-babasının suçundan hiçbir sorumluluk yoktur. Kimse 

kimsenin suçunu (günahını) taşımaz.” :  

Yani gayri meşru ilişkiden olan insanın bir kabahati yok. Ona başka şey denmesi de 

uygun olmaz. Çünkü Allah’ın kendi eliyle olmamış bir şey. O günahtan ona hiçbir 

mesuliyet yok. Allah kimseye zulmetmez. 

 

CUMA 

 

“Allah katında, Cuma gecesi ve gününe eşit olacak hiçbir gece ve gün yoktur.” :  

En mübarek gece ve gün Cuma gecesiyle, Cuma günüdür Allah indinde. Onu da 

Ümmeti Muhammed’e ve Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) hediye etti.   

 

ASIL DÜŞMANIN 

 

“Seni öldürüp de cennete girmene sebep olacak, yahut sen onu öldürdüğünde senin 

için bir nur vesilesi olacak kişi senin düşmanın değildir.” : Yani savaşta, cihat olduğu vakit 

seni birisi öldürse bile o senin düşmanın değildir. Senin cennete girmene sebep olmuştur. 



Onu öldürdüğün vakit o da sana bir nur vesilesi olmuştur. Ama o senin esas düşmanın 

değildir.  

“Asıl düşmanın, iki kürek arasındadır. Nefsin,” : Kendi nefsin en büyük 

düşmanındır. Senin cennete girmene mani olur, onu düşman bileceksin.  

“koynunda yatırdığın hanımın, sülbünden gelen çocuğundur. İşte bunlar, sana 

düşman olanların en büyüğüdür.” : Onlar düşman ama terbiye edip de güzel yetiştirirsen, 

onları nefislerine bırakmazsan durum farklı olur. O vakit onlar da sana nura, hidayete, 

güzelliğe vesile olur. Ama onlara uyup da gidersen helak olursun.   

 

ZEKAT 

 

“Hurmadan beş vesaktan (yaklaşık 100 kilo) aşağısına zekat yoktur.” : Zekat 

hududunu veriyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.)  

“Deveden beşten aşağısına zekat yoktur.” : Demek beşten yukarısına zekat vardır.  

“Gümüşten beş ukiyyeden aşağısına zekat yoktur.”  

 

ABDEST 

 

“Kan devamlı akmadıkça, bir veya iki damlasından (Şafii mezhebinden olanlara) 

abdest lazım gelmez.” : Şafii’de kan akacak ki abdest bozulacak, Hanefii’de de akmadıktan 

sonra ona da abdest gerekmez.  

 

 



ZEKAT 

 

“Sebzelerde zekat yoktur.” 

 

KADININ GEZMESİ 

 

“Kadınların dışarı çıkmakta hiçbir nasipleri yoktur.” : Yani dışarı çıkmaları 

gerekmez. Çünkü dışarı çıkınca günaha girme riski var. Onun için evde oturmaları daha 

münasiptir.  

“Ancak mecbur olan kadın, yani hizmetçisi olmayan kadın müstesna. İki bayramda 

(Ramazan ve Kurban bayramlarında) kocalarının izni ile ana ve babalarını ziyaret için 

evden çıkabilirler ve yolların kenarlarından yürürler. “ 

 

MİRAS 

 

“Katil için hiç (mirastan) bir şey yoktur. Eğer maktulün varisi yoksa, ona insanlar 

içinde en yakın olan varis olur. Katil hiçbir şeye varis olamaz.” 

 

 

 



EMAN 

 

“Kölenin ganimetten, metaın küçüğünden başka bir nasibi yoktur.” : Cihat olduğu 

vakit, köleler de bir nasip alır, bir oran alır da onun nasibi çok azdır.  

“Onun emanı (düşmana eman vermesi) caizdir.” : Yani düşmana bir şey yapılmaz.  

“Kadının da kavmi namına verdiği eman caizdir.” : Kadın da aynı şekildedir. Onun 

eman vermesi caizdir. Emniyet verdiği insanın emniyette olması caizdir. 

 

ALLAH’A KAVUŞMAK 

 

“Mü’min için Allah’a kavuşmaktan başka hiç bir rahat yoktur. Kim Allah’a 

kavuşmaktan hoşlanırsa, muradı tamamlanır.” :  

Mü’min, dünyada devamlı imtihandadır. Dünya imtihan dünyasıdır. Mü’min ancak 

Allah’a kavuşunca rahat eder. Allah’a kavuşmayı seven insan rahat eder, dünyada da rahat 

eder.  

 

AHİRETTEKİ YERİ 

 

“Hiçbir gün yok ki, kabir ehline, cennetteki veya cehennemdeki yerleri 

gösterilmesin.” :  



Yani ölünce, öldük bitti diye birşey yok. Müslümanlara, Mü’minlere cennetteki 

yerleri her gün gösterilir. Onlar da sevinirler. İmansızlara da cehennemdeki yerleri her gün 

gösterilir. Onlar da hergün üzülürler. 

 

CUMANIN HİKMETİ 

 

“Hiçbir Cuma yoktur ki, Allah’ın altı yüz yirmi bin kadar cehennemden –

cehennemi hak ettikleri halde- azad ettiği kulları olmasın.” :  

Cuma günü öyle mübarek bir gün ki altı yüz bin insanı Allah affeder, cehennemden 

kurtarır.  

 

ÜMMETİN BAYRAMI 

 

“Ümmetimin Cumadan üstün bir bayramı yoktur.” : Allah’a şükür her hafta 

bayramımız var.  

“Cuma günü kılınan iki rekat namaz, onun dışında kılınan bin rekat namazdan daha 

efdaldir.” : Cuma bayram olduğu için, Allah(c.c.) ümmeti Muhammed’e bayramlık ikramda 

bulunuyor.  

 

ENSARIN SEVABI 

 



“Hemen herkes amelinin sevabını almıştır. Yalnız ensarın sevabı Allah Azze ve 

Celle’ye aittir. (Bizzat kendisi verecektir) :  

Yani oradaki insanların ecirlerini, sevaplarını Allah(c.c.) vermiş. Ensar, Peygamber 

Efendimiz’i Medine’ye kabul edip de O’na nusret edip, O’na yardım edenlerdir. Onların 

sevapları Allah’ın. Çünkü onlar sadece Peygamber Efendimiz’i istediler diye Allah Azze ve 

Celle sevaplarını kendisi veriyor.  

 

PEYGAMBERLER VE ALİMLER 

 

“Allah Peygamberlerden kat’i söz aldığı zaman, bütün alimlerden de almıştır. 

Onların kötü amellerini, iyi amelleri ile bertaraf eder. Ne var ki onlara Peygamberler gibi 

vahiy gelmez.” :  

Yani hakiki alim, insanlara nefsiyle konuşmayan alim Peygamberler 

mertebesindedir. Ama onların vahiyleri yoktur, Peygamber değildirler.  

 

 

MERHAMET VE EDEP 

 

“Küçüklerimize acımayan, büyüklerimize saygı ve hürmet göstermeyen, iyiliği 

emredip kötülükten men etmeyen bizden değildir.” :  

Yani kişi merhametli olacak, insanlara acıyacak, hürmet edecek, saygı gösterecek. 

Müslüman böyle olacak. Edep mühimdir İslam’da. Edepsiz olan bizden değildir diyor 

Peygamber Efendimiz(s.a.v.) 

 



MÜHÜR 

 

“İşlenen amel her gün mühürlenir.” : Yani her gece, yirmi dörte saatte ne yaptıysan 

o günün yapılan amelleri kapatılır, mühürlenir.  

“Mü’min hasta olunca melekler derler ki: “Ey rabbimiz! Falan adam hastalandı. Bir 

amelde bulunamıyor.” “ : Bir amelde bulunamıyor, hayır işte bulunamıyor, hastadır. Bir 

hayır işleyemiyor. Yahut namazına niyazına geç kaldı gibisinden… 

“Rabbimiz şu cevabı verir: “İyileşinceye, yahut ölünceye kadar aynı eskisi gibi 

defterine işleyin ve mühürleyin.” “ : Hastalanmadan önce her gün yaptığı amelleri yazın ve 

o günü mühürleyin. Günü gününe yazın. Her şey hesapla kitapladır. Hiç bir şey 

kaybolmaz.  

 

LA İLAHE İLLALLAH 

 

“Bir kul, günde yüz kere “Lâ İlâhe illallâh” derse, kıyamet gününde mutlaka Allah 

onun yüzünü ayın on dördü gibi diriltir.” : Yani günde yüz defa “Lâ İlâhe illallâh” derse, o 

kadar nur olacak yüzünde. 

“Kişi için o gün onun amelinden daha üstün bir amel gösterilemez. Ancak onun 

gibi, ya da daha fazla söyleyenler başka.” : Kim yüz defa “Lâ İlâhe illallâh” derse hepsinin 

aynı şekilde olur, daha fazla söylerse daha fazla olur.  

 

 



DENİZ 

 

“Hemen her gece deniz, üzerinize (yaptığınız isyandan ötürü) taşması için Allah’tan 

izin ister. Fakat Allah ona müsaade etmez.” :  

Daha önce de çokça gördük, deniz isterse her şeyi yutuyor. En kuvvetli, en zengin 

memleket denilen memleketleri bile yuttu. Allah Azze ve Celle izin verirse yutuyor. Ama 

Allah acıyor, denizin bizi yutmasına izin vermiyor.  

 

YENİ GÜN 

 

“Hiçbir gün yoktur ki o şöyle haykırmasın” : Yani her yeni gün olduğu vakit. 

“Ey ademoğlu! Ben yeni bir mahlukum.” : Allah(c.c.) her doğan günü yeni 

yaratıyor.  

“Ben de işlediklerine şahidim.” : O gün yaptıklarına şahit. 

“Bende iyi işler yap ki lehine şahitlik edeyim. Gidersem bir daha beni göremezsin.” 

Gece de aynı şekilde seslenir.” 

  

EMANET 

 



           “Emanete hıyanet eden bizden değildir. Bir adamın aile veya kölesini ayartan 

bizden değildir.” :  Yani hanımını yahut kölesini ondan kaçırmak için ayartan bizden 

değildir.  

 

BİZDEN BAŞKASI 

 

“Kendisini bizden başkasına benzetenler bizden değildir. Ne Yahudilere, ne de 

Nasranilere (yani Hristiyanlara) benzemeyin. Yahudilerin selamı parmaklarla işaret 

etmektir. Nasranilerin ise avuçlarla işaret etmektir.” :  

Onların o zaman selam verirken değişik işaretleri vardı. Onlara benzemeyin diyor 

Peygamber Efendimiz(s.a.v.)  

 

CENNET 

 

“Orada, yani cennette gece yoktur.” : Karanlık olmaz, zulmet olmaz orada.  

“O, aydınlık ve nurdur. Bu nuru sabah akşama, akşam da sabaha verir. Onlara 

(cennet ehline) güzel hediyeleri, dünyada kıldıkları namazların vakitlerinde Allah tarafından 

geliverir.” :  

Yani beş vakit namaz kılınca, o beş vakit namazda Allah Azze ve Celle’den ikramlar, 

hediyeler gelir.  

“Melekler onlara selam verirler.” 



İLİM 

 

“Alim, ya da ilim talep edenlerden başkası benden değildir.” :  

Nerde ilim varsa dinleyebilirsiniz. İlmi talep edebilirsiniz. Herkes alim olamaz. Alim 

olabilenin de insanlara faydalı olabilmesi için öğretmesi lazım. 

 

ÖLÜM 

 

“İster iyi, ister kötü olsun; bir kimsenin ölümü temenni etmesi doğru değildir. İyi 

kimse yaşadıkça iyiliği artar. Kötü kimsenin ise kötülükten döneceği ümit edilir.” :  

Yani kendiniz için yahut başkası için ölümü istemeyin. Kendiniz veya diğerleri iyi 

iseniz iyilik çoğalır, insanlara fayda olur. Kötüyse inşallah kötülüğünden döner. 

Sadaka Resûlullah fî mâkâl ev kemâkâl  

              Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

 


